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Voorwoord

Na 7 jaren ‘promoveren’ wijd ik mij met veel plezier aan het voorwoord van dit proefschrift. Het schrijven van een proefschrift wordt door promovendi wel ervaren als een
lange en eenzame wandeling door de woestijn. Voor mijzelf gaat deze vergelijking zonder
meer op. Op diverse momenten zag ik de eindstreep naderen om niet veel later tot de conclusie te komen dat deze eindstreep een fata morgana bleek te zijn. Soms als gevolg van
voortschrijdend inzicht, soms door ingrijpen van de fiscale wetgever, maar soms ook door
een ‘writer’s block’. Gelukkig ben ik ook vele oases tegengekomen, of beter gezegd: ik heb
diverse Eureka-momenten beleefd. Momenten waarop het schrijven van een proefschrift
mij veel persoonlijke genoegdoening heeft gebracht. Al met al is het een boeiende en zeer
leerzame reis geweest.
Al tijdens mijn studie bestond de intrinsieke behoefte om een proefschrift te schrijven.
Drie jaren na mijn studie en inmiddels aan het werk als belastingadviseur ben ik uiteindelijk begonnen. Variërend van een dag in de week tot avonden, weekenden en soms
weken achter elkaar. Thuis, in het Belastingmuseum, bij het IBFD en op mijn ‘geheime’
plek bij Ernst & Young in Amsterdam.
Op deze plaats wil ik graag nog enkele mensen bedanken. Allereerst een woord van dank
aan mijn promotor, prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis. Niet alleen heeft hij mij gestimuleerd om
een proefschrift te schrijven over de invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening, onze talloze e-mails en besprekingen heb ik altijd als zeer nuttig ervaren en een
goede stimulans om weer verder te kunnen, daar waar ik soms vastliep. Wij waren (en
zijn) het niet altijd eens, gelukkig maar! Tegelijkertijd denk ik dat onze vakinhoudelijke
discussies het wetenschappelijke karakter van dit proefschrift zonder meer hebben verhoogd. Een woord van dank ook aan de overige leden van de promotiecommissie
prof.mr. J.W. Bellingwout, prof.dr. J.N. Bouwman, prof.dr.mr. G.W.J.M. Kampschöer RA en
prof.dr. J.W. Zwemmer en mijn paranimfen Jan Joost Maas en Joost Hendrikx.
Veel dank gaat uit naar mijn collega’s bij Ernst & Young. Zij hebben mij waar nodig een
zetje in de goede richting gegeven (niet in de laatste plaats door de vraag: ‘Hoe gaat het
met je scriptie?’), ook hebben zij diverse casusposities aangereikt die mij verder aan het
denken hebben gebracht. Speciale dank gaat uit naar de dames van de bibliotheek van
Ernst & Young die mij keer op keer weer konden helpen in mijn speurtocht naar (incourante) literatuur.
Een woord van dank ook aan mijn ouders. Zij hebben mij de bagage meegegeven die mij
in staat heeft gesteld dit proefschrift tot een succesvol einde te brengen. Tot slot wil ik
Annemieke bedanken. Tezamen met onze zoons Romijn en Marcus heb jij het meeste
gemerkt van de inspanning die het schrijven van een proefschrift met zich meebrengt. Ik
realiseer mij terdege dat ik een groot appel heb gedaan op jouw geduld en vertrouwen om
dit proefschrift tot een goed einde te brengen. Alleen woorden kunnen mijn dank hiervoor niet beschrijven.

Voorwoord
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De invloed van belangenwijzigingen op
verliesverrekening

1.1

IN L E ID I N G

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969) is gebaseerd op het klassieke
stelsel. Op grond van art. 1 Wet VPB 1969 wordt de belastingheffing geheven van de lichamen die zijn genoemd in art. 2 en 3 Wet VPB 1969. Daarmee geldt het subject als uitgangspunt. De subjectieve belastingplicht in de Wet VPB 1969 is in bepaalde gevallen afhankelijk van de houders van het belang in het desbetreffende lichaam. Zo bepaalt art. 2, lid 7,
Wet VPB 1969 dat er ter aanzien van enkele nader genoemde indirecte overheidsbedrijven1 sprake is van subjectieve belastingplicht voor zover zij een bedrijf uitoefenen. Voorts
ligt in de vereisten van een vrijgestelde beleggingsdeelneming (VBI) besloten dat er ter
minste twee aandeelhouders zijn.2
Op grond van het klassieke stelsel zijn wat betreft het object van de belastingheffing in de
Wet VPB 1969 de achterliggende belanghebbenden bij een subjectief belastingplichtig
lichaam irrelevant. Op twee plaatsen3 in de Wet VPB 1969 wordt echter fundamenteel van
dit uitgangspunt afgeweken: in art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969. Art. 12a Wet VPB 1969
(art. 15e (oud) Wet VPB 1969) bepaalt dat onder voorwaarden een uiteindelijke belangenwijziging in belangrijke mate (dat wil zeggen: voor 30% of meer) in een lichaam dat een
herinvesteringsreserve houdt, leidt tot vrijval van deze herinvesteringsreserve op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan deze belangenwijziging. Bij toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 geldt onder voorwaarden dat een verlies niet langer verrekenbaar is bij een
wijziging van het belang in belangrijke mate.
Het ingrijpen in het object van de belastingheffing bij deze twee bepalingen door naar de
achterliggende belanghebbenden te kijken is daarmee een vreemde eend in de bijt in het
wettelijk systeem van de Wet VPB 1969. Ook vanuit een civieljuridische invalshoek kan
worden gesproken van een Fremdkörper in de Nederlandse wetgeving. Van der Geld
noemde art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 – de rechtsvoorganger van art. 20a Wet
VPB 1969 – een vreemde eend in de vennootschapsbelastingbijt, waarvan hij hoopte dat
deze ooit zou gaan lijken op een niet te lelijke zwaan.4 Recent heeft Stevens gepleit voor
afschaffing van art. 20a Wet VPB 1969.5
1

2

3
4
5

Dit zijn lichamen waarvan uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen (on)middellijk aandeelhouders, deelnemers of leden zijn alsmede lichamen waarvan de bestuurders uitsluitend door Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen (on)middellijk worden benoemd en
ontslagen en waarvan het vermogen bij liquidatie uitsluitend ter beschikking van Nederlandse
publiekrechtelijke rechtspersonen komt.
Zie art. 6a Wet VPB 1969 en het besluit van 10 maart 2008, nr. CPP2008/291M, NTFR 2008/542,
BNB 2008/141, waarin het begrip ‘collectief beleggen’ nader is toegelicht. Ik wijs tevens op de fiscale beleggingsinstelling (FBI) ex art. 28 Wet VPB 1969. Voor de status van de FBI zijn de achterliggende natuurlijke personen van belang, zie art. 28, lid 2, onderdeel c, onder 1° en onderdeel d,
onder 1°, Wet VPB 1969. Het gaat hier om een objectieve vrijstelling.
Naast de hiervóór genoemde FBI ex art. 28 Wet VPB 1969.
J.A.G. van der Geld, ‘Enige opmerkingen over artikel 20, lid 5, Wet Vpb. 1969’, in: Fiscale aspecten
van ondernemingen, Opstellen aangeboden aan D.A.M. Meeles, Kluwer, Deventer 1985, p. 62.
L.G.M. Stevens, ‘Fiscaal beleid verliesverrekening blijft ondermaats’, column in Het Financieele Dagblad van 15 maart 2012. Eerder heeft Stevens soortgelijke pleidooien gehouden. Zie L.G.M. Stevens, ‘Omgaan met verliezen’, WFR 1995/956, L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/1215.
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Waarom heeft de wetgever dan toch gemeend dergelijke ingrijpende maatregelen, die
indruisen tegen het fundament van de Wet VPB 1969, in te voeren? De belangrijkste reden
lijkt te zijn gelegen in het bestrijden van misbruik respectievelijk ongewenst gebruik.6
Zowel op het gebied van lichamen met slechts een herinvesteringsreserve op de balans als
op het gebied van lichamen met compensabele verliezen waarvan de activiteiten in enigerlei mate gestaakt waren, bleken de belastingplichtigen in het verleden bijzonder creatief. Hierdoor kon de belastingclaim ter zake van een herinvesteringsreserve op enig
moment illusoir gemaakt worden door dusdanig veel aandeelhouderswijzigingen te laten
plaatsvinden dat de fiscus het zicht op de uiteindelijk belanghebbenden verloor. Ter zake
van de verliezen van een lichaam dat zijn onderneming gestaakt had, probeerden belastingplichtigen onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 gebruik te maken van
de verliezen van dit lichaam door het verlieslichaam te verkopen aan een derde. Niet altijd
bleek de rechter de fiscus hierbij ter wille te zijn, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de
vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door een geheel nieuw art. 20a Wet
VPB 1969 per 1 januari 2001. Art. 12a Wet VPB 19697 geldt als een aanvulling en een vervanging van art. 40 IW 1990.
De vraag kan worden gesteld wat de rechtvaardigingsgrond is van een dergelijke fundamentele inbreuk. Daarnaast kan worden afgevraagd of wellicht een meer proportionele
maatregel voor de hand zou liggen ter bestrijding van het (kennelijk) gevreesde misbruik.
De beantwoording van deze vragen dient naar mijn mening in een breder verband te worden gezien. Een bepaling als art. 12a Wet VPB 1969 is kennelijk nodig, omdat de bepalingen in de invorderingssfeer niet afdoende (blijken te) zijn. In de parlementaire geschiedenis werd hieromtrent het volgende opgemerkt:8
‘De problematiek inzake de handel in vennootschappen met een vervangingsreserve ligt in
het verlengde van de problematiek inzake de verliescompensatie. Ook bij de handel in vennootschappen met een vervangingsreserve gaat het erom om door overdracht van aandelen
een belastingvoordeel te behalen. Het belastingvoordeel bestaat uit een uitstel van belastingheffing. Als een vervangingsreserve is gevormd en de bestaande aandeelhouders er “weinig
brood meer in zien” om de vennootschap te laten herinvesteren, kunnen zij de vrijval van de
reserve ten gunste van het fiscale resultaat voorkomen door de vennootschap te laten uitdragen dat nog steeds een vervangingsvoornemen aanwezig is en de aandelen vervolgens te
verkopen. Door de aandelen over te dragen en de reserve aan te wenden onder de nieuwe
aandeelhouder, wordt de heffing over de reserve op een onbedoelde manier uitgesteld. Hetzelfde zou zich, zonder nadere maatregelen, kunnen voordoen bij de in dit wetsvoorstel
voorgestelde herinvesteringsreserve.
In beginsel kan de inspecteur zich tegen deze opzet verweren door de aanwezigheid van een
vervangingsvoornemen te betwisten, maar dat blijkt in de praktijk zeer moeilijk. Daarom is
in het voorstel opgenomen dat bij een vennootschap waarvan de bezittingen in belangrijke
mate bestaan uit beleggingen, de vervangingsreserve vrijvalt bij een belangrijke wijziging
van de aandeelhouders. De overweging achter deze benadering is, dat vennootschappen
waarvan de bezittingen in belangrijke mate bestaan uit beleggingen veelal vennootschappen zijn waarvan de materiële onderneming geleidelijk wordt beëindigd, en waar na verloop van tijd slechts een kasgeldvennootschap overblijft.’
De complicatie bij wijzigingen in het uiteindelijke belang in lichamen met een herinvesteringsreserve ligt dan ook niet zozeer in de heffingssfeer, maar met name in de invorderingssfeer. Als gevolg van diverse aandeelhouderswijzigingen raakte de fiscus het uiteindelijke zicht op de aandeelhouders in het herinvesteringsreservelichaam kwijt, waardoor

6
7
8

18

In paragraaf 2.5 ga ik nader in op het (eventuele) verschil tussen beide begrippen.
Tot 1 januari 2007 was deze bepaling opgenomen in art. 15e Wet VPB 1969.
Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 13-14.
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de belastingclaim op de herinvesteringsreserve niet geëffectueerd kon worden.9 In aanvulling op de bepalingen in de invorderingssfeer beoogt art. 12a Wet VPB 1969 derhalve te
waarborgen dat de fiscus de belastingclaim kan innen. Men kan zich echter afvragen of
een bepaling als art. 12a Wet VPB 1969 hiervoor de meest geëigende weg is.10
Ten aanzien van verlieslichamen was veelal sprake van (vanuit de wetgever bezien) ongewenst gebruik van verliezen van een houder van een belang in een verlieslichaam die zelf
geen heil meer zag in het gebruik van deze verliezen. Art. 20a Wet VPB 1969 dient dan
ook binnen de wettelijke kaders van verliesverrekening en het totaalwinstbeginsel te worden bezien. Daarnaast kan worden geconstateerd dat vele landen een vergelijkbare bepaling als art. 20a Wet VPB 1969 hebben geïncorporeerd in hun nationale winstbelasting (zie
ook hierna). De handel in verlieslichamen is door een voormalig Deense minister zelfs
aangeduid als ‘the biggest robbery of the century’.11
In een internationale context wordt regelgeving die ‘loss trafficking’ beoogt aan te pakken
ook wel ‘change-of-ownership-wetgeving’ of ‘change-of-control-wetgeving’ genoemd. In
het vervolg van deze dissertatie zal ik dergelijke wetgeving gemakshalve aanduiden met
CoC-wetgeving.12 Andere landen hebben niet voor CoC-wetgeving gekozen, maar sluiten
voor de verrekenbaarheid van de verliezen bijvoorbeeld aan bij de aard van de onderneming van de belastingplichtige. Hierbij rijst de principiële vraag onder welke omstandigheden het verrekenen van een verlies in een lichaam geoorloofd is of zou moeten zijn. Op
deze vragen en aandachtspunten wil ik in deze dissertatie een antwoord vinden. De keuze
om mij specifiek te richten op de invloed van belangenwijzigingen op de verliesverrekening leidt ertoe dat ik andere bepalingen in de Wet VPB 1969 die aangrijpen bij de achterliggende aandeelhouders – zoals art. 12a Wet VPB 1969 – in dit onderzoek verder buiten
beschouwing laat.13
1.2

A FB AK E N I N G V A N H E T O N D E R Z O E K

Dit onderzoek richt zich op het ingrijpen in de verliescompensatie in de Wet VPB 1969 bij
wijzigingen van het belang in een belastingplichtige. Meer specifiek gaat het om de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Het
doel van dit onderzoek is dan ook te komen tot een aanbeveling voor een (meer) effectieve, efficiënte en evenredige maatregel die ongewenst gebruik respectievelijk misbruik
van verliezen tegengaat. Hierbij dient naar mijn mening a priori de fundamentele vraag
te worden gesteld wat ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen omvat
en welke knelpunten de huidige regeling (art. 20a Wet VPB 1969) kent. Om tot een goede
aanbeveling te komen heb ik er echter voor gekozen om mij niet te beperken tot een positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969, maar om tevens een comparatieve analyse van soortgelijke bepalingen van CoC-wetgeving in andere landen in mijn onderzoek
te betrekken. Op grond van de positiefrechtelijke analyse van de huidige regeling en dit
comparatieve onderzoek wil ik vervolgens komen tot een concrete aanbeveling van een
9

10

11
12
13

Bij het op ‘reguliere’ wijze aanwenden van de herinvesteringsreserve, ‘verdient’ de fiscus het uitstel van de belastingheffing in de tijd terug, omdat de belastingplichtige minder afschrijving kan
claimen op het bedrijfsmiddel. De herinvesteringsreserve wordt immers afgeboekt op de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel waarin wordt geherinvesteerd.
Zie bijvoorbeeld J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht, Vpb.2.2.12.A.a en
E.J.W. Heithuis, ‘Fundamentele herziening vennootschapsbelasting overbodig en onnodig tijdrovend’, WFR 2004/1864.
IFA Cahiers de Droit Fiscal International, Volume LXXXIIIa, Tax treatment of corporate losses, Kluwer
Law International, Den Haag 1998, p. 37.
Hierbij ben ik mij ervan bewust dat deze term de lading niet volledig dekt. Zie nader hoofdstuk 6.
Voor een grensoverschrijdende beschouwing van art. 12a Wet VPB 1969 zou a priori de vraag dienen te worden beantwoord of andere landen een soortgelijke systematiek als de herinvesteringsreserve hanteren of een andere methode hebben gekozen om boekwinsten op bedrijfsmiddelen
niet in aanmerking te nemen (bijvoorbeeld een gemitigeerd tarief) alvorens tot een analyse van
een vergelijkbare bepaling als art. 12a Wet VPB 1969 te kunnen komen.

De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening

19

effectieve, efficiënte en evenredige maatregel ter bestrijding van ongewenst gebruik van
verliezen binnen de kaders van de Wet VPB 1969.
In bijlage B is een overzicht opgenomen van de regels met betrekking tot verliesverrekening in 50 door mij in 2011 onderzochte landen. Meer specifiek gaat het om de termijn
van voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening, alsmede de vraag of het desbetreffende land CoC-wetgeving kent.14 Uit dit overzicht blijkt dat van de 50 onderzochte landen, maar liefst 34 landen enigerlei mate de verliesverrekening beperken bij een wijziging van de achterliggende aandeelhouders. Van de 27 EU-landen kennen maar liefst
20 landen een vorm van CoC-wetgeving. Binnen de Europese Unie kennen alleen Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije niet een dergelijke
maatregel. Ook buiten de Europese Unie is een antimisbruikregeling op het gebied van
verliezen echter niet ongebruikelijk.
Op basis van het in het bijlage opgenomen overzicht kan daarmee geconcludeerd worden
dat CoC-wetgeving vanuit een dogmatisch oogpunt niet als een vreemde bepaling heeft te
gelden. Geheel ongebruikelijk is het ingrijpen op aandeelhoudersniveau bij verliezen
blijkbaar niet.15 Voorts kan worden opgemerkt dat van deze 34 landen er 3 landen zijn
(Frankrijk, Litouwen en Tunesië), die geen ‘zuivere’ CoC-wetgeving kennen, maar wel een
bepaling op grond waarvan voor de verrekenbaarheid van de verliezen wordt aangesloten
bij de aard van de activiteit van de belastingplichtige.
Een vergelijking van de CoC-wetgeving van een aantal landen met het Nederlandse
art. 20a Wet VPB 1969 leidt naar verwachting tot inzichten in het hoe en waarom van een
dergelijke bepaling, maar ook over de wenselijkheid en proportionaliteit van een dergelijke maatregel. Met name hoop ik aanknopingspunten in de buitenlandse regelingen te
vinden, die voor art. 20a Wet VPB 1969 bruikbaar zouden kunnen zijn. Ik heb ervoor gekozen om mij in deze dissertatie te richten op de CoC-wetgeving van 12 specifieke landen.
Dit betekent dat van de 34 landen waarvan ik heb geconstateerd dat zij dergelijke wetgeving kennen, meer dan een derde (circa 35%) in deze dissertatie aan een nader onderzoek
zal worden onderworpen. De door mij gekozen landen zijn:
• België;
• Frankrijk;
• Ierland;
• het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië;
• Oostenrijk;
• Duitsland;
• Japan;
• China;
• India;
• Australië;

14

15

20

Het overzicht is slechts indicatief. In voorkomende gevallen gelden aanvullende voorwaarden en
regelingen. Zie tevens D.R. Post en M. Tippelhofer, ‘Dutch and German change of ownership legislation: a comparison’, Intertax, oktober 2008, Volume 36, Issue 10, p. 462-469 en D.R. Post en
K.P.E. Stals, ‘The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study’, Intertax, april 2012,
Volume 40, Issue 4, p. 232-244.
Overigens bevatte de in 1991 gepubliceerde en nadien ingetrokken conceptrichtlijn ten aanzien
van grensoverschrijdende verliesverrekening binnen de EU eveneens een voorstel waarbij verliezen werden toegerekend aan de aandeelhouder naar rato van het belang. Zie het ‘Proposal for a
Council directive concerning arrangements for the taking into account by Enterprises of the losses of their permanent establishments and subsidiaries situated in other Member States’,
COM (90) 595 final, 24 January 1991. Dit voorstel is ingetrokken in 2001 onder vermelding dat een
nieuwe conceptrichtlijn zou worden gepubliceerd. Communication of the Commission, Withdrawal of Commission proposals which are no longer topical, Brussels, 11 December 2001,
COM (2001) 763 final. Voor zover mij bekend is een nieuwe conceptrichtlijn (behoudens de richtlijn voor de CCCTB (COM 2011/121)) nimmer gepubliceerd.
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• Canada;
• de Verenigde Staten.
De keuze voor deze landen motiveer ik in paragraaf 1.5.3.
1.3

TO E TS I N G S K AD E R , P R O B L E E M S T EL L I N G E N
O N D E R Z O E KS V R A G E N

1.3.1

Toetsingskader

In de nota ‘Zicht op wetgeving’16 zijn kwaliteitseisen opgenomen voor het overheidsoptreden via wetgeving. In de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ zijn deze kwaliteitseisen
nader geconcretiseerd in aanwijzingen voor het maken van regelgeving en dwingend
voorgeschreven aan de makers van wetgeving.17 Deze eisen worden nog steeds als leidend
gezien18 en vertonen bovendien grote gelijkenis met de door Gribnau19 genoemde algemene beginselen van behoorlijke wetgeving. Naar mijn mening zijn deze kwaliteitseisen
tevens van belang voor de beoordeling van fiscale wetgeving. Het betreft de volgende kwaliteitseisen:20
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid en doelmatigheid;
• subsidiariteit en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• onderlinge afstemming;
• eenvoud, duidelijkheid en afstemming.
Deze kwaliteitseisen zijn blijkens de toelichting in de nota op minstens twee niveaus
essentieel: voor de vraag of wetgeving vereist en tevens het juiste middel is alsmede voor
de vraag wat een passende inhoud van de desbetreffende wet is.21 Voorts zijn de kwaliteitseisen van belang bij het achteraf evalueren van de wet. In het onderstaande zal ik
(voor zover relevant) kort ingaan op de in de nota opgenomen inhoudelijke toelichting op
deze kwaliteitseisen.22 Tevens zal ik ingaan op de bruikbaarheid van de desbetreffende
kwaliteitseis ten behoeve van mijn onderzoek.
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Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2. De Raad van State hanteert een drietal toetsen als
leidraad bij de wetsvoorstellen die voor advies worden aangeboden: de beleidsanalytische, de juridische en de wetstechnische toets. Bobeldijk constateert dat deze toetsen overeenkomen met de
kwaliteitseisen als opgenomen in de nota ‘Zicht op wetgeving’. Zie A.C.P. Bobeldijk, Afgewaardeerde vorderingen in de vennootschapsbelasting, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks nr. 14, Sdu Fiscale &
Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009, p. 26. Ik laat de door de Raad van State gehanteerde toetsen hier verder buiten beschouwing.
Circulaire van de minister-president van 18 november 1992, aangepast per 11 mei 2005, Stcrt.,
2005, 87.
Zie voetnoot 79 op p. 41 in M.J. Hoogeveen, De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, Fiscaal
Wetenschappelijke Reeks nr. 19, Sdu Uitgevers, Den Haag 2011.
Vgl. de studie van J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbescherming en evaluatie van belastingwetgeving’, in:
A.C. Rijkers en H. Vording (red.), 5 jaar Wet IB 2001, Kluwer, Deventer 2006, p. 27-66. Gribnau komt
tot een aantal evaluatiecriteria voor de evaluatie van belastingwetgeving vanuit de centrale idee
van rechtvaardigheid. Hij verwijst hierbij naar de strafrechtjurist Radbruch die betoogde dat
rechtvaardigheid de waarde is waar het recht op gericht is. Gribnau maakt hierbij een koppeling
met diverse aspecten van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Zoals vermeld lijken de evaluatiecriteria inhoudelijk niet veel te verschillen met de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ genoemde kwaliteitseisen. Gribnau wijst daarna nog op het draagkrachtbeginsel, als belangrijk evaluatiecriterium voor een rechtvaardige inkomstenbelasting.
Waarbij er blijkens de toelichting geen precieze rangorde is aan te geven en tevens overlap of
spanning tussen twee of meer kwaliteitseisen kan plaatsvinden.
Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2, p. 23.
De onderstaande toelichtingen zijn citaten of parafraseringen uit de nota ‘Zicht op wetgeving’,
tenzij anders is aangegeven.

De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening

21

Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen
Wetten dienen vanzelfsprekend in overeenstemming met het recht te zijn. Rechtmatigheid is daarmee volgens de nota de meest wezenlijke kwaliteitseis voor wetgeving.23 Daarnaast is veel wetgeving op de verwerkelijking van rechtsbeginselen gericht, bijvoorbeeld
op de bescherming van kwetsbare belangen of het bevorderen van de rechtszekerheid.
Onrechtmatigheid van wetgeving is in een rechtsstaat principieel onjuist, aldus de nota.
Het vermindert bovendien het vertrouwen in de overheid, wat zich ook in meer algemene
zin kan wreken. En niet het minst belangrijk is dat onrechtmatigheid van wetgeving
nogal eens leidt tot rechterlijk ingrijpen dat de effectiviteit van het beleid in hoge mate
kan frustreren. Blijkens de nota zal het kabinet bevorderen dat bij het tot stand brengen
van wetten en de daarbij te verrichten afweging sterker op de rechtmatigheid wordt gelet.
Daarbij zal allereerst volledig recht worden gedaan aan het internationale en het communautaire recht, de Grondwet en de algemene rechtsbeginselen, zoals het rechtszekerheidsbeginsel.
Aan voorgaande opmerkingen in de nota kan het volgende worden toegevoegd. In de literatuur worden doorgaans drie algemene rechtsbeginselen onderscheiden waaraan fiscale
wetgeving moet voldoen: het rechtszekerheidsbeginsel, het rechtsgelijkheidsbeginsel en
het rechtvaardigheidsbeginsel.24 Naar de mening van Bruijsten dient de fiscale wetgeving
een zekere mate van logische gaafheid te bevatten, hetgeen naar zijn mening betekent dat
moet zijn voldaan aan de formeel-logische vereisten van volledigheid, betrouwbaarheid
en consistentie.
In dit onderzoek kan een toetsing van art. 20a Wet VPB 1969 aan de rechtmatigheid en de
verwerkelijking van rechtsbeginselen niet achterwege blijven. Deze kwaliteitseis zal derhalve door mij worden gebruikt als toetsingskader.
Doeltreffendheid en doelmatigheid
Volgens de nota spreekt het vanzelf dat de wet op zijn minst in belangrijke mate tot de
verwezenlijking van de door de wetgever beoogde doelstellingen moet leiden: het vereiste
van doeltreffendheid (effectiviteit). Daarnaast dient de wet niet tot nodeloze inefficiency
in de samenleving of bij de overheid te leiden: het vereiste van doelmatigheid (efficiency).
Doeltreffendheid en doelmatigheid zijn volgens de nota uiterst belangrijke kwaliteitseisen voor het wetgeven die in het wetgevingsproces soms uit het oog worden verloren
(inclusief eventuele neveneffecten). Voldoende aandacht voor de noodzakelijke doeltreffendheid en doelmatigheid vereist, dat voorafgaand aan het ontwerpen van een wettelijke
regeling de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen helder en volledig worden
geformuleerd. Deze doelformulering dient zo concreet mogelijk te geschieden, waarbij
het geheel van doel-middel-relaties zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. Voor een
goede beoordeling van de effecten zal dat veelal onontbeerlijk zijn. Dit is alleen maar
mogelijk bij een zorgvuldige analyse van het maatschappelijk probleem, de desbetreffende maatschappelijke sector en de daarbij in het geding zijnde belangen.
Ook de toetsing aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van art. 20a Wet VPB 1969 kan
in dit onderzoek niet achterwege blijven. Deze kwaliteitseis zal derhalve door mij worden
gebruikt als toetsingskader.
Subsidiariteit en evenredigheid
Een fundamentele eis bij alle overheidsoptreden is dat de overheid niet nodeloos vergaand
in de samenleving ingrijpt. Deze eis vloeit zowel voort uit het beginsel van subsidiariteit
als uit het evenredigheidsbeginsel (of: het vereiste van proportionaliteit), aldus de nota.
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Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2, p. 24.
Zie onder meer C. Bruijsten, ‘De verhouding tussen rechtsbeginselen en belastingwetgeving’,
WFR 2002/715. Bruijsten verwijst hierbij naar Geppaart, die van mening is dat de wet georiënteerd
moet zijn op deze rechtsbeginselen om een gave rechtsregel te worden. Ch.P.A. Geppaart, ‘De rol
van de wetgever in belastingzaken’, in: Op zoek naar belastingrecht, Tilburg 1989, p. 112.
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Uit dit laatste beginsel vloeit tevens voort dat de overheid zorgt dient te dragen voor een
redelijke verhouding tussen de baten en lasten die uit de regeling kunnen voortvloeien.
Het subsidiariteitsbeginsel, dat behelst dat waar mogelijk verantwoordelijkheden bij
decentrale overheden en maatschappelijke organisaties moet worden gelaten of gelegd,
vind ik ten behoeve van een onderzoek naar art. 20a Wet VPB 1969 minder geschikt. Wel
dient uiteraard beoordeeld te worden of zich in de uitvoeringssfeer knelpunten kunnen
voordoen. Dit is echter in mijn optiek geen direct uitvloeisel van het subsidiariteitsbeginsel. Het evenredigheidsbeginsel is naar mijn mening – met name bij de beoordeling van
een antimisbruikmaatregel als art. 20a Wet VPB 1969 – een zeer belangrijke kwaliteitseis
en zal daarom door mij worden gebruikt als toetsingskader.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
Voor die wetten die beogen gedragsverandering bij burgers, bedrijven, instellingen en de
overheid zelf te bewerkstelligen, zijn uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid essentieel,
aldus de nota. Wetten die niet of onvoldoende uitvoerbaar of handhaafbaar zijn, dreigen
tot een symbool, een dode letter, te verworden. Dit zal vaak op zowel beleidsmatige als op
rechtsstatelijke gronden onaanvaardbaar zijn. Handhaafbaarheid betreft de mogelijkheid
de naleving van wettelijke regels af te dwingen, zowel met behulp van juridische reacties
op niet-naleving, als met het treffen van feitelijke maatregelen. Daarbij zijn ook de capaciteit en de deskundigheid van het uitvoerend apparaat en de samenwerking tussen uitvoerende organisaties bijzondere belangrijke factoren.
Volgens de nota is allereerst vereist dat de gestelde regels überhaupt uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. En als dat al zo is, dan dient de belasting, de kosten die deze voor het
bestuurlijk en justitieel apparaat met zich brengt, zo beperkt mogelijk te blijven.
Naar mijn mening kan de toetsing van art. 20a Wet VPB 1969 aan de uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid in dit onderzoek niet achterwege blijven. Dit geldt te meer, wanneer
aanbevelingen worden gedaan voor een verbetering van deze bepaling. Deze verbeteringen dienen immers ook uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn. Deze kwaliteitseisen zullen
derhalve door mij worden gebruikt als toetsingskader.
Onderlinge afstemming
Als de onderlinge afstemming van regels binnen een rechtsstelsel tekortschiet, ontstaan
er inconsistenties en onnodige fricties bij lagere regelgevers, uitvoerders, handhavers, de
consument en de rechter. Onderlinge afstemming is in ten minste twee categorieën noodzakelijk. Ten eerste wanneer regelingen weliswaar een verschillend karakter betreffen,
maar door hun effecten sterk op elkaar inwerken. Dit kan in beginsel door coördinatie of
door integratie van regelgeving of bestuurlijk optreden verholpen worden. Ten tweede is
onderlinge afstemming (‘consistentie’) gewenst in geval van onnodige en ongewenste verscheidenheid ten aanzien van dezelfde of verwante kwesties, in regelingen of praktijken.
Deze verscheidenheid kan ontstaan zijn door een afzonderlijke groei van beleid en wetgeving in verschillende landen, op verschillende beleidsterreinen of binnen een beleidsterrein. Door deze onnodige verscheidenheid worden de overzichtelijkheid van het recht en
daarmee de rechtszekerheid of bijvoorbeeld de vrijheid van het economische nationale of
internationale verkeer geschaad. Door bijvoorbeeld harmonisatie kan deze verscheidenheid in mijn optiek worden teruggedrongen.
Ook deze kwaliteitseis kan in een onderzoek naar art. 20a Wet VPB 1969 niet achterwege
blijven, met name omdat ik ervoor heb gekozen om een rechtsvergelijkend onderdeel in
mijn onderzoek op te nemen, waarbij de bepaling tegen de handel in verlieslichamen in
twaalf andere landen nader wordt onderzocht. Deze kwaliteitseis zal derhalve door mij als
toetsingskader worden gebruikt.
Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid
Het is uiterst belangrijk dat wetten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn. Degenen die
met regels worden geconfronteerd, de burgers, en degenen die de regels moeten toepassen, bestuur en rechter, moeten duidelijk voor ogen hebben wat de wetgever wil en
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bedoelt en wat zij zelf mogen of moeten doen of nalaten. Dit stelt hoge eisen aan de formulering van de wettelijke bepalingen en aan de structuur en vormgeving van de wet,
aldus de nota. Voor een deel is ingewikkelde en ondoorzichtige wetgeving niet geheel te
vermijden, namelijk voor zover zij door de ingewikkeldheid van de materie veroorzaakt
wordt. In andere gevallen wordt de ontoegankelijkheid veroorzaakt doordat de makers
van de wet niet over voldoende bekwaamheid of tijd bleken te beschikken om helder en
eenvoudig te kunnen formuleren. En weer in andere gevallen – en niet het geringste aantal – ontstaat een onnodig sterke gedetailleerdheid in de regelgeving, doordat een of meer
van de participanten in het wetgevingsproces een volledige greep van de overheid of uiterste rechtvaardigheid in alle situaties en voor alle gevallen wil bereiken. Dit leidt dan,
veelal onvermijdelijk, tot zeer verfijnde regelgeving. Dergelijke verfijnde regels leiden er
– mede door controleproblemen – vervolgens vaak toe, dat het met de wet beoogde resultaat niet bereikt wordt. Ze schieten dan zowel ten aanzien van de rechtszekerheid als de
doeltreffendheid tekort, aldus de nota. In de literatuur wordt deze kwaliteitseis ook wel
aangeduid met het begrijpelijkheidsbeginsel.25
Ook deze kwaliteitseis kan naar mijn mening in een onderzoek naar art. 20a Wet
VPB 1969 niet achterwege blijven, omdat art. 20a Wet VPB 1969 een zeer gedetailleerde
bepaling is, met maar liefst 12 leden, waarin vele (dubbele) ontkenningen zijn opgenomen. Voorts is deze kwaliteitseis van belang in het kader van een aanzet tot verbetering
van art. 20a Wet VPB 1969. Deze kwaliteitseis zal derhalve door mij als toetsingskader
worden gebruikt.
In de literatuur worden naast de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ genoemde eisen nog
andere kwaliteitseisen genoemd, onder andere door De Kam en Van Herwaarden.26 Zij
noemen de volgende:
• doorzichtigheid;
• eenvoud;
• neutraliteit;
• eerlijkheid (horizontale gelijkheid);
• herverdeling (verticale gelijkheid);
• scherpte van prikkels; en
• publieke verantwoording.
Naar mijn mening is er ten aanzien van deze genoemde kwaliteitseisen grotendeels een
overlap met de in de nota genoemde kwaliteitseisen. Vanuit fiscaalwetenschappelijk oogpunt lijkt daarnaast moeilijk een uitspraak te kunnen worden gedaan over de kwaliteitseisen eerlijkheid, herverdeling, scherpte van prikkels en publieke verantwoording, aangezien deze kwaliteitseisen doorgaans verband houden met politieke keuzes. Neutraliteit
is een zeer belangrijke eis bij de beoordeling van belastingwetgeving. Onder neutraliteit
wordt door De Kam en Van Herwaarden verstaan dat het belastingstelsel economische
beslissingen niet (te zeer) dient te beïnvloeden. Het stelsel dient te waarborgen dat activiteiten niet hoofdzakelijk worden ontplooid met het oog op de fiscale gevolgen. Onder neutraliteit kan tevens worden verstaan rechtsvormneutraliteit, dat wil zeggen dat de keuze
voor een bepaalde rechtsvorm niet beïnvloed zou mogen worden door de daarmee
gepaard gaande fiscaliteit.
Hoewel ik het uitgangspunt van neutraliteit op zichzelf erken, kunnen in het licht van
art. 20a Wet VPB 1969 enkele kanttekeningen worden geplaatst. A prima facie lijkt het
dat van neutraliteit bij een antimisbruikmaatregel als art. 20a Wet VPB 1969 per definitie
geen sprake is, omdat deze bepaling de neutraliteit in de Wet VPB 1969 voor specifieke
situaties nu juist beoogt op te heffen. Tegelijkertijd is art. 20a Wet VPB 1969 weliswaar
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Zie bijvoorbeeld R.L.G. van den Heuvel, ‘Kan Duitse jurisprudentie bijdragen aan de invulling van
ons beginsel van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid?’, WFR 2011/1667.
F. de Kam en F. van Herwaarden, De prijs van de beschaving, over belastingen van Nederland, zoals ze zijn
en zoals ze kunnen zijn, Schoonhoven 1989, p. 78.
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een bepaling die voortvloeit uit het verschil in wezen tussen de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting, maar gesteld kan worden dat deze bepaling de rechtsvormneutraliteit tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting juist opheft, omdat
verliezen in de inkomstenbelasting immers ook niet overdraagbaar zijn. Dit argument
overtuigt mijns inziens niet, nu verliezen op grond van art. 20a Wet VPB 1969 in ‘bonafide’ situaties – anders dan in de inkomstenbelasting – wel overdraagbaar zijn. Van rechtsvormneutraliteit is in deze situaties dan geen sprake. Daarnaast kan worden betoogd dat
voor zover er neutraliteit dient te zijn ten aanzien van het van toepassing zijn van art. 20a
Wet VPB 1969 tussen lichamen die onder de heffing van de vennootschapsbelasting vallen, dit naar mijn mening in beginsel onder de kwaliteitseis rechtmatigheid zou moeten
vallen. In zoverre acht ik het dan ook niet noodzakelijk om neutraliteit als separate kwaliteitseis voor dit onderzoek op te nemen.
Resumerend kan gesteld worden dat de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ genoemde kwaliteitseisen naar mijn mening op zichzelf bruikbaar zijn als toetsingskader voor een bepaling als art. 20a Wet VPB 1969.27 In de nota zelf is ook opgemerkt dat deze toetsingscriteria
van belang zijn voor de toetsing vooraf van wetten alsmede voor de evaluatie ex post.28
Dit laat onverlet dat de invulling van deze kwaliteitseisen wellicht onduidelijk is.29 In dit
onderzoek zal ik derhalve zelf invulling aan deze kwaliteitseisen geven op basis van het
door mij verrichte onderzoek. Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen gaat
het derhalve om de volgende kwaliteitseisen, waarbij ik de kwaliteitseis doeltreffendheid
en doelmatigheid en de kwaliteitseis evenredigheid vanwege hun nauwe onderlinge
samenhang heb samengevoegd. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kwaliteitseisen consistentie en begrijpelijkheid. Daarmee kom ik tot de volgende vier toetsingskaders:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.
1.3.2

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Op basis van de in vorige paragraaf genoemde kwaliteitseisen kom ik tot de volgende centrale probleemstelling van dit onderzoek:
Hoe dient een regeling inzake ongewenste handel van verliezen eruit te zien voor Nederland, beoordeeld
naar de kwaliteitseisen van i) rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen, ii) doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid, iii) uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en iv) consistentie en
begrijpelijkheid?
Om deze centrale probleemstelling te beantwoorden, heb ik de volgende deelvragen
geformuleerd:
1. Onder welke omstandigheden is sprake van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen?
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Deze kwaliteitseisen zijn overigens in meerdere (fiscale) proefschriften gebruikt. Zie bijvoorbeeld
A.C.P. Bobeldijk, Afgewaardeerde vorderingen in de vennootschapsbelasting, Fiscaal Wetenschappelijke
Reeks nr. 14, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009 en M.J. Hoogeveen, De kwaliteit
van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks nr. 19, Sdu Uitgevers, Den
Haag 2011.
Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 2, p. 30-31. Zie tevens Aanwijzing 164 van de hiervóór
genoemde ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’, waarin is opgenomen dat een wet eenmalig of
periodiek moet worden geëvalueerd en dat de desbetreffende minister hiervan verslag doet aan
de Staten-Generaal.
Zie bijvoorbeeld P. Rustenburg en A.O. Lubbers, ‘Het softwarekwaliteitsmodel als inspiratiebron
voor het denken over de kwaliteit van fiscale wetgeving?’, WFR 2008/1211.

De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening

25

2. Hoe ziet de huidige regeling inzake ongewenste handel in verliezen – art. 20a Wet
VPB 1969 – eruit en op welke wijze is deze regeling ingebouwd in het systeem van verliesverrekening in de Wet VPB 1969?
3. Hoe ziet de regeling inzake ongewenste handel in verliezen eruit in de volgende landen: België, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Oostenrijk, Duitsland, Japan, China, India, Australië, Canada en de Verenigde Staten en welke
kenmerken kunnen uit deze regelingen worden afgeleid die van belang kunnen zijn
voor de Nederlandse regeling inzake ongewenste handel in verliezen?
Het doel van mijn onderzoek is niet om te komen tot een geharmoniseerde regeling voor
een bepaling tegen ongewenst gebruik van verliezen, maar om de bruikbare eigenschappen van een buitenlandse regeling te benutten. Het rechtsvergelijkende onderdeel van dit
onderzoek is dan ook ten behoeve van de Nederlandse regeling en niet om te komen tot
een geharmoniseerde regeling (bijvoorbeeld in Europees verband). Vanuit de theorie van
de rechtsvergelijking is de gekozen benadering naar mijn mening goed verdedigbaar.30
Dit betekent tegelijkertijd dat het rechtsvergelijkende onderdeel van het onderzoek niet
beoogt om een uitputtende beschrijving en/of analyse te geven van de desbetreffende buitenlandse regeling. Het doel van dit onderzoek is om te analyseren of er bruikbare elementen in de buitenlandse regeling bestaan, waarmee art. 20a Wet VPB 1969 beter kan voldoen aan de door mij gekozen kwaliteitseisen.
Een rechtsvergelijkend onderzoek met als doel te komen tot een geharmoniseerde regeling – bijvoorbeeld in Europees verband – zou naar mijn mening om twee belangrijke
redenen niet zinvol zijn. In de eerste plaats is een regeling met betrekking tot ongewenst
gebruik respectievelijk misbruik van verliezen slechts een relatief klein onderdeel van
een belastingheffing naar de winst van lichamen. Daarmee is niet gezegd dat een bepaald
onderdeel van een belastingheffing naar de winst van lichamen niet geharmoniseerd zou
kunnen worden, maar het verdient mijns inziens aanbeveling harmonisering in een breder verband te zien. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Common Consolidated Corporate
Tax Base (CCCTB), het voorstel van de Europese Commissie op grond waarvan verschillende entiteiten binnen een groep in diverse EU-lidstaten op basis van een uniform principe worden belast met behulp van een bepaalde verdeelsleutel gebaseerd op drie factoren, te weten omzet, arbeid en activa.31 Hoewel er op dit moment een voorstel ligt, is het
naar mijn mening maar zeer de vraag of de CCCTB ooit ingevoerd wordt.32 Het is echter
wel het tot nu meest vergevorderde voorstel om te komen tot een geharmoniseerde
grondslag voor een winstbelasting van lichamen binnen de EU.
Dit brengt mij tot de tweede reden om harmonisering niet als doel van de rechtsvergelijking te kiezen. Hoewel de CCCTB zoals gezegd het tot nu toe meest vergevorderde voorstel
is om te komen tot harmonisering van de grondslag voor een winstbelasting van lichamen
binnen de EU, bevat de conceptrichtlijn geen regeling voor toerekening van verliezen,
noch kent de conceptrichtlijn een bepaling tegen de handel in verliezen. Een verlies op
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Zie bijvoorbeeld Th.M. de Boer, ‘Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen’, AA 1994, p. 303 e.v., Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie
van buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 39 e.v. en A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het
rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999.
Zie de op 16 maart 2011 gepubliceerde conceptrichtlijn (COM 2011/121) van de Europese Commissie inzake de CCCTB (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/
company_tax/ common_tax_base/ com_2011_121_nl.pdf) en het bijbehorende persbericht van
16 maart 2011, nr. IP/11/319. Overigens voorziet de conceptrichtlijn onder meer in een onbeperkte termijn van voorwaartse verliesverrekening. Zie over de CCCTB nader onder meer
J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Common Consolidated Corporate Tax Base
(CCCTB), FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2011.
Voor invoering van de CCCTB in alle lidstaten is uniformiteit vereist. Ook is het mogelijk dat een
minimum aantal van negen lidstaten als een vorm van versterkte samenwerking de CCCTB invoeren. De CCCTB geldt dan alleen voor deze ‘kopgroep’. Zie tevens de reactie van het Nederlandse
kabinet, dat kritisch is over de budgettaire en administratieve consequenties van het voorstel,
MvF 4 juli 2011, AFP/2011/300U.
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grond van de CCCTB is een verlies van de gehele groep en wordt niet toegerekend aan de
van de groep deel uitmakende lichamen.33 Ook bij een belangrijke aandeelhouderswisseling blijven de verliezen achter bij de groep als geheel. Hierdoor lijken binnen de CCCTB
mogelijkheden te ontstaan voor de handel in verliezen. 34
1.4

O P Z ET V A N H E T O N DE R Z O E K

Deze dissertatie bestaat uit 8 hoofdstukken. Hierna volgt in hoofdstuk 2 eerst een nadere
uitleg en afbakening van de belangrijkste in dit onderzoek gehanteerde begrippen. Alvorens nader in te gaan op art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling die ziet op de handel in verlieslichamen, is het goed stil te staan bij de wettelijke kaders van de Wet VPB 1969 en het
systeem van verliesverrekening. Dit gebeurt in hoofdstuk 3. Hierbij komt tevens de
geschiedenis en ratio van verliesverrekening aan bod. Vervolgens volgt een analyse van
enige conceptuele aspecten van verliesverrekening, zoals de economische aspecten van
verliesverrekening en de motieven voor een subjectgebonden benadering van verliezen
versus een objectgebonden benadering. Tevens ga ik in op enige alternatieve methoden
van verliesverrekening.
Na een schets van de geschiedenis van art. 20a Wet VPB 1969 en zijn rechtsvoorganger
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, ga ik dieper in op de ratio en de structuur van art. 20a
Wet VPB 1969 in hoofdstuk 4. Vervolgens komen de positiefrechtelijke aspecten van
art. 20a Wet VPB 1969 aan de orde in hoofdstuk 5. Daarna behandel ik de CoC-wetgeving
in de hiervóór genoemde landen. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in een separaat
hoofdstuk (hoofdstuk 6). Op basis van de conclusies die volgen uit de voorgaande hoofdstukken zal ik vervolgens in hoofdstuk 7 een aanbeveling doen om te komen tot een meer
effectieve en efficiënte regeling ten aanzien van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen. In een ruimer kader hoop ik dat dit zal leiden tot een evenwichtiger
systeem van verliesverrekening in de Wet VPB 1969, maar met name tot een evenwichtigere bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Ik sluit af met een hoofdstuk waarin
een samenvatting is opgenomen en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
(hoofdstuk 8).
Op basis van het voorgaande kom ik tot de volgende hoofdstukindeling:
Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet en probleemstelling.
Hoofdstuk 2: Begripsbepaling.
Hoofdstuk 3: Verliescompensatie in de Wet VPB 1969.
Hoofdstuk 4: Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 1969.
Hoofdstuk 5: Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969.
Hoofdstuk 6: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen.
Hoofdstuk 7: Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
Hoofdstuk 8: Samenvatting en conclusies.

33

34

Slechts indien volgens de definitie van de CCCTB niet langer sprake is van een groep – bijvoorbeeld omdat de groep nog slechts bestaat uit entiteiten uit één lidstaat – vindt toerekening van
de verliezen plaats op grond van de toerekeningsformule. Zie bijvoorbeeld P.H.M. Simonis,
‘CCCTB: Some observations on Consolidation from a Dutch Perspective’, Intertax, Volume 37,
Issue 1, 2009, p. 27.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de conceptrichtlijn in art. 80 wel een algemene antimisbruikbepaling is opgenomen, maar deze bepaling lijkt niet van toepassing ten aanzien van de
overdracht van lichamen die onder de CCCTB vallen. Zie tevens J.A.R. van Eijsden, J.L. van de
Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer, 2011, p. 101.
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1.5

M E T H O D O L O G IS C H E V E R A N TW O O R D I N G V A N H E T
R E C H TS V E R G E L IJ K E N D E DE E L VA N H E T O N D E R Z O E K

Zoals vermeld in onderdeel 1.3 is het doel van het rechtsvergelijkende gedeelte van het
onderzoek niet om te komen tot geharmoniseerde regeling die ongewenste handel in verliezen tegengaat. Het rechtsvergelijkende deel van dit onderzoek staat volledig ten dienste
van het eerste onderdeel van dit onderzoek. In dit eerste onderdeel zal op basis van een
positiefrechtelijke analyse een aantal knelpunten in de Nederlandse regeling van art. 20a
Wet VPB 1969 worden gesignaleerd. In het tweede deel van deze dissertatie wil ik onderzoeken op welke wijze andere landen de CoC-wetgeving hebben vormgegeven. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen hierbij ten dienste staan ten behoeve van de Nederlandse regeling, hetgeen uiteindelijk moet resulteren in een aanbeveling ter verbetering
van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 in hoofdstuk 7.
1.5.1

Het object van het comparatieve onderzoek

In de leer van de rechtsvergelijking wordt een (overigens niet onomstreden) onderscheid
gemaakt tussen micro- en macrovergelijking.35 In een macrovergelijking worden rechtsstelsels in hun geheel bekeken, terwijl bij een microvergelijking sprake is van een vergelijking van een onderdeel van een rechtsstelsel, zoals rechtsgebieden, rechtsinstituten,
rechtsbeginselen, rechtsregels, verdragen en gebruiken en gewoonten.36 Een microvergelijking dient hierbij te allen tijde in de context van het desbetreffende rechtsstelsel te worden bezien, zodat bij een microvergelijking ook elementen van een macrovergelijking
naar voren kunnen komen.
In de leer van de rechtsvergelijking kan daarnaast een onderscheid worden gemaakt tussen de dogmatische (of conceptuele) methode en de functionele methode van rechtsvergelijking.37 De dogmatische methode gaat hierbij kort gezegd uit van een analyse van de
rechtssystemen op basis van formele bronnen, waarbij in beginsel geen oog bestaat voor
de functionaliteit van het rechtssysteem of de rechtsregel. De objecten van rechtsvergelijking worden in beginsel los van hun werking in de praktijk geanalyseerd. De functionele
methode daarentegen gaat uit van de functie die een bepaald rechtsinstituut of rechtsregel heeft in de praktijk. Het vertrekpunt van de functionele methode is doorgaans dan ook
een concrete vraagstelling, waarbij het erom gaat objecten op te sporen die een soortgelijke functie vervullen. De functie van het object bepaalt hierbij de vergelijkbaarheid.38 Bij
het toepassen van de functionele methode van rechtsvergelijking dient daarom sprake te
zijn van vergelijkbaarheid van het object. Met andere woorden: is er in de diverse te vergelijken (onderdelen van) rechtsstelsels sprake van een soortgelijk probleem?39 De
gemeenschappelijke noemer van het onderzoek40 – in dit geval de functie van de bepaling
35
36
37
38

39
40
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Zie bijvoorbeeld Zie A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 33 e.v.
D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, Deventer 1988,
p. 10.
Zie onder meer A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch
proefschrift, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 67 e.v.
In de leer van de rechtsvergelijking wordt binnen de functionele methode daarnaast in grote lijnen nog een onderscheid gemaakt tussen een zogeheten ‘problem-solving approach’ en de functionele methode die aansluit bij de functie van een rechtsbegrip, rechtsbeginsel of rechtsinstituut
en de manier waarop deze functie in het recht van de andere rechtsstelsels wordt vervuld. Zie
A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, Ars
Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 68 e.v. Ik laat de laatstgenoemde methode in dit kader buiten
beschouwing, omdat dit onderzoek duidelijk een problem-solving approach kent.
A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, Ars
Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 72 e.v.
De gemeenschappelijke noemer wordt in de rechtsvergelijking ook wel ‘tertium comparationis’
genoemd. Zie D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer,
Deventer 1988, p. 129.
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in het desbetreffende land – is hierbij het ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van
verliezen. Hierbij dient vanzelfsprekend de prealabele vraag te worden beantwoord wanneer sprake is van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen. Op deze
plaats verwijs ik hiervoor naar paragraaf 2.5.41 Het object van het rechtsvergelijkende
onderdeel van deze dissertatie is daarmee de fiscaalrechtelijke behandeling van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen. Gegeven het vorenstaande is hierbij
ontegenzeggelijk sprake van een microvergelijking, waarbij de behandeling van ongewenste handel in verliezen in een aantal landen wordt onderzocht. Dit betreft een specifiek onderdeel van een rechtsstelsel, namelijk een onderdeel van belastingheffing naar de
winst voor lichamen. Wanneer er naar de mening van de fiscale wetgever sprake is van
ongewenste handel in verliezen, wordt doorgaans op een van de volgende wijzen ingegrepen:42
1. Ingrijpen in ongewenste handel in verliezen op het niveau van de houders van het
belang in het verlieslichaam (‘categorie 1’).
2. Ingrijpen in ongewenste handel in verliezen op het niveau van het verlieslichaam zelf
op basis van de aard en omvang van de activiteiten van het verlieslichaam
(‘categorie 2’).
Hoewel ik aanvankelijk beoogde om zowel landen uit categorie 1 als landen uit
categorie 2 in mijn onderzoek te betrekken, bleek na een initiële analyse van de potentiele categorie 2-landen dat deze uiteindelijk toch als categorie 1-land dienden te worden
getypeerd. Het ging hierbij onder meer om China en Canada. Voorts is in paragraaf 1.2
gebleken dat van de 50 door mij onderzochte landen slechts 3 landen als ‘categorie 2’-landen dienen te worden aangemerkt. Ik heb ervoor gekozen om 1 van deze 3 landen in mijn
onderzoek te betrekken. Hiermee denk ik met de keuze voor de te onderzoeken landen
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het ingrijpen in ongewenste handel in verliezen in de desbetreffende landen ten behoeve van het doel van mijn onderzoek (zie paragraaf 1.5.2 hierna). Met deze functionele benadering, waarbij wordt onderzocht op welke
wijze andere landen omgaan met ongewenste handel in verliezen, is naar mijn mening
dan ook sprake van voldoende vergelijkbaarheid.
Ten aanzien van de opbouw van het rechtsvergelijkende gedeelte van mijn onderzoek
merk ik nog het volgende op. Zoals hiervóór in paragraaf 1.5 is opgemerkt, staat het comparatieve onderdeel van het onderzoek volledig ten dienste van het eerste onderdeel. Dit
eerste onderdeel omvat een positiefrechtelijke analyse van de Nederlandse regeling op
het gebied van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen op basis waarvan enkele knelpunten worden geformuleerd. Deze knelpunten zien met name op de toepassing van de aandeelhouderstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. Ik heb er
echter voor gekozen om een aparte paragraaf aan elk onderzoeksland te wijden en niet te
kiezen voor een indeling per onderwerp (aandeelhoudertoets versus activiteitentoets).
Naar mijn mening komt dit de overzichtelijkheid ten goede. Het nadeel van een indeling
per onderwerp is bovendien dat een fragmentarisch beeld kan ontstaan van de desbetreffende regeling in het onderzoeksland.
1.5.2

Doel van het comparatieve onderzoek

In de leer van de rechtsvergelijking wordt het primaire doel van rechtsvergelijking doorgaans omschreven als het vergaren van kennis over de te onderzoeken (onderdelen van)

41

42

Vooruitlopend op deze paragraaf kan op deze plaats alvast worden opgemerkt dat het al dan niet
toestaan van de verrekening van operationele resultaten met overige resultaten in het kader
van dit onderzoek niet als ongewenst gebruik van verliezen wordt aangemerkt. De Nederlandse
regeling ter beperking van de verrekening van houdster- en financieringsverliezen van art. 20,
lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 blijft daarmee in dit onderzoek buiten beschouwing.
Andere oplossingsrichtingen zijn mij niet bekend, noch ben ik deze tegengekomen.
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rechtsstelsels.43 Met het vergaren van kennis houdt de rechtsvergelijking echter niet op;
ik ben van mening dat de rechtsvergelijking daarmee slechts begint.44 Met de analyse van
de vergelijkbare regeling op het gebied van ongewenste handel in verliezen in een aantal
landen door middel van het zich eigen maken van de regelingen in deze landen is de kous
dan ook niet af. De analyse dient naar mijn mening dan ook slechts als basis voor het doel
van dit rechtsvergelijkende onderzoek, namelijk het doen van aanbevelingen voor de
Nederlandse regeling op het gebied van ongewenste handel in verliezen bij lichamen die
onderworpen zijn aan een belastingheffing naar de winst. Of zoals De Boer45 schrijft:
‘De beoefenaar van de rechtsvergelijking (zou) zich vooral moeten bezighouden met het
opsporen, vergelijken en beoordelen van buitenlandse alternatieven voor de wijze waarop
een bepaalde rechtsvraag in eigen kring wordt opgelost. Aldus kan het buitenlands recht
fungeren als toetssteen voor de kwaliteit van het eigen recht en als bron van inspiratie voor
de vernieuwing of verbetering daarvan. Het is dan aan de rechtsvergelijking om ons de weg
te wijzen naar rechtsstelsels waarvan in dat opzicht iets te verwachten valt.’
Overigens plaats ik wel twee kanttekeningen bij de opmerking van De Boer. In de eerste
plaats deel ik de visie van De Boer dat het buitenlands recht kan fungeren als toetssteen
van het eigen recht en als bron van inspiratie voor de vernieuwing of verbetering daarvan.
Zonder vooruit te willen lopen op de uitkomsten van het onderzoek, merk ik echter op
dat de Nederlandse regeling van art. 20a Wet VPB 1969 zeer gedetailleerd is met een lange
voorgeschiedenis en veel bijbehorende jurisprudentie. Niet veel landen (met uitzondering
van wellicht Duitsland en de Verenigde Staten) kennen een dergelijke regeling op detailniveau. Dit zou kunnen betekenen dat de Nederlandse regeling daarmee verder is ontwikkeld dan een vergelijkbare regeling in het buitenland, zodat in zoverre weinig bruikbare
inzichten zouden kunnen worden verkregen als gevolg van de rechtsvergelijking. Ik denk
echter dat deze opvatting te kort door de bocht is. Een regeling op detailniveau impliceert
naar mijn mening geenszins dat een meer robuuste regeling vanuit een rechtstheoretisch
kader ‘waardevoller’ kan zijn en kan leiden tot nieuwe en/of betere inzichten. Vanzelfsprekend hangt dit ook samen met de toetsingskaders die daarbij in acht worden genomen. Om die reden dienen de toetsingskaders dan ook zorgvuldig te worden gekozen. Ik
heb ervoor gekozen om deze toetsingskaders te bepalen aan de hand van een positiefrechtelijke analyse van de Nederlandse regeling op het gebied van ongewenste handel in verliezen van lichamen, art. 20a Wet VPB 1969. Uit deze positiefrechtelijke analyse destilleer
ik vervolgens een aantal knelpunten. Vervolgens ga ik onderzoeken op welke wijze
andere landen de CoC-regeling hebben vormgegeven, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot
een aanbeveling tot verbetering van de Nederlandse regeling.
In de tweede plaats laat het gegeven dat het buitenlands recht een toetssteen kan zijn voor
de kwaliteit van de nationale regeling onverlet dat de nationale regeling ook zijn eigen
toetsingskaders kent. Het gaat hierbij om de toetsingskaders binnen de nationale regeling
die in beginsel losstaan van de internationale toetsingskaders. Ik denk hierbij aan zorgvuldigheid, evenredigheid en effectiviteit. Een aanbeveling tot verbetering van de Nederlandse regeling behelst naar mijn mening dan ook niet alleen de uitkomsten van het comparatieve onderzoek van de diverse landen. Wanneer de conclusie zou moeten worden
getrokken dat de gekozen oplossingen in de CoC-regeling door andere landen als ‘onvoldoende’ moet worden beoordeeld, betekent dit naar mijn mening dat de oplossing buiten
deze kaders moet worden gezocht. Zorgvuldigheid, evenredigheid en effectiviteit zijn
43
44

45
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Zie A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift,
Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 19-20.
Het ‘slechts’ beschrijven van buitenlandse rechtsstelsels wordt in de rechtsvergelijking ook wel
aangeduid met ‘Auslandsrechtskunde’. Vgl. Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van
buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 39-48.
Th.M. de Boer, Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen, Ars
Aequi Libri, Nijmegen 1994, p. 306 en Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 42.
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daarnaast dusdanig in de Nederlandse wetgeving ingekapselde beginselen van behoorlijke wetgeving dat een Nederlandse regeling deze toetsstenen te allen tijde zouden moeten kunnen doorstaan.
1.5.3

De onderbouwing van de landenselectie

De keuze om bepaalde landen wel of niet in een rechtsvergelijkend onderzoek mee te
nemen is vaak arbitrair, maar wordt ook ingegeven door toevalligheden.46 Factoren die
hierbij een rol kunnen spelen zijn talenkennis, toegankelijkheid en beschikbaarheid van
het materiaal, de rechtsfamilie waartoe een land behoort (e.g. Romaanse rechtsstelsel versus Anglo-Amerikaans) maar vooral ook het doel van de rechtsvergelijking. Zo ligt het
voor de hand om landen in het onderzoek te betrekken die (naar verwachting) vooruitlopen op het terrein waarop het onderzoek zich richt.47 Vanzelfsprekend is hiervoor echter
een preliminaire onderzoeksfase nodig om te onderzoeken of er landen zijn die vooruitlopen op het gebied van de regelgeving met betrekking tot ongewenste handel in verliezen. Mij is echter niet gebleken dat andere landen ten opzichte van Nederland ver vooroplopen op dit gebied.48 Dit bemoeilijkt de keuze van een representatieve rechtsorde. Op
basis van welke criteria kan immers tot de conclusie worden gekomen dat een bepaald
rechtsstelsel representatief is? Factoren die bij dit onderzoek bepalend zijn geweest bij het
maken van de keuze voor de onderliggende landen zijn:
a. belang van de economie van het desbetreffende land voor Nederland;
b. belang van de economie van het desbetreffende land binnen de wereldeconomie;
c. geografische ligging;
d. talenkennis en beschikbaarheid van materialen;
e. representativiteit categorie 1-landen versus categorie 2-landen (zie paragraaf 1.5.2
hiervóór);
Ik heb ervoor gekozen om twaalf landen in het onderzoek te betrekken, elf uit categorie 1
en één uit categorie 2. De keuze om een relatief groot aantal landen (twaalf) in mijn onderzoek te betrekken heeft zowel voor- als nadelen. Als belangrijkste voordeel kan worden
genoemd dat het aantal landen dusdanig van omvang is dat verwacht mag worden dat het
onderzoek een representatief beeld geeft van de buitenlandse vergelijkbare regelingen op
het gebied van ongewenste handel in verliezen (zowel in categorie 1 als 2). Als belangrijkste nadeel kan worden genoemd dat de hoeveelheid landen noopt tot een zekere afbakening van het onderzoeksobject, aangezien het te ver voert om de desbetreffende regeling
in de 12 landen op dezelfde uitgebreide wijze te behandelen als art. 20a Wet VPB 1969.
Doordat het tweede deel van het onderzoek zich richt op de CoC-regeling in de desbetreffende landen ten behoeve van het uiteindelijke doel van dit onderzoek – het komen tot een
aanbeveling voor de Nederlandse regeling op het gebied van ongewenste handel in verliezen – kan enige mate van afbakening van het onderzoeksobject in de desbetreffende
12 landen naar mijn mening goed worden gerechtvaardigd.
Motivering van de keuze voor de landen
De gekozen landen zijn de volgende:
1. België;
2. Frankrijk;
3. Ierland;
4. het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië;
5. Oostenrijk;
46
47
48

Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 46.
Dit is in het kader van het onderhavige onderzoek overigens lastig te beoordelen. Zie hierna.
Waarbij een bijkomende complicerende factor is dat in het kader van een regeling op het gebied
van ongewenste handel in verliesverrekening zonder een grondige analyse niet goed is vast te
stellen of een regeling ver vooruitloopt op de onze. Daarnaast is ook lastig vast te stellen op basis
van welke criteria een land geacht kan worden ver vooruit te lopen.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Duitsland
Japan;
China;
India;
Australië;
Canada;
de Verenigde Staten.

Alle landen zijn hierbij als categorie 1-landen aan te merken, met uitzondering van Frankrijk. De keuze voor Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk ligt naar mijn mening
voor de hand. Niet alleen zijn dit buurlanden van Nederland, maar deze landen zijn ook
in economisch opzicht zeer belangrijk voor Nederland, omdat het belangrijke handelspartners zijn. Duitsland kent bovendien een behoorlijke uitgebreide regeling die voor dit
onderzoek om die reden al interessant is, terwijl daarnaast geldt dat de Nederlandse
Wet VPB 1969 (en het hieraan voorafgaande Besluit VPB 1942) in belangrijke mate is
gestoeld op Duitse wetgeving. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn daarnaast ook
grote spelers in de wereldeconomie. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten, India en
Japan, al kan (het gebrek aan) talenkennis wel een rol spelen in vergaren van nuttige informatie. Ik had er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om landen als Spanje en Italië in
mijn onderzoek te betrekken. Op grond van een initiële analyse en op basis van praktijkervaring leek het mij beter om enkele niet-Europese landen in het onderzoek te betrekken. Dit bevordert naar mijn mening ook de diversiteit van het onderzoek. Omdat Australië op basis van een initiële analyse ook een uitgebreide regeling bleek te hebben op het
gebied van ongewenste handel in verliezen, leek het mij goed om dit land ook in het
onderzoek te betrekken.
Bij de keuze voor de landen heb ik mij niet of nauwelijks laten leiden door de omstandigheid tot welke rechtsfamilie (Romaans, Germaans, Anglo-Amerikaans etc.) een bepaald
land behoort. Bij een onderzoek naar een zo specifieke fiscale maatregel op het gebied van
ongewenste handel in verliezen, komt het mij voor dat de rechtsfamilie nauwelijks een
bepalende rol speelt. Nagenoeg alle landen wereldwijd, ongeacht hun rechtsfamilie, kennen namelijk een belastingheffing naar de winst voor lichamen. In deze belastingheffing
naar de winst is in de meeste landen ook in enigerlei mate een vorm van achterwaartse
en/of voorwaartse verliesverrekening ingevoerd. Vervolgens komt dan de vraag op op
welke wijze wordt omgegaan met de situatie dat sprake is van ongewenste handel in verliezen. De rechtsfamilie lijkt daarin een ondergeschikte rol te spelen, al blijkt de aard van
de regeling van landen met een verwante rechtsfamilie wel overeenkomstig te zijn (zie
hoofdstuk 6).
De keuze voor de overige naast de reeds genoemde landen is enigszins arbitrair. Ik heb
ervoor gekozen om enkele Europese landen in de analyse te betrekken. Frankrijk en Oostenrijk liggen hierbij vanwege de grootte en het belang van deze economieën (met name
Frankrijk) voor de hand. Daarnaast heb ik gekozen voor Ierland. De keuze voor Canada en
China volgt uit de grootte van deze landen en het belang van deze landen voor de wereldeconomie. Dat ik ‘slechts’ 1 land uit categorie 2 in mijn onderzoek heb betrokken, is naar
mijn mening ook goed verdedigbaar, met name wanneer mijn analyse van 50 landen in
ogenschouw wordt genomen op grond waarvan slechts 3 landen als categorie 2-landen
konden worden aangemerkt (Frankrijk, Litouwen en Tunesië). Ik had er ook voor kunnen
kiezen op zoek te gaan naar landen die dergelijke wetgeving kennen, maar die voor de
Nederlandse economie en/of de belastingwetgeving relatief onbelangrijk zijn. Dit zou dan
een (letterlijk en figuurlijk) vergezochte keuze zijn. Met Frankrijk is in elk geval een groot
en economisch belangrijk land vertegenwoordigd met een ver ontwikkelde rechtsorde.
Resumerend denk ik dat de hiervóór genoemde 12 landen een goed beeld geven van de
wetgeving op het gebied van ongewenste handel in verliesverrekening. Niet alleen worden de belangrijkste handelspartners van Nederland in het onderzoek betrokken, maar
ook diverse grote spelers in de wereldeconomie. Dit leidt naar mijn mening tot een repre-
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sentatief beeld, ook vanuit statistisch oogpunt, aangezien immers 12 van de 34 landen
met CoC-wetgeving in het onderzoek worden betrokken.
1.5.4

Toegankelijkheid en beschikbaarheid van bronnen

De diversiteit aan landen die ik in het onderzoek heb betrokken, heeft ook genoopt tot
het maken van enkele praktische keuzes. Zo kan (het gebrek aan) talenkennis een belangrijke barrière opwerpen voor de betrouwbaarheid en diepgang van het onderzoek. De
omstandigheid dat ik de Chinese en Japanse taal niet machtig ben en ook mijn vaktechnische Frans niet van een dusdanig niveau is dat ik met gemak een diepgaande literatuurstudie kan uitvoeren, heeft ertoe geleid dat ik in voorkomende gevallen gebruik heb moeten maken van secundaire bronnen, dat wil zeggen vertalingen van wetteksten, artikelen
en rechtspraak. Ook heb ik de hulp ingeroepen van diverse collega’s van Ernst & Young in
de desbetreffende landen om bepaalde informatie te valideren. Wanneer er voldoende
waarborgen zijn voor de betrouwbaarheid (d.w.z. de juistheid en de volledigheid) van deze
secundaire bronnen, kan het desbetreffende land naar mijn mening goed in het onderzoek worden betrokken. Daarnaast zijn er in toenemende mate Engelstalige bronnen
beschikbaar, waaruit veel bruikbare informatie kan worden geput.49 Met De Boer ben ik
dan ook van mening dat het niet machtig zijn van een taal niet impliceert dat het desbetreffende land om die reden reeds bij voorbaat uitgesloten moet worden van het rechtsvergelijkend onderzoek.50 In de leer van de rechtsvergelijking worden daarnaast handvatten gegeven om met taalbarrières om te gaan, bijvoorbeeld door het (deels) onvertaald
laten van teksten, ook om deze in de juiste juridische context te plaatsen.51 Vanzelfsprekend biedt deze oplossing niet bij elke taal soelaas.
Voorts kan worden opgemerkt dat het in 2011 door Stals en mij uitgevoerde onderzoek52
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de juistheid en de volledigheid van de door
mij gebruikte informatie. Het risico ten aanzien van de juistheid en de volledigheid dat
het gebruik van secundaire bronnen nu eenmaal met zich meebrengt is naar mijn mening
dan ook ondergeschikt aan de verwachte meerwaarde van het onderzoek door deze landen wel in het onderzoek te betrekken.
1.6

HET ONDERZOEKSPROCES

Kokkini53 stelt dat het rechtsvergelijkende onderzoeksproces in drie stadia wordt ingedeeld:
– eerste stadium: de vaststelling van gelijkenissen en verschillen;
– tweede stadium: de verklaring;
– derde stadium: de waardering van de uitkomsten van het onderzoek.

49
50

51
52
53

Ik denk hierbij aan vaktechnische bladen zoals bijvoorbeeld Tax Notes International, Intertax en
EC Tax Review en de informatie die beschikbaar is via het IBFD.
Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 46.
Anders W.J. Zwalve, Het Janushoofd der Rechtsvergelijking, Oratie Rijksuniversiteit Groningen, Groningen 1988, p. 8, die geen heil ziet in het bestuderen van rechtsstelsels waarvan hij de taal niet
machtig is. Zie ook W. Pintens, ‘Rechtsvergelijking en taal’, Ars Aequi 1994/43, p. 26-27 die het
gebruik van secundaire bronnen niet afwijst, maar het belangrijk vindt meerdere bronnen te consulteren en eventuele tegenspraak voor te leggen aan een deskundige die met de taal en met het
desbetreffende rechtsstelsel vertrouwd is. Tevens is van belang dat de vertalingen en publicaties
afkomstig zijn van specialisten die zowel met het bestudeerde rechtsgebied als met zijn taal bijzonder vertrouwd zijn.
D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwe, Deventer 1988, p. 94
e.v.
D.R. Post en K.P.E. Stals, ‘The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study’, Intertax,
april 2012, Volume 40, Issue 4, p. 232-244.
D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, Deventer, 1988,
p. 145.
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Ten aanzien van het eerste stadium is van belang dat sprake is van een systematische
methode van vergelijking. Op zichzelf is met het vergelijken van een soortgelijke bepaling, namelijk de bepaling ter voorkoming van de handel in verlieslichamen, reeds aan
deze voorwaarde voldaan. Het zou naar mijn mening te kort door bocht zijn, indien ik mij
in het comparatieve gedeelte van het onderzoek slechts zou richten op de door mij in
hoofdstuk 5 gesignaleerde knelpunten. Wanneer ik mij echter louter zou richten op de
knelpunten van de Nederlandse regeling, bestaat het gevaar van een (te) eenzijdige benadering. Het lijkt daarom aanbeveling te verdienen om eerst een objectieve analyse van het
object in de desbetreffende landen te maken om tot een beter onderbouwde formulering
van deelvragen te komen.54 Anderzijds doet zich hierbij het probleem van de kip en het
ei voor. Immers, zonder informatie over de wetgeving in de desbetreffende landen kan er
geen objectieve analyse van het object plaatsvinden. Uit een door mij uitgevoerde initiële
analyse kan echter afgeleid worden dat de Nederlandse regeling met afstand de meest
gedetailleerde wetgeving op het gebied van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik
van verliezen heeft, gevolgd door Duitsland en de Verenigde Staten.55 Om die reden vind
ik het verdedigbaar om eerst de Nederlandse regeling te analyseren.
In het tweede stadium gaat het volgens Kokkini om de verklaring van de geconstateerde
verschillen. De verklaring zal volgens haar dan ook de basis voor de theorievorming opleveren. In het derde stadium vindt de waardering plaats van de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij wordt een (waarde)oordeel gegeven ten aanzien van de geconstateerde verschillen en overeenkomsten van het te vergelijken object op basis van de betreffende kenmerken van het object en de kwaliteiten en tekortkomingen daarvan. In mijn geval dient
deze waardering te worden bezien in het licht van achterliggende doel van het rechtsvergelijkende onderzoek, namelijk te komen tot een aanbeveling voor de Nederlandse regeling op het gebied van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen.

54
55
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D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, Deventer, 1988,
p. 147 e.v.
De regeling van de Verenigde Staten, art. 382 IRC, is eigenlijk het meest uitgebreid, dit komt echter met name door de vele definities en de samenloop met de overige bepalingen van het ingewikkelde en uitgebreide Amerikaanse belastingsysteem.
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Begripsbepaling

In dit hoofdstuk worden enige begrippen die in dit proefschrift veelvuldig aan de orde
komen nader toegelicht. Het gaat hierbij om de begrip verlies (paragraaf 2.1), verliesverrekening en verliescompensatie (paragraaf 2.2), horizontale versus verticale verliesverrekening (paragraaf 2.3), carry-forward/carry-back versus voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening (paragraaf 2.4) en ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen (paragraaf 2.5)
2.1

D E AA R D E N O M VA N G VA N H E T B E G R IP ‘ VE R L IE S ’

Hoewel de Wet IB 2001 geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek56, is het goed om in
deze paragraaf even kort stil te staan bij het begrip verlies in zowel de Wet IB 2001 als de
Wet VPB 1969. De term verlies treft men zowel in het kader van de Wet IB 2001 als de
Wet VPB 1969 aan. Wat betreft de heffing van inkomstenbelasting is de verliesverrekening neergelegd in afdeling 3.13 van de Wet IB 2001. Op grond van art. 3.148, lid 1, Wet
IB 2001 wordt als verlies uit werk en woning aangemerkt het negatieve bedrag van de
berekening van het inkomen uit werk en woning. In die zin wordt onder verlies verstaan
‘negatief inkomen’ dan wel een negatieve grondslag voor de heffing van het inkomen uit
werk en woning. Dit inkomen uit werk en woning omvat de in art. 3.1, lid 2, Wet IB 2001,
opgesomde componenten en omvat derhalve meer dan de belastbare winst uit onderneming van afdeling 3.2 van de Wet IB 2001. De term verlies in art. 3.148, lid 1, Wet IB 2001
is daarmee ruimer geformuleerd dan hetgeen hiermee doorgaans in het maatschappelijke
verkeer en het spraakgebruik wordt beoogd. De term verlies wordt in het normale spraakgebruik doorgaans geassocieerd met een onderneming en niet bijvoorbeeld met de
inkomsten uit eigen woning. Ik acht de door de wetgever gekozen terminologie in
art. 3.148, lid 1, Wet IB 2001 dan ook ongewenst en onnodig verwarrend.57 De term negatief inkomen was ter aanduiding van een negatief inkomen uit werk en woning naar mijn
mening meer op zijn plaats geweest. De onzuiverheid van het wettelijke begrip verlies
heeft er mijns inziens ook toe geleid dat bijvoorbeeld ten aanzien van de ratio van verliescompensatie in de literatuur in zoverre onzuivere standpunten worden ingenomen, aangezien hierbij (voor zover het de inkomstenbelasting betrof) in voorkomende gevallen
tevens de overige inkomensbestanddelen, niet zijnde het inkomen uit een onderneming,
in ogenschouw werden genomen. Ik ga hier nog nader op in in hoofdstuk 3.
In art. 3.148, lid 2, Wet IB 2001 is opgenomen dat indien de berekening van de belastbare
winst uit onderneming leidt tot een negatief bedrag, dit negatieve bedrag tot ten hoogste
het bedrag van het verlies uit werk en woning wordt aangemerkt als ondernemingsverlies. In die zin is een ondernemingsverlies aan te merken als ‘negatieve winst uit onderneming’ of winst in algebraïsche zin. De term ‘negatieve winst uit onderneming’ wordt
echter niet gehanteerd in de wet. Zwemmer acht deze terminologie juister dan het begrip
ondernemingsverlies, bezien vanuit het door de wetgever gekozen begrip verlies uit werk
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57

De Wet IB 2001 kent immers geen bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
In dezelfde zin H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de
tijd’, WFR 1979/277.
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en woning.58 Zoals hiervoor reeds aangegeven, acht ik de door de wetgever gehanteerde
term verlies uit werk en woning als uitgangspunt reeds ongewenst en onnodig verwarrend. In die zin acht ik het voortbouwen op een onjuist begrip, zoals Zwemmer kennelijk
voorstaat, evenzeer ongewenst. Historisch gezien is de door wetgever gehanteerde terminologie in de inkomstenbelasting wel te begrijpen.59 Sinds de incorporatie van verliescompensatie in de Wet op de inkomstenbelasting per 1927 wordt met de term verliescompensatie gedoeld op een ruimer begrip dan louter het verrekenen van positieve ondernemingsresultaten met negatieve ondernemingsresultaten.
Overigens zij opgemerkt dat de term ondernemingsverlies met ingang van 1 januari 2007
(vooralsnog) van ondergeschikt belang is geworden. Vóór deze datum golden voor ondernemingsverliezen en verliezen uit werk en woning verschillende termijnen van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening.60 Met ingang van 1 januari 2007 is dit onderscheid opgeheven. De term ondernemingsverlies is nog wel van belang voor de regeling
van verliesverrekening ten aanzien van gemoedsbezwaarden. Vide art. 3.150, lid 3, jo.
art. 3.151, lid 2, Wet IB 2001.
Art. 4.47 Wet IB 2001 bepaalt dat indien de berekening van het inkomen uit aanmerkelijk
belang leidt tot een negatief bedrag, dit wordt aangemerkt als verlies uit aanmerkelijk
belang. Zwemmer prefereert hier de term ‘negatieve winst uit aanmerkelijk belang’
boven ‘verlies uit aanmerkelijk belang’, opnieuw bezien vanuit het begrip verlies uit werk
en woning.61 Strikt genomen zou hier naar mijn mening sprake moeten zijn van een negatief inkomen uit aanmerkelijk belang in plaats van een verlies uit aanmerkelijk belang.
Indien men de houder van een aanmerkelijk belang als een pseudo-ondernemer wenst
aan te merken, hetgeen de wetgever uitdrukkelijk heeft beoogd, acht ik de term verlies
uit aanmerkelijk belang echter wel juist. Met de term inkomen uit aanmerkelijk belang
wordt echter wel geëxpliciteerd dat hieronder zowel de reguliere als de vervreemdingsvoordelen vallen.
Met betrekking tot het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) wordt nimmer
een negatief inkomen respectievelijk verlies in aanmerking genomen. Dit vloeit rechtstreeks voort uit art. 5.2, Wet IB 2001, aangezien als voordeel slechts in aanmerking wordt
genomen 4% van de gemiddelde rendementsgrondslag, voor zover het gemiddelde meer
bedraagt dan het heffingvrije vermogen.62
Voor buitenlands belastingplichtigen in de Wet IB 2001 geldt op grond van art. 7.2, lid 4,
jo. art. 7.5, lid 2, Wet IB 2001, mutatis mutandis hetzelfde als ten aanzien van binnenlands
belastingplichtigen. Indien de berekening van het inkomen uit werk en woning of het
inkomen uit aanmerkelijk belang in Nederland leidt tot een negatief bedrag, is sprake van
een verlies uit werk en woning respectievelijk een verlies uit aanmerkelijk belang. Echter,
zowel het verlies uit de periode dat de belastingplichtige binnenlands belastingplichtige
was, als het verlies uit de periode dat de belastingplichtige buitenlands belastingplichtige
is, wordt aangemerkt als een verlies uit werk en woning dan wel een verlies uit aanmer-
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J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 1.
Zie paragraaf 3.1 e.v.
Verliezen uit werk en woning, niet zijnde ondernemingsverliezen, konden op grond van
art. 3.150, lid 1, Wet IB 2001 (tekst 2006), worden verrekend met de inkomsten uit werk en
woning van de drie voorafgaande en acht volgende kalenderjaren. Voor ondernemingsverliezen
werd laatstgenoemde termijn op grond van art. 3.150, lid 3, Wet IB 2001, onbepaald verlengd.
J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 1.
Indien de zinsnede ‘voor zover het gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen’ niet
zou zijn opgenomen in art. 5.2 Wet IB 2001, had wellicht verwarring kunnen ontstaan of onder
‘voordeel’ tevens een ‘negatief voordeel’ zou zijn begrepen. Het vorenstaande laat overigens
onverlet dat de rendementsgrondslag op de peildatum (begin van het kalenderjaar) negatief kan
zijn. Zie tevens nota naar aanleiding van het nader verslag, Kamerstukken II, 1999-2000, 26 727,
nr. 17, p. 259-260 en het besluit van 12 december 2003, nr. CPP2003/2145M, NTFR 2003/2156,
BNB 2004/94, ingetrokken bij besluit van 31 oktober 2005, nr. CPP2005/1272M, NTFR 2005/1481,
BNB 2005/385.
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kelijk belang. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij emigratie een verlies genoten in de hoedanigheid van binnenlands belastingplichtige verloren gaat.63
Wat betreft de heffing van vennootschapsbelasting geldt met betrekking tot het begrip
‘verlies’ het volgende. In art. 7, lid 1, Wet VPB 1969 is opgenomen dat ten aanzien van binnenlands belastingplichtigen de belasting wordt geheven naar het belastbare bedrag,
zijnde de in een jaar genoten belastbare winst verminderd met de op grond van
Hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 te verrekenen verliezen. Hoofdstuk IV heeft als
opschrift ‘Verrekening van verliezen’. Art. 20, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt dat, indien de
berekening van de belastbare winst of van het Nederlandse inkomen leidt tot een negatief
bedrag, dit wordt aangemerkt als een verlies. Met de term verlies in de zin van art. 20,
lid 1, Wet VPB 1969 wordt hier ook gedoeld op negatieve winst, derhalve winst in algebraïsche zin.
Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 bepaalt dat lichamen als genoemd in art. 2, lid 1, onderdeel a,
b, c en d, Wet VPB 1969 geacht worden hun onderneming te drijven met behulp van hun
gehele vermogen. Fondsen voor gemene rekening worden op grond van art. 2, lid 1,
onderdeel f jo. art. 2, lid 2, Wet VPB 1969 eveneens als een onderneming aangemerkt. In
die zin is het gehele resultaat van deze lichamen, positief onderscheidenlijk negatief, aan
te merken als winst uit onderneming. Het maakt bij deze belastingplichtigen derhalve in
beginsel geen verschil of deze lichamen bijvoorbeeld beleggingsactiviteiten verrichten.
Het behaalde resultaat wordt geacht tot de belastbare winst te behoren. Binnenlands
belastingplichtigen als genoemd in art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 worden slechts
in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken, indien en voor zover zij een onderneming drijven. Zo wordt de stichting die slechts beleggingsactiviteiten verricht, in beginsel niet als belastingplichtige voor de heffing van vennootschapsbelasting aangemerkt,
ongeacht de resultaten van deze stichting. Zij drijft immers geen onderneming. Een
behaald negatief resultaat wordt dientengevolge niet aangemerkt als een verlies in de zin
van art. 20 Wet VPB 1969. Dit laat onverlet dat dit verlies vanuit bedrijfseconomisch oogpunt wellicht als een verlies wordt aangemerkt. Ook overheidsondernemingen en indirecte overheidsbedrijven als genoemd in art. 2, lid 1, onderdeel g, jo. art. 2, lid 3 jo. art. 2,
lid 7, Wet VPB 1969 zijn niet in alle gevallen (volledig) belastingplichtig. Dientengevolge
wordt ook niet in alle gevallen bij dergelijke belastingplichtigen het volledige resultaat fiscaal als een winst of een verlies aangemerkt. Voor buitenlands belastingplichtigen als
genoemd in art. 3 Wet VPB 1969, geldt slechts dat zij aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen indien zij Nederlands inkomen genieten. Het verlies heeft alsdan ook slechts betrekking op het negatieve Nederlandse inkomen.
Dit onderzoek spitst zich toe op verliezen op grond van Hoofdstuk IV van de Wet
VPB 1969. Dit is ook logisch, aangezien in hoofdstuk 1 is aangegeven dat dit onderzoek
gericht is op de invloed van belangenwijzigingen op de verliesverrekening. Ten aanzien
van een natuurlijke persoon kunnen zich geen belangenwijzigingen voordoen, aangezien
op grond van de Wet IB 2001 de verliezen eveneens subjectgebonden zijn.64 Het vorenstaande betekent dat ondernemingsverliezen in de zin van art. 3.148, lid 2, Wet IB 200165
en verliezen uit aanmerkelijk belang in de zin van art. 4.47 Wet IB 2001 buiten beschouwing worden gelaten, simpelweg omdat in dergelijke verliezen geen handel kan plaatsvinden.
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Zie bijvoorbeeld ook HR 25 februari 1981, nr. 20.262, BNB 1981/129 en D.A. Albregtse, ‘De invloed
van emigratie op de verrekenbaarheid van bestaande verliezen van buitenlandse oorsprong’,
WFR 1981/1001.
Wel kan een lichaam of natuurlijke persoon een belang hebben bij een bepaalde natuurlijke persoon. Vanzelfsprekend richt dit onderzoek zich hier niet op. Indien de wetgever ervoor had gekozen om de verliezen in de Wet IB 2001 te koppelen aan de onderneming dan wel de werkzaamheden van de belastingplichtige (i.e. een objectgebonden benadering) zou een bepaling tegen de
handel in verliesondernemingen wel op zijn plaats zijn. De Wet IB 2001 kent echter niet een dergelijke objectgebonden benadering.
In dat opzicht is de term ‘ondernemingsverliezen’ wel weer behulpzaam.
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2.2

D E B E G R I P P E N V E R L IE S V ER R E K E N IN G E N
VE R L IE S C O M P E N S AT I E

Het begrip verliesverrekening komt niet als zodanig in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969
voor, behoudens de naam van afdeling 3.13 van de Wet IB 2001. Hoofdstuk IV van de
Wet VPB 1969 is genaamd ‘Verrekening van verliezen’.66 Art. 3.150, lid 1, Wet IB 2001
bepaalt echter wel dat een verlies uit werk en woning kan worden verrekend met de inkomsten uit werk en woning uit de drie voorafgaande en de negen volgende kalenderjaren. Zie
tevens art. 20, lid 2 Wet VPB 1969, waarin wordt bepaald dat een verlies wordt verrekend
met de belastbare winst, onderscheidenlijk de Nederlandse inkomsten van het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren, mits het verlies door de inspecteur is vastgesteld
bij voor bezwaar vatbare beschikking.67
Op grond van de wettekst impliceert verliesverrekening het verrekenen van een verlies
uit enig jaar met een winst uit een ander jaar, derhalve over de jaargrens heen. Verrekening van een positieve bate met een negatieve bate binnen hetzelfde jaar wordt in die zin
niet als verliesverrekening aangemerkt (zie tevens paragraaf 2.3). Het gebruik van de term
horizontale verliesverrekening zoals deze wordt gebruikt in het kader van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, is in die zin strikt genomen dan ook onjuist.68 De
term binnenjaarse verrekening of saldering zou wellicht meer op zijn plaats zijn. De term
verliescompensatie is thans noch in de Wet IB 2001 noch in de Wet VPB 1969 opgenomen,
maar is volledig ingeburgerd in het fiscale jargon. Dit heeft ongetwijfeld een historische
achtergrond, aangezien in de oudere wetteksten veelal de term verliescompensatie werd
gehanteerd in plaats van de term verliesverrekening. In dit onderzoek zal ik de termen
verliesverrekening en verliescompensatie als synoniemen beschouwen (zie tevens paragraaf 2.3).69 Zoals ik hiervóór in paragraaf 2.1 heb aangegeven, dient echter naar mijn
mening onder verliescompensatie respectievelijk verliesverrekening te worden verstaan
het verrekenen van een negatief resultaat van een belasting naar de winst met een positief
resultaat van een belasting naar de winst over de jaargrens heen. Voor de verrekening van
een negatief inkomen uit werk en woning met een positief inkomen uit werk en woning
acht ik de term inkomensverrekening meer op zijn plaats. Het begrip inkomensverrekening is daarmee een ruimer begrip dan verliescompensatie of verliesverrekening. Dit is
onder meer van belang voor de ratio van verliescompensatie (zie hoofdstuk 3).
Overigens ligt er naar mijn mening geen principiële gedachte aan ten grondslag om te
spreken van verliesverrekening in plaats van winstverrekening dan wel winstcompensatie. In beide gevallen wordt immers een positief resultaat uit onderneming van het ene
jaar verrekend met een negatief resultaat uit onderneming van het andere jaar. De wetgever heeft echter gekozen voor een systeem van verliesverrekening in plaats van een
systeem van winstverrekening. Het verlies van enig jaar wordt immers overgeheveld naar
een jaar waarin er winst is behaald en niet andersom. Voorts wordt de aanslag van het jaar
waarin een winst is gemaakt verminderd en niet vice versa.70 In die zin geldt voor de
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Ik heb hierop één uitzondering kunnen vinden, namelijk in art. 20, lid 5, Wet VPB 1969.
In diverse wettenbundels is overigens als margekopje bij art. 3.150 Wet IB 2001 ‘Verliesverrekening’ opgenomen, terwijl bij art. 20 Wet VPB 1969 de term ‘Verliescompensatie’ is opgenomen.
Hoewel deze margekopjes niet tot de wettekst behoren, is het op zichzelf vreemd dat in dit kader
twee verschillende termen worden gehanteerd.
Vergelijk in dit kader het opschrift bij art. 12 BFE 2003. Op grond van art. 12 BFE 2003 wordt een
verlies van een maatschappij van een fiscale eenheid in mindering gebracht op de winst van een
andere maatschappij.
In mijn bedrage ‘Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe? Een zoektocht naar de
ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433 heb ik betoogd dat er wel degelijk een verschil tussen beide begrippen is. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat ik dit standpunt heb herzien.
Zie art. 3.152, lid 1, jo. art. 3.153, lid 1, Wet IB 2001 en art. 21, lid 1, Wet VPB 1969.
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Wet VPB 1969 dat de term verliesverrekening of verliescompensatie in juridisch opzicht
gezien meer op zijn plaats is dan winstverrekening en winstcompensatie.
2.3

H O R I Z O N TA L E V E R S U S V E R T IC A L E V E R L I E S VE R R E KE N I N G

Zoals Zwemmer mijns inziens terecht constateert, leiden de begrippen horizontale en verticale verliescompensatie in de praktijk tot de nodige verwarring.71 Doorgaans wordt horizontale verliesverrekening met een tijdbalk geassocieerd, terwijl verticale verliesverrekening wordt gezien als verliesverrekening binnen een concern (lees: fiscale eenheid), dan
wel als een optelsom van bestanddelen van de belastinggrondslag binnen een jaar. Dit, terwijl met horizontale verliesverrekening, zoals hiervóór in paragraaf 2.2. is aangeduid,
wordt gedoeld op de saldering van positieve en negatieve bestanddelen van de belastinggrondslag bij een belastingplichtige binnen een jaar. Indien sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in de zin van art. 15 Wet VPB 1969, is weliswaar geen
sprake van één belastingplichtige, maar wordt het object van de moedermaatschappij en
de met haar gevoegde dochtermaatschappijen samengevoegd in die zin dat gehandeld
wordt alsof sprake is van één belastingplichtige. Binnen de fiscale eenheid kan daarmee
ook horizontale verliesverrekening plaatsvinden. Vanwege deze in de praktijk veelvuldig
voorkomende spraakverwarring heeft Zwemmer, op advies van J.E.A.M. van Dijck, gepleit
voor vervanging van de termen horizontale en verticale verliesverrekening door de
begrippen binnenjaarse onderscheidenlijk buitenjaarse verliesverrekening.72 Hoewel ik
met Zwemmer van mening ben dat deze termen bijdragen aan verduidelijking van wat
feitelijk met horizontale en verticale verliesverrekening wordt bedoeld, zijn deze termen
naar mijn mening toch niet voldoende ingeburgerd in het fiscale jargon. In het vervolg
van dit onderzoek zal ik dan ook de begrippen horizontale en verticale verliesverrekening/verliescompensatie blijven hanteren. Dit laat onverlet dat binnenjaarse en buitenjaarse verliesverrekening als synoniemen voor horizontale respectievelijk verticale verliesverrekening zijn te beschouwen.
2.3.1

Is horizontale verliesverrekening als verliesverrekening aan te merken?

Meer principieel rijst de vraag of horizontale verliesverrekening als verliesverrekening
heeft te gelden. Naar mijn mening is dit niet het geval en wordt met horizontale verliesverrekening (of in de inkomstenbelasting: binnenjaarse inkomensverrekening) slechts
bewerkstelligd dat binnen het jaar verrekening van positieve en negatieve inkomensbestanddelen met elkaar kan plaatsvinden. Deze verrekening vloeit voort uit het systeem
van jaarlijkse belastingheffing en heeft op zichzelf niets met verliesverrekening te
maken.73 Zwemmer74 heeft beargumenteerd dat voor horizontale verliescompensatie/
inkomensverrekening bij buitenlands belastingplichtigen in beginsel geen theoretische
gronden zijn aan te dragen. Hij heeft daarom voorgesteld dat ten aanzien van buitenlands
belastingplichtigen horizontale verliescompensatie slechts aan de orde kan komen voor
zover sprake is van dezelfde bron van inkomen die in de heffing wordt betrokken. Verrekening buiten deze bron om is naar de mening van Zwemmer niet noodzakelijk voor
zover het buitenlands belastingplichtigen betreft.
Zoals verder zal blijken uit hoofdstuk 3 is de inkomstenbelasting bij de invoering van de
Wet op de inkomstenbelasting 1914 als een synthetische belastingheffing aan te merken.
71
72

73

74

J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 1.
J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 2. Nog zuiverder acht
hij overigens de termen ‘binnentijdvaks’ en ‘buitentijdvaks’, maar deze begrippen laat hij om
esthetische reden vallen.
Ik realiseer mij hierbij overigens dat dit standpunt afhankelijk is van het gekozen wettelijke
systeem. In het Verenigd Koninkrijk kent men bijvoorbeeld niet het regime van de fiscale eenheid, maar kunnen verliezen van de ene groepsvennootschap wel worden overgedragen aan de
andere vennootschap (group relief). Ik ben geneigd dit wel als verliesverrekening te beschouwen.
J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 3 e.v.
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Een groeiend besef dat bij het bepalen van de mate waarin iemand kon bijdragen aan de
schatkist alle inkomensbestanddelen gezamenlijk zouden moeten worden bezien, lag
hieraan ten grondslag. Vanuit die optiek leek het dan ook niet meer dan logisch dat positieve en negatieve inkomensbestanddelen, zowel winst uit onderneming als andere inkomensbestanddelen, met elkaar gesaldeerd kunnen worden. Het draagkrachtbeginsel heeft
dan ook een zeer belangrijk fundament in de invoering van horizontale verliescompensatie dan wel inkomensverrekening in de inkomstenbelasting gehad. De ratio van deze binnenjaarse inkomensverrekening is naar mijn mening een logisch voortvloeisel uit het
systeem van jaarlijkse belastingheffing. Ook vanuit de zogeheten voorschottheorie, waar
ik in paragraaf 3.1 nader op zal ingaan en die in feite uitgaat van een systeem van belastingheffing over de gehele levensduur van een onderneming, vloeit logischerwijs de
mogelijkheid tot horizontale verliescompensatie dan wel binnenjaarse inkomensverrekening voort. Voor een inperking van horizontale verliescompensatie, bijvoorbeeld door het
belasten van afzonderlijke rechtshandelingen/transacties in de winstsfeer, bestaat naar
mijn mening geen fiscaaltheoretisch fundament. Daarnaast zou een dergelijke regeling
naar mijn mening onnodig complicerend werken.
Als gevolg van de invoering van de Wet IB 2001 per 1 januari 2001 is heffing van de inkomstenbelasting thans meer gestoeld op een analytische benadering van inkomen dan een
synthetische. Voortaan kunnen niet alle positieve en negatieve inkomensbestanddelen
die in de heffing van de inkomstenbelasting worden betrokken met elkaar worden gesaldeerd. Slechts de bestanddelen van het inkomen uit werk en woning (box 1) zoals opgenomen in art. 3.1 Wet IB 2001 kunnen horizontaal met elkaar worden verrekend. Voor het
inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) geldt een separate regeling van verliescompensatie, evenals voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Box 1 heeft als zodanig
nog de kenmerken van een synthetische belastingheffing, terwijl voor box 2 en 3 een
meer analytische benadering is gekozen. Horizontale verliescompensatie van het inkomen uit de boxen is niet mogelijk. De ratio van binnenjaarse inkomensverrekening in
box 1 dient naar mijn mening nog steeds hoofdzakelijk te worden gezocht in het draagkrachtbeginsel. Box 1 is in zoverre dan ook een overblijfsel van de ‘reguliere’ heffing van
inkomstenbelasting zoals deze vóór 1 januari 2001 van toepassing was. 75 De wetgever
heeft ervoor gekozen om het inkomen uit aanmerkelijk belang en het inkomen uit sparen
en beleggen vanwege hun specifieke karakter in een separate inkomensbox te belasten.
Daarnaast gelden voor deze boxen andere tarieven van respectievelijk 25% en 30%.
Ondanks de separate benadering van de inkomenscategorie inkomen uit aanmerkelijk
belang, komt het mij logisch voor dat in box 2 positieve en negatieve resultaten binnen
het jaar met elkaar kunnen worden verrekend.76 Het behoeft naar mijn mening geen
nader betoog dat een benadering per separaat aanmerkelijk belang de heffing van inkomstenbelasting onnodig complicerend zou maken en daarmee zou leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten.

75

76
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Dit laat onverlet dat wellicht kritiek kan worden geuit op de (on)mogelijkheid van boxoverschrijdende verliesverrekening. Zie onder meer E.J.W. Heithuis, ‘Evaluatie Wet IB 2001: het aanmerkelijkbelangregime van box 2’, WFR 2006/291, onder 4 en 5. Zie voorts L.G.M. Stevens, ‘Synthetisch
of analytisch’, WFR 1999/293 en R.M. Freudenthal, ‘De (niet-) verrekenbaarheid van aanmerkelijkbelangverliezen na 2000’, WFR 2000/400.
De vraag rijst echter op welke gronden bijvoorbeeld een verlies uit aanmerkelijk belang ter zake
van de vervreemding van de aandelen in BV X zou mogen worden verrekend met positief inkomen uit aanmerkelijk belang ter zake van de vervreemding van de aandelen in BV Y. Vanuit een
objectbenadering zou gesteld kunnen worden dat deze resultaten in beginsel niets met elkaar van
doen hebben. De wetgever heeft per 1 januari 1997 echter uitdrukkelijk gekozen voor een subjectivering van het aanmerkelijk belang. Deze subjectivering uit zich voornamelijk door voortaan
ten aanzien van de verkrijgingsprijs van de aandelen uit te gaan van de subjectieve verkrijgingsprijs van de aandelen voor de belastingplichtige en niet het objectief gestorte kapitaal. Dit onder
meer ter voorkoming van diverse agio-oppompconstructies en turboconstructies. Zie onder meer
E.J.W. Heithuis, Het nieuwe aandelenregime gewikt en gewogen, FM 89, Kluwer, Deventer 1999 en
E.J.W. Heithuis, ‘Evaluatie Wet IB 2001; het aanmerkelijkbelangregime van box 2’, WFR 2006/291.
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2.3.2

Analytische versus synthetische benadering van verliesverrekening

Ter zake van horizontale verliescompensatie in de Wet VPB 1969 kan het volgende worden opgemerkt. Voor een grote groep binnenlands belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting geldt dat zij op grond van art. 2 lid 5, Wet VPB 1969 geacht worden hun
onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen. Het gegeven dat de wettekst spreekt van ‘hun onderneming’ impliceert dat een belastingplichtige vanuit dit oogpunt (lees: voor de heffing van de vennootschapsbelasting) niet meerdere ondernemingen
kan hebben. De horizontale verliescompensatie voor deze groep belastingplichtigen
vloeit dan ook rechtstreeks voort uit het feit dat deze belastingplichtigen geacht worden
hun onderneming te drijven met hun gehele vermogen. Indien een bv twee ondernemingen drijft, bijvoorbeeld een bakker in vestiging A en een slager in vestiging B, waarbij de
ene vestiging een negatief resultaat op jaarbasis behaalt en de andere vestiging een positief resultaat, dan worden deze resultaten op grond van het systeem van de Wet VPB 1969
met elkaar gesaldeerd en aangemerkt als één resultaat uit onderneming. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.77
In beginsel verloopt de systematiek ten aanzien van de subjectief binnenlands belastingplichtigen die niet per se belastingplichtig zijn met hun gehele vermogen, zoals bijvoorbeeld de stichting en de vereniging, niet anders. Op grond van art. 2 lid 1, onderdeel e,
Wet VPB 1969 zijn deze rechtspersonen slechts belastingplichtig indien en voor zover zij
een onderneming drijven. De toetsing of sprake is van een onderneming vindt plaats op
grond van de criteria zoals deze gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting.78
Derhalve dient te worden getoetst of sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal
en arbeid die gericht is op deelname aan het economische verkeer met het oogmerk om
winst te behalen. Van het oogmerk om winst te behalen is sprake als er een voordeel
wordt beoogd en dit ook redelijkerwijs kan worden verwacht (winststreven).79 Hierbij
geldt a priori wel een toets per onderneming teneinde de (mate van) subjectieve belastingplicht vast te stellen, al kan in voorkomende gevallen onduidelijk zijn of en in hoeverre
bepaalde activiteiten ‘meegezogen’ zouden moeten worden.80 Pas wanneer de reikwijdte
van de belastingplicht van een dergelijk belastingplichtig lichaam eenmaal is vastgesteld,
kan bepaald worden in welke mate horizontale verliescompensatie kan plaatsvinden. In
het hiervoor aangehaalde voorbeeld kan slechts horizontale verliescompensatie plaatsvinden indien zowel de resultaten van vestiging A als de resultaten van vestiging B in de
belastingheffing worden betrokken. Naar mijn mening is dit niet anders bij belastingplichtigen die slechts in de belastingheffing worden betrokken indien en voor zover zij
een onderneming drijven.
Volgens Zwemmer zou de enige reden om een afzonderlijke winstbepaling per onderneming in te voeren, gelegen zijn in de wens om de horizontale verliescompensatie te doorbreken.81 Hij ziet hier geen theoretische grondslag voor, zodat een dergelijke winstbepaling naar zijn mening zou moeten worden afgewezen. Naar ik veronderstel, doelt Zwemmer hier op de omstandigheid dat winstbepaling op grond van de huidige wettelijke
regeling per subjectief belastingplichtige dient te geschieden. Teneinde te beoordelen of
een onderneming van bijvoorbeeld een stichting of een vereniging in de belastingheffing
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Ook R.J. de Vries komt tot deze conclusie op basis van HR 3 oktober 1990, nr. 25.897, BNB 1991/
16. Zie R.J. de Vries, Juridische Fusie, FM 84, Kluwer, Deventer 1998, p. 85 e.v.
Daarnaast geldt voor dergelijke rechtspersonen een vangnetbepaling, art. 4 Wet VPB 1969, die ik
hier verder buiten beschouwing laat.
Zie onder meer het besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M, BNB 2006/91.
Zie ook het hiervoor genoemde besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M, BNB 2006/91
waarin de staatssecretaris aangeeft dat er omstandigheden denkbaar zijn dat, als de activiteiten
van bijvoorbeeld een stichting naar hun aard verschillen, maar toch sterk met elkaar verweven
zijn, een gescheiden beoordeling niet aan de orde is. Zie voorts E. Bos, ‘De stichting en de interdependentie tussen object en subject; een dilemma’, WFR 1987/5803, p. 1573.
J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 5. Zwemmer spreekt
overigens van binnenjaarse verliescompensatie. Ik verwijs hiervoor naar paragraaf 2.3.
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wordt betrokken, dient derhalve (zo interpreteer ik dit) ook volgens Zwemmer een zelfstandige beoordeling te worden gemaakt of sprake is van een onderneming in fiscalibus.
Echter, is eenmaal vastgesteld dat een (zelfstandig) gedeelte van een onderneming in de
heffing van de vennootschapsbelasting wordt betrokken, dan ligt een afzonderlijke winstbepaling niet voor de hand en is er dan ook geen reden om de horizontale verliescompensatie te doorbreken.
Er kan echter ook een andere invalshoek worden gekozen voor de ratio van horizontale
verliescompensatie voor binnenlands belastingplichtigen. Wanneer als uitgangspunt
heeft te gelden dat belastingheffing over de winst plaatsvindt op grond van het totaalwinstbeginsel,82 dan is de jaarlijkse winstvaststelling slechts aan te merken als een voorschot op de totaalwinst. Ook in deze visie zou horizontale verliescompensatie mogelijk
moeten zijn. Alsdan zou men horizontale verliescompensatie kunnen aanduiden als een
soort ‘totaalwinstbenadering binnen een belastingjaar’, waarbij alle positieve en negatieve winstbestanddelen van een jaar met elkaar worden gesaldeerd. Voor enige beperking in de mate van horizontale verliescompensatie is dan ook geen plaats. Zwemmer
heeft beargumenteerd dat voor buitenlands belastingplichtigen, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting, de horizontale verliescompensatie zou moeten worden afgeschaft en dat aangesloten dient te worden bij het object.83 Naar zijn
mening bestaat er geen rechtvaardigingsgrond om de afzonderlijke bronnen van Nederlands inkomen binnen het jaar, maar ook over de jaargrens heen, met elkaar te verrekenen, aangezien ter zake van buitenlands belastingplichtigen een meer analytische benadering is gekozen. Op basis van deze analytische benadering worden slechts de in wet
genoemde Nederlandse inkomensbestanddelen in de heffing betrokken, voor zover deze
binnen de Nederlandse rechtssfeer vallen en Nederland niet op grond van een verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting of een eenzijdige regeling van heffing heeft afgezien.
Theoretisch zou er dan volgens Zwemmer voor horizontale verliescompensatie geen
reden zijn, maar lijkt het naar zijn mening zeer wel verdedigbaar dat slechts positieve
Nederlandse inkomensbestanddelen in de heffing worden betrokken.
Ik ben het niet eens met de door Zwemmer voorgestane benadering van horizontale verliescompensatie voor buitenlands belastingplichtigen. De meer analytische benadering
die ten aanzien van buitenlands belastingplichtigen is ‘gekozen’ vloeit namelijk voort uit
het heffingsrecht dat Nederland heeft ten aanzien van bepaalde inkomensbestanddelen.
Vanzelfsprekend zijn hierbij enige praktische keuzes gemaakt die ertoe hebben geleid dat
slechts de in de wet genoemde inkomensbestanddelen in de heffing worden betrokken.
Ik zou dit ook niet willen aanduiden als een analytische benadering, maar als een benadering die rechtstreeks voortvloeit uit het internationale belastingrecht en de keuze van de
wetgever om slechts die inkomensbestanddelen te belasten die in de Nederlandse rechtssfeer vallen. Zwemmer betoogt enerzijds dat het te rechtvaardigen is dat Nederland
slechts positieve bestanddelen van het binnenlandse inkomen in aanmerking neemt.
Anderzijds stelt hij dat, indien één van in art. 7.2 Wet IB 2001 genoemde inkomenscategorieën in box 1 in enig jaar negatief is, het dan wel mogelijk zou moeten zijn om dit
negatieve bedrag te compenseren met positieve bedragen van dezelfde inkomenscategorie van andere jaren. Met andere woorden: verticale verliescompensatie met inkomensbestanddelen uit dezelfde categorie zou wel mogelijk moeten zijn, maar horizontale verliescompensatie met andersoortige inkomensbestanddelen niet. Niet alleen acht ik de benadering van Zwemmer onnodig complicerend,84 ik vind deze ook niet consequent. Naar
mijn mening valt moeilijk te rechtvaardigen waarom voor binnenlands belastingplichtigen horizontale verliescompensatie wel mogelijk zou moeten zijn, terwijl voor buitenlands belastingplichtigen, aldus Zwemmer, horizontale verliescompensatie niet mogelijk
zou moeten zijn. Voor deze belastingplichtigen zou verticale verliescompensatie wel
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Ik volsta op dit moment met een verwijzing naar hoofdstuk 3.
J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 10.
Zwemmer vindt uiteindelijk ook dat de huidige regeling om uitvoeringstechnische gronden
mogelijk zou moeten blijven.
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mogelijk moeten zijn, indien en voor zover tegenover het verlies uit deze inkomenscategorie een positief resultaat uit dezelfde inkomenscategorie kan worden geplaatst. Daarbij
kan voorts worden afgevraagd of een dergelijke regeling niet discriminatoir zou werken
en in strijd zou kunnen komen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VwEU). Wat hiervan ook zij, om diverse hiervoor genoemde redenen zou een separate regeling voor horizontale verliescompensatie voor buitenlands belastingplichtigen
naar mijn mening moeten worden afgewezen.
Horizontale verliesverrekening wordt doorgaans ook geassocieerd met de fiscale eenheid.
Op grond van art. 15 Wet VPB 1969 wordt de belasting van de moedermaatschappij en
haar dochtermaatschappijen geheven alsof de werkzaamheden en het vermogen van de
dochtermaatschappijen deel uitmaken van de werkzaamheden en het vermogen van de
moedermaatschappij. Het object van de dochtermaatschappij wordt derhalve toegerekend aan de moedermaatschappij. Deze wijze van horizontale verliesverrekening vloeit
voort uit het wezen van de fiscale eenheid op grond waarvan een concernbenadering
geldt. Ook hier is echter naar mijn mening strikt genomen geen sprake van verliesverrekening, maar vloeit de verrekening van de positieve en negatieve resultaten van de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij(en) voort uit het systeem van de fiscale eenheid in samenhang met de jaarlijkse belastingheffing. Het systeem van de fiscale eenheid
heeft nu eenmaal tot gevolg dat het object van de moedermaatschappij wordt uitgebreid
met de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappijen.
Zoals ik hiervóór heb betoogd, is horizontale verliescompensatie naar mijn mening niet
aan te merken als verliescompensatie. Horizontale verliescompensatie vloeit voort uit het
jaarlijkse systeem van belastingheffing zoals wij dat nu eenmaal kennen. Het zou onnodig
complicerend zijn om elke transactie respectievelijk elke rechtshandeling afzonderlijk in
de belastingheffing te betrekken. Het systeem van jaarlijkse belastingheffing is daarmee
niet alleen pragmatisch, maar ook logisch. Wel kan worden afgevraagd of het logisch en/
of wenselijk is dat bepaalde positieve en negatieve inkomensbestanddelen met elkaar verrekend kunnen worden.85 Dit laat echter onverlet dat binnenjaarse verliescompensatie of
inkomensverrekening naar mijn mening niet kan worden aangemerkt als verliescompensatie. Onder verliescompensatie versta ik het verrekenen van een negatief inkomen uit
hoofde van een belastingheffing naar de winst van enig jaar met een positief inkomen uit
hoofde van een belastingheffing naar de winst van een ander jaar. Ik heb er dan ook voor
gekozen om horizontale verliescompensatie geen deel te laten uitmaken van het vervolg
van dit onderzoek. Dit is naar mijn mening verdedigbaar aangezien horizontale verliesverrekening in beginsel geen rol speelt bij een onderzoek naar de invloed van belangenwijzigingen op de verliesverrekening. Hierop geldt één belangrijke uitzondering: met
ingang van 1 januari 2011 is binnenjaarse verliesverrekening bij toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 in het jaar van een belangrijke aandeelhouderswisseling niet langer mogelijk. Vanzelfsprekend komt de hiermee samenhangende problematiek in dit onderzoek
wel aan de orde.
2.4

C AR R Y -B AC K E N C A R R Y -F O R W AR D V E R S U S A C H T E R W A A R T SE
E N V O O R W A A R T S E V E R L IE S V E R R E K E N IN G

In de dagelijkse praktijk en ook in de literatuur worden de termen carry-back en carryforward doorgaans veel gebruikt als synoniem voor achterwaartse respectievelijk voorwaartse verliesverrekening. Noch achterwaartse verliesverrekening noch voorwaartse
verliesverrekening zijn letterlijk in de wettekst in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969
opgenomen.86 Desalniettemin sluiten deze termen het meest aan bij de wettekst en zijn
om die reden te prefereren boven de Angelsaksische aanduiding. In een sterk internatio85
86

Zie mijn opmerkingen hiervoor ten aanzien van inkomensverrekening in de Wet IB 2001.
Evenmin als de termen carry-back en carry-forward overigens.
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naliserende context zullen de termen carry-back en carry-forward naar verwachting echter aan terrein winnen.
Tot slot en wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat met achterwaartse verliesverrekening wordt gedoeld op het verrekenen van een verlies van enig jaar met een daaraan voorafgaand jaar,87 terwijl op grond van voorwaartse verliesverrekening een verlies wordt
vooruitgewenteld naar een jaar dat is gelegen na het verliesjaar, maar binnen de door wet
gestelde termijn van voorwaartse verliesverrekening.
2.5

O N G E W E N ST G E B R U IK R E S P E C T IE V E L I JK M IS B R UI K VA N
VE R L IE Z E N

In hoofdstuk 1 ben ik ingegaan op de aanleiding, probleemstelling en afbakening van het
onderzoek, alsmede de opzet daarvan (inclusief methodologische verantwoording van de
rechtsvergelijkende analyse). Hierbij kwamen de termen ongewenst gebruik en misbruik
van verliezen op diverse plaatsen naar voren.88 Het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder ongewenst gebruik of misbruik van verliezen is niet eenduidig te
geven en hangt voornamelijk af van de invalshoek die men kiest.89 Vanuit een belastingplichtige of concern bezien, lijkt het logisch wanneer men tracht om een vennootschap,
waarvan de activiteiten niet succesvol zijn gebleken, maar die nog wel beschikt over compensabele verliezen, te verkopen aan een derde, om zodoende nog enige opbrengst uit de
niet-succesvolle activiteiten te kunnen halen. Van enig misbruik of ongewenst gebruik is
in dit uitgangspunt dan geen sprake. Sterker nog: de verkoop van een verlieslichaam is
uiterst gewenst, aangezien het een (gedeeltelijke) vergoeding kan betekenen voor de nietsuccesvolle ondernemingsactiviteit. Daar komt bij dat het inbreken in de verliesverrekening van een subjectief belastingplichtig lichaam door te kijken naar de achterliggende
belanghebbenden een vreemde eend in de bijt is in de wettelijke structuur van de
Wet VPB 1969 die gebaseerd is op het klassieke stelsel.
Voor de fiscale wetgever daarentegen spelen budgettaire overwegingen een belangrijke
rol bij het bepalen van de wenselijkheid van een bepaalde regeling. De inbreuk in het
systeem van de Wet VPB 1969 is door de wetgever dan ook gemotiveerd met het argument
dat deze maatregel noodzakelijk was om misbruik van handel in verliezen te beteugelen.
Het gebruikmaken van compensabele verliezen van lege vennootschappen is tijdens de
parlementaire behandeling van deze bepaling door de wetgever dan ook steeds als misbruik bestempeld, al is het woord ‘misbruik’ nadien enigszins afgezwakt tot ‘ongewenst
gebruik’.90
Ook in het kader van het voorkomen van het verdampen van een verlies op grond van de
reguliere termijn van verliesverrekening kan ongewenst gebruik van verliezen aan de
orde zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om constructies waarbij een winst wordt gerealiseerd
die wordt afgezet tegen bestaande compensabele verliezen (al dan niet gekocht).
Vgl. onder meer de arresten HR 10 maart 1993, nr. 28.139, BNB 1993/196, HR 10 maart
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Eén van de drie voorafgaande jaren in de inkomstenbelasting, waarbij het verlies in de eerste
plaats wordt verrekend met het oudste van deze drie winstjaren. Voor de vennootschapsbelasting
geldt thans een termijn van achterwaartse verliesverrekening van één jaar, behoudens de mogelijkheid van verruimde verliesverrekening voor de jaren 2009, 2010 en 2011 tegen inlevering van
een deel van de termijn van voorwaartse verliesverrekening (zes jaar in plaats van negen jaar).
Ook de term oneigenlijk gebruik komt in dit kader nog wel eens voor.
Zie in dit kader ook L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/
1215.
Zie Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 21. Staatssecretaris van Financiën Grapperhaus: ‘Ik
wil daarbij niet het woord “misbruik” in de mond nemen. Dat vind ik niet juist. Wanneer de overheid door haar
recht de gelegenheid laat dat iemand op oneigenlijke wijze gebruik maakt van bepaalde rechtsregels, dan wil ik
niet degene zijn die daarvoor het woord “misbruik” gebruikt. Ik wil wel zeggen, dat het niet de bedoeling van
de wetgever is dat iemand, door middel van aankoop van een verlies-n.v. een verlies dat hij zelf niet heeft geleden
in mindering brengt op zijn belastbare winst. Ik geloof dat ik de plicht heb, bij het tot stand brengen van deze
wet daartegen een dam op te werpen.’ Handelingen II, 1968-1969, 6000, 65e vergadering, 11 juni 1969.
Zie ook hierna.
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1993, nr. 28.484, BNB 1993/197 en HR 30 juni 1999, nr. 34.219, BNB 1999/323.91 Hierbij
hoeft niet noodzakelijkerwijs sprake te zijn geweest van een wijziging van de belanghebbenden in het verlieslichaam.
Daarnaast kan in het kader van de diverse reorganisatiefaciliteiten (juridische fusie,
bedrijfsfusie, juridische (af)splitsing) en het regime van de fiscale eenheid gesproken worden van ongewenst gebruik van verliezen (bezien vanuit de wetgever). Het gaat er dan in
de kern om dat aan de reorganisatie of de fiscale eenheid geen materieel terugwerkende
kracht wordt verleend. Om die reden wordt bij een fiscaal gefacilieerde reorganisatie of
bij de totstandkoming van een fiscale eenheid winstsplitsing voorgeschreven. Kort gezegd
komt dit erop neer dat er een splitsing aangebracht dient te worden in de resultaten voor
de desbetreffende reorganisatie of totstandkoming van de fiscale eenheid en de resultaten
na de reorganisatie of totstandkoming van de fiscale eenheid.
Het vorenstaande leidt tot een dilemma. Het ligt namelijk voor de hand om in de terminologie van gewenst versus ongewenst gebruik van verliezen aan te sluiten bij de terminologie die de fiscale wetgever hanteert. Art. 20a Wet VPB 1969 wordt daarnaast ook in
het fiscale spraakgebruik als een antimisbruikbepaling bestempeld. Dit brengt echter het
gevaar met zich mee, dat in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met het hiervoor genoemde standpunt van (de belanghebbenden in) een belastingplichtige, op basis
waarvan tot de conclusie zou kunnen worden gekomen dat van misbruik of ongewenst
gebruik helemaal geen sprake is.
Op basis van het bovenstaande en tevens in ogenschouw nemend dat vele landen een
soortgelijke bepaling als art. 20a Wet VPB 1969 kennen die ziet op ‘loss trafficking’, denk
ik toch dat het het meest voor de hand ligt om aan te sluiten bij de terminologie van de
fiscale wetgever. Ik prefereer hierbij – mede op basis van de opmerkingen tijdens de parlementaire behandeling – de term ongewenst gebruik boven misbruik. Ongewenst
gebruik van verliezen betekent in dit kader dat verliezen niet langer verrekenbaar zijn op
grond van een wettelijke bepaling en de daarmee samenhangende jurisprudentie. Het
vorenstaande laat echter onverlet dat kritische kanttekeningen zijn te plaatsen bij de
keuze van de wetgever om een bepaling tegen de handel in verliezen in te voeren. Deze
kritische kanttekeningen zullen in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan bod komen.
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Op deze arresten ben ik uitgebreid ingegaan in paragraaf 5 van mijn artikel ‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’ in TFO 2011/116.
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3

Verliescompensatie in de Wet VPB 1969

3.1

IN L E ID I N G

In de bedrijfseconomie kan winst worden omschreven als het gedeelte van de toeneming
van het eigen vermogen tussen het begin en het einde van een periode, dat aan de bedrijfshuishouding kan worden onttrokken zonder dat haar levensvatbaarheid wordt geschaad
en haar continuïteit in gevaar wordt gebracht.92 De winst kan op grond van deze definitie
worden opgevat als een afgeleid doel van het continuïteitsstreven van de onderneming.
Bedrijfseconomische omstandigheden leiden er soms toe dat een onderneming te maken
krijgt met verliezen, waardoor ook de continuïteit van de onderneming in gevaar kan
komen. Slaagt de onderneming er niet in om binnen een bepaalde tijd voldoende resultaat
te behalen, dan zal de onderneming niet levensvatbaar genoeg zijn om deze continuïteit
te waarborgen. Verlies kan daarmee worden aangemerkt als een vermindering van het
vermogen van de onderneming, dat aanvulling vergt. De mate waarin de fiscaliteit omgaat
met deze verliezen kan van grote invloed zijn op de continuïteit van een onderneming. Of
deze onderneming nu in de vorm van een eenmanszaak of een beursgenoteerde naamloze
vennootschap gedreven wordt, de fiscale behandeling van verliezen speelt een belangrijke rol.
Vanuit een zeker gevoel van rechtvaardigheid kan gesteld worden dat verliezen in
dezelfde mate bepalend zouden moeten zijn voor het fiscale resultaat van de onderneming gedurende de gehele levensduur van de onderneming als winsten. Een verlies is
immers niets anders dan een winst in negatieve (lees: algebraïsche) zin. Vanuit die
gedachte lijkt het niet meer dan logisch dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden
moeten zijn met positieve resultaten van een onderneming ter voorkoming van (economisch) dubbele belastingheffing. Elke inbreuk op deze grondgedachte roept dan ook een
zeker gevoel van onrechtvaardigheid op, maar kan ook de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Anderzijds kan niet worden ontkend dat een systeem van belastingheffing doorgaans is gestoeld op jaarlijkse heffing. Bezien vanuit het systeem van jaarlijkse heffing is het verrekenen van een verlies niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming van de wetgever, met behulp waarvan een verlies draaglijker kan worden
gemaakt. Vanuit deze invalshoek kan de vraag gesteld worden of er überhaupt wel verrekening van verliezen mogelijk zou moeten zijn.
De wettelijke systematiek van de fiscale behandeling van verliezen in de vennootschapsbelasting is niet eenvoudig. De bepalingen van hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 inzake
de verrekening van verliezen werken door in een groot deel van de positiefrechtelijke
bepalingen omtrent het voorwerp van de belasting in deze wet. Verliescompensatie raakt
daarmee het hart van de vennootschapsbelasting en de belastbare winst uit onderneming
en kan daarmee worden gezien als een onvermijdelijk maar ook onlosmakelijk aspect van
een winstbelasting.
In dit hoofdstuk komt de wettelijke structuur van verliescompensatie in de Wet VPB 1969
aan de orde. In de eerste plaats sta ik stil bij de geschiedenis, achtergrond (paragraaf 3.2)
en ratio van verliescompensatie in de Wet VPB 1969 (paragraaf 3.3). Aangezien de geschiedenis en achtergrond, maar ook de ratio van verliescompensatie voor de inkomstenbelas92

Zie bijv. J.L. Bouma, Leerboek der bedrijfseconomie, deel 1, Uitgeversmaatschappij v.h. G. Delwel, Wassenaar 1998, p. 62.
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ting en de vennootschapsbelasting niet los van elkaar kunnen worden gezien, komen de
ontwikkelingen op het gebied van verliescompensatie in de inkomstenbelasting eveneens
(zijdelings) aan bod. Vervolgens sta ik stil bij enige alternatieve methoden van verliescompensatie in paragraaf 3.4. In paragraaf 3.5 ga ik in op de wettelijke systematiek van
art. 20 Wet VPB 1969. Ik sluit af met de samenvatting en de belangrijkste conclusies in
paragraaf 3.6. De geschiedenis, achtergrond en ratio van art. 20a Wet VPB 1969 komen in
hoofdstuk 4 aan de orde.
3.2

G E S C H IE D E N I S E N A C H T E R G R O N D V AN V E R L I E SC O M P E N S A TI E
IN D E W E T V P B 1 9 6 9

3.2.1

De Wet op het Patentregt 1819 en eerdere wet- en regelgeving

De eerste belastingheffing van de naamloze vennootschap begint in Nederland met de
patentbelasting, welke belasting werd geheven op grond van de Ordonnantie op het klein
zegel op de patenten van 2 december 1805.93 Op grond van deze wet werd in beginsel elk
bedrijf en beroep in de heffing betrokken op grond van specifieke uiterlijke kenmerken
van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld het aantal werknemers, de omzet, het tonnage, etc.
Naamloze vennootschappen werden hierbij belast naar de grootte van het kapitaal.94 Wie
een bedrijf wilde uitoefenen, kocht een licentie (vergunning) en voldeed daarmee zijn
belasting. Daarnaast verkreeg de koper van de licentie hierbij kiesrecht.95 Op 21 mei 1819
werd de Ordonnantie vervangen door de Wet op het Patentregt.96 Voor naamloze vennootschappen bracht deze wet een belangrijke wijziging met zich mee, aangezien belastingheffing voortaan zou plaatsvinden op grond van uitdelingen van de winst. Het patentrecht
bedroeg 2% van het bedrag van de uitdeling.97 Van een echte inkomstenbelasting, anders
dan deze patentheffing, was op dat moment nog geen sprake. Diverse pogingen om een
inkomstenbelasting in te voeren mislukten telkenmale. Zo werd in 1872 door de toenmalige minister Blussé getracht om een inkomstenbelasting in te voeren naar een proportioneel tarief. Echter, vele Kamerleden waren op dat moment van mening dat een Staat niet
het recht had om de burger te vragen naar zijn inkomen en dat het confisqueren van inkomen uiteindelijk zou leiden tot communisme.98
Aangezien het patentrecht voor naamloze vennootschappen slechts gold ten aanzien van
uitdelingen van de winst, bestond er geen regeling voor verliescompensatie. Een dergelijke regeling was ook niet noodzakelijk, want het bedrijfseconomische resultaat (al dan
niet bepaald naar fiscale maatstaven) werd immers niet in de belastingheffing of de heffing van het patentrecht betrokken, maar slechts de uitdeling van winsten. Ook voor
natuurlijke personen gold er geen mogelijkheid om gerealiseerde verliezen te compenseren met behaalde winsten. De toenmalige regeling voor naamloze vennootschappen laat
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Voor een overzicht van de diverse belastingen zoals deze hier te lande hebben gegolden verwijs
ik naar onder meer P.H. Engels, De geschiedenis van belastingen in Nederland, H.A. Kramers, Rotterdam
1848 en A.M. Elias, De Vrankrijker’s Geschiedenis van de belastingen, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam
2005 en O.I.M. Ydema, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Belastingrecht, academisch proefschrift,
Wolters-Noordhoff, Groningen 1997.
Zie onder meer J. Verseput, Totale winst in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, Kluwer,
Deventer 2004, p. 2 e.v. Voor een nadere beschrijving van deze heffing zij verwezen naar
O.I.M. Ydema, ‘De belastinghervorming van Alexander Gogel uit 1806’, WFR 2006//900 en de
aldaar genoemde literatuur.
Vgl. Vakstudie inkomstenbelasting 1964, Historisch overzicht, paragraaf 2.
Stb. 34.
Zie bijv. Volledig zamenstel der wettelijke verordeningen op het regt van patent : ten aanzien van hare uitvoering en toepassing toegelicht met beschikkingen der administrative en uitspraken der regterlijke magt; een en
ander tot en met 31 december 1861, Gebr. Giunta D’Albani, ’s-Gravenhage 1862, p. 302 e.v.
Vgl. Vakstudie inkomstenbelasting 1964, Historisch overzicht, paragraaf 2.
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zich goed vergelijken met de huidige Wet op de dividendbelasting 1965.99 Op grond van
de Wet DB 1965 vindt eveneens eerst heffing plaats, indien er sprake is van een opbrengst.
Doorgaans is dit een winstuitdeling. Teneinde een dergelijke uitdeling te kunnen doen,
diende de naamloze vennootschap, bezien naar huidige maatstaven, toch eerst een winst
te maken dan wel te beschikken over winstreserves of het vooruitzicht hebben van
winst.100 De vennootschap diende derhalve eerst eventuele aanwezige verliezen, indien
deze tot uitdrukking kwamen in het eigen vermogen van de vennootschap, aan te zuiveren. In zoverre gold er op grond van de Wet op het Patentregt 1819 een zekere mate van
verliescompensatie, die in feite voortvloeide uit de heffingssystematiek. Gegeven deze
heffingssystematiek was deze vorm van verliescompensatie per definitie onbeperkt naar
de toekomst. Echter, een vorm van achterwaartse verliescompensatie bestond er in deze
systematiek niet. Immers, een eenmaal gedane uitkering van de winst was belast. Indien
in een later jaar een verlies zou worden gemaakt, dan zou dit slechts effect hebben op de
mogelijkheid om winsten uit te keren in de toekomst. De heffing over de winstuitkering
kon niet ongedaan gemaakt worden.
Toch gaat het mij te ver om deze vorm van verrekening aan te duiden als verliescompensatie. Ik verwijs hiervoor tevens naar paragraaf 2.2, waar ik de door mij gehanteerde definitie van verliescompensatie respectievelijk verliesverrekening heb omschreven. Hieruit
valt af te leiden dat voor verliescompensatie vereist is dat er sprake is van een belastingheffing naar de winst, waarbij een winst respectievelijk een verlies berekend wordt op
basis van een balans en winst-en-verliesrekening. Winsten en verliezen worden hierbij op
grond van de wetssystematiek met elkaar verrekend. Op grond van de Wet op het Patentregt 1819 behoort slechts tot de belastbare grondslag de uitdeling van de winst. Verliezen
worden daarbij niet in aanmerking genomen. Hoewel de facto wel in enigerlei mate rekening werd gehouden met verliezen, is deze systematiek te zeer afwijkend van hetgeen
naar mijn definitie onder verliescompensatie dient te worden verstaan.
3.2.2

Vermogensbelasting 1892 en Bedrijfsbelasting 1893

De Wet op het Patentregt 1819 heeft bijna tot aan het eind van de negentiende eeuw
standgehouden. In 1893 respectievelijk 1894 werd een gesplitste vorm van inkomstenbelasting ingevoerd in de vorm van een vermogensbelasting101 en een belasting op bedrijfsen andere inkomsten.102 Opbrengsten van vermogens vielen onder de vermogensbelasting en werden belast tegen een percentage van 4%. Overige inkomsten van natuurlijke
personen vielen onder de bedrijfsbelasting, onder aftrek van 4% van het bedrijfsvermogen. Krachtens art. 1b van deze wet was deze ook van toepassing op ‘hier te lande gevestigde naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, coöperatieve of andere verenigingen en onderlinge verzekeringsmaatschappijen’. Deze rechtspersonen werden echter nog steeds belast over de uitdelingen van de winst, naar een
tarief van maximaal 3,2%.103
Voor de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting van natuurlijke personen vond de
heffing plaats op grond van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren,
99
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Vgl. art. 2 Wet DB 1965, op grond waarvan de dividendbelasting wordt geheven naar de opbrengst
van aandelen, winstbewijzen en geldleningen. Ook een vergelijking met art. 2:105 jo. art. 2: 216
BW op grond waarvan een nv of bv in beginsel geen uitkeringen van haar winst aan haar aandeelhouders kan doen toekomen, zolang niet alle verliezen zijn aangezuiverd, lijkt voor de hand te
liggen. Dit zijn echter civielrechtelijke bepalingen, zodat ik deze verder buiten beschouwing laat.
In beginsel is het naar huidige maatstaven beoordeeld, niet strikt noodzakelijk dat de vennootschap over een winstreserve beschikt teneinde een (verkapte) winstuitkering te kunnen doen.
Voldoende kan zijn dat de vennootschap voldoende winst in het vooruitzicht heeft. Zie o.m.
r.o. 6.3.9 in HR 9 september 1992, nr. 28.364, BNB 1992/382.
Wet van 27 september 1892, Stb. 223, in werking getreden 1 mei 1893. Opgemerkt wordt dat het
belastingjaar liep van 1 mei tot en met 30 april. Zie bijv. E. Franken, Wet van 2 October 1893 (Staatsblad no. 149) tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, C. de Boer Jr., Helder 1894.
Wet van 2 oktober 1893, Stb. 149, in werking getreden 1 mei 1894.
Art. 9 van deze wet.
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waardoor er in feite een vorm van egalisatie of verliescompensatie plaatsvond. In zoverre
kwam een verlies tot uitdrukking in het gemiddelde inkomen. Voor het overige werd met
een verlies echter niets gedaan.104 Voor natuurlijke personen vond er echter wel een vorm
van horizontale (binnenjaarse) verliesverrekening plaats van de resultaten die binnen een
jaar belast werden:
‘Doch niet altijd wordt er opgeteld, of niet altijd bepaalt men zich tot het optellen. Soms
is het noodig af te trekken, want als er in een of meer bedrijven verlies is geleden, wordt verlies afgetrokken van de winsten, loonen, pensioen, lijfrenten enz., en komt alleen het restant
– gesteld er is er een – voor de belasting in aanmerking.’105
In deze wet, en in de bijbehorende toelichtingen, wordt het winstbegrip slechts omschreven als ‘de som van al hetgeen in geld of geldswaarde genoten wordt uit bedrijf, beroep,
onderneming.’106 De wetgever achtte het niet nodig om het winstbegrip nader te
omschrijven, zodat dit begrip doorgaans door de rechtspraak nader werd ingevuld.107 Het
relatief lage tarief van 4% voor natuurlijke personen heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen
dat een nadere omschrijving van het begrip winst niet noodzakelijk werd geacht. Hierin
zou ook de oorzaak kunnen zijn gelegen dat maatregelen in de sfeer van verliescompensatie minder urgent werden geacht.
3.2.3

De Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en de Wet op de Dividend- en
Tantièmebelasting 1917

Onder meer vanwege structurele tekorten bij de overheid werd de roep om een enkelvoudige inkomstenbelasting, die zowel de inkomsten uit bedrijf als de inkomsten uit vermogen zou belasten, steeds groter. Enkele voorstellen hiertoe die aan het begin van de
20e eeuw werden gedaan, haalden het echter niet. Uiteindelijk werd onder het bewind
van de toenmalige minister Treub de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 aangenomen,
welke wet in werking trad op 1 mei 1915.108 De Wet op de Inkomstenbelasting 1914 was
van toepassing op zowel natuurlijke personen als de rechtspersonen die voorheen onder
de Bedrijfsbelasting vielen, waarbij de rechtspersonen nog steeds werden belast op grond
van hun uitdelingen van de winst. Het tarief was proportioneel en bedroeg 5%. Belastingheffing bij natuurlijke personen vond niet meer plaats op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaren, maar werd jaarlijks vastgesteld. Minister Treub liet tijdens
de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel overigens blijken dat hij het niet wenselijk achtte dat een ‘dividendbelasting voor rechtspersonen’ was geïncorporeerd in de
Wet op de Inkomstenbelasting 1914. Later herstelde hij deze ‘Schönheitsfehler’ door de
invoering van een separate Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917, welke wet

104 Dit blijkt onder meer uit de volgende passage uit de toelichting bij art. 4 (paragraaf 77): ‘In geval
daarentegen het bruto-inkomen (...) wisselvallig is, dan moet het belastbaar bedrag uit het verleden worden afgeleid. Dan stelt de wet deze vraag: hoeveel is de zuivere winst (...) geweest gedurende de laatste drie kalenderjaren. Van die drie sommen neemt men dan het gemiddelde, de verliesjaren in mindering brengende van de winstjaren, en dat gemiddelde, als het niet negatief is, wijst dan het belastbaar bedrag aan.’ Zie J.P. Sprenger Van
Eyk, De wet ter belasting van bedrijfs- en andere inkomsten, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage 1894, Toelichting bij art. 4, paragraaf 77, p. 117 e.v. Overigens werd op een verlies nog wel de aftrek van 4%
toegepast. Het verlies werd derhalve groter als gevolg van deze aftrek.
105 J.P. Sprenger Van Eyk, De wet ter belasting van bedrijfs- en andere inkomsten, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage 1894, Toelichting bij art. 2, paragraaf 1, p. 63.
106 Art. 3 van deze wet.
107 Zo is het een tijdlang niet vanzelfsprekend geweest dat winsten behaald met de verkoop van
bedrijfsmiddelen op grond van deze bepaling werden belast. Zie onder meer H.J. Hellema, ‘De ontwikkeling van het begrip winst in het Nederlandse belastingrecht’, opgenomen in FED Bundel
Winst en Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 30 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
108 Wet van 19 december 1914, Stb. 563. Zie Vakstudienieuws Inkomstenbelasting 1964, Historisch overzicht, paragraaf 5. De vermogensbelasting bleef overigens gehandhaafd.
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van toepassing was op de binnen het Rijk gevestigde lichamen en in werking trad op 1 mei
1918.109 Het tarief bedroeg aanvankelijk eveneens 5%, maar liep door de jaren heen als
gevolg van gemeentelijke en rijksopcenten op naar 12,05%.110
Zowel de Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917 als de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 kenden geen regeling voor verliescompensatie. Eerstgenoemde wet niet vanwege de wijze van heffing naar een uitdeling van de winst (zie tevens paragraaf 3.1.1)111,
laatstgenoemde wet niet, omdat dit uitdrukkelijk tijdens de parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel werd afgewezen. Een regeling tot compensatie van verliezen in de
inkomstenbelasting werd afgewezen met een beroep op de omstandigheid dat de belanghebbende dan toch in het laatstverlopen jaar een winst heeft gemaakt en dat het feit dat
hij een deel daarvan kan besteden voor kapitaalvorming (namelijk tot het inhalen van zijn
vroeger verlies) toch geen reden kan zijn tot verlaging van de belasting.112 Wat opvalt aan
deze argumentatie, is dat zij met name ziet op voorwaartse verliesverrekening. Ten aanzien van de (on)wenselijkheid van een regeling voor achterwaartse verliescompensatie
wordt niets opgemerkt.
3.2.4

De Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916

Gezien hetgeen in paragraaf 3.2.3 is opgemerkt, is het opmerkelijk dat de eerste wettelijke mogelijkheid van verliescompensatie ziet op achterwaartse verliesverrekening. Deze
mogelijkheid tot verliesverrekening doet voor het eerst haar intrede in de Eerste Wereldoorlog met de Wet op de Oorlogswinstbelasting van 1916.113 De Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 was zowel van toepassing op hier te lande wonende natuurlijke personen
op grond van de ‘vermeerdering van inkomen wegens de oorlogstoestand’, alsook op de
in het Rijk gevestigde lichamen wegens hun ‘oorlogswinst’. Op grond van art. 92, sub a
van deze wet was het mogelijk om verliezen te verrekenen met winsten uit de twee vorige
jaren. Daarnaast gold op grond van art. 92, sub b dat, indien het verlies niet achterwaarts
kon worden verrekend, dit verlies alsnog in aanmerking kon worden genomen in de volgende jaren. Daarmee gold een onbeperkte termijn van voorwaartse verliesverrekening.114 Teneinde de verliesverrekening te bewerkstelligen, diende de belastingplichtige
een bezwaarschrift in te dienen, aldus art. 93 van deze wet.115 In de toelichting wordt de
maatregel van verliescompensatie als volgt gemotiveerd:
‘Ook wordt bij een belastingplichtige het gevoel van een billijkheidsaanspraak op terugbetaling na verloop van tijd minder, terwijl voor de schatkist de terugbetaling, hoe langer de
oorlog duurt, des te bezwarender wordt. Is daarentegen nog geen oorlogswinstbelasting
betaald, of wordt de genoemde vermindering door de vermeerdering, waarvoor belasting
betaald werd, niet geheel gecompenseerd, dan zal die vermindering of het na compensatie
overblijvende deel als verlies voor volgende jaren gelden. De compensatie blijft dus beperkt

109 Wet van 11 januari 1918, Stb. 4. Zie voorts H.J. Hellema, ‘De ontwikkeling van het begrip winst in
het Nederlandse belastingrecht’, in FED Bundel Winst en Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 25 e.v. De niet binnen het Rijk gevestigde lichamen bleven onder de inkomstenbelasting vallen.
110 Vakstudie Vennootschapsbelasting, Historisch overzicht, paragraaf 2.
111 De keuze tussen een uitdelingsbelasting en een winstbelasting werd overigens door minister
Treub afgedaan als een kwestie van heffingstechniek.
112 Gedr. Stukken 1911/1912, no. 3, p. 44. Ontleend aan C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in FED Bundel Winst en Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam, 1953, p. 60 e.v.
113 Wet van 22 juni 1916, Stb. 288. Verliesverrekening was opgenomen in art. 92. Hierbij zij tevens
opgemerkt dat de tarieven in de Eerste Wereldoorlog fors waren gestegen.
114 Zie onder meer V.S. Ohmstede, Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, P. de Ruyter, Woerden 1918,
p. 216. Slechts weinig auteurs lijken deze mogelijkheid van onbeperkte verliesverrekening te
hebben onderkend. In gelijke zin: F.H.M. Grapperhaus, ‘Onbeperkte verliescompensatie, een eis
van rechtvaardigheid’, WFR 1979/5410.
115 Zie V.S. Ohmstede, Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, P. de Ruyter, Woerden 1918, p. 223 e.v.
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tot verminderingen van het inkomen of de winst, voor zoover zij met den oorlogstoestand
verband houden.’116
Hieruit valt af te leiden dat een zeker gevoel van billijkheid ten grondslag heeft gelegen
aan de invoering van de achterwaartse verliescompensatie in deze wet. Om budgettaire
redenen werd de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 na de Eerste Wereldoorlog afgeschaft. Daarmee verdween ook de mogelijkheid van achterwaartse verliescompensatie en
onbeperkte voorwaartse verliescompensatie. De behoefte aan een dergelijke regeling
bleef echter bestaan, met name door de recessie die was ontstaan na de Eerste Wereldoorlog.117
3.2.5

De Wet op de Inkomstenbelasting 1914 vanaf de wet van 28 April 1927,
Stb. 99

Na de afschaffing van de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 werd ten aanzien van
natuurlijke personen teruggevallen op de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. Het inkomen uit bedrijf nam (nog steeds) geen bijzondere plaats in bij de heffing van natuurlijke
personen en werd derhalve niet geabstraheerd van de overige bronnen van inkomen.
Voor de in het Rijk gevestigde lichamen gold de Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917. Eerst in 1927 wordt de mogelijkheid van verliescompensatie wettelijk verankerd in de Wet op de Inkomstenbelasting 1927.118 Op grond van deze wet kon een negatief
inkomen van een jaar verrekend worden met een positief inkomen van de twee volgende
jaren.119
In de memorie van toelichting bij deze wet werd opgemerkt dat, indien de zaak meer van
de zijde van de belastingplichtige wordt beschouwd, niet te ontkennen valt dat degene die
een bron van inkomen bezit, die hem een sterk wisselende opbrengst, zelfs nu en dan een
negatieve opbrengst bezorgt, zijn levenswijze zal indelen op een gemiddeld inkomen,
waarbij hij ook de negatieve jaren in aanmerking neemt.120 De toenmalige hoogte van de
belasting werd tevens als een knelpunt ervaren om kapitaal te vormen. Daarnaast valt uit
de memorie van toelichting af te leiden dat de beperking van de voorwaartse verliescompensatie tot twee jaar werd verdedigd met het argument dat de samenhang tussen twee
inkomens over ver van elkaar gelegen jaren toch wel al te zeer zoek is. Praktisch gold daarnaast als aanvullend bezwaar dat de moeilijkheid om de negatieve resultaten over een niet
dichtbij gelegen jaar op behoorlijke wijze vast te stellen.121

116 V.S. Ohmstede, Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, P. de Ruyter, Woerden 1918, p. 216 e.v.
117 Zie onder meer D. Juch en H.W. Hofman, ‘Enige beschouwingen bij de verrekening van verliezen’,
MBB 1983 nr. 7-8, p. 157.
118 Wet van 28 april 1927, Stb. 99.
119 Art. 17 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 zoals dit luidde per 1 mei 1927. Zie voorts
V.S. Ohmstede, Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 4e druk, Uitgeverij Joh. Mulder, Gouda 1927,
p. 137-138.
120 Zie C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’ in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks,
Amsterdam 1953, p. 60.
121 Van Soest merkt op dat een onbeperkte verliescompensatie wordt afgewezen met de hier
genoemde argumenten. Omgekeerd valt echter uit de memorie van toelichting af te leiden dat de
beperking van de voorwaartse verliesverrekening tot twee jaar wordt verdedigd met behulp van
deze argumenten. Zie C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’ in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 60 en J.H.R. Sinninghe Damsté, De Wet op de Inkomstenbelasting,
5e druk, Tjeenk Willink, Zwolle 1937, p. 264-265.
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3.2.6

Het Besluit op de Winstbelasting 1940, het Besluit op de
Vennootschapsbelasting 1942 en het Besluit op de
Inkomstenbelasting 1941

De Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917 heeft uiteindelijk standgehouden tot
en met 1940. Op 26 juli 1940 werd het Besluit op de Winstbelasting 1940 vastgesteld door
de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën.122 Vanaf dat moment werd de
bedrijfswinst van de lichamen als zelfstandig object in de belastingheffing betrokken.
Art. 8 van deze wet voorzag in een regeling van compensatie van eventuele verliezen met
winsten in de vijf volgende jaren.
Uit de memorie van antwoord valt af te leiden dat de wetgever ernstig bezwaar had tegen
een andere (lees: ruimere) termijn voor voorwaartse verliesverrekening dan vijf jaren. Er
zou ook ten aanzien van verliezen een soort verjaring moeten gelden, aangezien oude verliezen na verloop van tijd niet meer gevoeld zouden worden. Voorts zou een gedachtewisseling over verliezen na zes jaren nauwelijks meer mogelijk zijn.123 In de literatuur werd
echter betoogd dat een periode van vijf jaren onvoldoende zou zijn voor de compensatie
van verliezen.124
Met ingang van 1 januari 1942 werd het Besluit op de Winstbelasting 1940 ingetrokken
en vervangen door het Besluit VPB 1942. Voorts werd op 29 mei 1941 het Besluit IB 1941
vastgesteld, welk besluit met ingang van 1 januari 1941 in werking trad. Deze wet had
geen gevolgen voor de in 1927 in werking getreden termijn van voorwaartse verliesverrekening van twee jaar voor natuurlijke personen. Wel gold deze termijn voortaan voor de
verrekening van een negatief onzuiver inkomen met een positief onzuiver inkomen
van de twee volgende jaren.125 Voor de winstberekening van het Besluit VPB 1942 werd
verwezen naar het Besluit IB 1941. Dit betekende tevens dat de termijn van voorwaartse
verliesverrekening van vijf jaar voor rechtspersonen die onder het Besluit op de Winstbelasting 1940 vielen, werd verkort naar twee jaar.
3.2.7

De belastingherzieningen van 1947 en 1950

Het Besluit IB 1941 werd tweemaal grondig herzien. De eerste herziening vond plaats
in 1947. Op grond van deze herziening werd het onder meer mogelijk om onbelaste reserves te vormen.126 Deze regeling maakte het mogelijk dat winsten konden worden gereserveerd in de netto onbelaste reserve.127 Indien er vervolgens verliezen werden gemaakt,
konden deze verliezen afgezet worden tegen de onbelaste reserve. In feite werd op deze
wijze een vorm van achterwaartse verliescompensatie ingevoerd. Voorts blijkt uit de
memorie van toelichting dat de wetgever in toenemende mate begrip krijgt voor het
bedrijf en eventuele verliezen die daarmee gepaard kunnen gaan. Gezien het belang van
de overwegingen uit de memorie van toelichting, ook voor wat betreft de ratio van ver-

122 Vakstudie Vennootschapsbelasting, Historisch overzicht, paragraaf 3.
123 V.S. Ohmstede en J.J. de Klerck, Besluit op de Winstbelasting 1940, Joh. Mulder, Gouda, 1940, p. 68.
124 Zo pleitte Cool voor een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar en een onbeperkte termijn van voorwaartse verliesverrekening. Zie C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in
FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 61. Hierbij werd echter
de kanttekening geplaatst dat de overheidsinkomsten gevoeliger zouden worden voor de wisselingen der conjunctuur.
125 Voorheen was verliescompensatie slechts mogelijk voor een negatief inkomen. Het verschil tussen deze twee grootheden bestond onder meer uit bepaalde aftrekposten zoals de aftrekbare giften.
126 Art. 4 Belastingherziening 1947.
127 De reservering op grond van art. 4 was echter gelimiteerd tot het laagste van de volgende twee
bedragen. De eerste limiet bedroeg de voor de reservering beschikbare vermogenstoeneming en
de tweede limiet bedroeg 15% van de winst in een jaar.
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liescompensatie, wordt hierna een gedeelte van de memorie van toelichting weergegeven:128
‘Een zware belastingdruk werkt op verschillende wijzen ten opzichte van de ondernemers en
de financiers der ondernemingen enerzijds en de overige personen die bij de onderneming
betrokken zijn anderzijds. Op de bereidheid tot ondernemen met inbegrip van het financieren van ondernemen kan de belastingheffing een fnuikende invloed uitoefenen, niet slechts
door hoge percentages, maar vooral door een houding, waarbij de overheid bij gunstige
afloop van zaken een hoog aandeel van de winst opeist, doch in geval van geleden verlies
“niet thuis” geeft of althans niet in dezelfde mate tot delen bereid is als bij het behalen van
winst. Buiten de sfeer van het ondernemen werkt de belastingdruk op den duur als een prikkel tot inspanning en efficiënter verbetering van het door de belastingen omlaag gedrukte
reële inkomen.
In de sfeer van de ondernemingen (in ruime zin opgevat) is een tamelijk ruime compensatie
van verliezen met winsten vereischt, om het riskante initiatief niet te ontmoedigen. En deze
compensatie dient niet beperkt te blijven in dier voege, dat vroegere verliezen met latere
winsten worden gecompenseerd, maar moet vooral ook in omgekeerden zin mogelijk zijn.
Het is een vraag van conjunctuurpolitiek, of de compensatie van verliezen met vroegere winsten dient te geschieden bij wijze van vermindering van vroegere belastingaanslagen, dan
wel mogelijk gemaakt moet worden door het toestaan van belastingvrije reserveeringen,
waaruit reserves worden gevormd welke, ook in fiscaal opzicht, latere verliezen opvangen
of verkleinen. Voor het oogenblik acht de onderteekende de laatste methode de meest verkieslijke.’
De regeling van de onbelaste reserve bleek in de praktijk, mede vanwege haar ingewikkelde formulering, uiterst gecompliceerd. Deze regeling werd (mede) daarom bij de Belastingherziening 1950 weer afgeschaft. Uit de memorie van toelichting bij deze wet valt af
te leiden dat de onbelaste reserve werd ‘uitgeruild’ tegen de verruiming van de termijnen
voor voorwaartse verliescompensatie, ook omdat deze regeling eenvoudiger was.129 Op
grond van de Belastingherziening van 1950 werd de termijn voor voorwaartse verliesverrekening verruimd van twee naar vier jaren, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Hierdoor kon het voorkomen dat verliezen uit 1947 die in 1949 in
eerste instantie waren verdampt, in 1950 als gevolg van de verruiming van de termijn
voor voorwaartse verliesverrekening naar vier jaren weer konden herleven. Dergelijke
verliezen werden ook wel ‘lazarusverliezen’ genoemd.130
Van Soest noemt de afschaffing van de onbelaste reserve een stap achteruit in de tijd, aangezien met het verruimen van de termijnen voor voorwaartse verliescompensatie nooit
bereikt kon worden wat met de onbelaste reserve wel kon. Met dit argument doelde Van
Soest met name op de mogelijkheid van achterwaartse verliescompensatie, aangezien dit
als gevolg van de Belastingherziening 1950 niet langer mogelijk was.131 Van Soest constateert met de afschaffing van de onbelaste reserve dan ook een principiële verschuiving
van de behandeling van verliezen.
128 Memorie van toelichting bij de Belastingherziening 1947, p. 4. Ontleend aan C. van Soest, ‘Begrip
voor verlies’, in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 62 e.v.
129 V.S. Ohmstede, Belastingherziening 1950, Johan Mulder’s Uitgevers-Maatschappij, Gouda 1950, p. 30
e.v. Wel werd overgangsrecht geïntroduceerd op grond waarvan de onbelaste reserve in bepaalde
gevallen moest worden verminderd met verliezen. Ik laat dit hier verder buiten beschouwing.
Voor het overige werd de verruiming van de termijn van voorwaartse verliesverrekening niet
nader gemotiveerd.
130 Vgl. het Johannesevangelie (Nieuwe Testament). Lazarus zou volgens de overlevering uit de dood
zijn herrezen. Bij de invoering van de (tijdelijk) verruimde termijn voor achterwaartse verliesverrekening voor de jaren 2009 en 2010 (en later ook 2011) heb ik de winsten uit voorgaande jaren
die weer relevant werden als gevolg van de verruimde termijn van achterwaartse verliesverrekening als ‘lazaruswinsten’ aangeduid. Zie D.R. Post, ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse verliesverrekening: Over liquiditeit en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.
131 C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 64.
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3.2.8

De periode 1953-1994

Met ingang van 1 januari 1953 werd voor het eerst een termijn van achterwaartse verliesverrekening geïntroduceerd.132 De termijn bleef beperkt tot één jaar. Voorts werd de termijn voor voorwaartse verliesverrekening verlengd. De regeling voor achterwaartse verliesverrekening is ontstaan na een amendement vanuit de Tweede Kamer. De toenmalige
regering was namelijk van mening dat verliezen moesten kunnen worden verrekend met
winsten. Juist door de toen ingevoerde termijn van zes jaar voor voorwaartse verliesverrekening was de regering van mening dat deze termijn voldoende diende te zijn. Van regeringszijde was er verzet om de termijn van één jaar achterwaartse verliesverrekening te
verlengen. Zij waren van mening dat een termijn van één jaar alleszins redelijk was.133
In 1953 werd nog een andere belangrijke maatregel ingevoerd voor zogenoemde aanloopverliezen. Aanloopverliezen, zijnde verliezen uit bedrijf over de eerste zes boekjaren sinds
de stichting van het bedrijf, waren voortaan onbeperkt voorwaarts verrekenbaar (art. 16
Besluit IB 1941). In de memorie van toelichting werd dienaangaande het volgende opgemerkt:
‘De verlenging van de compensatietermijn heeft in verband met de gunstige gang van zaken
in de laatste jaren op het ogenblik slechts een beperkte practische betekenis. Zij zal echter
ook nu een rem tot het ontplooien van initiatieven kunnen wegnemen. Feitelijke toepassing
zal zij kunnen vinden, indien bij een – onverhoopte – teruggang van de conjunctuur ernstige
verliezen zouden optreden, in welk geval zij inhalen van kapitaalsverliezen zal vergemakkelijken. Is deze maatregel in het bijzonder van belang voor gevestigde ondernemingen, de
tweede hiervoor aangeduide regeling zal ertoe leiden dat de risico’s van nieuw op te richten
bedrijven worden beperkt. Tot het voorstellen van beide maatregelen kon te eerder worden
overgegaan, nu verwacht mag worden dat de belasting-administratie als gevolg van het
inlopen van achterstand in de aanslagregeling enigszins de handen vrij zal krijgen, waardoor de bezwaren van administratief-technische aard, welke voorheen aan het scheppen
van een ruimere verliescompensatie in de weg stonden, thans niet meer zo zwaar behoeven
te wegen.’134
Opvallend is dat de bezwaren van praktische aard, die bij eerdere belastingherzieningen
ter sprake werden gebracht, vanaf 1953 kennelijk niet meer aan de orde waren. In de
praktijk bleek het lastig om na verloop van jaren nog inhoudelijke geschillen over de
grootte van verliezen te kunnen voeren. Ten aanzien van de aanloopverliezen was dit
praktische probleem in zoverre opgelost. Deze werden voortaan bij beschikking vastgesteld.135
In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer op de Wet op de inkomstenbelasting
1964136 werd door diverse Kamerleden aangegeven dat naar hun mening de beperking in
de tijd van de verliescompensatie ten principale onjuist is, omdat op deze wijze meer
winst wordt belast respectievelijk kan worden belast dan gedurende de levensduur van de
onderneming feitelijk wordt behaald. Slechts overwegingen van administratieve en budgettaire aard zouden het in aanmerking nemen van een kortere termijn van verliescompensatie aanvaardbaar maken. Bij de voorwaartse verliesverrekening zouden zich hierbij
geen andere administratieve problemen voordoen dan ten aanzien van de aanloopverlie-

132 Afgezien van art. 92 van het Besluit op de Oorlogswinstbelasting 1916 en in aanmerking nemende
dat de mogelijkheid van de onbelaste reserve niet als achterwaartse verliescompensatie sec dient
te worden beschouwd.
133 J. Brunt, Verliesverrekening, Facetten van problemen rond de inkomstenbelasting, FED Fiscale Brochures,
2e druk, Kluwer, Deventer 1985, p. 30.
134 Weekblad der Belastingen, 1953/4154. Zie tevens J. van Soest, Belastingen, 8e druk, Gouda Quint, Arnhem 1954, p. 70-71.
135 Beschikking van 21 mei 1954, no. 197.
136 Kamerstukken II, 1961-1962, 5380, nr. 16, p. 35. Zie tevens F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd
beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
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zen. Praktisch gezien zou een onbeperkte achterwaartse verliesverrekening wel tot
bezwaren leiden.
De bewindslieden van Financiën meenden dat de maatregelen op het gebied van verliesverrekening in de inkomstenbelasting dienden te worden gezien als een maatregel van
draagkrachtcorrectie.137 Toch zou hierbij in de tijd een zekere natuurlijke grens moeten
gelden. Met behulp van de mogelijkheid van achterwaartse verliescompensatie werd het
voor een belastingplichtige eenvoudiger om een verlies te dragen. Achterwaartse verliescompensatie diende dan ook met name te worden gezien als een sociaaleconomische
maatregel.
De Wet op de inkomstenbelasting 1964 bracht uiteindelijk slechts een minimale wijziging
ten aanzien van de maatregelen op het gebied van verliescompensatie met zich mee,
namelijk dat voortaan de verrekening van een negatief zuiver inkomen in aanmerking
kwam voor verliesverrekening in plaats van een negatief onzuiver inkomen.138 De invoering van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 1970 leidde niet tot een
principiële herziening van de tot dan toe geldende heffingsbepalingen voor lichamen.
Ook de termijnen van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening werden aanvankelijk ongewijzigd overgenomen, al konden diverse Kamerleden zich nog steeds niet vinden in de beperkte termijnen.139 Als tegenargument werd (opnieuw) aangedragen dat een
periode van acht jaren, hetgeen langer was dan een korte conjunctuurgolf, doorgaans toereikend was om de verliezen te kunnen compenseren.
Voor het jaar 1973 werd de termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor zowel de
inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting verlengd tot acht jaar. Dit geschiedde
op grond van de wet van 29 augustus 1975.140 Op grond van deze wet gold vanaf het
jaar 1974 eveneens een termijn voor voorwaartse verliesverrekening van acht jaren, terwijl voor dit jaar tevens de termijn voor achterwaartse verliesverrekening werd verruimd
naar twee jaar. Als argument voor de verruiming van de achterwaartse verliesverrekening
gold het stimuleren van de werkgelegenheid.141
Gedurende de periode 1974 tot en met 1979 geschiedde de verruiming van de hiervoor
genoemde termijnen telkenmale bij afzonderlijke wet.142 Met ingang van 1980 is deze verruiming uiteindelijk definitief gemaakt.143 De termijn voor achterwaartse verliesverrekening is vervolgens in 1984 verlengd tot drie jaar, ondanks dat dit een inbreuk op de annaliteit van het systeem van de inkomstenbelasting werd geacht en leidde tot vergroting van
de uitvoeringsmaatregelen.144 Daarnaast werd de volgorde van achterwaartse verliesverrekening gewijzigd in dier voege, dat voortaan een verlies voortaan eerst werd verrekend
met het oudste winstjaar dat voor verliesverrekening in aanmerking kwam.
3.2.9

De periode 1995 tot heden: van beperkt naar onbeperkt naar beperkt

Per 1 januari 1995 werd de termijn voor voorwaartse verliesverrekening verruimd naar
onbeperkt, mits het verlies werd vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.145 Een
137 Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 74. Zie tevens F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd
beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
138 Het verschil betreft met name de buitengewone lasten die wel zijn begrepen in het zuivere inkomen, maar niet in het onzuivere inkomen. Zie in dit kader tevens HR 14 januari 1953, nr. 11.179,
BNB 1953/84.
139 Kamerstukken II, 1961-1962, 6000, nr. 6, p. 16. Zie tevens F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte
verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
140 Stb. 1975, 467.
141 J. Brunt, Verliesverrekening, Facetten van problemen rond de inkomstenbelasting, FED Fiscale Brochures,
2e druk, Kluwer, Deventer 1985, p. 31.
142 De hiervoor reeds gememoreerde wet van 29 augustus 1975 is gewijzigd bij de wetten van
18 december 1975, Stb. 706, 23 december 1976, Stb. 686 en 688, 21 december 1977, Stb. 698 en
28 december 1978, Stb. 690.
143 Wet van 20 december 1979, Stb. 714.
144 Wet van 8 november 1984, Stb. 534.
145 Wet van 23 december 1994, Stb. 937.

56

Verliescompensatie in de Wet VPB 1969

specifieke regeling voor aanloopverliezen was met de invoering van deze onbeperkte termijn niet langer noodzakelijk, zodat deze werd afgeschaft. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de voornaamste reden om de termijn voor voorwaartse verliesverrekening
te verlengen naar onbeperkt is gelegen in het stimuleren van het fiscale vestigingsklimaat. Voorts wordt verwezen naar de literatuur, waarin werd betoogd dat een onbeperkte
termijn van verliescompensatie in overeenstemming is met het totaalwinstbeginsel.146
De Wet inkomstenbelasting 2001147 bracht in beginsel geen wijzigingen in de termijnen
voor verliesverrekening met zich mee, zij het dat als gevolg van de introductie van het
boxensysteem, verliesverrekening slechts kon plaatsvinden met inkomen binnen de desbetreffende box.148 Verliesverrekening ten aanzien van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) is niet mogelijk, omdat het inkomen uit sparen en beleggen niet negatief kan
zijn. Ten aanzien van het inkomen uit werk en woning en het inkomen uit aanmerkelijk
belang golden termijnen van respectievelijk drie jaren achterwaartse verliesverrekening
en een onbeperkte termijn voor voorwaartse verliesverrekening. Voor het inkomen uit
werk en woning golden deze termijnen slechts ten aanzien van ondernemingsverliezen.
Met ingang van 1 januari 2007 zijn de termijnen van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening in het kader van een algeheel pakket ter stimulering van het fiscale vestigingsklimaat beperkt.149 Voor het inkomen uit werk en woning geldt thans een termijn
van achterwaartse verliesverrekening van drie jaren (ongeacht of het ondernemingsverliezen of overig inkomen uit werk en woning betreft) en een termijn van voorwaartse verliesverrekening van negen jaren. Met betrekking tot het inkomen uit aanmerkelijk belang
geldt een termijn van achterwaartse verliesverrekening van één jaar en een termijn van
voorwaartse verliesverrekening van negen jaar. De termijnen van één jaar (achterwaarts)
onderscheidenlijk negen jaar (voorwaarts) zijn eveneens gaan gelden ten aanzien van
belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting. Overgangsrecht is ingevoerd om te
bewerkstelligen dat verliezen uit 2002 of eerder nog verrekenbaar zijn tot en met het
jaar 2011.150 De inperking van de termijnen voor verliesverrekening was een van de
belangrijkste financiële dekkingsmaatregelen van de Wet werken aan winst. Ondanks dat
door zowel de staatssecretaris van Financiën als later ook de minister van Financiën werd
aangegeven dat een dergelijke maatregel in strijd is met het totaalwinstbeginsel, werd
deze maatregel toch doorgevoerd.151 Het budgettaire belang van de maatregel prevaleerde
hierbij.

146 Kamerstukken II, 1994-1995, 23 962, nr. 3, p. 2.
147 Wet van 11 mei 2000, Stb. 215.
148 Behoudens de bijzondere regeling ten aanzien van de omzetting van een verlies uit aanmerkelijk
belang in een belastingkorting. Vide art. 4.53 Wet IB 2001.
149 De Wet werken aan winst van 30 november 2006, Stb. 631.
150 Art. VIII Overgangsrecht Wet werken aan winst, Stb. 2006/631. Zie tevens M. Schuver-Bravenboer,
‘Werken aan overgangsrecht: Zuivere winst’, WFR 2006/988 en mijn reactie ‘Voorgesteld overgangsrecht inzake verliesverrekening functioneert uitstekend!’, WFR 2006/1166. In dit artikel heb
ik gesteld dat het verliesjaar bepalend is voor de beoordeling welke termijn van verliesverrekening geldt. Schuver-Bravenboer bepleitte (mijns inziens ten onrechte) dat de regels uit het aanslagjaar bepalend zouden zijn. M.R.T. Pauwels is van mening dat bij achterwaartse verliesverrekening het verliesjaar bepalend is, terwijl bij voorwaartse verliesverrekening het winstjaar bepalend is. M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Een
rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht
in het belastingrecht, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009, p. 48-49. In de parlementaire geschiedenis is later bevestigd dat de visie van SchuverBravenboer berust op een onjuist uitgangspunt. Verliesverrekening vindt plaats volgens de systematiek van het jaar waarin het verlies is ontstaan. Kamerstukken I, 2005-2006, 30 572, nr. C,
onderdeel 2.5. Zoals betoogd in WFR 2006/1166 onderschrijf ik dit standpunt.
151 Zie bijv. de nota ‘Werken aan winst; naar een laag tarief en een brede grondslag’, Kamerstukken
II, 2004-2005, 30 107, nr. 2, p. 33.
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3.2.10

Verliesverrekening in 2009, 2010 en 2011

Als gevolg van de economische crisis die was ontstaan in 2008, werd in het Belastingplan
2010 een pakket aan maatregelen voorgesteld dat beoogde om de liquiditeit van belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting te vergroten. Een van deze maatregelen was
dat wat betreft de achterwaartse verliesverrekening met betrekking tot de verliesjaren
jaren 2009 en 2010 op verzoek een termijn van drie jaar open te stellen. De keuze kan per
jaar worden gemaakt en behoeft derhalve niet voor de beide jaren 2009 en 2010 tegelijk
te worden gemaakt. Bij keuze voor de verruimde termijn van achterwaartse verliesverrekening, wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening ten aanzien van het desbetreffende verliesjaar verkort van negen naar zes jaar.152 De maximaal te verrekenen winst
per jaar bedraagt € 10 miljoen.153 In het licht van de historie van de termijnen voor achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening is het maximeren van het bedrag van de
verliesverrekening waarbij tevens een uitruil plaatsvindt van achterwaartse versus voorwaartse verliesverrekening een absoluut ‘novum’.154 De termijnen voor verliesverrekening in de inkomstenbelasting bleven ongewijzigd. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien de Wet IB 2001 reeds een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar
kende. In het Belastingplan 2011155 is de maatregel voor de verruiming van achterwaartse
verliesverrekening verlengd met een jaar en tevens van toepassing verklaard op een verlies uit 2011. Een voorstel voor verruiming van de maatregel voor het jaar 2012 van de
NOB is door de staatssecretaris afgewezen.156
3.2.11

Schematisch overzicht van de termijnen van achterwaartse en voorwaartse
verliesverrekening

Wanneer de geschiedenis met betrekking tot de termijnen van verliescompensatie, zoals
hiervoor uiteengezet, in zijn geheel wordt bezien, dan kunnen de volgende schematische
overzichten worden gemaakt voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting:157

152 Overigens hadden in een eerder stadium R.P.C.W.M. Brandsma, J.A.G. van der Geld en R.J. de Vries,
‘Fiscaal crisispakket 2009’, WFR 2009/313 reeds gepleit voor een verruiming van de termijnen
voor achterwaartse verliesverrekening. Dit voorstel betrof echter een permanente verruiming.
153 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 128, nr. 3, p. 15 en 77.
154 Zie tevens D.R. Post, ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse verliesverrekening: Over liquiditeit
en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.
155 Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Belastingplan 2011) (32 504), Stb. 2010, 872.
156 Kamerstukken II, 2011-2012, 33 003, nr. 10, p. 101.
157 In deze overzichten zijn slechts de termijnen voor verliesverrekening sec opgenomen. De Wet op
de Oorlogswinstbelasting 1916, de Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917 en zijn voorgangers, alsmede de methodiek van de onbelaste reserve zijn niet in dit schema opgenomen.
Zoals hiervoor vermeld gold voor het jaar 1973 eveneens een termijn van acht jaar voor wat
betreft voorwaartse verliesverrekening. Ten aanzien van het inkomen uit aanmerkelijk belang
geldt met ingang van 1 januari 2007 een termijn van achterwaartse verliesverrekening van één
jaar.
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Inkomstenbelasting
Periode

Achterwaartse
verliesverrekening

Voorwaartse
verliesverrekening

Aantal jaren van
toepassing

1927-1949

0

2

23

1950-1952

0

4

3

1953-1973

1

6 (8)

21

1974-1983

2

8

10

1984-1994

3

8

11

1995-2006

3

Onbeperkt

12

2007-heden

3 (1)

9

?

Vennootschapsbelasting
Periode

Achterwaartse
verliesverrekening

Voorwaartse
verliesverrekening

Aantal jaren van
toepassing

1940-1941

0

5

2

1942-1950

0

2

9

1950-1952

0

4

3

1953-1973

1

6 (8)

21

1974-1983

2

8

10

1984-1994

3

8

11

1995-2006

3

Onbeperkt

12

2007-heden

1

9

?

Zoals in paragraaf 3.2.10 is uiteengezet, geldt met betrekking tot de verliesjaren 2009,
2010 en 2011 op verzoek een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar
in plaats van één jaar, tegen uitruil van een termijn van voorwaartse verliesverrekening
van zes jaar in plaats van negen jaar. Het maximaal te verrekenen bedrag bedraagt € 10
per additioneel winstjaar.
Uit de bovenstaande overzichten kan naar mijn mening worden afgeleid dat de wetgever
in de loop der jaren steeds meer rekening heeft willen houden met verliezen. Zowel de
termijnen voor achterwaartse verliesverrekening als de termijnen voor voorwaartse verliesverrekening zijn aanzienlijk verruimd. De stap die de wetgever heeft gezet in 2007 is
in die zin dan ook opmerkelijk te noemen. Historisch gezien is het een stap terug in de
tijd.
3.3

D E R A TI O V AN V E R L IE S C O M P E N S AT IE

In paragraaf 3.2 is een uitgebreid historisch en juridisch kader geschetst waarbinnen verliescompensatie in de Nederlandse inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zich
in de loop der tijd heeft bewogen. In deze paragraaf ga ik in op de ratio van verliescompensatie. Ook hier is het vanwege de onderlinge samenhang tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting onvermijdelijk om enige opmerkingen te plaatsen
over de ratio van verliescompensatie in de inkomstenbelasting. In hoofdstuk 4 sta ik separaat stil bij de ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
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Uitgangspunt bij de huidige regelingen voor verliescompensatie is het subject. Bij overlijden of liquidatie gaan de resterende verliezen in beginsel verloren,158 hetgeen een nadeel
kan zijn bij de doorstart van insolvente ondernemingen.159 In paragraaf 3.2 is gebleken
dat er diverse motieven en argumenten ten grondslag hebben gelegen aan het invoeren
van een al dan niet beperkte termijn van achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie en bijvoorbeeld het invoeren van een separate regeling voor aanloopverliezen.
De volgende motieven en argumenten kunnen worden genoemd:
• Heffingssystematiek: bij een belastingheffing op grond van uitdelingen van de winst,
zoals deze lang ten aanzien van rechtspersonen heeft gegolden, is een systeem van verliescompensatie niet noodzakelijk.
• Egalisatietechniek om rekening te houden met schommelende inkomsten, evenals bijvoorbeeld de belastingheffing over het gemiddelde inkomen (middeling).
• Hoogte van de tarieven. De eerste heffingen naar het inkomen of de winst kenden een
relatief laag tarief. Bij een laag tarief werd een systeem van verliescompensatie minder
noodzakelijk geacht.
• Gebrekkige belastingadministratie. Na een aantal jaren was het moeilijk om nog
inhoudelijk om de hoogte van een verlies te discussiëren. Temeer, omdat verliezen
lange tijd niet werden vastgesteld bij beschikking.
• Politieke compromissen zoals het afschaffen van de onbelaste reserve en de verruiming van de termijn voor voorwaartse verliescompensatie in 1950.
• Billijkheid: het gevoel van onrechtvaardigheid ten aanzien van belastingplichtigen
met een sterk wisselend inkomen ten opzichte van belastingplichtigen met een gelijkmatig inkomen.
• Sociaaleconomisch motief: door middel van achterwaartse verliescompensatie wordt
een verlies draaglijker.
• De lengte van een korte conjunctuurgolf zou voldoende zijn om een verlies te compenseren.
• Budgettaire overwegingen.
• Verjaringsgedachte: na verloop van tijd zouden verliezen minder worden gevoeld.
• Stimulering van de werkgelegenheid.
• Stimulering van het fiscale vestigingsklimaat.
• Het totaalwinstbeginsel: indien verliezen niet onbeperkt verrekenbaar zijn, kan er
meer winst worden belast dan gedurende de levensduur van de onderneming wordt
behaald.
Vooropgesteld dient te worden dat een systeem van egalisatie van inkomsten respectievelijk winsten slechts noodzakelijk is, indien deze inkomsten respectievelijk winsten geleidelijk aan in de tijd in de heffing worden betrokken en niet ineens. Anders gezegd: aangezien onze belastingadministratie is ingericht op een belastingheffing per jaar en niet op
een belastingheffing aan het einde van de onderneming, is het vanuit de totale levensduur
van de onderneming objectief gezien redelijk en rechtvaardig dat rekening wordt gehouden met wisselende resultaten gedurende de levensduur van deze onderneming. Gedurende de levensduur van de onderneming zou in die zin niet meer winst belast mogen
worden dan de onderneming in zijn totaliteit behaalt. Elke inbreuk op deze benadering
leidt per definitie tot dubbele belastingheffing, dat wil zeggen dat meer winst in de belastingheffing wordt betrokken dan feitelijk wordt behaald. De ‘totaalwinst’ is in deze visie
niets anders dan de som der jaarwinsten. Deze gedachte noopt in beginsel tot een onbeperkte achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie.
In elk geval ten aanzien van de heffing van inkomstenbelasting geldt echter dat belastingheffing over de levensduur van de onderneming niet vanzelfsprekend is. Ook andere inkomensbestanddelen dan de winst uit onderneming, zoals loon uit dienstbetrekking,
158 Behoudens bijvoorbeeld de toepassing van art. 13d, Wet VPB 1969.
159 Zie bijv. M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deventer 2007,
p. 311 e.v.
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inkomsten uit periodieke uitkeringen, inkomsten uit overige werkzaamheden, etc., worden in de belastingheffing betrokken. Logischerwijs geschiedt de belastingheffing over
deze inkomensbestanddelen op jaarlijkse basis, teneinde een zekere mate van regelmaat
in de belastingopbrengst te verkrijgen. Elk jaar kan hierbij op zichzelf worden bezien.160
Zoals uiteengezet in paragraaf 3.2 heeft dit laatste uitgangspunt ten aanzien van de
inkomstenbelasting in het begin ook een rol gespeeld. De wettelijke structuur van ons
belastingsysteem verschuift de juridische betekenis van het begrip ‘winst’ dan ook in
overwegende mate naar de jaarlijkse vaststelling ervan.161 Vanuit het uitgangspunt dat
jaarlijks belastingheffing plaatsvindt, is belastingheffing over de levensduur van een
onderneming derhalve geenszins vanzelfsprekend. Wanneer men de belastingheffing per
jaar als uitgangspunt zou nemen, is belastingheffing over de resultaten gedurende de
gehele levensduur van de onderneming zelfs in strijd met dit principe van de totaalwinst!
Dit lijkt echter een brug te ver. Onder meer Grapperhaus heeft betoogd dat ten aanzien
van de belastingheffing over de winst uit onderneming de jaarlijkse heffing in feite heeft
te gelden als een soort voorschot op de belastingheffing die plaatsvindt over de winst
gedurende de levensduur van de onderneming.162 Deze voorschottheorie is door meerdere auteurs verdedigd.163 Andere auteurs stellen dat de jaarlijkse belastingheffing het uitgangspunt dient te zijn en elke termijn van verliesverrekening vanuit dit vertrekpunt
dient te worden gemotiveerd.164
Overigens is hiermee nog niet gezegd dat een egalisatie van inkomen niet op een andere
wijze zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door middeling dan wel door middel van
een negatieve aanslag. De huidige regeling van middeling zoals neergelegd in art. 3.154
Wet IB 2001 sorteert echter alleen effect indien er sprake is van wisselende inkomsten bij
een progressief tarief. Dit is ook de reden waarom de Wet VPB 1969 geen middeling
kent.165 Middeling in zijn huidige vorm ziet dan ook op een correctie van de belastingheffing die heeft plaatsgevonden en niet op een correctie of egalisatie van inkomens. Bovendien wordt bij middeling een negatief inkomen ten minste op nihil gesteld. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke regeling bij een proportionele belastingheffing naar de winst
niet effectief zal zijn. Tot slot dient ten aanzien van de middelingsregeling in ogenschouw
te worden genomen dat hiermee een ander doel is gediend dan verliescompensatie. Middeling heeft als doel de draagkracht van een individuele belastingplichtige op een juiste
wijze te nivelleren, wanneer een belastingplichtige bijvoorbeeld in enig jaar een bijzondere bate ontvangt. Middeling is dan ook gestoeld op het draagkrachtbeginsel. Het draagkrachtbeginsel heeft ook zijn invloed gehad op de invoering van een regeling voor verliescompensatie.166
In de loop der tijd is de belastingheffing van individuen, onder meer als gevolg van de
draagkrachtgedachte, steeds meer toegegaan naar een stelsel op grond waarvan diverse
inkomstenbronnen gezamenlijk werden belast onder de noemer ‘inkomstenbelasting’.
Vanuit deze systematiek is het mijns inziens logisch dat positieve en negatieve inkomsten
van deze inkomstenbronnen binnen een jaar met elkaar gesaldeerd kunnen worden. Deze
gezamenlijke bronnen van inkomen bepalen immers het inkomen dat een belastingplich160 Zie tevens J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 3.
161 Zie tevens H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de tijd’,
WFR 1979/277.
162 F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
163 Onder meer door S.A. Stevens, ‘Naar een evenwichtige behandeling van verliezen’, WFR 2005/
1503.
164 Zie bijv. P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/
261.
165 De vennootschapsbelasting heeft lang een enkelvoudig tarief gekend. Met ingang van 1 januari
2007 kende de Wet VPB 1969 maar liefst drie verschillende tarieven en thans weer twee. In die
zin is wel sprake van een progressief systeem, hetgeen wellicht een middelingsregeling zou kunnen rechtvaardigen.
166 Men spreekt in dit verband ook wel over lifetime-draagkracht. Zie in dit kader bijvoorbeeld
Geschrift nr. 164 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Rapport van de commissie ter bestudering van de fiscale behandeling van wisselende inkomsten, Kluwer, Deventer 1984.
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tige in een jaar heeft genoten en daarmee ook de draagkracht van de belastingplichtige in
dat jaar. Op deze wijze ontstond de mogelijkheid van horizontale verliescompensatie
(beter: inkomensverrekening, zie paragraaf 2.3). Voor de vennootschapsbelasting gaat
deze redenering uiteraard niet op, aangezien slechts de winst (positief en negatief) in de
heffing wordt betrokken.
Onderstaand ga ik uitgebreider in op de hiervoor genoemde motieven voor verticale verliescompensatie voor zowel binnenlands als buitenlands belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting.167 Vanwege de onderlinge samenhang is hierbij tevens noodzakelijk
kort stil te staan bij de ontwikkelingen en gedachtevormingen rondom de inkomstenbelasting. Zoals gemotiveerd in paragraaf 2.3 laat ik de horizontale verliescompensatie buiten beschouwing. Wel ga ik specifiek in op de motieven om een specifieke regeling voor
aanloopverliezen in te voeren (paragraaf 3.3.3). Tot slot van deze paragraaf ga ik in op de
ratio van grensoverschrijdende verliescompensatie (paragraaf 3.3.4), de economische
aspecten van verliesverrekening en de verwerking van verliezen in de jaarrekening (paragraaf 3.3.5).168
3.3.1

Verticale verliescompensatie binnenlands belastingplichtigen

3.3.1.1
De draagkrachtgedachte
Zoals hiervóór aangegeven kunnen de ontwikkelingen met betrekking tot verliescompensatie in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting niet los van elkaar worden
gezien. Voor natuurlijke personen geldt dat de draagkracht van een belastingplichtige op
de meest geëigende manier beoordeeld kan worden op basis van alle inkomensbestanddelen tezamen. Het draagkrachtbeginsel is daarmee ook een van de grondgedachten ten aanzien van verticale verliescompensatie in de inkomstenbelasting.169 Hier ‘wreekt’ zich echter opnieuw de door de wetgever gekozen terminologie. Naar mijn mening had de wetgever beter kunnen kiezen voor een term als inkomensverrekening in plaats van de term
verliescompensatie (zie paragraaf 2.3). Wat daarvan ook zij, als gevolg van de mogelijkheid tot verliescompensatie werd rekening gehouden met wisselende inkomsten van de
belastingplichtige over de jaargrens heen. Hierbij werd rekening gehouden met het gegeven dat het verlies van enig jaar van invloed was op de draagkracht van de belastingplichtige gedurende zijn leven.170 Voorts werd het zo langzamerhand steeds meer redelijk
geacht dat iemand met sterk wisselende inkomsten per saldo op gelijke wijze in de belastingheffing werd betrokken als iemand met een gelijkmatig inkomen. Dat verliescompensatie in zijn ruime betekenis van inkomensverrekening deels is gestoeld op het draagkrachtbeginsel, lijkt zich in de huidige wet- en regelgeving te uiten door middel van het
verschil in de termijnen voor achterwaartse verliescompensatie in de inkomstenbelasting
ten opzichte van de vennootschapsbelasting. Omdat er meerdere inkomenscategorieën
dan de winst uit onderneming onder de inkomstenbelasting vallen, zou dit – vanuit het
draagkrachtbeginsel bezien – een langere termijn voor achterwaartse verliesverrekening
kunnen rechtvaardigen. In de memorie van toelichting bij de Wet werken aan winst is
deze verlengde termijn in de inkomstenbelasting gemotiveerd vanuit de gedachte dat

167 Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands omschrijft ratio onder meer als ‘zedelijke
grond, beweegreden.’ Als synoniem voor ratio wordt ‘motief’ aangeduid.
168 De ratio van de regeling voor houdster- en financieringsverliezen van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet
VPB 1969 laat ik in dit onderzoek verder buiten beschouwing. Kortheidshalve verwijs ik naar
D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer,
Deventer, 2009, hoofdstuk 6.
169 Zie tevens Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, waarin ook wordt ingegaan op de relatie tussen het draagkrachtbeginsel en verliescompensatie in het kader van de discussie over het al dan
niet verlengen van de termijnen voor verliescompensatie.
170 Een ‘life-time taxation/income’-benadering. Zie hierover nader Geschrift nr. 164 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Rapport van de commissie ter bestudering van de fiscale behandeling van
wisselende inkomsten, Kluwer, Deventer 1984, p. 24 e.v.
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ondernemingen, naarmate zij kleiner zijn, kwetsbaarder zijn bij schommelingen in de
bedrijfsresultaten.171
Zoals ik reeds eerder heb verdedigd,172 vloeit verticale verliescompensatie naar haar aard
voort uit de totaalwinstgedachte. Met betrekking tot verticale verliescompensatie in de
inkomstenbelasting is er mijns inziens sprake van enige synthese tussen het draagkrachtbeginsel en het totaalwinstbeginsel (zie ook hierna paragraaf 3.3.1.3). Vanuit de draagkrachtgedachte bezien kan echter eveneens de vraag worden gesteld of verticale verliescompensatie beperkt of onbeperkt zou moeten zijn. In het verleden is als argument voor
een beperkte termijn naar voren gebracht dat een verlies na een aantal jaren minder zou
worden gevoeld. Na een reeks van jaren zou het noodzakelijk zijn om de boeken te sluiten; de verliezen zouden zijn verjaard. Deze ‘verjaringsgedachte’ is onder meer aangehangen door Hofstra.173 Ook tijdens de parlementaire behandeling van verliescompensatie in
het Besluit op de Winstbelasting 1940 is dit argument naar voren gekomen. Ik zou dit
argument als een ‘draagkrachtargument’ willen duiden en niet als een ‘totaalwinstargument.’ Het belangrijkste tegenargument voor de verjaringsgedachte is dat deze ten aanzien van ongerealiseerde stille reserves niet geldt. Stille reserves die bijvoorbeeld pas na
een periode van twintig jaar worden gerealiseerd, worden nog steeds in de heffing betrokken en daarmee nog volledig ‘gevoeld’. Vanuit de draagkrachtgedachte kan in dat geval
echter ook worden betoogd dat bij realisatie van stille reserves de belastingplichtige ook
daadwerkelijk de beschikking krijgt over middelen om de daarover verschuldigde belasting te voldoen. Juist vanuit het draagkrachtbeginsel bezien zou men daarom ook verwachten dat meer rekening wordt gehouden met verliezen dan met winsten. Daaruit zou
dan de noodzaak tot een lange(re) termijn van verliescompensatie volgen.
Zwemmer heeft mijns inziens terecht betoogd dat van de verjaringsgedachte in het materiële belastingrecht niets blijkt. Het formele recht kent wel een verjaringstermijn, namelijk de navorderingstermijn van art. 16 AWR respectievelijk de naheffingstermijn van
art. 20 AWR. Er is echter naar mijn mening geen relevante correlatie aan te geven tussen
de verjaringstermijnen in het formele recht en de inperking van de termijn voor voorwaartse verliescompensatie.174 De navorderings- respectievelijk de naheffingstermijn zegt
iets over de mogelijkheid voor de fiscus om een belastbaar feit alsnog in de heffing te
betrekken. Dit laat onverlet dat bijvoorbeeld een stille reserve op grond van het materiële
belastingrecht bij realisatie onbeperkt in de winst dient te worden betrokken. Hetzelfde
zou mutatis mutandis dienen te gelden voor verliezen. De verjaringsgedachte acht ik vanuit het draagkrachtbeginsel bezien dan ook geen valide argument om de inperking van de
termijn van voorwaartse verliescompensatie te verdedigen.
3.3.1.2
Fiscaal-economische motieven
Naast de draagkrachtgedachte en de totaalwinstgedachte (zie paragraaf 3.3.1.3 hierna)
zijn er in de parlementaire geschiedenis en de literatuur nog een viertal andere argumenten gebruikt om de inperking van de termijn van verticale verliescompensatie in te perken dan wel uit te breiden.
In de eerste plaats zou de lengte van een korte conjunctuurgolf in beginsel voldoende zijn
om een verlies goed te maken. In dit verband kan gewezen worden op het onderzoek van
Kampschöer.175 Uit dit onderzoek bleek onder meer dat verliesverdamping bij nietgestaakte of geliquideerde ondernemingen slechts in 1% van de gevallen voorkwam.
171 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, onderdeel 7.1.
172 Zie mijn bijdrage ‘Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe? Een zoektocht naar
de ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433.
173 H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de tijd’, WFR 1979/
277.
174 Overigens zou de navorderingstermijn wel een aanknopingspunt kunnen zijn voor een termijn
van achterwaartse verliescompensatie. Ik sta hier in het vervolg bij stil.
175 G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift,
Rijksuniversiteit Leiden, 1992.
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Indien de lengte van een korte conjunctuurgolf voldoende zou zijn om een verlies goed te
maken, zou er vanuit die visie ook geen bezwaar tegen moeten zijn om de termijn van
voorwaartse verliescompensatie onbeperkt te laten zijn. Budgettaire argumenten zouden
in dit opzicht mijns inziens geen hout snijden, omdat verliesverdamping nauwelijks zou
optreden.176 Indien vanuit andere fiscaaltheoretische grondslagen, zoals bijvoorbeeld de
totaalwinstgedachte, een onbeperkte termijn van verliescompensatie wenselijk zou zijn,
zou het hier genoemde argument – de lengte van de conjunctuur zou voldoende zijn om
een verlies goed te maken – mijns inziens van ondergeschikt belang moeten zijn. Fiscaaltheoretische zuiverheid verdient in dit geval naar mijn mening de voorkeur boven een
pragmatische oplossing.177
In de tweede plaats werd een langere termijn van verliescompensatie ingezet als instrument ter stimulering van de werkgelegenheid. Dit argument werd in 1973 gebruikt bij de
verruiming van de termijn van voorwaartse verliesverrekening van zes jaar naar acht
jaar.178 Dit argument lijkt echter met name ingegeven om politieke redenen.
In de derde plaats werd een langere termijn voor verliescompensatie ingezet ter stimulering van het fiscale vestigingsklimaat. Dit was een belangrijk argument om in 1995 de termijn voor voorwaartse verliesverrekening te verruimen van de tot dan toe geldende acht
jaren naar onbeperkt. Met het terugschroeven van de termijnen voor verliesverrekening
per 1 januari 2007 in de Wet werken aan winst, constateren Van Sonderen en Kok naar
mijn mening terecht dat kennelijk in 1995 de verkeerde keuzes zijn gemaakt.179 Anderzijds zou kunnen worden gesteld dat het fiscaal-economische klimaat kennelijk dusdanig
veranderd is dat andere fiscale maatregelen meer prioriteit verdienen. Niet valt te ontkennen dat het bepalen van deze prioriteit politiek gekleurd kan zijn.
In de vierde plaats werd betoogd dat de invoering van een termijn voor achterwaartse verliescompensatie het verlies draaglijker maakte. Tijdens de parlementaire behandeling van
de Wet werken aan winst werd door de staatssecretaris van Financiën het volgende opgemerkt:
‘Vanuit een economische optiek maakt verliesverrekening het ondernemingen makkelijker
om schommelingen in de jaarlijkse resultaten op te vangen, doordat die schommelingen ten
dele kunnen worden afgewenteld op de belastingontvangsten van de overheid.’180
Daarom zou een inperking van de termijnen voor verliesverrekening naar de mening van
de staatssecretaris gerechtvaardigd zijn. In het kader van de achterwaartse verliesverrekening is deze opmerking naar mijn mening deels juist, aangezien bij achterwaartse verliescompensatie wordt teruggekomen op een fiscale positie uit het verleden. Ten aanzien van
de voorwaartse verliescompensatie slaat de staatssecretaris van Financiën mijns inziens
de plank volledig mis. In mijn optiek dient deze uitlating van de staatssecretaris te worden
omgedraaid: inperking van de termijnen van verliesverrekening maakt het de overheid
makkelijk om schommelingen in de jaarlijkse resultaten van ondernemingen op te vangen, omdat die schommelingen ten dele worden afgewenteld op het bedrijfsleven. Het
behoeft mijns inziens geen betoog dat inperking van de termijnen voor verliesverreke176 In de Wet werken aan winst is aan de inperking van de termijnen voor verliesverrekening een
budgettaire opbrengst gekoppeld van maar liefst € 765 miljoen. Zie bijv. tabel 4 van de memorie
van toelichting, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3. In het licht van de uitkomsten van het
onderzoek van Kampschöer lijkt deze opbrengst nogal overschat. Anderzijds kan worden betoogd
dat de compensabele verliezen de laatste jaren in absolute omvang lijken te zijn toegenomen. Dit
zou erop kunnen duiden dat verliesverdamping op grotere schaal kan voorkomen. Er is immers
ook meer winst in absolute zin nodig om de verliezen te compenseren.
177 Zie voor kritiek op de visie dat de lengte van een conjunctuurgolf voldoende zou zijn, ook
F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
178 Zie tevens paragraaf 3.2.8.
179 J.C.M. van Sonderen en Q.W.J.C.H. Kok, ‘Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende
fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties’,
MBB 2006 nr. 7-8, p. 294.
180 Zie o.a. de nota ‘Werken aan winst’, Kamerstukken II, 2004-2005, 30 107, nr. 2, onderdeel 10.1.
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ning tot economisch dubbele belastingheffing kan leiden. De inperking van de termijnen
voor verliesverrekening in de Wet werken aan winst is dan ook een politieke keuze
geweest, gestoeld op een (naar mijn mening) ondeugdelijke motivering.
Zoals opgemerkt hebben de laatste vier argumenten vanuit een fiscaalwetenschappelijke
invalshoek in beginsel niets van doen met verliescompensatie. Het betreffen fiscaal-economische motieven die ten grondslag hebben gelegen aan de invoering van een al dan
niet beperkte termijn van verliescompensatie in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Er liggen naar mijn mening echter diepere fundamentele uitgangspunten ten grondslag aan de ratio van verticale verliescompensatie dan voornoemde
motieven. In de literatuur is grotere betekenis toegekend aan deze motieven in het licht
van de relatie tussen verliescompensatie en het totaalwinstbeginsel, onder andere door
De Mooij181 en Bellingwout.182 In paragraaf 3.3.1.3 ga ik ga hier uitgebreider op in.
3.3.1.3
De totaalwinstgedachte
Zoals hiervóór vermeld, heeft het draagkrachtbeginsel een belangrijke invloed gehad op
de gedachtevorming over een al dan niet beperkte vorm van verticale verliescompensatie
in de inkomstenbelasting, zij het dat dit beginsel voor wat betreft de vennootschapsbelasting minder directe invloed heeft gehad. Daarnaast is in paragraaf 3.3.1.2 geconstateerd
dat er diverse fiscaal-economische motieven ten grondslag hebben gelegen aan een al dan
niet beperkte termijn van verliescompensatie. Gezien het synchrone verloop van de historie van verliescompensatie in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting zijn
deze motieven zowel voor de ratio van verliescompensatie in inkomstenbelasting als in
de vennootschapsbelasting van belang. In dit onderdeel zal ik echter beargumenteren dat
verliescompensatie geen louter fiscaal-economische maatregel is (zoals onder meer
gesteld door Bellingwout183), maar rechtstreeks voortvloeit uit het totaalwinstbeginsel.
Daarnaast is nog het volgende van belang. Reeds eerder heb ik geconstateerd dat het wettelijke winstbegrip zoals wij dat heden ten dage kennen, in de loop der jaren niet of nauwelijks is gewijzigd.184 Dit zou kunnen impliceren dat de ratio van verliescompensatie in
beginsel in de loop der jaren ook niet of nauwelijks is gewijzigd. De winst uit onderneming in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 zijn ontegenzeggelijk belastingheffingen van
de winst. De principiële en rechtstheoretische achtergrond van de Wet VPB 1969 is nooit
echt duidelijk geworden. Dit bleek ook reeds bij de parlementaire behandeling van de
Wet VPB 1969, waar werd geconstateerd dat men de vennootschapsbelasting onontkoombaar en budgettair noodzakelijk achtte.185 Voor beide heffingen geldt dat de subjectieve
belastingplicht het uitgangspunt is. Het object van heffing wordt voor beide heffingen
bepaald op grond van art. 3.8 Wet IB 2001,186 de bepaling die doorgaans wordt aangeduid
als het ‘totaalwinst-artikel’. Dit artikel bepaalt dat winst het bedrag is van de gezamenlijke
voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Met andere woorden: de winst die in haar geheel gedurende de bestaansduur van
de onderneming of tijdens de belastingplicht van de ondernemer wordt gemaakt. Hierbij
geldt het adagium dat – behoudens vrijstellingen – de totale winst gelijk is aan de som der
jaarwinsten.187 Deze jaarwinsten dienen te worden vastgesteld met inachtneming van het
beginsel van goed koopmansgebruik. Op grond van de jaarwinstbepalingen wordt bepaald
in welk jaar een winst in aanmerking wordt genomen.

181 P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/261.
182 Onder meer in J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/
1518.
183 J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/1518.
184 Zie onder meer D.R. Post, ‘Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe? Een zoektocht naar de ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433.
185 Vakstudie vennootschapsbelasting 1969, Historisch overzicht, paragraaf 5.
186 Voor de Wet VPB 1969 via art. 8, lid 1, Wet VPB 1969. Zie tevens de wettelijke voorgangers van
art. 3.8 Wet IB 2001, zijnde art. 7, Wet IB 1964 en art. 6, Besluit Inkomstenbelasting 1941.
187 Aldus de memorie van toelichting bij de Wet IB 1964, p. 19-20.
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De vraag rijst wat de reikwijdte van het totaalwinstbeginsel met betrekking tot verliescompensatie is. Anders gezegd: dwingt het totaalwinstbeginsel tot een onbeperkte termijn van achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie? De vraag kan gerechtvaardigd worden, aangezien in de literatuur namelijk wel is verkondigd dat het totaalwinstbeginsel niet anders beoogt dan aan te geven dan wat wel en wat niet onder winst dient te
worden verstaan.188 Deze visie gaat er (kennelijk) van uit dat het totaalwinstbegrip een
allesomvattend begrip is van wat van wel en wat niet onder de winst valt, waarbij enige
correlatie met de duur van de onderneming niet strikt noodzakelijk zou zijn. Het vorenstaande doet naar mijn mening geen recht aan hetgeen tijdens de parlementaire behandeling van de Wet IB 1964 is gememoreerd, namelijk dat de totaalwinst gelijk is aan de
som der jaarwinsten en dat een beperking in de tijd van verliescompensatie ten principale
onjuist is.189 Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Werken aan
winst’ is daarnaast opgemerkt dat een beperkte termijn van verliesverrekening in strijd
is met het totaalwinstbeginsel.190 Naar mijn mening valt dan ook niet te ontkennen dat
in het totaalwinstbeginsel wel degelijk een tijdselement schuilt. Ik wijs in dit kader ook
op Brüll, die terecht constateert dat art. 7 Wet IB 1964191 niet een in een bepaald tijdvak
te behalen winst op het oog heeft, doch de winst gedurende het gehele bestaan van het
bedrijf.192 De totaalwinst is dan ook in beginsel aan te merken als het verschil tussen
bedrijfsvermogen bij de beëindiging van de bedrijfsuitoefening en dat bij het begin ervan.
Uiteraard moeten hierbij kapitaalstortingen en -onttrekkingen geëlimineerd worden.
Voorts kunnen volgens Brüll inbreuken worden gemaakt op dit principe als gevolg van:
• wettelijke bepalingen (objectieve vrijstellingen; beperkte verliescompensatie);
• fouten bij de bepaling van de totale winst en de jaarwinst;
• subjectieve beïnvloeding door vermomde uitdelingen (kwestie van schijn of wezen);
• subjectieve beïnvloeding door uitdelingen in natura (kwestie van waardering).
Brüll impliceert derhalve dat een beperkte verliescompensatie een inbreuk is op het
totaalwinstbeginsel. Deze inbreuk vloeit voort uit de wettelijke bepalingen omtrent verliescompensatie. Brüll was zelfs van mening dat zonder wettelijke bepalingen onbeperkte
verliescompensatie rechtstreeks zou voortvloeien uit het wettelijke systeem dat gebaseerd is op de totaalwinstgedachte.193 Brüll was van mening dat zonder een wettelijke
regeling van verliescompensatie een rechter tot eenzelfde uitkomst (lees: onbeperkte verliescompensatie) zou komen op grond van goed koopmansgebruik. De wettelijke bepalingen met betrekking tot verliescompensatie zouden alsdan slechts noodzakelijk zijn om de
termijnen in te perken, indien en voor zover dit om welke reden dan ook door de wetgever noodzakelijk zou worden geacht. Op basis van de huidige regeling van verliesverrekening zou deze visie van Brüll in mijn optiek geen stand houden, aangezien een constitutief
vereiste voor verliesverrekening is, dat deze verliezen bij beschikking worden vastgesteld,
aldus art. 20, lid 2, Wet VPB 1969. Echter, ook in de periode voordat verliezen bij beschikking werden vastgesteld, kon worden getwijfeld aan de juistheid van de visie van Brüll. In
dit kader kan worden gewezen op een uitspraak van de Raad van Beroep voor de Directe
Belastingen inzake de Wet op de Inkomstenbelasting 1914.194 De Wet op de Inkomstenbe188 Zie bijvoorbeeld G. Slot, Voorraadwaardering, FM 8, 6e druk, Kluwer, Deventer 1987, p. 30 en
M.J.H. Smeets, Herstel van fouten in de winstberekening, FED, Kluwer, Deventer 1964.
189 Kamerstukken II, 1961-1962, 5380, nr. 16, p. 35.
190 Kamerstukken II, 2006-2007, 30 572, nr. 3, p. 22-23.
191 Thans art. 3.8, Wet IB 2001.
192 D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 1964, p. 30.
193 D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 1964, p. 122. Ook F.H.M. Grapperhaus heeft dit standpunt ingenomen:’ In de
tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073 en ‘Onbeperkte voorwaartse verliescompensatie, een eis van rechtvaardigheid’, WFR 1979/669.
194 Uitspraak van de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen I te Amsterdam van 8 november
1916, B. nr. 1740. Ontleend aan H.F. Harms, Wet op de Inkomstenbelasting 1914, Vakstudie deel X,
2e druk, Kluwer, Deventer 1919, p. 115.
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lasting 1914 kende in eerste instantie (tot 1927) geen regeling van verticale verliescompensatie. De belastingplichtige in deze casus wenste bij de berekening van de opbrengst
van zijn bedrijf of beroep over een jaar verliezen uit voorgaande jaren in mindering te
brengen. De Raad van Beroep stond dit niet toe. Aangezien het winstbegrip uit de Wet op
de Inkomstenbelasting 1914 in beginsel niet wezenlijk verschilde van het huidige winstbegrip, kan mijns inziens dan ook worden betwijfeld of de visie van Brüll dat geen separate regeling voor verliesverrekening noodzakelijk was, juist was. Ook de in parlementaire geschiedenis is de visie van Brüll ontkracht.195
Ook Grapperhaus constateert een onlosmakelijk verband tussen verliescompensatie en
het totaalwinstbeginsel en geldt daarmee als één van de grootste pleitbezorgers voor een
onbeperkte verliescompensatie.196 Omdat de visie van Grapperhaus enkele belangrijke
inzichten bevat, ga ik wat dieper op zijn redenatie in. Grapperhaus was van mening dat
de jaarwinst heeft te gelden als een voorschot op de totale winst, of zoals hij het zelf verwoordde, omdat:
‘we het ritme in onze samenleving hebben gebouwd op de jaarlijkse zonnecyclus is het heel
praktisch dat we de voorschotten welke op de belastingheffing over de totale winst moeten
worden betaald relateren aan kalenderjaren, maar dat neemt niet weg dat we dusdoende
een in dit verband volstrekt willekeurig gegeven – de stand van de aarde ten opzichte van
de zon – als de hoogste wijsheid introduceren voor het in moten hakken van de totale winst.’
Volgens Grapperhaus was de jaarlijkse winst dan ook niets anders dan een voorschot op
de totale winst. Wanneer de onderneming eindigt, dient ervoor te worden zorggedragen
dat er niet meer voorschotten zijn betaald dan correspondeert met de aangroei van de
totale winst die de onderneming tijdens haar gehele levensduur heeft behaald. De methodiek om dit te bewerkstelligen is de verliescompensatie, aldus Grapperhaus. Hierbij dient
de achterwaartse verliesverrekening te komen vóór de voorwaartse verliescompensatie,
om te voorkomen dat al tijdens de rit te veel aan voorschotten wordt betaald. Beperking
van de verliescompensatie zou er aldus toe leiden dat een groter voorschot wordt betaald
dan overeenkomt met de eigenlijke totale winst van de onderneming tot dat moment.
Grapperhaus constateerde weliswaar dat praktisch gezien een ondernemer voor de
inkomstenbelasting geen ‘levenslange’ verliescompensatie zal kunnen dragen, maar vanuit een theoretisch oogpunt zou er naar zijn mening geen verschil mogen zijn tussen
onbeperkte verliescompensatie in de inkomstenbelasting (winst uit onderneming en
inkomen uit aanmerkelijk belang) en in de vennootschapsbelasting. Naar zijn mening zou
er in beginsel dan ook zowel een onbeperkte achterwaartse als een onbeperkte voorwaartse verliescompensatie moeten gelden. Slechts uit praktische overwegingen zou de
termijn van achterwaartse verliesverrekening kunnen worden ingeperkt, aangezien het
wenselijk zou zijn dat op enig moment de boeken zouden worden afgesloten en om toch
ook enige consistentie te verkrijgen in de belastingopbrengsten. Op de vraag of het totaalwinstbeginsel noopt tot een onbeperkte achterwaartse verliescompensatie kom ik hierna
nog terug.
Het betoog van Grapperhaus is weersproken door Hofstra.197 Ten onrechte is echter door
sommige auteurs gesteld als zou Hofstra van mening zijn dat er geen relatie zou zijn tussen verliescompensatie en totaalwinst.198 Hofstra onderschreef dit verband, maar vond
dat er op enig moment een streep zou moeten worden gezet onder de verliezen op grond
van het meer algemene juridische beginsel van verjaring, zoals dit bijvoorbeeld in het
195 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 242, nr. 6, p. 4. Zie tevens P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van
verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/261.
196 F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/5379 en
‘Onbeperkte verliescompensatie, een eis van rechtvaardigheid’, WFR 1979/5410.
197 H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de tijd’, WFR 1979/
277.
198 Zie bijv. P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/
261.
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strafrecht geschiedt. De verjaringsgedachte rechtvaardigde naar de mening van Hofstra
dan ook een beperkte termijn voor voorwaartse verliescompensatie. Daarnaast was volgens Hofstra de door Grapperhaus geopperde voorschottheorie in flagrante strijd met de
wettelijke structuur van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, zijnde de
jaarlijkse vaststelling van het inkomen. Grapperhaus was echter van mening dat de wettelijke structuur van jaarlijkse vaststelling van de belastingschuld meer praktisch was dan
principieel. Naar zijn mening dient, wanneer naar een onderneming wordt gekeken, de
gehele levensduur te worden overzien, aangezien een beslissing in enig jaar, zoals bijvoorbeeld aanschaf van een kantoorpand, zijn weerslag vindt in de komende jaren en daarmee
onlosmakelijk met deze jaren is verbonden. Ook een verlies in enig jaar heeft op deze
wijze invloed op de onderneming in de komende jaren. Hofstra daarentegen vond dat een
verlies na enige tijd was aan te merken als een ‘oude koe uit de sloot’.
Het inperken van een termijn van verliescompensatie op grond van de verjaringsgedachte, zoals Hofstra voorstond, zou niet alleen een novum zijn in het materiële belastingrecht, ook dient het naar mijn mening te worden afgewezen op grond van het gegeven dat
de verjaringsgedachte niet geldt in het materiële belastingrecht ten aanzien van positieve
baten, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van een onderneming gerijpte, maar nog niet gerealiseerde, stille reserves. Grapperhaus sprak in dit kader van ‘selectieve verjaring’. Voor
een dergelijke ongelijke behandeling van positieve en negatieve baten lijkt echter geen
theoretische grondslag te bestaan. Om die reden zou de verjaringsgedachte als motivering
voor een beperkte termijn van verliescompensatie dan ook kunnen worden afgewezen.
Volgens Grapperhaus verhindert de conceptie van de jaarwinst en de totaalwinst bij de
winstbepaling elke verjaringsgedachte.
Grapperhaus wijst in zijn betoog tevens op een opmerking van de minister van Financiën,
die verliescompensatie een zaak van ‘innerlijke redelijkheid’ heeft genoemd.199 De onmogelijkheid van het verrekenen van een verlies zou leiden tot innerlijke onredelijkheid,
indien anderzijds een later gerealiseerde stille reserve wel in de heffing wordt betrokken.
Een termijn voor onbeperkte verliescompensatie wordt daarmee teruggebracht tot een
simpele eis van rechtvaardigheid, aldus Grapperhaus. Ik onderschrijf deze visie van Grapperhaus volledig. In beginsel is elke beperking van de termijnen van verliescompensatie
als onrechtvaardig aan te merken, als het inperken van deze termijnen niet op enigerlei
wijze gecompenseerd wordt door (bijvoorbeeld) het onbelast laten van ongerealiseerde
winsten na dezelfde periode. Aangezien dit laatste in zijn algemeenheid wordt afgewezen,
is de onbeperkte verliescompensatie daarmee eveneens gegeven als vertrekpunt. Dit laat
onverlet dat er wellicht allerlei fiscaal-economische motieven (zoals het budgettaire
belang) kunnen zijn om de termijnen voor verliescompensatie niet onbeperkt te laten
zijn. Ook in een internationale context is verdedigd dat de termijnen voor verliescompensatie onbeperkt zouden moeten zijn op basis van het principe dat de totale belastinggrondslag van een onderneming de som van het totale resultaat (winsten en verliezen)
niet zou mogen overtreffen.200 In Duitsland wordt het totaalwinstbeginsel op grond waarvan de termijnen voor verliesverrekening onbeperkt zouden moeten zijn eveneens
erkend.201

199 Nota van de minister van Financiën d.d. 27 juli 1960 inzake de vermogenswinstbelasting. Zie
F.H.M. Grapperhaus t.a.p.
200 Zie bijvoorbeeld de Opinion Statement on the proposed directive on the treatment of losses van de Confédération Fiscale Européenne van 1 oktober 1985 over de voorgestelde conceptrichtlijn over grensoverschrijdende verliesverrekening, opgenomen in Intertax 1986/1, p. 22 en meer recent de Opinion
Statement of the CFE ECJ Taskforce on losses compensation within the EU for individuals and companies carrying out their activities through permanent establishments, juli 2009, p. 2.
201 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 36-37.
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3.3.1.4
Andere invalshoeken
De verjaringsgedachte als zijnde een valide argument is mijns inziens in het voorgaande
voldoende ontkracht. Toch zijn er nog andere auteurs die de relatie tussen verliescompensatie en het totaalwinstbeginsel hebben betwist, die niet onbesproken kunnen blijven. Zo
heeft De Mooij de relatie tussen het totaalwinstbeginsel en onbeperkte verliescompensatie afgewezen.202 De Mooij is van mening dat onbeperkte verliesverrekening niet zou
voortvloeien uit het totaalwinstbeginsel. Alsdan komt hij tot de conclusie dat het vertrekpunt voor verliesverrekening dient te zijn ‘nul en generlei verrekening’. Elke uitbreiding
van verliesverrekening over de jaargrens heen, zou in zijn visie dienen te worden gemotiveerd.
De Mooij tracht de voorschottheorie van Grapperhaus (onder andere) te toetsen aan de
wettelijke structuur van de Wet VPB 1969. Hierbij stelt De Mooij dat de totaalwinstbenadering verkeerd wordt uitgelegd. Naar zijn mening rechtvaardigt een belastingheffing
naar de winst een recht op verrekening van verliezen, omdat belastingheffing soms als
prematuur wordt ervaren, hoezeer die winst ook naar objectieve maatstaven zal zijn gerealiseerd.203 De termijn die vervolgens wordt gesteld om verliezen te kunnen verrekenen,
is in dat geval volstrekt willekeurig, aldus De Mooij.204 Vervolgens gaat De Mooij in op de
door Grapperhaus geponeerde stelling: ‘Duidelijker wordt dan dat de “voorschottheorie” een theoretische conceptie is waarmee aan de fiscale wetgever een programma (...) wordt meegegeven. Dat programma luidt kort en goed: de som van de jaarwinsten en de totale winst behoren aan elkaar gelijk te
zijn, “as ’t effe kan”.’ Deze stelling wordt door De Mooij vervolgens getoetst aan de wettekst
van de Wet VPB 1969 en aan art. 7 Wet VPB 1969 in het bijzonder. Art. 7 Wet VPB 1969 is
als volgt opgebouwd:
Winst205
Aftrekbare giften -/Belastbare winst
Verrekenbare verliezen206-/Belastbaar bedrag
Hierbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat art. 20, lid 1 Wet VPB 1969
bepaalt dat indien de berekening van het belastbare bedrag leidt tot een negatief bedrag,
dit bedrag wordt aangemerkt als een verlies. De Mooij acht het onbevredigend dat het niet
meetellen van het verlies in het verliesjaar in wezen steunt op art. 20 Wet VPB 1969, het
artikel dat naar de mening van Grapperhaus een beperking aanbrengt op de in beginsel
onbeperkte verrekening van verliezen. Het zou alsdan juist de inbreuk op de wettelijke
structuur zijn die ervoor verantwoordelijk is dat het belastbare bedrag niet negatief
wordt, hetgeen volgens De Mooij geen houdbaar verhaal zou zijn. In elk geval zou niet
houdbaar zijn dat binnen de Nederlandse heffingssystematiek aan deze gelijkheid is of
zou moeten zijn voldaan. De redenering van De Mooij is mijns inziens onnodig complicerend, verwarrend en onjuist.
In de eerste plaats zoekt De Mooij de rechtvaardiging voor een onbeperkte verliescompensatie in de wettelijke structuur van art. 7 Wet VPB 1969. Naar mijn mening dient deze
202 P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/261.
203 De Mooij schrijft dit in zijn memorie van antwoord met betrekking tot het Besluit op de Winstbelasting 1940, zoals deze naar zijn mening had moeten luiden.
204 Overigens kan men zich afvragen of er daadwerkelijk een verschil zou bestaan tussen hetgeen De
Mooij hier opmerkt en de door Grapperhaus gehanteerde voorschottheorie. In beide gevallen
wordt de jaarwinst immers als prematuur of als voorschot aangemerkt. Uit het vervolg van het
betoog lijkt echter te kunnen te worden afgeleid dat De Mooij een andere benadering voorstaat.
Echt duidelijk is dit naar mijn mening echter niet.
205 Berekend op grond van art. 3.8 Wet IB 2001 en art. 8 Wet VPB 1969.
206 Op grond van hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969.
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rechtvaardiging te worden gezocht in het principe van de totaalwinstgedachte en niet in
eventuele inconsistenties (quod non) in de wettekst van art. 7 Wet VPB 1969. Dit principe
van de totaalwinstgedachte gaat er zoals vermeld van uit dat op basis van het beginsel van
rechtsvaardigheid verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden moeten zijn, omdat, wanneer dit niet zo zou zijn, meer winst in de belastingheffing wordt betrokken dan gedurende de gehele levensduur van de onderneming wordt behaald. Mij is onduidelijk of en
op welke wijze De Mooij deze inbreuk dan zou willen rechtvaardigen.
In de tweede plaats merkt De Mooij op dat Grapperhaus van mening zou zijn dat art. 20
Wet VPB 1969 een beperking aanbrengt op de in beginsel onbeperkte verrekening. Deze
beperking vloeit niet voort uit het eerste lid van art. 20 Wet VPB 1969, op grond waarvan
een negatieve belastbare winst wordt aangemerkt als een verlies, maar uit art. 20, lid 2,
Wet VPB 1969. In het tweede lid van art. 20 Wet VPB 1969 zijn immers de termijnen voor
achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening opgenomen. In dit kader rijst overigens
de vraag of verliesverrekening zonder een expliciete wettelijke maatregel als art. 20
Wet VPB 1969 mogelijk zou zijn.207
In de derde plaats merkt De Mooij op, dat het gegeven dat de som van de jaarlijkse winsten
gelijk is aan de totale winst, nog niet met zich meebrengt dat hieruit een termijn van
geen, onbeperkte of beperkte verliesverrekening voortvloeit. Maar juist uit het gegeven
dat over de som van de jaarlijkse winsten zonder onbeperkte verliesverrekening nu juist
wel meer belasting wordt geheven dan in geval van belastingheffing over de totale winst,
vloeit in mijn optiek wel een onbeperkte termijn voor verliesverrekening voort. De Mooij
is echter van mening dat de totaalwinstbenadering niet verder gaat dan het gegeven dat
de som van de jaarlijkse winsten gelijk dient te zijn aan de totale winst. Over de feitelijke
heffing van deze totale winst zou de totaalwinstgedachte zelf geen uitsluitsel geven.
Helaas blijft in het ongewisse hoe De Mooij tegenover de onrechtvaardige uitkomst van
een minder dan onbeperkte verliescompensatie staat, die kan leiden tot dubbele belastingheffing.
In het slot van zijn betoog trekt De Mooij nog een vergelijking met andere bepalingen in
de Wet IB 1964 (oud) en de totaalwinstbepaling. De Mooij vergelijkt art. 7 Wet IB 1964
hierbij met art. 22 en art. 24 Wet IB 1964, de bepalingen omtrent inkomsten uit arbeid en
inkomsten uit vermogen. Deze bepalingen waren op dezelfde wijze vormgegeven als
art. 7 Wet IB 1964, namelijk ‘inkomsten uit arbeid zijn alle voordelen die worden genoten uit ...’
respectievelijk ‘inkomsten uit vermogen zijn alle voordelen die worden getrokken uit ...’ Vervolgens
neemt hij het standpunt is dat de totaalwinst er slechts voor zorgdraagt dat alle winst in
de heffing wordt betrokken. Art. 7 Wet IB 1964 is naar zijn mening een kwalitatieve bepaling, evenals art. 22 en 24, Wet IB 1964. Het totaalwinstbegrip betekent naar zijn mening
niet dat over de totale winst belasting is verschuldigd. Het betekent slechts dat alle winst
in de aangifte dient te worden verantwoord.208 Wanneer ik deze visie zou volgen, maakt
het derhalve vanuit de totaalwinst bezien geen verschil of een verlies uit enig jaar wel of
niet achterwaarts respectievelijk voorwaartse verrekenbaar zou zijn. Immers, het totaalwinstbeginsel reikt niet verder dan het constateren dat de som der jaarwinsten gelijk is
aan de totale winst. Deze redenering gaat wat mij betreft mank, omdat bijvoorbeeld ten
aanzien van andere, evident in strijd met het totaalwinstbeginsel zijnde bepalingen (bijvoorbeeld art. 10a Wet VPB 1969) de som der jaarwinsten ook gelijk is aan de totaalwinst.
Het behoeft echter geen betoog dat art. 10a Wet VPB 1969 een inbreuk vormt op het
totaalwinstbegrip. Naar mijn mening hoeft een inbreuk op het totaalwinstbeginsel
daarom niet direct te blijken uit art. 3.8 Wet IB 2001. Daarmee snijdt de redenering van
De Mooij naar mijn mening ook geen hout.
Tot slot kan gewezen worden op de visie van Bellingwout. Bellingwout heeft verkondigd
dat er naar zijn mening geen fundamentele wetenschappelijke uitgangspunten ten grond-

207 Zie paragraaf 3.3.13. Aldaar heb ik betoogd dat dit mijns inziens niet het geval is.
208 In dezelfde zin Kamerstukken II, 1983-1984, 18 242, nr. 6, p. 3-4.
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slag liggen aan verliescompensatie.209 De relatie tussen verliescompensatie en totaalwinst
zou een mythe zijn.210 Om diverse hiervoor reeds genoemde fiscaal-economische motieven, politieke compromissen, een gebrekkige belastingadministratie en lage tarieven, zou
de termijn voor verliescompensatie in de loop der tijd beperkt zijn geweest. Aangezien er
naar zijn mening geen fundamentele uitgangspunten ten grondslag liggen aan verliescompensatie, heeft dit tot gevolg dat er vanuit dat perspectief ook geen bezwaren kunnen
worden ingebracht tegen inperking dan wel uitbreiding van de termijnen voor verliescompensatie.211 Naar mijn mening dient de visie van Bellingwout om twee redenen te
worden genuanceerd.212
In de eerste plaats stelt Bellingwout dat de diverse fiscaal-economische motieven ertoe
hebben geleid dat in de loop der jaren is gekozen voor een inperking van de termijnen
van verliescompensatie. Hierbij verliest Bellingwout echter uit het oog dat het winstbegrip zoals dat reeds in 1893 in de Wet tot eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten
was opgenomen,213 (nagenoeg) gelijk is aan het huidige winstbegrip zoals opgenomen in
art. 3.8 Wet IB 2001. Weliswaar zijn er allerlei redenen geweest om in de loop der tijd over
te gaan tot een inperking respectievelijk uitbreiding van de termijnen voor achterwaartse
en voorwaartse verliescompensatie, maar dit neemt niet weg dat verliescompensatie naar
haar aard voortspruit uit het totaalwinstbegrip. Deze verliescompensatie is ook niet aan
te merken als een faciliteit, maar is een rechtstreeks uitvloeisel van een systeem van belastingheffing dat is gestoeld op het totaalwinstbegrip.214
In de tweede plaats doet Bellingwout mijns inziens een onjuiste constatering door te stellen dat er geen theoretisch fundament is voor achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening en dat dat ook de reden is waarom de discussie in bijvoorbeeld de nota ‘Werken
aan winst’ zich vooral op politiek niveau afspeelt. Tijdens de parlementaire behandeling
van de nota ‘Werken aan winst’ is door de staatssecretaris van Financiën juist erkend dat
verliescompensatie in beginsel zou moeten leiden tot een onbeperkte verliescompensatie.215
Toch kan ik mij wel gedeeltelijk vinden in de argumentatie van Bellingwout. Zoals ik heb
aangegeven, is het winstbegrip weliswaar al ruim honderd jaar nagenoeg hetzelfde, maar
de groeiende belangstelling voor verliescompensatie is eerst veel later ontstaan. Hiervoor
zijn ook diverse argumenten aan te dragen die in het vorenstaande ook uitvoerig aan de
orde zijn gekomen. Met name een stijgend tarief in zowel de inkomstenbelasting als de
vennootschapsbelasting als een langzamerhand zichzelf verder ontwikkelend belastingstelsel heeft geleid tot een meer fundamentele benadering van verliescompensatie. Niet
valt te ontkennen dat deze fundamentele benadering zeker in het begin ontbrak. Naar
mijn mening doet dit echter niets af aan het fundament van verliescompensatie, namelijk
dat verliescompensatie beoogt te voorkomen dat een winst de facto tweemaal in de belastingheffing wordt betrokken. Bellingwout stelt echter dat er geen enkele relatie tussen
verliescompensatie en het totaalwinstbeginsel zou zijn. Dit acht ik onjuist. En mocht Bellingwout dit bestaan (blijven) ontkennen, dan vraag ik mij af of hij zich zou kunnen vinden in de door Grapperhaus geponeerde stelling, dat verliescompensatie dan toch in elk
geval een eis van rechtvaardigheid is.

209 J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/1518.
210 Zie tevens C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en
straks, Amsterdam, 1953, p. 66.
211 Bellingwout houdt vervolgens een pleidooi voor het Duitse systeem van verliesverrekening op
grond waarvan verliezen weliswaar onbeperkt kunnen worden verrekend, maar getemporiseerd.
Op de temporisering van verliesverrekening ga ik nader in in paragraaf 3.5.8.
212 Hetgeen ik overigens ook eerder (impliciet) heb betoogd in ‘Verliescompensatie en totaalwinst:
meer dan een mythe? Een zoektocht naar de ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433.
213 Stb. 149.
214 In gelijke zin, D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 1964, p. 121.
215 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 22-23.
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3.3.1.5
Achterwaartse verliescompensatie
Wanneer er een onlosmakelijk verband zou bestaan tussen verticale verliescompensatie
en het totaalwinstbeginsel, rijst de vraag of dit verband zich zowel uitstrekt tot de achterwaartse als tot de voorwaartse verliescompensatie. Zoals vermeld was Grapperhaus van
mening dat het totaalwinstbegrip in beginsel noopt tot onbeperkte verliescompensatie,
zowel voorwaarts als achterwaarts. Slechts uit praktische overwegingen zou een inperking van de achterwaartse verliescompensatie gerechtvaardigd zijn, omdat op enig
moment nu eenmaal de boeken dienen te worden afgesloten. In mijn optiek dient de visie
van Grapperhaus enigszins te worden genuanceerd. Het totaalwinstbeginsel beoogt alle
voordelen (positieve en negatieve) gedurende de levensduur van de onderneming in aanmerking te nemen. Achterwaartse verliescompensatie staat hier in beginsel los van. Met
achterwaartse verliescompensatie wordt een verlies uit een jaar draaglijker, omdat de
belastingplichtige dit verlies deels direct kan opvangen met een teruggaaf van belastingen
die de belastingplichtige over vorige jaren heeft voldaan. De belastingplichtige hoeft dus
niet te wachten totdat hij eerst in een volgend jaar weer winst gaat maken. Naar mijn
mening is slechts sprake van een douceurtje van de wetgever dat de belastingplichtige een
liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Met de totaalwinstgedachte heeft dit op zichzelf
bezien niet zo heel veel van doen.216
Hierop bestaan wel twee uitzonderingen. In de eerste plaats zijn er namelijk omstandigheden denkbaar waarbij onbeperkte achterwaartse verliescompensatie naar mijn mening
mogelijk zou moeten zijn. Dit is echter alleen het geval indien de verliezen niet meer
voorwaarts kunnen worden verrekend, bijvoorbeeld als gevolg van liquidatie van de
onderneming of eindafrekening. Om te voorkomen dat in die situatie alsnog meer belasting zou worden geheven over het liquidatieverlies, zou achterwaartse verliesverrekening
in een dergelijk geval naar mijn mening onbeperkt dienen te zijn. Deze visie is overigens
niet (geheel) nieuw. Ook Brüll heeft ervoor gepleit om bij beperkte compensatietermijnen
alle in het slotjaar nog niet in aanmerking genomen verliezen alsnog in aanmerking te
nemen op grond van art. 16 Wet IB 1964, de eindafrekeningswinst.217 Brüll pleitte echter
niet voor een onbeperkte achterwaartse verliesverrekening, maar voor het in aanmerking
nemen van alle verliezen die nog niet eerder verrekend konden worden, derhalve ook de
verliezen die op grond van de geldende termijnen reeds verdampt zouden zijn. Het gaat
in dat geval om de voorwaartse verrekening van verliezen die nog niet in aanmerking zijn
genomen. Het hiervoor gememoreerde pleidooi van Grapperhaus deel ik in zoverre dan
ook niet dat een onbeperkte achterwaartse verliescompensatie naar zijn mening niet in
alle gevallen strikt noodzakelijk is. Grapperhaus komt uiteindelijk tot de slotconstatering
dat het op enig moment natuurlijk wel noodzakelijk is om de boeken te sluiten. In dit verband zou bijvoorbeeld aangesloten kunnen worden bij de navorderingstermijn van art. 16
AWR. Vanuit een praktische invalshoek onderschrijf ik dit standpunt.
In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat achterwaartse verliesverrekening op
zichzelf beschouwd misschien niet een direct verband heeft met het totaalwinstbegrip. In
combinatie met de termijn van voorwaartse verliesverrekening is dit verband wel degelijk
aanwezig. Een sprekend voorbeeld is de mogelijkheid tot verruimde achterwaartse verliesverrekening van drie jaar in plaats van één jaar in de vennootschapsbelasting voor de
jaren 2009, 2010 en 2011. In dit geval geldt namelijk dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening van de verliezen van 2009, 2010 en 2011 wordt beperkt tot zes jaar in
plaats van negen jaar. In dat geval is naar mijn mening ontegenzeggelijk sprake van strijdigheid met het totaalwinstbeginsel.218

216 Zie voor eenzelfde visie bijv. E.J.W. Heithuis in ‘Reacties op commentaren op de nota Werken aan
winst’, Ministerie van Financiën van 23 september 2005, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 107,
nr. 4 en J.A. Booij, ‘Verloren verliezen’, FP 2007/462, die pleit voor afschaffing van de achterwaartse verliesverrekening. Booij noemt achterwaartse verliesverrekening een subsidie.
217 D. Brüll, ‘De fiscus en de lege N.V.’, WFR 1962/4598, p. 245 e.v.
218 Zie tevens mijn bijdrage ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse verliesverrekening, Over liquiditeit en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.
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3.3.2

Verticale verliescompensatie buitenlands belastingplichtigen

De ratio van verticale verliescompensatie voor buitenlands belastingplichtigen verschilt
in mijn optiek niet wezenlijk van de ratio voor binnenlands belastingplichtigen. Zwemmer heeft echter gepleit voor een analytische benadering van verliesverrekening bij buitenlands belastingplichtigen, waarbij verliesverrekening slechts kan plaatsvinden per
inkomenscategorie als genoemd in art. 17 en art. 17a Wet VPB 1969.219 Naar mijn mening
dient deze analytische benadering echter te worden afgewezen om twee redenen. In de
eerste plaats kan mogelijk sprake zijn van strijdigheid met de vrijheid van vestiging op
grond van art. 49 VwEU, omdat de mogelijkheden voor verliesverrekening voor buitenlands belastingplichtigen in dat geval beperkter zouden zijn dan voor binnenlands belastingplichtigen. In de tweede plaats lijkt mij een dergelijke regeling vanuit administratief
oogpunt zeer bewerkelijk. Voor elke separate inkomenscategorie zou in dat geval immers
een verliesbeschikking dienen te worden afgegeven, terwijl in het jaar zelf mogelijkerwijs
niet eens een verlies zou worden gerealiseerd, omdat de resultaten uit de diverse inkomenscategorieën met elkaar zouden worden gesaldeerd. En indien Zwemmer hierbij een
separate heffing per inkomenscategorie voorstaat, wordt de regeling daarmee nog complexer en administratief verzwarend, zodat zij om die reden zou moeten worden afgewezen. Zwemmer is voorts van mening dat verticale verliescompensatie ter zake van een
bron van inkomen voor een buitenlands belastingplichtige slechts is gerechtvaardigd voor
zover deze bron nog aanwezig is. Ook dit stuit mijns inziens op Europeesrechtelijke
bezwaren, naast de omstandigheid dat de regeling hiermee onnodig complicerend zou
uitwerken.
3.3.3

Aanloopverliezen

Vanzelfsprekend is een afzonderlijke regeling voor aanloopverliezen slechts relevant
wanneer de termijn voor voorwaartse verliesverrekening niet onbeperkt zou zijn. Onder
aanloopverliezen dient in dit kader te worden verstaan verliezen die een onderneming
gedurende de eerste periode van haar bestaan maakt. Historisch gezien wordt onder aanloopverliezen verstaan de verliezen uit de eerste zes jaren van de levensduur van de onderneming. In paragraaf 3.2.8 hiervóór merkte ik reeds op dat een separate regeling voor aanloopverliezen voor het eerst haar intrede deed bij de Belastingherziening 1953. Op basis
van de aldaar geciteerde wetsgeschiedenis kan worden geconcludeerd dat het motief voor
een separate regeling voor aanloopverliezen moet worden gezocht in het stimuleren van
het ontplooien van nieuwe activiteiten. Startende ondernemers zullen bij aanvang van
hun onderneming doorgaans veel kosten maken en investeringen moeten doen die doorgaans tot verliezen zullen leiden gedurende de eerste jaren van de onderneming. In dat
geval is het denkbaar dat aanloopverliezen langer verrekenbaar zouden kunnen zijn, aangezien aanloopkosten in dat geval het bestaan van de onderneming in belangrijke mate
beïnvloeden. Teneinde het ondernemerschap te stimuleren dan wel niet te ontmoedigen,
is het vanuit die invalshoek redelijk dat aanloopverliezen langer verrekenbaar zouden
zijn dan ‘andere’ verliezen. Een termijn van zes jaar is hierbij uiteraard volstrekt arbitrair.
Bezien vanuit de totaalwinstgedachte is een afzonderlijke regeling voor aanloopverliezen
overbodig, aangezien op basis van de totaalwinstgedachte alle verliezen überhaupt onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zouden moeten zijn. Het wekt echter geen verbazing dat
tijdens de parlementaire behandeling van de Wet werken aan winst, die voorzag in een
inperking van de termijnen voor achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening, is verzocht om (weder)invoering van een afzonderlijke regeling voor aanloopverliezen. Dit verzoek is uiteindelijk afgewezen vanwege budgettaire redenen.220

219 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 9.
220 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 58-62.

Verliescompensatie in de Wet VPB 1969

73

Geheel los van een separate regeling voor aanloopverliezen staat de regeling zoals opgenomen in art. 3.10 Wet IB 2001, welke bepaling een regeling voor kosten en lasten uit de
aanloopfase van een onderneming bevat.221 Deze regeling geldt alleen voor ondernemers
in de inkomstenbelasting222 en bepaalt dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld volgens welke de ondernemer bij het bepalen van de winst de per saldo resterende kosten en lasten in aftrek kan brengen die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren die
onmiddellijk voorafgaan aan het eerste kalenderjaar als ondernemer, verband houden
met het starten van de onderneming en niet ten laste van het belastbaar inkomen uit
werk en woning kunnen of konden worden gebracht. Art. 3.10 Wet IB 2001 in combinatie
met art. 5 Uitv.reg. IB 2001 kan wellicht beter worden aangeduid als een regeling voor
‘opstartkosten’ in plaats van een regeling voor aanloopverliezen. Stevens spreekt in dit
kader van ‘prenatale bronkosten’.223
3.3.4

Grensoverschrijdende verliescompensatie

In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven dat horizontale verliescompensatie geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek. Grensoverschrijdende verliescompensatie is mijns inziens eveneens aan te merken als een vorm van horizontale verliescompensatie, zij het over de
landsgrenzen heen. De ratio van grensoverschrijdende verliescompensatie dient – met
name in EU-rechtelijk verband – te worden gezien in het licht van de al dan niet
(on)gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse investeringen, via een dochtermaatschappij dan wel via een vaste inrichting en de (on)mogelijkheid om een grensoverschrijdende fiscale eenheid te vormen. In het arrest X Holding besliste het Hof van Justitie
dat het niet toestaan van een grensoverschrijdende fiscale eenheid niet in strijd is met het
EU-recht.224
Voor het arrest X Holding kwam reeds de vraag aan de orde in hoeverre het EU-recht verplicht om verliezen die in de bronstaat niet langer verrekenbaar zijn, alsnog in aftrek toe
te staan. In het arrest Marks & Spencer II225 besliste het Hof van Justitie dat een verbod op
grensoverschrijdende verliescompensatie gerechtvaardigd kan zijn, indien rechtmatige
doelstellingen worden nagestreefd die zich met het EG-Verdrag verdragen en gerechtvaardigd zijn uit hoofde van dwingende redenen van algemeen belang. De volgende rechtvaardigingsgronden spelen volgens het Hof van Justitie hierbij een rol:

221 In de Wet IB 1964 ontbrak een dergelijke regeling. Wel gold op grond van de Mededeling Directie
Particulieren van 14 april 1993, nr. DGM93-242, Infobulletin 93/251, V-N 1993, p. 1417, een goedkeurende regeling die nagenoeg gelijk was aan het huidige art. 3.10 Wet IB 2001. Een verschil is dat
op grond van art. 3.10 Wet IB 2001 de aanslagen van de vijf voorafgaande jaren niet verminderd
worden, maar dat alle kosten en lasten van deze vijf jaren ineens in aanmerking worden genomen
in het eerste kalenderjaar dat de belastingplichtige als ondernemer wordt aangemerkt. Hiervoor
is gekozen, omdat een dergelijke regeling minder bewerkelijk zou zijn. Art. 3.10 Wet IB 2001 is
nader uitgewerkt in art. 5 Uitv.reg. IB 2001.
222 Zie bijv. A.J.A. Stevens, Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap, FM 102, Kluwer, Deventer,
2002, p. 28/29, die opmerkt dat art. 3.10 Wet IB 2001 in wezen een regeling is die beoogt de totale
winst van een onderneming correct te berekenen, waardoor de regeling volgens hem meer ondernemings- dan ondernemersgerelateerd is. Naar zijn mening valt niet in te zien waarom art. 3.10
Wet IB 2001 niet geldt voor commanditaire vennoten.
223 L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, Fiscale Hand- en Studieboeken, Kluwer, Deventer 2001,
tekstblok 162.
224 HvJ 25 februari 2010, zaak C-337/08 (X-Holding B.V.), NTFR 2010/541, V-N 2010/12.19, BNB 2010/22.
In de literatuur is wel betoogd dat uit dit arrest een per-elementbenadering volgt. Hierdoor zouden diverse bestaande regelingen zoals de houdsterverliesregeling en de thincapregeling in de
Europeesrechtelijke gevarenzone verkeren. Zie G.M.R. Blokland en M.J.A. van den Honert, ‘X Holding vandaag de dag: kan de wetgever nu daadwerkelijk rustig ademhalen?’, WFR 2011/782. De
houdsterverliesregeling lijkt echter de Europeesrechtelijke toets te kunnen doorstaan. Zie
HR 24 juni 2011, nr. 09/05115, NTFR 2011/1428.
225 HvJ 13 december 2005, zaak C-446/03, NTFR 2005/1718, BNB 2006/72. Zie tevens HvJ 21 februari
2006, zaak C-152/03 (Ritter-Coulais), NTFR 2006/355, V-N 2006/13.10.
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1. winsten en verliezen dienen in beginsel binnen eenzelfde belastingregeling symmetrisch te worden behandeld om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de verschillende betrokken lidstaten te waarborgen;
2. het gevaar van dubbele verliesverrekening;
3. het gevaar van belastingontwijking door verliesoverdracht aan landen met een (relatief) hoog tarief (en waar de fiscale waarde van een verlies dus relatief het hoogste is).
Een dergelijke regeling is volgens het Hof van Justitie echter niet proportioneel in een
situatie waarin:
1. de niet-ingezeten dochtervennootschap de in haar vestigingsstaat bestaande mogelijkheden van verliesverrekening heeft uitgeput voor het betreffende belastingjaar alsmede voor vroegere belastingjaren, al dan niet via de overdracht van dat verlies aan
een derde of via de verrekening ervan met de winst uit vroegere belastingjaren;
2. er geen mogelijkheid bestaat dat het verlies van de buitenlandse dochtervennootschap
in latere jaren in de vestigingsstaat wordt verrekend door de dochtermaatschappij of
door een derde, met name ingeval de dochtervennootschap aan een derde is verkocht.
Wattel heeft in zijn noot onder het Marks & Spencer II-arrest in BNB 2006/72 het ‘altijdergens-beginsel’ geïntroduceerd, een rechtstreeks werkend maar tot het arrest Marks &
Spencer II een onbenoemd beginsel van primair gemeenschapsrecht. Wattel schrijft:
‘Het beginsel dat een belastingplichtige die binnen de EU een interne grens overschrijdt
(gebruik maakt van zijn verdragsvrijheden) niet daardoor in een fiscaal nadeliger positie
mag geraken in vergelijking met thuisblijven, zodat hij hoe dan ook uiteindelijk steeds
ergens in de interne markt zijn aftrekbare kosten, verliezen, persoonlijke tegemoetkomingen, credits, etc. moet kunnen vergelden; bij voorkeur in de correcte jurisdictie (de jurisdictie
die het concomitante positieve inkomen belast), maar als dat (definitief) onmogelijk is, dan
desnoods in de territoriaal verkeerde jurisdictie indien daar wél positieve belastingrondslag
voorhanden is.’
Volgens Essers sluit het altijd-ergens-beginsel naadloos aan bij de totaalwinstgedachte.226
Wel merkt hij op dat steeds voor elke concrete situatie dient te worden nagegaan of er
voor het feit dat een fiscaal voordeel alleen aan de ingezeten belastingplichtigen wordt
toegekend, objectieve, ter zake dienende gronden bestaan die het verschil in behandeling
met buitenlandse ingezetenen kunnen rechtvaardigen. Dit betekent naar zijn mening dat
het altijd-ergens-beginsel steeds zal moeten worden gerelateerd aan de eigen nationale
regels.227 Mijns inziens rijst tevens de vraag op welke wijze het altijd-ergens-beginsel zich
verhoudt tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 of een soortgelijke bepaling in
andere EU-landen. Deze vraag behandel ik in paragraaf 5.8.5.
Ondanks dat het EU-recht dus grensoverschrijdende verliescompensatie niet lijkt te verplichten, gaat de conceptrichtlijn voor de CCCTB228 wel uit van de mogelijkheid van grens-

226 P.H.J. Essers, ‘De Europese dimensie van het totaalwinstbeginsel’, in: Maatschappelijk Heffen (1), De
Wetenschap, Opstellen aangeboden aan Leo Stevens, Kluwer, Deventer 2006, p. 242.
227 Vgl. tevens E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’,
WFR 2006/211.
228 Conceptrichtlijn (COM 2011/121) van 16 maart 2011 van de Europese Commissie inzake de CCCTB
(http:// ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/
common_tax_base/ com_2011_121_nl.pdf) en het bijbehorende persbericht van 16 maart 2011,
nr. IP/11/319.
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overschrijdende verliesverrekening. Invoering van de CCCTB in Nederland lijkt echter
niet op korte termijn te verwachten.229
Ten aanzien van grensoverschrijdende verliescompensatie rijst de vraag of verliesverrekening dient te worden bezien vanuit de woonstaat of de bronstaat. Met andere woorden:
dient de woonstaat of de bronstaat verliescompensatie toe te staan? Nederland kende tot
en met 1 januari 2012 een stelsel waarbij de belastingheffing voor binnenlands belastingplichtigen plaatsvond over het wereldinkomen, waarbij het buitenlandse inkomen in
beginsel wordt vrijgesteld of de belasting over de buitenlandse inkomsten verrekend op
grond van een onderliggend belastingverdrag of de eenzijdige regeling zoals opgenomen
in het BvdB 2001. Verliezen van een buitenlandse vaste inrichting kwamen in eerste
instantie ten laste van het wereldinkomen, maar deze verliezen dienden bij toekomstige
winsten van de vaste inrichting te worden ingehaald op grond van de inhaalregeling.230
Het (voorlopig) in aftrek toestaan van de verliezen van de buitenlandse vaste inrichting
betrof een faciliteit die voortvloeit uit een systeem van heffing over het wereldinkomen,
waarbij sprake is van horizontale verliescompensatie van het verlies van de vaste inrichting met het binnenlands inkomen.
Buitenlands belastingplichtigen worden echter in beginsel slechts in de heffing betrokken
voor zover zij een specifieke bron van Nederlands inkomen genieten (zie art. 17 jo.
art. 17a Wet VPB 1969). Nederland heft hierbij in beginsel niet over de inkomsten die toerekenbaar zijn aan het woonland van de belastingplichtige. Van enige horizontale verliesverrekening (bezien vanuit de Wet VPB 1969) is in dat geval dan ook geen sprake.
Per 1 januari 2012 is de hiervoor genoemde regeling ten aanzien van vaste inrichtingen
in het buitenland vervangen door een zogeheten objectvrijstelling voor vaste inrichtingen. Per deze datum worden zowel winsten als verliezen ter zake van een vaste inrichting
in beginsel geëlimineerd uit de winst van de belastingplichtige, tenzij sprake is van zogeheten stakingsverliezen of een laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming.
3.3.5

Economische aspecten van verliescompensatie

Een beperkte termijn van verliescompensatie kan leiden tot economische distorsies.
Ondernemingen zijn dan ook continu op zoek naar mogelijkheden om economische distorsies weg te kunnen nemen. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn het fuseren of
samenbrengen van een verliesgevende onderneming met een winstgevende onderneming. Door Domar en Musgrave is in het verleden reeds geconstateerd dat de mate van
verliesverrekening medebepalend is voor de investeringsbeslissing.231 Domar en Musgrave zijn in hun artikel niet alleen ingegaan op de impact van belastingheffing op de
opbrengst van een investering (die evident lijkt), maar tevens op de invloed van belastingheffing op de mate van risico die een investeerder wenst te nemen. Indien slechts een
beperkte verliesverrekeningsmogelijkheid geldt, zullen investeerders in mindere mate
risicovolle beleggingen of investeringen aangaan, waarbij een mogelijkheid bestaat tot
beperkte verrekening van de verliezen. Aldus leidt een beperkte mogelijkheid tot verliesverrekening tot een negatieve verstoring van het risicogedrag en is daarmee in beginsel

229 Zie bijvoorbeeld het bericht van het Ministerie van Financiën van 4 juli 2011, nr. AFP/2011/300U,
waarin het kabinet zich kritisch uitlaat over de CCCTB. Eerdere voorstellen van de Europese Commissie om te komen tot grensoverschrijdende verliescompensatie zijn ingetrokken. Zie Proposal
for a Directive of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to tax arrangements for the carry-over of losses of undertakings, COM (1984) 404, 6 september 1984, zoals gewijzigd
bij COM (1985) 319, 19 juni 1985. J.A. Veldt bespreekt dit voorstel in WFR 1986/1013, ‘Harmonisatie van de verrekening van fiscale verliezen van ondernemingen binnen de EEG’. Zie tevens Proposal concerning arrangements for the taking into account by Enterprises of the losses of their permanent establishment and subsidiaries situated in other Member States, COM (1990) 595.
230 Art. 35 (oud) BvdB 2001, thans opgenomen in art. 33b Wet VPB 1969.
231 E.D. Domar en R.A. Musgrave, ‘Proportional Income Taxation and Risk-Taking’, Quarterly Journal of
Economics, Vol. LVIII, mei 1944. Zie tevens J.E. Stiglitz, ‘The effects of income, wealth, and capital
gains taxation on risk-taking’, Quarterly Journal of Economics, LXXXIII, mei 1969.
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sprake van een verstoring van de kapitaalmarkt.232 Anders gezegd: de mogelijkheid tot
verliescompensatie leidt ertoe dat de overheid participeert in het risico van een investering.
De studie van Domar en Musgrave heeft nadien velen beïnvloed om de relatie tussen de
fiscale behandeling van verliezen en de invloed op investeringsbeslissingen te bestuderen.
Zo heeft Auerbach onder meer betoogd dat beperkingen in de mogelijkheden tot verliesverrekening met name in tijden van laagconjunctuur heeft geleid tot hogere effectieve
belastingtarieven bij US multinationals.233 Creedy en Gemmel234 concluderen dat – omdat
verliezen minder genereus worden behandeld dan winsten – verliezen een lagere belastingkorting genereren (in contante waarde) dan de positieve belasting geheven over winsten van gelijke grootte. Dit kan volgens hen gedragseffecten tot gevolg hebben, omdat
ondernemingen op zoek gaan naar mogelijkheden om de winst te verschuiven, al dan niet
naar andere belastingjurisdicties.
Uit het vorenstaande leid ik af dat ook vanuit een economische invalshoek er vele argumenten zijn waarom de termijn voor verliescompensatie onbeperkt zou moeten zijn.235
3.3.5.1
De verwerking van compensabele verliezen in de jaarrekening
Vanuit een economische invalshoek kan tevens worden afgevraagd wat de waarde van fiscaal compensabele verliezen is. De verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening
van verliezen door het al dan niet in aanmerking nemen van een (actieve) belastinglatentie kan hiervoor een belangrijke graadmeter zijn. In dit kader dient immers veelal (kort
gezegd) bepaald te worden hoe groot de kans is dat een verlies daadwerkelijk voor verrekening in aanmerking komt. Het opnemen van een actieve belastinglatentie kan daarnaast van belang zijn voor diverse ratio’s in de commerciële jaarrekening.236
In zijn dissertatie uit 1992 is Kampschöer237 ingegaan op de verwerking van actieve belastinglatenties in de jaarrekening. Kampschöer merkt op dat het totaalwinstbegrip in het
vennootschapsrecht niet bekend is, maar dat wel uitgegaan wordt van een ‘all inclusive
concept of income’. Doordat zowel verliezen worden afgeboekt op en winsten worden toegevoegd aan het eigen vermogen is ook vennootschappelijk de som der jaarwinsten gelijk
aan de totaalwinst.238 De verwerking van actieve belastinglatenties in de vennootschappelijke jaarrekening heeft in de loop der tijd een grote ontwikkeling doorgemaakt. In Titel 9
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden de actieve belastinglatenties niet expliciet
genoemd. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt wel expliciet ingegaan op
actieve belastinglatenties, evenals in de internationaal geldende richtlijnen zoals bepaald
onder IFRS en US GAAP.239
Het in aanmerking nemen van een actieve belastinglatentie is onder meer afhankelijk van
de verwachte toekomstige resultaten van een belastingplichtige. Bij een beperkte termijn

232 Vgl. R.P. van den Dool, Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen, Ac. Fiscale
beschouwingen, Kluwer, Deventer, 2009, p. 123 en p. 205.
233 Zie A.J. Auerbach, Why have corporation tax revenues increased? Another look, CESifo Economic Studies,
2007, p. 1-19.
234 J. Creedy en N. Gemmel, Corporation Tax Asymmetries: Effective Tax Rates and Profit Shifting, University
of Melbourne, Research Paper 1028, 2008, p. 21.
235 In gelijke zin R.P. van den Dool, ‘Verliesverrekening in economisch perspectief’, Forfaitair 2009/
194, p. 28-30.
236 Indien een belastingplichtige een actieve belastinglatentie mag opnemen, dan zal dit bijvoorbeeld leiden tot hoger eigen vermogen. Dit heeft implicaties voor diverse solvabiliteitsratio’s die
weer van belang kunnen zijn voor financiering(sbeslissingen).
237 G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift,
Rijksuniversiteit Leiden, 1992, p. 19.
238 Vgl. tevens art. 2:109 BW.
239 Zie voor een historisch overzicht tot 1992 bijvoorbeeld G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, 1992, p. 34
e.v.
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van voorwaartse verliesverrekening kan onder omstandigheden echter ook een actieve
belastinglatentie worden opgenomen indien sprake is van een methode ter voorkoming
van verliesverdamping (zie nader paragraaf 3.6.3). De meest uitgebreide leidraad voor het
mogen opnemen van een actieve belastinglatentie bij een ‘tax planning strategy’ is te vinden in de toelichting op de regels voor US GAAP.240 Hierbij dient aannemelijk te worden
gemaakt dat het ‘more likely than not’ is (dat wil zeggen een kans groter dan 50%) dat een
verlies daadwerkelijk kan worden benut. De toelichting241 vermeldt hierbij dat:
‘in some circumstances, there are actions (including elections for tax purposes) that:
a) are prudent and feasible;
b) an entity ordinarily might not take, but would take to prevent an operating loss or tax
credit carry-forward from expiring unused;
c) would result in realization of deferred tax assets.’
Indien het niet ‘more likely than not’ is dat aan deze voorwaarden is voldaan, mag het verlies niet worden geactiveerd (een zogeheten ‘valuation allowance’). Voor het mogen opnemen van een actieve belastinglatentie is daarmee ook de fiscaaltechnische haalbaarheid
van de methode ter voorkoming van verliesverdamping van belang. In paragraaf 3.5.2 sta
ik hier kort bij stil.
3.4

AL TE R N AT I E VE M ET H O D E N V A N V ER L I E SC O M P E N S A TI E

In deze paragraaf behandel ik enkele alternatieve methoden van verliescompensatie.
Tevens ga ik in op de vraag of het vanuit economisch en/of juridisch oogpunt wenselijk is
dat verliezen subject- of objectgebonden zijn, dan wel of een nog meer verfijnde methodiek wenselijk zou zijn, zoals bijvoorbeeld het compartimentering van specifieke inkomenssoorten of het koppelen van verliezen aan bepaalde activa/passiva. Voornoemde
aspecten van verliesverrekening kunnen tevens van belang zijn in het kader van de aanbevelingen die ik naar aanleiding van dit onderzoek wil doen. Het verdient daarom aanbeveling in dit onderdeel van deze dissertatie aandacht aan alternatieve methoden van
verliescompensatie te besteden.
3.4.1

Motieven voor subjectgebonden benadering van verliezen

Zowel de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting nemen in Nederland het subject, de belastingplichtige, als uitgangspunt. Vervolgens dient te worden bepaald welk
object aan deze belastingplichtige dient te worden toegerekend. In deze benadering is het
niet meer dan logisch dat (ondernemings)verliezen eveneens subjectgebonden zijn. Uit
het juridische systeem van de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 volgt daarmee dat verliezen in beginsel ‘verknocht’ zijn aan de desbetreffende belastingplichtige.
Voor ondernemers in de Wet IB 2001 is het (in beginsel) niet mogelijk om verliezen over
te dragen aan een andere belastingplichtige. Dit is ook logisch. De individuele belastingplichtige wordt in de belastingheffing betrokken en hierop bestaat (behalve bijvoorbeeld
de partnerregeling in de Wet IB 2001) geen uitzondering. Vanuit een economische invalshoek kan ook betoogd worden dat verliezen het object, bijvoorbeeld bij een bedrijfsoverdracht, zouden moeten volgen. Ik denk hierbij aan de eenmanszaak die ondernemingsverliezen heeft geleden en wordt overgedragen aan bijvoorbeeld een werknemer of de zoon
van de ondernemer. De wetgever heeft de keuze om ondernemingsverliezen in de Wet IB
2001 niet overdraagbaar te laten zijn gemotiveerd met de opmerking dat het ‘doorschuiven’ van verliezen naar een opvolgende ondernemer niet is te rijmen met het wezen van

240 Zie in dit verband de Accounting Standards Codification Topic 740.
241 ASC 740-10-30-19.
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de verliescompensatie.242 Het komt mij voor dat deze keuze hoofdzakelijk is ingegeven
vanuit de draagkrachtgedachte die ten grondslag ligt aan de Wet IB 2001. Een belastingplichtige voor de inkomstenbelasting wordt in de belastingheffing betrokken voor al zijn
inkomen dat hij geniet dat valt onder één van de inkomenscategorieën als genoemd in
art. 2.3 Wet IB 2001. Al dit inkomen tezamen bepaalt zijn draagkracht voor de inkomstenbelasting. In deze benadering zou het minder goed passen om verliezen overdraagbaar te
laten zijn aan een andere belastingplichtige. Tegen deze argumentatie kan worden ingebracht dat een belastingplichtige zelf kiest voor de overdracht van zijn verliezen, zodat er
in zoverre ook weinig bezwaren tegen zouden kunnen bestaan. Een interessante vraag die
zich hier voordoet, is of bij een dergelijke mogelijkheid zich ook handel in verliezen zou
kunnen voordoen. Het komt mij voor dat dit het geval is (tenzij de mogelijkheid tot overdracht van ondernemingsverliezen zich zou beperken tot reële bedrijfsopvolgingssituaties). Bij ongeclausuleerde overdracht van verliezen zou een ondernemer die onsuccesvol
is gebleken, maar nog wel over een onverrekenbaar ondernemingsverlies beschikt, bij
onvoldoende (verwachte) verdiencapaciteit deze ondernemingsverliezen kunnen overdragen aan een derde die meer heil ziet in deze ondernemingsactiviteiten om op deze wijze
nog iets aan zijn onsuccesvolle avontuur te verdienen.243
Op grond van de huidige Wet IB 2001 is het slechts onder bepaalde omstandigheden
mogelijk dat een belastingplichtige voor de inkomstenbelasting zijn verliezen overdraagt
aan een andere belastingplichtige:
1. door toerekening van inkomensbestanddelen van een minderjarig kind aan de ouder
die het gezag over het kind uitoefent (art. 2.15 Wet IB 2001);
2. door toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen tussen de belastingplichtige en zijn partner (art. 2.17 Wet IB 2001);
Bij de geruisloze omzetting van bijvoorbeeld een eenmanszaak in een besloten vennootschap op grond van art. 3.65 Wet IB is het niet mogelijk om de verliezen over te dragen
aan de bv. Dit is opmerkelijk, omdat in de omgekeerde situatie van een geruisloze terugkeer ex. art. 14c Wet VPB 1969 een eventueel verlies van de bv wel kan worden overgedragen aan de belastingplichtige die de onderneming van de bv voortzet, zij het dat dit verlies
wordt vermenigvuldigd met een factor 20/45, zie art. 14c, lid 3, Wet VPB 1969.244
De subjectgebonden benadering van verliezen in de Wet VPB 1969 hangt nauw samen met
de rechtvaardigingsgronden voor een winstbelasting. Van der Geld245 noemt de volgende:
1. De antropomorfe visie. De rechtspersoon geldt in deze visie als een zelfstandig subject
dat los moet worden beschouwd van de individuele kapitaalverschaffer. In deze visie
wordt wel verdedigd dat primaire dividenden aftrekbaar zouden moeten zijn.
2. De leer van het globale evenwicht. Deze leer is verdedigd door Grapperhaus.246 Deze
theorie rechtvaardigt een separate heffing van vennootschapsbelasting vanuit de
gedachte om een globaal evenwicht te bewerkstelligen tussen de ondernemer die zijn
onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak en de ondernemer die dat doet
met behulp van een rechtspersoon.

242 Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 75 r.k. Zie tevens S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting, Sdu Fiscale & Financiele Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 70 e.v.
243 Waarbij de leeftijd van de belastingplichtige uiteraard ook een rol kan spelen.
244 Anderzijds dient te worden bedacht dat bij een geruisloze terugkeer de bv ook daadwerkelijk
ophoudt te bestaan. Dit geldt niet voor de natuurlijke persoon die zijn onderneming inbrengt in
de bv.
245 J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, FM 20, 2e druk, Kluwer, Deventer 2008, p. 15
e.v. Zie tevens S.A. Stevens, Belastingplicht in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2009, p. 1 e.v.
246 F.H.M. Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en met de open NV,
Amsterdam 1966.
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3. De compensatietheorie. In deze visie is de vennootschapsbelasting een heffing over
capital gains van de aandeelhouder. Dit laat zich echter moeilijk rijmen met het gegeven dat ook de uitgedeelde winst met VPB wordt belast.
4. Het profijtbeginsel. Dit beginsel gaat uit van de gedachte dat een belasting gerechtvaardigd is naar rato van het profijt dat een persoon van de overheid geniet.
5. Het buitenkansbeginsel. Dit beginsel wordt ook wel genoemd het beginsel van de
bevoorrechte verkrijging en gaat uit van de gedachte dat degene die een voordeel verkrijgt met behulp van de onderneming zich in een bevoorrechte positie bevindt ten
opzichte van bijvoorbeeld de belegger. Dit argument gaat echter pas op voor zover
sprake is van meer dan normaal, actief vermogensbeheer.
6. Het budgettaire argument. Budgettaire opbrengst kan niet gemist worden.
Er ligt echter geen eenduidig en fundamenteel principe aan de Wet VPB 1969 ten grondslag. Stevens stelt dat een principiële discussie over de rechtsgrond van deze wet nauwelijks is gevoerd. Als grondslag werd in feite alleen maar aangevoerd de omstandigheid dat
de vennootschapsbelasting in het verleden zijn bestaansgrond heeft bewezen. 247 De
Wet VPB 1969 is – net als de Wet IB 2001 – gestoeld op het beginsel van subjectieve belastingplicht. Ook voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen is het daarmee niet meer
dan logisch dat verliezen subjectgebonden zijn. De verliezen volgen daarbij de juridische
huls van de rechtsvorm waarin de onderneming is gegoten. Ook vanuit het maatschappelijke verkeer is deze subjectgebonden benadering niet meer dan logisch. Men heeft
immers een aanknopingspunt nodig en het is niet meer dan logisch dat dan in de eerste
plaats wordt gekeken naar het rechtssubject. In de hiervoor genoemde antropomorfe visie
geldt art. 20a Wet VPB 1969 echter ontegenzeggelijk als een ‘Fremdkörper’. Er valt
immers niet in te zien waarom voor de verliesverrekening de achterliggende aandeelhouders ineens wel van belang zijn.
3.4.2

Motieven voor objectgebonden benadering van verliezen

De objectgebonden benadering van verliezen komt thans reeds op meerdere plaatsen in
de Wet VPB 1969 voor. Met name kan gewezen worden op de diverse reorganisatiefaciliteiten in de Wet VPB 1969, zoals de juridische fusie, de bedrijfsfusie en de juridische
(af)splitsing, maar ook het regime van de fiscale eenheid.248 In de standaardvoorwaarden
bij de reorganisatiefaciliteiten wordt hierbij in de meeste situaties winstsplitsing voorgeschreven. Er dient derhalve een onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie voor
implementatie van de reorganisatiefaciliteit en de situatie erna.249 Zo vermeldt de toelichting op de standaardvoorwaarden bij de juridische fusie250 dat het bij deze winstsplitsing
gaat om het toerekenen van de na-fusiewinst van de verkrijgende rechtspersoon aan de
onderneming van de verkrijgende respectievelijk verdwijnende rechtspersoon, zoals die
vóór de juridische fusie werd gedreven. Het begrip onderneming is daarbij niet statisch,
aangezien de staatssecretaris aangeeft dat nieuwe activiteiten zo veel mogelijk in historisch perspectief dienen te worden geplaatst. Inspecteurs dienen bij de winstsplitsing in
de praktijk een zekere soepelheid te betrachten. Bij fiscale faciliëring van een reorganisatie treedt doorgaans fiscale indeplaatstreding op, waarbij de rechtsopvolger ten aanzien
van alle fiscale gevolgen in de plaats treedt van zijn voorganger. Men zou verwachten dat
247 L.G.M. Stevens, ‘Vennootschapsbelasting en verlengstukwinst’, in Fiscale Miniaturen, FED, Kluwer,
Deventer 1978, p. 330.
248 Vgl. art. 15af, lid 1, onderdeel b en lid 2, Wet VPB 1969 op grond waarvan bij ontvoeging van een
dochtermaatschappij verliezen kunnen worden meegeven aan een dochtermaatschappij, indien
en voor zover aannemelijk is dat deze verliezen ook daadwerkelijk aan deze dochtermaatschappij
zijn toe te rekenen. Hierbij behoren overigens alle activa en passiva van de dochtermaatschappij
tot het object.
249 Bij het aangaan van de fiscale eenheid is op grond van art. 15ae Wet VPB 1969 eveneens winstsplitsing voorgeschreven.
250 Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M.
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dit ook zou gelden ten aanzien van compensabele verliezen. Tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel fiscale begeleiding juridische splitsing en fusie is echter
opgemerkt dat de indeplaatstreding niet zover gaat dat verliezen van de verdwijner die in
wezen (latente) vorderingen zijn op de fiscus, van rechtswege overgaan op de verkrijger.251 Verliezen mogen op verzoek echter wel worden meegegeven.
Ook art. 20a Wet VPB 1969 schrijft in zekere zin een objectgebonden benadering van verliezen voor.252 Indien het object in enigerlei mate verloren gaat253, gaat de verliesverrekening ook verloren. Bij bepaalde objecten, zoals beleggingen, gaat de verliesverrekening
daarnaast volledig verloren. Het vorenstaande geldt echter alleen bij een aandelenoverdracht. Zonder aandelenoverdracht is het nog steeds mogelijk om een ander object –
zowel beleggingsactiviteiten als ondernemingsactiviteiten – in de belastingplichtige in te
brengen. De verliesverrekening wordt in dergelijke situaties niet beperkt.
Van den Brande-Boomsluiter254 gaat in het kader van de bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14
Wet VPB 1969 nog in op de mogelijke implicaties van de Fusierichtlijn.255 Art. 6 Fusierichtlijn verplicht de lidstaat van de inbrengende vennootschap namelijk de overname van verliezen toe te staan bij grensoverschrijdende transacties, indien de lidstaat deze mogelijkheid ook biedt voor binnenlandse transacties.256 Art. 14 Wet VPB 1969 maakt echter geen
onderscheid tussen zuiver binnenlandse en grensoverschrijdende transacties, zodat deze
bepaling in zoverre in overeenstemming is de Fusierichtlijn. Van den Brande-Boomsluiter
wijst vervolgens op het rapport Bolkestein uit 2001.257 In dit rapport wordt gewezen op de
omstandigheid dat de nationale wetgeving van de lidstaten doorgaans geen of beperkte
mogelijkheden biedt voor de overdracht van verliezen tussen de vennootschappen betrokken bij een herstructurering. Daardoor, zo merkt de Commissie op, worden belemmeringen opgeworpen. Vennootschappen zullen eerder geneigd zijn om van herstructureringen af te zien dan wel deze uit te stellen. Daarom wordt voorgesteld de richtlijn zodanig
aan te passen dat de overdracht van de openstaande verliezen van de overdrager naar
overnemer mogelijk wordt. Tot op heden is dit voorstel voor zover mij bekend niet aangenomen.258
Naast het feit dat – zoals hiervóór is gebleken – een objectgebonden benadering van verliezen reeds op enkele plaatsen in de Wet VPB 1969 voorkomt, zijn er aanvullende argumenten voor een objectgebonden benadering van verliezen.259 Zo heeft Dijstelbloem
gepleit voor een systeem van objectgebonden verliezen, met name in de situatie van
interne reorganisaties.260 De kern van de kritiek van Dijstelbloem op een subjectgebonden benadering is dat de bron van inkomen bij interne reorganisaties nu juist verschuift
van het ene subject naar het andere. Ook pleit hij voor de mogelijkheid van achterwaartse
251
252
253
254
255

256

257
258

259
260

Kamerstukken I, 1997-1998, 25 709, nr. 315B, onder 2.
Dit blijkt met name uit het vierde en elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969.
Zie art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969.
E. van den Brande-Boomsluiter, De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting, FM 110, Kluwer,
Deventer 2004, p. 211 e.v.
Richtlijn van de Raad van 19 oktober 209, PbEU L 310, betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met
betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat.
Het oorspronkelijk ontwerp uit 1969 voorzag via art. 6 in de overname van de verliezen voor alle
gevallen. Dit voorschrift is vervallen ter voorkoming van het onderscheid tussen nationale en
grensoverschrijdende situaties in lidstaten die voor nationale gevallen geen verliesoverdracht
kenden.
COM (2001) 582, final, p. 9 en SEC (2001) 1681, p. 239 en 330.
Indien dit voorstel zou worden aangenomen, dan zou art. 14 Wet VPB 1969 waarschijnlijk moeten
worden aangepast. Het ligt dan voor de hand een soortgelijke aanpassing in de regeling voor de
juridische afsplitsing op te nemen.
Ook in het buitenland komt een objectgebonden benadering voor. Kortheidshalve verwijs ik hiervoor naar hoofdstuk 5.
H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen, FM 37, Kluwer, Deventer 1984, p. 191 e.v.
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verliesverrekening bij overdracht van de onderneming aan een nieuw opgerichte dochtermaatschappij. Deze dochtermaatschappij beschikt immers niet over een zelfstandig fiscaal verleden, terwijl de onderneming van deze vennootschap wel toerekenbaar is aan de
oude onderneming van de overdrager. De complicatie van een objectgebonden benadering van verliezen is dat het object doorgaans moeilijker te volgen is dan het subject. Als
gevolg van diverse op elkaar volgende reorganisaties is het mogelijk niet altijd even duidelijk of het object nog bestaat en waar het naartoe is gegaan. Dit probleem doet zich in
de huidige regelgeving van winstsplitsing bij de reorganisatiefaciliteiten ook voor. Daarnaast is een complicerende factor of het object ‘statisch’ of ‘dynamisch’ moet worden
ingevuld. Dit onderscheid kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de situatie waarbij zich technologische ontwikkelingen van een product hebben voorgedaan. Hierbij kan
de vraag rijzen of het nieuwe product voortkomt uit het oude product, of is het iets geheel
nieuws? Of is het nieuwe product nu juist het uitvloeisel van de synergie van de geïntegreerde ondernemingen? Het komt mij voor dat – naar analogie van de hiervoor gememoreerde opmerking van de staatssecretaris bij de standaardvoorwaarden voor de juridische
fusie – nieuwe activiteiten zo veel mogelijk in historisch perspectief dienen te worden
geplaatst. Dit lijkt op een dynamische invulling van het begrip onderneming.
3.4.3

Resultatencompartimentering

Een andere benadering zou zijn om specifieke resultaten van bepaalde nader omschreven
activiteiten slechts met elkaar verrekenbaar te laten zijn. Ik noem dit resultatencompartimentering. In zekere zin is hier met de Wet IB 2001 en de invoering van het boxensysteem al vorm aan gegeven. Resultatencompartimentering zou echter nog verder gaan
door bijvoorbeeld ondernemingsresultaten alleen verrekenbaar te laten zijn met andere
ondernemingsresultaten. Dit lijkt voor wat betreft de Wet IB 2001 in elk geval moeilijk
verdraagzaam met de draagkrachtgedachte. De resultatencompartimentering hoeft echter niet onder alle omstandigheden absoluut te zijn. Er zou bijvoorbeeld ook voor kunnen
worden gekozen om ondernemingsverliezen bij staking van de onderneming wel verrekenbaar te laten zijn met de overige inkomensbestanddelen van box 1.
Resultatencompartimentering gaat echter verder dan de vermogensetikettering van vermogensbestanddelen tot ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld door het separaat belasten of in een aparte box opnemen van financieringsactiviteiten, deelnemingsresultaten of
ondernemingsactiviteiten. De regeling voor houdster- en financieringsverliezen van
art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 is in feite een vorm van resultatencompartimentering,
zij het dat deze compartimentering maar gedeeltelijk is doorgevoerd. De regeling voorziet
immers in een beperking van de verrekening van houdster- en financieringsverliezen met
overige resultaten. De verrekening van houdster- of financieringswinsten wordt op geen
enkele wijze beperkt. In de aanloop naar de Wet werken aan winst, maar ook daarna is
gepleit voor een separate box voor houdster- en financieringsresultaten.261 Daarnaast kan
gewezen worden op art. 20, lid 3, Wet VPB 1969 op grond waarvan verliezen uit de periode
waarin een belastingplichtige kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling ex art. 28
Wet VPB 1969 (FBI) niet verrekend kunnen worden met winsten uit de periode waarin de
belastingplichtige niet een dergelijke status heeft.
De gedachte om bepaalde nader gespecificeerde activiteiten separaat te belasten heeft op
zichzelf niets met verliescompensatie van doen, maar komt meer voort uit de gedachte
om bepaalde activiteiten fiscaal aantrekkelijker te maken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden om deze activiteiten te belasten tegen een specifiek (lager) tarief, zoals de innovatiebox van art. 12b Wet VPB 1969. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat resultatencompartimentering of wel het specifiek belasten van bepaalde activiteiten de verliescompensatie bemoeilijkt. Hierbij dient immers de vraag beantwoord te worden of het
261 J.P. Boer, J.A. Booij, B.E.J. Castelijn, H. Vording en R.J. de Vries, ‘Blauwdruk voor een boxenstelstel
in de vennootschapsbelasting’, WFR 2004/1857. Zie tevens O.C.R. Marres, ‘Analytische vennootschapsbelasting’, NTFR 2010/340.
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mogelijk en/of wenselijk is om verliezen van de ene activiteit te compenseren met winsten van de andere activiteit.262
Resumerend kan gesteld worden dat het vanuit bepaalde invalshoeken wenselijk kan worden geacht te kiezen voor een vorm van resultatencompartimentering. Puur vanuit de verliescompensatie bezien kan gesteld worden dat het afzonderlijk belasten van bepaalde
bronnen van inkomen of activiteiten de verliescompensatie aanzienlijk compliceert. Om
die reden wijs ik deze vorm van resultatencompartimentering af. De ervaringen met de
regeling voor houdster- en financieringsverliezen sterken mij in dit standpunt. 263
3.4.4

Koppeling van verliezen aan activa en passiva

Ook Langereis heeft zijn gedachten laten gaan over een alternatieve methode van verliesverrekening.264 Het betreft in feite een verdergaande vorm van een objectgebonden benadering van verliezen.265 Langereis stelt dat zich problemen kunnen voordoen bij de overdracht van activa en passiva, waarbij de verliezen meestal achterblijven bij het overdragende lichaam. Hij noemt de volgende nadelen:
1. De verliezen gaan in situaties als faillissement vaak verloren met het verdwijnen van
het rechtssubject.266
2. De verkochte bedrijfsonderdelen missen fiscale aantrekkelijkheid in de vorm van een
uitstel van vennootschapsbelasting in de veelal moeilijke nieuwe beginperiode.
3. Uit de (openbare) verslagen van bewindvoerders en curatoren blijkt dat vaak gekunstelde (fiscale) constructies tot stand worden gebracht teneinde de verliezen voor de
‘overlevende’ bedrijfsonderdelen toch zo veel mogelijk te behouden. Veel verliezen
blijven onverrekend.
4. Voor zover de verliescompensatie niet kan worden ‘meeverkocht’ met de levensvatbare bedrijfsonderdelen worden de crediteuren en aandeelhouders van de verkopende
vennootschap tekortgedaan.
5. Vaak wordt de vennootschap na de overdracht van de ondernemingsbestanddelen aangewend voor beleggingsactiviteiten van de bestaande aandeelhouder(s) van de vennootschap, die aldus veelal kan/kunnen profiteren van de in deze vennootschap achtergebleven verliezen. Het is de vraag of bij een dergelijke verandering van aard van de
activiteiten de ‘oude’ verliescompensatie op die manier benut moet kunnen worden.
6. De mogelijkheid van handel in verliesvennootschappen op grond van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969.
Langereis stelt daarom een alternatieve methode van verliescompensatie voor in de situatie van surseance van betaling, faillissement of een (nagenoeg geheel voltooide) staking.
Hij stelt voor deze situaties een koppeling van verliezen aan overgedragen vermogensbestanddelen voor.267 Hierbij zou sprake moeten zijn van een keuzerecht, derhalve geen ver262 Vgl. tevens de discussie omtrent het al dan niet mogen verrekenen van een verlies uit aanmerkelijk belang ex art. 4.53 Wet IB 2001.
263 Vgl. de situatie dat de volgorde van de geleden verliezen bepalend kan zijn voor het al dan niet
kunnen verrekenen van houdsterverliezen. Zie hierover D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de
houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer, 2009, p. 136.
264 Ch.J. Langereis, ‘Naar een andere methode van verliesverrekening’, in: P.J. van Amersfoort e.a.,
Opstellen over vennootschap en belasting (Verburgbundel), Kluwer, Deventer 1994, p. 119-129.
265 Een dergelijke benadering is overigens in het kader van het fiscale-eenheidsregime door de staatssecretaris van Financiën afgewezen. Zie onderdeel 7.2 van het besluit van 14 december 2010,
nr. DGB2010/4620M, NTFR 2011/321, V-N 2011/3.20, waar in het kader van de toepassing van
art. 15af Wet VPB 1969 (het meegeven van verliezen aan een ontvoegde dochtermaatschappij)
wordt opgemerkt dat verliezen niet gekoppeld kunnen worden aan de activiteiten, maar horen
bij de vennootschap die de verliezen heeft geleden.
266 In gelijke zin M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer,
Deventer 2007, p. 311 e.v.
267 Zie voor een soortgelijke benadering H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties
van naamloze en besloten vennootschappen, FM 37, Kluwer, Deventer 1984, p. 191 e.v.
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plichte toepassing van deze regeling, terwijl tevens voldaan moet zijn aan de voorwaarden. Daarnaast is Langereis van mening dat de regeling slechts zou moeten gelden door
koppeling van verliezen aan het begrip onderneming of zelfstandig gedeelte van een
onderneming.268 Langereis maakt hierbij onderscheid tussen een vijftal situaties:
A. De ene bv (BV 1) draagt haar volledige onderneming over aan een niet gelieerde, nieuw
opgerichte bv (BV 2);
B. BV 1 draagt haar volledige onderneming over aan een gelieerde, nieuw opgerichte
BV 2;
C. Als situatie A, met dien verstande dat overgedragen wordt aan een bestaande BV 2;
D. Als situatie A met dien verstande dat BV 1 een zelfstandig onderdeel van haar onderneming overdraagt.
E. Het overdragende of het verkrijgende lichaam maakt deel uit van een fiscale eenheid
ex art. 15 Wet VPB 1969.
Vervolgens werkt Langereis deze situaties nader uit. In feite komt het voorstel van Langereis erop neer, dat verliezen in een situatie van surseance, faillissement of staking gekoppeld kunnen worden aan de activa en passiva die overgedragen worden. Wel dient hierbij
naar zijn mening een winstsplitsingsregeling te worden ingevoerd die belet dat de verliezen alsnog benut kunnen worden voor winsten behaald met beleggingsactiviteiten of
andersoortige activiteiten dan de activiteiten van de overgedragen onderneming. Daarnaast is van belang dat ook in dit systeem een vorm van winstsplitsing zou blijven
bestaan, bijvoorbeeld als een vennootschap nieuwe activiteiten zou ontplooien. Het door
Langereis voorgestelde systeem sluit naar mijn mening goed aan bij de economische werkelijkheid, op grond waarvan het logisch is dat de verliezen de activa/passiva volgen die
deze verliezen hebben veroorzaakt. Hoewel het mij voorkomt dat dit systeem praktisch
moeilijk uitvoerbaar zal zijn, omdat het in feite een nog verdergaande vorm van winstsplitsing betreft, dient wel bedacht te worden dat Langereis dit optionele systeem slechts
voorstelt in de situatie van surseance van betaling, faillissement of een (nagenoeg geheel
voltooide) staking.
Ook Van Oers heeft in zijn dissertatie een voorstel gedaan voor een sluitend systeem van
verliesverrekening, met name bij de doorstart van een nv of bv bij insolventie.269 Van Oers
stelt vier voorwaarden aan een sluitend systeem voor verliesverrekening:
1. de rechtssubjectgebondenheid van verliezen moet in stand blijven;
2. het systeem moet in overstemming zijn met Europees recht;
3. het moet praktisch uitvoerbaar zijn;
4. het moet ongevoelig zijn voor misbruik.
Van Oers stelt voor – na verwerping van enkele andere in de literatuur aangedragen alternatieve systemen van verliesverrekening – om, indien de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting niet langer mogelijk is, deze verliesverrekening uiteindelijk bij de
aanmerkelijkbelanghouder in aanmerking te nemen.270 Voor aandeelhouders in box 3
heeft Van Oers echter een naar mijn mening weinig overtuigende regeling. Van Oers stelt
voor om voor deze groep aandeelhouders een vermogenswinstbelasting in te voeren,
waardoor een eventueel verlies op deze aandelen alsnog te gelde zou kunnen worden
268 Vgl. HR 12 december 2003, nr. 37.490 NTFR 2003/2103, BNB 2004/116 en HR 12 december 2003,
nr. 38.538, NTFR 2003/2102, BNB 2004/117. In deze arresten ging het om een geruisloze omzetting
in de bv (thans geregeld in art. 3.65 Wet IB 2001). De Hoge Raad besliste in deze arresten dat een
wijziging in de aard of de omvang van de onderneming(sactiviteiten) na het gewenste overgangstijdstip is toegestaan. Zie echter tevens HR 12 september 2003, nr. 37.917, NTFR 2003/1526,
BNB 2004/40, waarin is beslist dat de belastingplichtige die zijn onderneming inbrengt, geen
winst uit onderneming mag blijven genieten.
269 M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deventer 2007, p. 311 e.v.
270 Van Oers is zelfs van mening dat deze verliezen tegen het progressieve tarief van box 1 in aanmerking moeten worden genomen.
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gemaakt. Daarnaast blijft onduidelijk waarom een sluitend systeem van verliesverrekening volgens Van Oers zou moeten voldoen aan de vier door hem genoemde voorwaarden.
Weliswaar zijn de voorwaarden 2, 3 en 4 logisch en ook noodzakelijk voor een sluitend
systeem van verliesverrekening, maar de motivering waarom verliezen te allen tijde subjectgebonden zouden moeten blijven, ontbreekt. Daarnaast rijst de vraag of de door Van
Oers aangedragen oplossing, namelijk vergelding van de verliezen van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam bij zijn aandeelhouders, ook voldoet aan het door hem
omschreven vereiste van subjectgebondenheid van verliezen. De verliezen komen
immers uiteindelijk ten goede aan de aandeelhouders. Tot slot kan worden opgemerkt dat
de door Van Oers aangedragen oplossing slechts ziet op kapitaalvennootschappen, namelijk de nv en de bv, die ook daadwerkelijk over achterliggende aandeelhouders beschikken. Zijn voorstel ziet bijvoorbeeld niet op vennootschapsbelastingplichtige stichtingen
en verenigingen, waardoor de vraag opkomt wat de rechtvaardiging zou zijn van een dergelijke verschillende behandeling van verliezen voor verschillende rechtssubjecten.
3.4.5

Verliescompensatie bezien vanuit een rechtsvormneutrale winstbelasting

In de loop der jaren zijn er vele pleidooien gehouden en voorstellen gedaan voor een
rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Voor een overzicht verwijs ik kortheidshalve naar de dissertatie van Mol-Verver271 en de oratie van Heithuis.272 In dit kader
zal ik enige opmerkingen maken over verliescompensatie in combinatie met een rechtsvormneutrale winstbelasting. De ondernemingswinstbelasting gaat uit van rechtsvormneutraliteit, hetgeen inhoudt dat bij de belastingheffing van winst uit onderneming
iedere onderneming gelijk wordt behandeld en de fiscale behandeling niet afhankelijk is
van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven.273 Mol-Verver constateert dat
er in beginsel twee lezingen mogelijk zijn.274 De eerste lezing gaat uit van de gedachte van
volledige transparantie, terwijl de tweede lezing uitgaat van een zelfstandige heffing van
winstbelasting bij de onderneming gevolgd door heffing van inkomstenbelasting bij de
achterliggende participanten. Verliescompensatie speelt in beginsel maar een ondergeschikte rol bij een rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Toch zijn er natuurlijk wel verschillen aan te wijzen tussen de verliescompensatie in de inkomstenbelasting
en die in de vennootschapsbelasting. In de eerste plaats kan gewezen worden op de termijnen. Historisch gezien zijn de termijnen van achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie voor een groot deel gelijk (zie het overzicht in paragraaf 3.2.11). Met ingang
van 1 januari 2007 zijn deze termijnen echter niet langer gelijk. Dit verschil is door de
wetgever gemotiveerd met de stelling dat ondernemingen, naarmate zij kleiner zijn,
kwetsbaarder zijn bij schommelingen in de bedrijfsresultaten.275 In de tweede plaats is
een ondernemingsverlies uit box 1 ‘slechts’ verrekenbaar met overig inkomen uit box 1,
en dus niet met inkomen uit box 2 of box 3. Voor een vennootschapsbelastingplichtig
lichaam geldt echter dat het op grond van art. 2, lid 5 Wet VPB 1969 in beginsel al zijn
resultaten, ondernemingsresultaten en beleggingsresultaten met elkaar kan verrekenen.
In de derde plaats kan worden gewezen op de behandeling van verliezen bij overlijden.
Bij een natuurlijke persoon komen zijn verliezen vanwege het subjectgebonden karakter
271 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 21 e.v. Recentelijk hebben
D.A. Albregtse en E.J. de Vries een vorm van rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting
voorgesteld. Zij stellen voor om in de bestaande Wet IB 2001 een winstbox te introduceren. Zie
D.A. Albregtse en E.J. de Vries, ‘Naar een meer rechtsvormneutrale belastingheffing over ondernemingswinsten: de winstbox’, WFR 2009/381.
272 E.J.W. Heithuis, Zonder aanziens des (rechts)persoons. De Wet VPB 2007: De ondernemingswinstbelasting van
de 21ste eeuw, Kluwer, Deventer 2005.
273 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 17 e.v.
274 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 35 e.v.
275 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 23.
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ervan te vervallen. Een bv kan echter niet overlijden en verliest als zodanig haar verliezen
dan ook niet, ook niet bij overlijden van de aandeelhouder(s). Een rechtsvormneutrale
ondernemingswinstbelasting zou in beginsel een einde aan deze verschillen kunnen
maken, afhankelijk van de precieze invulling ervan. Mol-Verver kiest ervoor om de verschillen die thans bestaan in een rechtsvormneutrale winstbelasting op te lossen door
middel van eenzelfde termijn voor achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie.
Daarnaast stelt zij voor de verliezen te allen tijde te laten meegaan met de onderneming,
dus ook bij verkoop. Slechts indien de bron van de onderneming niet langer aanwezig is,
zouden de verliezen komen te vervallen. In dat kader zou art. 20a Wet VPB 1969 ook kunnen verdwijnen. In situaties van fusies, splitsingen etc. wordt winstsplitsing voorgesteld.
Onder bepaalde omstandigheden zou dit een verslechtering van de bestaande mogelijkheden van verliescompensatie kunnen betekenen, onder meer door het bronland- dan wel
territorialiteitsbeginsel als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zouden buitenlandse verliezen niet langer ten laste van de Nederlandse winst kunnen komen. Voor achterliggende
participanten stelt zij een (indirect) imputatiestelsel voor, waardoor verliezen onder voorwaarden bij de achterliggende participanten in aanmerking kunnen worden genomen.276
Naar mijn mening kan worden afgevraagd of alle door Mol-Verver genoemde verschillen
tussen natuurlijke personen en rechtspersonen opgelost moeten worden. Naar mijn
mening vloeit een aantal van de door Mol-Verver aangedragen verschillen namelijk voort
uit het verschil in wezen tussen de belastingheffing van een natuurlijke persoon en de
belastingheffing van rechtspersonen. Weliswaar kan betoogd worden dat vanuit een
rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting deze verschillen zo veel mogelijk zouden moeten worden weggenomen, maar voor zover een verschillende behandeling voortvloeit uit het verschil in wezen tussen de belastingheffing bij een natuurlijk persoon en
een rechtspersoon, lijkt het niet noodzakelijk eventuele verschillen op te heffen.
3.4.6

Een negatieve winstbelasting

Een negatieve winstbelasting gaat uit van het principe dat in geval van een verlies de
belastingplichtige een negatieve aanslag winstbelasting zou ontvangen. Wanneer bijvoorbeeld een verlies behaald zou worden van 100, dan zou dit verlies afgezet worden tegen
het geldende tarief van 25%, zodat de belastingplichtige een teruggaaf van 25 zou ontvangen, waarbij al dan niet heffingsrente zou kunnen worden vergoed. In feite komt dit neer
op een systeem van directe verliesverrekening, de belastingplichtige hoeft immers niet te
wachten tot het moment waarop in de toekomst een winst wordt behaald. Ten aanzien
van achterwaartse verliesverrekening heeft een negatieve winstbelasting voor de belastingplichtige geen voordelen. In beide gevallen kan de verrekening immers direct plaatsvinden. Een belangrijke uitzondering is echter de situatie dat er niet (voldoende) winstcapaciteit aanwezig is in de voorgaande jaren. Een systeem van een negatieve aanslag of
belasting lijkt mij het meest haalbaar in de situatie van een rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Het zou mijns inziens namelijk te ver gaan indien een negatieve
belasting zich ook zou uitstrekken tot de overige bronnen van inkomsten in de inkomstenbelasting zoals het inkomen uit werk en woning. Een negatieve winstbelasting heeft
daarmee de volgende voordelen:
– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aanzienlijk vereenvoudigd worden;277
– art. 20a Wet VPB 1969 kan afgeschaft worden, omdat een verlies geen waarde meer
heeft; dit verlies is immers direct te gelde gemaakt;

276 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 175 e.v.
277 Art. 21 en 21a Wet VPB 1969 zouden bijvoorbeeld kunnen vervallen, hetgeen tot een administratieve lastenverlichting leidt.
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– de winstsplitsingsregels zoals deze zijn opgenomen in de regelingen voor de
(bedrijfs)fusie, de juridische (af)splitsing en de fiscale eenheid kunnen (grotendeels)
worden afgeschaft;278
– verlaging van de administratieve lasten vanwege afschaffing/versoepeling van de hiervoor genoemde regelingen.
Onder andere Jacobs heeft een negatieve aanslag bij een verlies voorgesteld, al zag hij wel
enkele praktische bezwaren.279 Stevens is op zich wel een voorstander, maar achtte een
dergelijk systeem fraudegevoelig,280 terwijl Kemmeren heeft gepleit voor een negatieve
winstbelasting in een internationale context.281 Zijn pleidooi vloeit voort uit de discussie
over het al dan niet in aanmerking nemen van buitenlandse verliezen en de (on)mogelijkheid van grensoverschrijdende verliesverrekening. Kemmeren baseert zich daarbij met
name op het oorsprongsbeginsel. Het oorsprongsbeginsel rechtvaardigt naar zijn mening
de toedeling van belastingjurisdictie aan een staat op grond van het feit dat het inkomen
binnen het territoir van de staat is gecreëerd, dat wil zeggen dat de oorzaak van het inkomen binnen het territoir van die staat is gelegen. Naar zijn mening doet een dergelijk
systeem ook het meest recht aan het profijtbeginsel, het territorialiteitsbeginsel en het
importneutraliteitsbeginsel. Indien een belastingplichtige bijvoorbeeld wordt toegestaan
om buitenlandse verliezen te verrekenen met positief binnenlands inkomen, dan heeft dit
tot gevolg dat hij niet bijdraagt aan de overheidsuitgaven van de desbetreffende staat in
de mate waarin hij van die staat profiteert om vermogen te verwerven. Aan de andere kant
is het naar de mening van Kemmeren duidelijk dat onder een allesomvattend belastingsysteem de draagkracht als geheel van een belastingplichtige slechts één keer dient te
worden belast. Het buitenland (in dit voorbeeld) zou de belastingplichtige dan moeten
compenseren door middel van een negatieve belasting: een negatieve aanslag. In zijn dissertatie illustreert Kemmeren dit met het volgende voorbeeld:282
X behaalt een verlies in land L van 150, terwijl X in land G (het woonland van X) een winst
maakt van 200. Het inkomen van X is derhalve in totaal toegenomen met 50. Uitgaande
van een (verondersteld) tarief van 50%, zal X geen belasting in land L betalen, terwijl in
land G 100 belasting verschuldigd is. X is echter niet in staat om 100 belasting te betalen
(‘ability to pay’), omdat zijn inkomen in totaal slechts met 50 is toegenomen. Kemmeren
stelt dat waar land G X in staat heeft gesteld om positief inkomen te genereren, daar heeft
land L X in staat gesteld om negatief inkomen te genereren. Op basis van een stelsel van
territorialiteit zou in dit voorbeeld land L X moeten compenseren met een negatieve
belasting van 75.283 Land L zou land G in dit voorbeeld derhalve moeten compenseren,
omdat het maar 25 heft op basis van het behaalde wereldinkomen, maar op basis van het
oorsprongs- en territorialiteitsbeginsel 100 zou mogen heffen.
In de visie van Kemmeren zou met de invoering van een negatieve belasting de economische groei aanzienlijk kunnen toenemen, omdat een land dat zo’n regeling zou invoeren,
zeer aantrekkelijk zou zijn voor buitenlandse investeerders om nieuwe ondernemingsactiviteiten op te starten. De aanloopverliezen die doorgaans gepaard gaan met nieuwe
278 Ook zouden bepalingen als art. 10a Wet VPB 1969 en de kwijtscheldingswinstvrijstelling van
art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 eenvoudiger worden.
279 J.J.H. Jacobs, in: J.W. Zwemmer (red.), Verrekenen van verliezen (Belastingconsulentendag 1983), FED,
Kluwer, Deventer 1983, p. 30. Het voornaamste bezwaar van Jacobs was dat de invoering van de
negatieve winstbelasting de nodige studie zou vergen. Om die reden zou de invoering (te) lang op
zich wachten, hetgeen naar de mening van Jacobs onwenselijk is.
280 Zie L.G.M. Stevens, ‘Fiscale Saneringsperikelen’, TFO 1993/6 en zijn opstel ‘Vennootschapsbelasting en verlengstukwinst’, in Fiscale Miniaturen, p. 327 e.v., FED, Kluwer, Deventer 1978.
281 Zie bijvoorbeeld E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, academisch proefschrift,
Dongen 2001, p. 52 e.v. E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’, WFR 2006/211 en ‘Maak van negatief effectief positief’, WFR 2009/433.
282 E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, academisch proefschrift, Dongen 2001,
p. 54 e.v. Het betreft een verkorte weergave van het voorbeeld.
283 Overigens noemt Kemmeren de carry-back en de carry-forward ook als mogelijkheden voor compensatie.
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ondernemingsactiviteiten zouden alsdan direct gecompenseerd worden door een fiscale
subsidie. Op (middel)lange termijn zou de economische groei in het betreffende land toenemen, aldus Kemmeren.
Wanneer men het oorsprongsbeginsel en het territorialiteitsbeginsel als uitgangspunt
accepteert, zijn er vanuit een economische invalshoek goede gronden voor een dergelijke
benadering, hetgeen Kemmeren in zijn dissertatie ook verdedigt.284 Ook zou een dergelijk
systeem naar de mening van Kemmeren bijdragen aan het creëren van een interne Europese markt, omdat elke lidstaat op basis van het oorsprongs- en territorialiteitsbeginsel
bijdraagt aan deze interne markt. Uit de zaak Futura zou bovendien volgen dat een
systeem gebaseerd op territorialiteit geoorloofd is.285
Zoals vermeld beschrijft Kemmeren de negatieve belasting in een internationale context,
waarbij er sprake is van een verlies van een belastingplichtige in het ene land, terwijl in
een ander land een winst wordt behaald. In een zuiver nationale context is mij niet duidelijk hoe het systeem zoals Kemmeren dit voorstaat zou uitwerken. Als ik het goed zie,
is Kemmeren geen voorstander van een negatieve winstbelasting in een nationale context, waarbij een belastingplichtige die een verlies behaalt uit onderneming direct gecompenseerd wordt in de vorm van een negatieve vennootschapsbelasting. Indien de mogelijkheid van achterwaartse verliesverrekening nog openstaat (met andere woorden: de
belastingplichtige heeft een winstverleden dat ligt binnen de termijn van achterwaartse
verliesverrekening), is er geen verschil met het huidige systeem. Het voordeel van een
negatieve winstbelasting voor de belastingplichtige ligt met name besloten in het verschil
met de voorwaartse verliesverrekening. Bij het realiseren van een verlies ontvangt de
belastingplichtige in een systeem van negatieve belasting immers direct een teruggave
van belasting, terwijl in de situatie van voorwaartse verliesverrekening het verlies eerst
benut kan worden bij realisatie van een toekomstige winst. Het verschil is dan met name
gelegen in de timing van de teruggaaf. In een systeem van negatieve belasting behaalt de
belastingplichtige derhalve een cashflowvoordeel ten opzichte van het huidige systeem.
Zonder nadere maatregelen behaalt de belastingplichtige overigens een permanent ‘voordeel’ indien er geen winst wordt gerealiseerd en er geen terugbetalingsverplichting zou
bestaan.286 Daar zit naar mijn mening dan ook de belangrijkste crux van een negatieve
belasting. Wanneer de fiscus op basis van de gerealiseerde verliezen zou overgaan tot het
uitkeren van een negatieve belasting, zou in feite sprake zijn van een subsidie voor verliesgevende activiteiten. Weliswaar wordt deze subsidie weer ‘ingehaald’ indien in de toekomst een winst wordt behaald – de mogelijkheid van compensatie van verliezen bestaat
immers niet – maar de subsidie wordt permanent indien door de belastingplichtige nooit
meer een positief resultaat wordt gerealiseerd. Bovendien bestaat er een reële kans dat
belastingplichtigen zullen trachten om de negatieve belastingteruggaaf permanent te
maken, hetgeen misbruik in de hand zou werken.287 Indien er een verplichting zou
bestaan om de negatieve belasting terug te betalen indien nimmer een winst zal worden
gerealiseerd, wordt het ondernemersrisico daarmee (gedeeltelijk) verlegd naar de over-

284 E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, academisch proefschrift, Dongen 2001,
p. 230 e.v.
285 HvJ 15 mei 1997, zaak C-250/95 (Futura Participations), FED 1998/365. Kemmeren constateert echter ook dat hier in de literatuur anders over wordt gedacht.
286 Het woord ‘voordeel’ is tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat de belastingplichtige indien hij
geen winst behaalt om zijn verliezen te compenseren nog steeds in een verlieslijdende positie zit.
287 Zie in gelijke zin M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deventer, 2007, p. 321 e.v.
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heid. De overheid draagt alsdan immers het risico van niet-terugbetaling.288 Daarnaast
bestaat er ook een belangrijk (praktisch) bezwaar tegen de invoering van een negatieve
vennootschapsbelasting, nu met de invoering van de Wet werken aan winst juist gekozen
is voor een verschuiving naar de belastingheffing van winstgevende activiteiten.289 Een
koerswijziging ligt dan niet voor de hand.
Mijn voornaamste kritiek op een systeem van negatieve belasting290 is de mogelijke fraudegevoeligheid van de regeling, aangezien belastingplichtigen zullen trachten de negatieve vennootschapsbelasting definitief te maken, terwijl de activiteiten van de belastingplichtige wel worden voortgezet. In dit kader kan tevens worden gewezen op de problematiek van de negatieve aanslagen bij de WIR zoals dit systeem gold tot 1 mei 1986.291 De
mogelijkheid van oneigenlijk gebruik door het bewust inspelen op de negatieve aanslag
was de voornaamste reden om de WIR-premie af te schaffen.292 De Wet IB 2001 kent thans
echter nog steeds een systeem van negatieve aanslagen als gevolg van het gebruik van heffingskortingen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden, zie bijvoorbeeld art. 8.8
jo. art. 8.9 Wet IB 2001.
Kemmeren constateert terecht dat bij het bepalen van het budgettaire beslag rekening
dient te worden gehouden met het gegeven dat buitenlandse verliezen in het door hem
voorgestane systeem niet langer in aanmerking zouden mogen worden genomen.293 Dit
is ook een belangrijk verschil met het systeem van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening. Beide systemen passen in een systeem van belastingheffing dat gebaseerd is
op het totaalwinstbeginsel en waarbij niet meer resultaten in de belastingheffing worden
betrokken dan de belastingplichtige gedurende de levensduur behaalt. De negatieve
winstbelasting kan hierbij zoals vermeld echter doorschieten in de vorm van een subsidie,
indien de toekomstige winsten niet daadwerkelijk worden gerealiseerd. De relatie met de
totaalwinst is dan niet langer aanwezig. Naar mijn mening verdient het aanbeveling dat
de (on)mogelijkheden van een negatieve winstbelasting verder worden onderzocht. Dit
valt echter buiten het bestek van dit onderzoek.
3.4.7

De onbelaste reserve

De mogelijkheid van het onbelast kunnen reserveren van winsten zou een alternatief kunnen zijn voor verliescompensatie. Hierbij zouden winsten in feite kunnen worden doorgeschoven naar latere jaren, waardoor uitstel van belastingheffing plaatsvindt. Een regeling voor het onbelast reserveren van winsten is in Nederland ingevoerd bij de Belastingherziening 1947 (zie paragraaf 3.2.7). In de memorie van toelichting werd destijds
opgemerkt dat het een vraag is van conjunctuurpolitiek of de compensatie van verliezen
met vroegere winsten dient te geschieden bij wijze van belastingvermindering, dan wel
mogelijk moet worden gemaakt door het toestaan van belastingvrije reserveringen, waar-

288 Interessant in dezen is dat uit het onderzoek van Kampschöer volgde dat verliesverdamping in
een goingconcernsituatie niet of nauwelijks voorkwam. Zie G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve
aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, 1992. De
vraag rijst of in de situatie van een negatieve belasting de belastingplichtige ook altijd in staat zal
zijn om de negatieve belastingteruggaaf ‘terug te verdienen’ voor de fiscus. In goingconcernsituaties zal dit in beginsel het geval moeten zijn. Het verschil is dan met name gelegen in niet-goingconcernsituaties, bijvoorbeeld een faillissement. In een systeem van negatieve belasting zou de
overheid bij faillissement de belastingteruggaaf niet of slechts beperkt kunnen terugvorderen,
hetgeen dit systeem uiterst kwetsbaar maakt.
289 Zie o.a. de nota ‘Werken aan Winst’, Kamerstukken II, 2004-2005, 30 107, nr. 2, onderdeel 10.1.
290 Naast het budgettaire beslag dat met een dergelijke regeling gepaard zal gaan. Dit is echter geen
wetenschappelijk argument tegen de regeling.
291 De WIR is afgeschaft bij wet van 29 april 1986, Stb. 215.
292 Zie Kamerstukken II, 1985-1986, 19 305, nr. 3, p. 3. Zie tevens L.G.M. Stevens, ‘Fiscale Saneringsperikelen’, TFO 1993/6.
293 E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’, WFR 2006/
211 en ‘Maak van negatief effectief positief’, WFR 2009/433.
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uit reserves worden gevormd die latere verliezen opvangen of verkleinen.294 Als gevolg
van de complexiteit van de regeling werd deze echter met ingang van 1 januari 1950 weer
afgeschaft, waarbij de voorwaartse verliescompensatie werd verruimd.295 De onbelaste
reserve betekende in feite een vorm van (onbeperkte) achterwaartse verliescompensatie.
In tijden van hoogconjunctuur en winsten kon immers onbelast worden gereserveerd, terwijl in latere verliesjaren de onbelaste reserve (gedeeltelijk) kon vrijvallen. De verruiming
van de voorwaartse verliescompensatie is een geheel andere benadering. Een belastingplichtige moest wachten totdat hij weer winsten maakte in de toekomst alvorens hij deze
verliezen kon benutten.
Vanuit de belastingplichtige bezien was het vormen van een onbelaste reserve wellicht te
prefereren boven de mogelijkheid tot voorwaartse verliescompensatie. Het vorenstaande
wil overigens niet zeggen dat de onbelaste reserve per se tot onbeperkte achterwaartse
verliescompensatie zou moeten leiden. Uiteraard zou hierbij geregeld kunnen worden dat
de onbelaste reserve na enig moment vrij zou moeten vallen in de winst. Dit brengt echter
als nadeel met zich mee dat in dat geval wellicht belasting moet worden betaald in jaren
waarin een belastingplichtige de middelen hiervoor nu juist niet heeft, omdat hij een verlies heeft gerealiseerd. Een systeem van voorwaartse verliesverrekening kent dit nadeel
niet. In dat geval moet de belastingplichtige wachten totdat hij een winst in de toekomst
heeft gerealiseerd. Als belangrijk nadeel van de regeling van de onbelaste reserve geldt
daarnaast dat winsten in beginsel tot in het oneindige zouden kunnen worden uitgesteld
door het doteren van winsten aan deze reserve. Dit zou echter (gedeeltelijk) kunnen worden ondervangen door het maximeren van de dotatie tot een bepaald percentage van de
winst. Naar mijn mening is het budgettaire aspect van een dergelijke maatregel in samenhang met de constatering dat een belastingplichtige belasting zou moeten afdragen in een
verliesjaar een dermate grote belemmering om de onbelaste reserve niet te (her)overwegen als alternatief voor verliescompensatie.
3.4.8

Temporisering van verliescompensatie

Aan de temporisering van verliescompensatie liggen geen wezenlijke principes ten grondslag. Er wordt slechts mee bewerkstelligd dat een verlies niet direct volledig kan worden
verrekend in de toekomst, maar slechts gedeeltelijk. Daarmee lijkt temporisering van verliezen vooral ingegeven vanuit budgettaire overwegingen. De Duitse vennootschapsbelasting kent bijvoorbeeld een vorm van temporisering in de verrekening van verliezen (‘Mindestbesteuerung’).296 Deze regeling bewerkstelligt dat verliezen niet op de gehele winst
van een later jaar in mindering mogen komen, maar slechts op een deel daarvan (namelijk
60% van de winst).297 Onder andere Bellingwout heeft een pleidooi gehouden voor (gedeeltelijke) overname van het Duitse systeem van verliesverrekening.298 Hij concludeert dat
het Duitse systeem voordeliger uitpakt voor belastingplichtigen dan de bij de Wet werken
aan winst ingevoerde maatregelen, terwijl tevens de effecten van het bestaande reservoir

294 Zie tevens C. van Soest, ‘De ontwikkeling van het begrip winst in het Nederlandse belastingrecht’,
in: FED Bundel Winst & Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 63.
295 Zie tevens C. van Soest, ‘De ontwikkeling van het begrip winst in het Nederlandse belastingrecht’,
in: FED Bundel Winst & Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 63. De complexiteit
van de regeling zat met name in het gegeven dat geen onderscheid werd gemaakt tussen de
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en de wisselwerking die in de inkomstenbelasting kon optreden tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Overigens bleef de reserve
nog enige tijd voorbestaan voor zover deze nog niet gereduceerd was tot nihil. Zie hierover onder
meer L.J. Schiethart, ‘De nieuwe onbelaste reserve’, WFR 1952/469.
296 Zie tevens paragraaf 6.7.
297 Waarbij een drempel geldt van € 1 miljoen om het midden- en kleinbedrijf te ontzien.
298 J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/1518.

90

Verliescompensatie in de Wet VPB 1969

aan verliezen worden getemperd.299 Het voordeel van temporisering van verliescompensatie ten opzichte van een beperking in de termijn van voorwaartse verliesverrekening is
dat de verliesverrekening in absolute omvang in elk geval niet beperkt wordt en in
zoverre dan ook niet leidt tot een inbreuk op het totaalwinstbeginsel.300 De temporisering
leidt daarnaast tot meer consistentie in de belastingopbrengsten, omdat belastingplichtigen hun verliezen nimmer in hun geheel kunnen verrekenen, waardoor er bij positieve
resultaten altijd belasting verschuldigd zal zijn.
3.4.9

Afschaffing van verliescompensatie tegen verlaging van het tarief

Uit paragraaf 3.2 en 3.3 volgt dat het belang van verliescompensatie staat of valt met de
hoogte van het statutaire tarief.301 Een zeer laag tarief vermindert de noodzaak van verliescompensatie, simpelweg omdat het lage tarief draaglijker is. Fundamentele beginselen
zoals bijvoorbeeld het totaalwinstbeginsel zijn bij een laag statutair tarief in mindere
mate relevant. Tegelijkertijd lijkt bij afschaffing van de verliescompensatie de belastingopbrengst afhankelijk van de volatiliteit van de bedrijfsresultaten van belastingplichtigen. Slechts bij belastingplichtigen met niet-conjunctuurgevoelige ondernemingsresultaten is sprake van een stabiele belastingopbrengst. Bij een laag tarief vallen de verschillen in belastingopbrengst in een hoogconjunctuur ten opzichte van een laagconjunctuur
mogelijkerwijs echter mee. Afschaffen van de verliescompensatie brengt onder meer de
volgende voordelen met zich mee:302
– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aanzienlijk vereenvoudigd worden;303
– art. 20a Wet VPB 1969 kan afgeschaft worden, omdat een verlies geen waarde meer
heeft;
– de winstsplitsingsregels zoals deze zijn opgenomen in de regelingen voor de
(bedrijfs)fusie, de juridische (af)splitsing en de fiscale eenheid kunnen (grotendeels)
worden afgeschaft;304
– verlaging van de administratieve lasten vanwege afschaffing/versoepeling van de hiervoor genoemde regelingen.
Naast de hiervoor genoemde voordelen geldt als belangrijk nadeel dat afschaffing van de
verliescompensatie in de Wet VPB 1969 niet los kan worden gezien van gevolgen voor de
Wet IB 2001. De vraag is of ook in de Wet IB 2001 de verliescompensatie zou moeten worden afgeschaft. In het verlengde daarvan rijst de vraag of verliescompensatie in de Wet
IB 2001 in een ruimer kader zou moeten worden bezien dan slechts de ondernemingsverliezen. Dit is een bijzonder complex vraagstuk. Gegeven de hiervoor genoemde voordelen
zou het naar mijn mening toch aanbeveling verdienen om nader onderzoek te verrichten
naar de haalbaarheid van de afschaffing van verliescompensatie tegen uitruil van verla-

299 Strikt genomen ging het voorstel van Bellingwout overigens uit van de voorstellen in de nota
‘Werken aan winst’. Hierin werd een inperking van de termijn van voorwaartse verliesverrekening voorgestel d van acht jaar, in plaats van de later ingevoerde negen jaar. De Wet werken aan
winst is per 1 januari 2007 in werking getreden.
300 Hierbij dient naar mijn mening wel in ogenschouw te worden genomen dat indien als gevolg van
een zeer restrictieve temporiseringsmaatregel jaarlijks slechts een zeer beperkt bedrag aan verliezen verrekend kan worden, de contante waarde van de verliezen minder zal worden.
301 In gelijke zin J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/
1518.
302 Dit zijn overigens dezelfde voordelen als bij een negatieve vennootschapsbelasting. Zie
paragraaf 3.4.6.
303 Art. 21 en 21a Wet VPB 1969 zouden bijvoorbeeld kunnen vervallen, hetgeen tot een administratieve lastenverlichting leidt.
304 Ook zouden bepalingen als art. 10a Wet VPB 1969 en de kwijtscheldingswinstvrijstelling van
art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 eenvoudiger worden.
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ging van het statutaire tarief.305 De haalbaarheid van de afschaffing van de verliescompensatie tegen gelijktijdige verlaging van het statutaire tarief hangt uiteraard samen met de
budgettaire aspecten ervan. De cruciale vraag die in dit verband beantwoord zou moeten
worden is of de tariefsverlaging zodanig groot is, dat daarmee de noodzaak van verliescompensatie zou kunnen komen te vervallen. Mij is onbekend welk budgettair effect de
afschaffing van verliesverrekening zou hebben.306
3.5

D E W E TT E L I JK E B EP AL IN G E N V AN V E R L IE S V E R R E K E N IN G I N
DE WET VPB 1969

3.5.1

Inleiding

In het voorgaande is de geschiedenis en ratio van verliesverrekening uitgebreid aan bod
gekomen. Tevens is stilgestaan bij enkele alternatieve methoden van verliescompensatie.
Daarmee kom ik uit bij de huidige wettelijke bepalingen van verliesverrekening in de
Wet VPB 1969 die ik in deze paragraaf kort bespreek en wat de opmaat vormt tot
hoofdstuk 4. Verliesverrekening is in de Wet VPB 1969 neergelegd in Hoofdstuk IV. Hoofdstuk IV draagt de titel ‘Verrekening van verliezen’ en kent slechts vijf artikelen. Art. 20 en
20a Wet VPB 1969 zien op de materieelrechtelijke aspecten van verliesverrekening, terwijl art. 20b, art. 21 en art. 21a Wet VPB 1969 de formeelrechtelijke aspecten belichten.
Art. 20a Wet VPB 1969 komt in hoofdstuk 4 aan de orde. In deze paragraaf zal ik ingaan
op art. 20 Wet VPB 1969 en de desbetreffende formeelrechtelijke bepalingen.
In de Wet VPB 1969 is in art. 13d en art. 13e de liquidatieverliesregeling opgenomen. Hoewel deze regeling onderdeel uitmaakt van de deelnemingsvrijstelling en daarmee in
beginsel niets van doen heeft met verliesverrekening, is er toch wel een belangrijk verband te onderkennen. Het liquidatieverlies wordt in beginsel vastgesteld op het verschil
tussen het opgeofferde bedrag en de liquidatie-uitkering(en). Volgens de wetgever wordt
met deze regeling recht gedaan aan de regel dat geleden verliezen zo veel mogelijk bij de
heffing van belasting worden vergolden.307 Daarnaast is opgemerkt dat door een liquidatie van de dochter voorgoed de mogelijkheid verloren gaat de verliezen van deze maatschappij nog met winsten van haarzelf te compenseren. Een systeem waarbij de onverrekenbare verliezen worden vastgesteld en kunnen worden overgebracht naar de moedermaatschappij zou volgens de wetgever op grote praktische bezwaren stuiten. Daarom is
ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij het verlies dat zich bij de moedermaatschappij manifesteert.308 Hierbij is erkend dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de
grootte van het onverrekend gebleven liquidatieverlies en het in aanmerking te nemen
verlies op de deelneming.309 Hoewel het buiten het bestek van deze dissertatie gaat om
uitgebreid stil te staan bij de liquidatieverliesregeling, dient de liquidatieverliesregeling
mijns inziens in een ruimer kader te worden bezien. Zo is in de literatuur wel gepleit voor
afschaffing van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a

305 Voor zover de afschaffing van de verliescompensatie in de Wet IB 2001 slechts zou worden doorgevoerd voor ondernemers zou bijvoorbeeld ook kunnen worden gekozen voor verhoging van de
MKB-winstvrijstelling.
306 J.W. Bellingwout heeft een noemenswaardige poging gedaan om de effecten van verliescompensatie in beeld te brengen in zijn publicatie ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’,
WFR 2005/1518. Ik kan mij voorstellen dat uit de IT-systemen moeilijk is af te leiden in welke mate
gebruik gemaakt is van bijvoorbeeld de winstsplitsingsregels voor de fiscale eenheid. Getallen
over budgettaire dervingen van tariefsverlagingen zijn wel bekend. In het Belastingplan 2011 is
opgemerkt dat een tariefsverlaging van 0,5% gepaard ging met een budgettaire derving van € 210
miljoen. Zie Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 15. De totale opbrengst van de vennootschapsbelasting bedroeg in 2010 circa € 12,7 miljard. Zie www.cbs.nl.
307 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 14.
308 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 20.
309 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 29 r.k.
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Wet VPB 1969.310 Dit pleidooi verdient naar mijn mening verdere bestudering. Ik kom
hierop daarom terug in paragraaf 7.5.1.1.
3.5.2

Art. 20 Wet VPB 1969

Art. 20 Wet VPB 1969 is het hart van de verliesverrekening en dient in nauwe samenhang
met art. 7 Wet VPB 1969 te worden bezien. Tezamen met de belastbare winst die wordt
vastgesteld op grond van art. 8 Wet VPB 1969 vormt het verlies immers het belastbare
bedrag. In art. 20 Wet VPB 1969 zijn onder meer de termijnen voor verliesverrekening
geformaliseerd. Lid 2 bevat de reguliere termijnen van verliesverrekening, terwijl voor de
jaren 2009, 2010 en 2011 in het tiende en elfde lid de mogelijkheid voor verruimde carryback is opgenomen tegen inlevering van een deel van de termijn voor voorwaartse verliesverrekening.311 In lid 7 is geëxpliciteerd dat de verrekening van verliezen geschiedt in de
volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan. Dit was noodzakelijk, aangezien op basis van
het totaalwinstbeginsel geen expliciete volgorde van verliesverrekening is voorgeschreven. Op deze wijze wordt de verliesverrekening op de voor de belastingplichtige meest
voordelige manier afgewikkeld, hetgeen ook logisch is.312 Er is echter ten onrechte geen
onderscheid gemaakt tussen reguliere verliezen en houdsterverliezen, hetgeen tot onredelijke uitkomsten kan leiden.313
Het behoeft geen betoog dat een beperkte termijn van verliesverrekening ertoe leidt, dat
belastingplichtigen op zoek zullen gaan naar methoden ter voorkoming van verliesverdamping314, aangezien de staatssecretaris de mogelijkheid van herwaardering in het zicht
van verliesverdamping heeft afgewezen.315 Indien de belastingplichtige willekeurige
afschrijving heeft toegepast, staat de staatssecretaris onder voorwaarden wel herwaardering toe.316 Onduidelijk is of goed koopmansgebruik herwaardering in het zicht van ver-

310 Zie onder meer L.G.M. Stevens, ‘Omgaan met verliezen’, WFR 1995/956, L.G.M. Stevens, ‘Wat is
ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/1215 en meer recent S.A. Stevens, ‘Naar een
evenwichtige behandeling van verliezen’, WFR 2005/1503.
311 Zie hierover uitgebreider D.R. Post, ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse verliesverrekening:
Over liquiditeit en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.
312 Art. 20, lid 7, Wet VPB 1969 is ingevoerd bij wet van 23 december 1994, Stb. 1994, 937, waarbij het
begrip aanloopverliezen kwam te vervallen. Verliezen waren op grond van deze wet vanaf 1 januari 1995 onbeperkt verrekenbaar. Daarvoor gold een specifiek voorgeschreven volgorde, zie hierover Vakstudie vennootschapsbelasting 1969, Wet VPB 1969, aantekening 9 bij het artikelsgewijs commentaar van art. 20 Wet VPB 1969.
313 Zie hierover o.a. S.R. Pancham en G.W.J.M. Kampschöer, ‘Beperking verliesverrekening: de
“echte” Bosal-reparatie’, WFR 2003/1929.
314 Zie hierover uitgebreider D.R. Post, ‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’, TFO 2011/
116. Als gevolg van het overgangsrecht bij de Wet werken aan winst (art. VIII, lid 6) op grond waarvan verliezen van de jaren 2002 en eerder per 1 januari 2012 verdampten (uitgaande van een
boekjaar gelijk aan het kalenderjaar), werd dit voor het eerst actueel.
315 Zie onder andere Kamerstukken I, 2011-2012, 33 003, nr. C, p. 4 en 5 en de daarop volgende reactie
van de staatssecretaris, Kamerstukken I, 2011-2012, 33 003, nr. D, p. 8. Zie voorts het besluit van
16 februari 2012, nr. BLKB2012/8M, NTFR 2012/525, de opvolger van het besluit van 14 november
2000, nr. CPP2000/2118M, V-N 2000/53.1, de Notitie goed koopmansgebruik die als bijlage bij de
brief van de staatssecretaris van Financïen van 8 maart 2012, nr. AFP2012/118, NTFR 2012/600,
V-N 2012/16.3 is opgenomen en het antwoord van de staatssecretaris op vragen van de heer Essers
tijdens de behandeling van het Belastingplan 2012 (zie vorige voetnoot). Bruins Slot is optimistischer ten aanzien van herwaardering van onroerende zaken op de executiewaarde. Zie W. Bruins
Slot, ‘Herwaardering onroerende zaken ter voorkoming verliesverdamping’, NTFR 2011/2711. Tot
slot wijs ik op G.J.M.E. de Bont, ‘Herwaarderen op hogere bedrijfswaarde, indien compensabele
verliezen dreigen te verdampen’, WFR 1994/238 en P.H.J. Essers, ‘In de nood leert men zijn vrienden kennen’, NTFR 2009/2131.
316 Zie onderdeel 3 van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB2012/8M, NTFR 2012/525.
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liesverdamping toestaat, zodat zal moeten worden afgewacht of de visie van de staatssecretaris de juiste is.317
In het derde lid van art. 20 Wet VPB 1969 is een specifieke regeling voor verliesverrekening opgenomen voor belastingplichtigen die de status van fiscale beleggingsinstelling ex
art. 28 Wet VPB 1969 genieten. Art. 20, lid 3, Wet VPB 1969 luidt als volgt:
‘3. In afwijking van het tweede lid zijn de verliezen geleden in een periode waarin een belastingplichtige als beleggingsinstelling is aangemerkt (statusperiode), niet verrekenbaar met
de belastbare winsten, onderscheidenlijk Nederlandse inkomens, die buiten de statusperiode
zijn genoten, en zijn verliezen die buiten de statusperiode zijn geleden niet verrekenbaar met
de winsten, onderscheidenlijk Nederlandse inkomens, die binnen de statusperiode zijn genoten.’
Dit derde lid is per 1 januari 1995 ingevoerd naar aanleiding van HR 11 november 1992,
nr. 28.031, BNB 1993/207, dat ging over achterwaartse verliesverrekening bij een fiscale
beleggingsinstelling over de statuswisseling heen. Omdat de toenmalige regeling voor verliesverrekening geen onderscheid maakte in de status van de belastingplichtige, kon de
situatie zich voordoen dat een verlies uit de niet-statusperiode moest worden verrekend
met de winst uit de periode waarin de belastingplichtige als fiscale beleggingsinstelling
werd aangemerkt. Een beroep van de belastingplichtige op de compartimenteringsgedachte werd hierbij door de Hoge Raad opzijgezet op grond van het systeem van art. 20
Wet VPB 1969.318
Het vierde tot en met het zesde lid van art. 20 Wet VPB 1969 bevatten een specifieke regeling voor verliezen van belastingplichtigen die zich nagenoeg alleen bezighouden met het
houden van deelnemingen en het financieren van verbonden lichamen. Deze verliezen
kunnen slechts worden verrekend met winsten uit jaren waarin de belastingplichtige
eveneens kwalificeert als houdster en/of319 financieringsmaatschappij en tevens wordt
voldaan aan de vorderingentoets van art. 20, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969. Op grond
van de vorderingentoets mag de boekwaarde van de vorderingen op met de belastingplichtige verbonden lichamen verminderd met de boekwaarde van de schulden aan zodanige lichamen gedurende (nagenoeg) het gehele jaar niet uitgaan boven de boekwaarde
van soortgelijke vorderingen en schulden aan het einde van het jaar waarin het verlies is
geleden. Indien niet wordt voldaan aan de vorderingentoets, dan kan het verlies toch worden verrekend indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de wijziging van het
in dat onderdeel bedoelde saldo niet in overwegende mate is gericht op verruiming van
verliesverrekening. Dit is geregeld in art. 20, lid 5 Wet VPB 1969. Het zesde lid bevat tenslotte nog een safe-harbourregeling teneinde aan de kwalificatie van houdster- en/of
financieringsmaatschappij te ontkomen, indien ten minste 25 werknemers, berekend op
basis van volledige werktijd, andere dan de genoemde werkzaamheden uitoefenen. Voor

317 A.O. Lubbers, Goed koopmansgebruik: een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en
ontwikkeling van goed koopmansgebruik, Fiscale Geschriften, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers,
Amersfoort 2005, p. 129-142 bespreekt zeer oude jurisprudentie op grond waarvan herwaardering
wellicht mogelijk zou kunnen zijn. Lubbers is echter terughoudend over het antwoord op de
vraag of deze jurisprudentie zonder meer kan worden toegepast. In TFO 2011/116 ga ik eveneens
op de door Lubbers aangehaalde jurisprudentie in. Zie tevens D.R. Post, ‘Verliesverjonging anno
2012: Tijd voor de Kafka-test?’, Opinie in NTFR 2012/904.
318 Ook de omgekeerde situatie kon zich overigens voordoen, op grond waarvan de belastingplichtige dan een teruggaaf zou krijgen van vennootschapsbelasting op basis van een gerealiseerd verlies in de periode dat hij als fiscale beleggingsinstelling werd aangemerkt.
319 De wettekst vermeldt slechts het woord ‘en’. In r.o. 3.3.3 van HR 24 juni 2011, nr. 09/05115,
NTFR 2011/1428 is echter door de Hoge Raad bevestigd dat het voegwoord ‘of’ ook de betekenis
kan hebben van ‘en/of’. Zie in dit verband aanwijzing 63 van de Aanwijzingen voor de regelgeving
(Stcrt. 1992, 230).
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een uitgebreide beschrijving van de houdsterverliesregeling verwijs ik naar hoofdstuk 6
van mijn monografie.320
Tot slot bevatten het achtste en negende lid van art. 20 Wet VPB 1969 een separate regeling voor gemoedsbezwaarden. Onder voorwaarden kunnen belastingplichtigen die voldoen aan de aldaar genoemde voorwaarden opteren voor een termijn van achterwaartse
verliesverrekening van drie jaar.321
3.5.3

Formele aspecten van verliesverrekening in de Wet VPB 1969

Op deze plaats maak ik enkele opmerkingen over de formele aspecten van verliesverrekening. Het gaat het bestek van deze dissertatie te buiten om uitgebreid bij deze problematiek stil te staan. Ondanks dat de formele aspecten van verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting slechts zijn neergelegd in drie artikelen, te weten in art. 20b, art. 21
en art. 21a Wet VPB 1969, is sprake van bijzonder complexe materie, getuige alleen al de
omvangrijke stroom literatuur en jurisprudentie over dit onderwerp.322 In deze paragraaf
ga ik kort in op de formele aspecten van verliesverrekening, voor het overige zij verwezen
naar de genoemde literatuur en jurisprudentie. In paragraaf 5.7 ga ik in op de formele
aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Deze zijn overigens eveneens gedeeltelijk te vinden
in art. 21 (lid 2) en art. 21a (lid 3) Wet VPB 1969.
Art. 20b Wet VPB 1969 regelt de vaststelling van de reguliere verliesbeschikking, alsmede
de mogelijke herziening ervan. Sinds 1995 is in de wet vastgelegd dat er zonder verliesbeschikking geen verlies kan worden verrekend. Voor deze datum bestond reeds een soortgelijke regeling ten aanzien van de aanloopverliezen. In het jaar 1995 moesten hierbij op
verzoek van de belastingplichtige de verliezen van voorgaande jaren bij beschikking worden vastgesteld. Dat deze beschikking een conditio sine qua non was, bleek onder meer
uit HR 18 oktober 2002, nr. 36.901, NTFR 2002/1572, BNB 2003/5. Anderzijds oordeelde de
Hoge Raad in HR 7 december 2007, nr. 43.797, NTFR 2007/2252, BNB 2008/45 dat het ontbreken van een rechtsmiddeleninstructie ex art. 3:45 Awb ertoe kon leiden dat sprake was
van een verschoonbare bezwaartermijn.323
Hoewel met het vaststellen van de verliezen bij formele beschikking ontegenzeggelijk
de rechtszekerheid werd bevorderd, was dus lang niet altijd duidelijk wat onder een
verliesbeschikking diende te worden verstaan en waartegen bezwaar moest worden
aangetekend.324 Dit had met name te maken met de onduidelijkheid van het
320 D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer,
Deventer, 2009.
321 Deze termijn, die voorheen acht jaar bedroeg, is ingeperkt met de Wet werken aan winst. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 72.
322 Kortheidshalve verwijs ik (zonder het oogmerk van volledigheid) naar J.A.R. van Eijsden, ‘Enige
formele aspecten van verliesverrekening’, WFR 2003/939; E. Thomas, ‘Wat is de betekenis van een
(verlies)beschikking? Een beschouwing naar aanleiding van HR 18 oktober en 22 november 2002’,
WFR 2003/948; J.H. Asbreuk en J.J. Hoevenaars, ‘De verliesbeschikking: winst of verlies voor belastingplichtigen?’, TFO 2003/23; H. van Leijenhorst, ‘Verliesverrekening!’, WFR 2004/923, E. Thomas,
‘De (te) beperkte bezwaarmogelijkheden tegen beperkingen van de verliesverrekening. Toe naar
een open systeem van bezwaar en beroep’, WFR 2004/1744; J.A.R. van Eijsden, ‘Enige formele
aspecten van verliesverrekening’, WFR 2005/1526 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
323 Vermeldenswaard is ook nog de uitspraak van de Nationale ombudsman, NO 22 augustus 2006,
nr. 2006/299, NTFR 2007/257, V-N 2006/49.13, waarin werd geoordeeld dat het onredelijk zou zijn
indien een eenvoudige vergissing van de belastingplichtige om bepaalde verliezen niet te mee te
nemen in het verzoek om een verzamelbeschikking verliezen ertoe zou leiden dat deze verliezen
onverrekenbaar zouden blijven.
324 De jurisprudentie waarbij belastingplichtigen niet de juiste formele route hadden gekozen vanwege de onduidelijkheid over te bewandelen route is legio. Zie onder meer Hof Den Bosch
24 november 2003, nr. 01/02128, V-N 2004/57.5; Hof Arnhem 5 januari 2004, nr. 02/02818,
NTFR 2004/123, V-N 2004/16.7 en HR 13 augustus 2004, nr. 39.383, NTFR 2004/1275, BNB 2005/61.
Laatstgenoemd arrest ging over de situatie waarin de inspecteur een verliesbeschikking had genomen, terwijl tevens een aanslag naar een positief bedrag was opgelegd.
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biljet.325 Hierdoor kwam de rechtszekerheid van belastingplichtige eerder in het geding,
dan dat hij daarmee geholpen was. Door de staatssecretaris werd dit ook erkend en er werden maatregelen genomen om duidelijker te laten blijken wat nu onder ‘verliesbeschikking’ diende te worden verstaan.326 De verliesbeschikking wordt thans in beginsel gelijktijdig met het vaststellen van de aanslag vastgesteld, tenzij er bijvoorbeeld op grond van
art. 25a Wet VPB 1969 geen aanslag wordt vastgesteld, zie HR 22 november 2002,
nr. 37.061, NTFR 2002/1814, BNB 2003/62.
In art. 21 Wet VPB 1969 is de formalisering van de achterwaartse verliesverrekening geregeld, evenals de regeling van de voorlopige verliesverrekeningsbeschikking.327 Logischerwijs kunnen bij een bezwaar tegen de carry-backbeschikking de hoogte van de verliezen
en de hoogte van het belastbaar bedrag niet meer aan de orde komen. Dit is neergelegd in
het tweede lid van art. 21 Wet VPB 1969. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien
van de voorwaartse verliesverrekening, die in art. 21a Wet VPB 1969 is opgenomen.
3.6

SA M E N VA T TI N G EN C O N C L U SI E S

In dit hoofdstuk heb ik het juridische kader van verliesverrekening in de Wet VPB 1969
geschetst. Hierbij heb ik stilgestaan bij de wettelijke ontstaansgeschiedenis van verliescompensatie voor lichamen in de Nederlandse belastingwetgeving, de ratio van verliescompensatie en de economische aspecten van verliescompensatie. Tevens heb ik enige
alternatieve methoden van verliescompensatie besproken. Tot slot ben ik ingegaan op de
positiefrechtelijke aspecten van Hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 (‘Verrekening van verliezen’), inclusief de formeelrechtelijke aspecten van verliescompensatie.
Vanuit een zeker gevoel van rechtvaardigheid kan gesteld worden dat verliezen in
dezelfde mate bepalend zouden moeten zijn op het fiscale resultaat van de onderneming
gedurende de gehele levensduur van de onderneming als winsten. Een verlies is immers
niets anders als een winst in negatieve (lees: algebraïsche) zin. Vanuit die gedachte lijkt
het niet meer dan logisch dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden moeten zijn met
positieve resultaten van een onderneming ter voorkoming van (economisch) dubbele
belastingheffing. Elke inbreuk op deze grondgedachte roept dan ook een zeker gevoel van
onrechtvaardigheid op, maar kan ook de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Anderzijds kan niet worden ontkend dat een systeem van belastingheffing doorgaans
is gestoeld op jaarlijkse heffing. Bezien vanuit het systeem van jaarlijkse heffing is het verrekenen van een verlies niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming van de wetgever, met behulp waarvan een verlies draaglijker kan worden gemaakt. Vanuit deze
invalshoek kan de vraag gesteld worden of er überhaupt wel verrekening van verliezen
mogelijk zou moeten zijn.
Na een beschrijving van geschiedenis en achtergrond van verliescompensatie is geconstateerd dat diverse argumenten ten grondslag hebben gelegen aan het invoeren van een al
dan niet beperkte termijn van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening:
• Heffingssystematiek: bij een belastingheffing op grond van uitdelingen van de winst,
zoals deze lang ten aanzien van rechtspersonen heeft gegolden, is een systeem van verliescompensatie niet noodzakelijk.
• Egalisatietechniek om rekening te houden met schommelende inkomsten, evenals bijvoorbeeld de belastingheffing over het gemiddelde inkomen (middeling).
325 Zie bijvoorbeeld HR 13 februari 2004, nr. 38.483, NTFR 2004/236, BNB 2004/159 en F. van Horzen,
Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, 2e druk, Kluwer,
Deventer 2010, p. 34.
326 Zie de brief van de staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2005, nr. DGB2004/6890U,
NTFR 2005/225, V-N 2005/11.3.
327 Voor het jaar 2008 gold hierbij in verband met de economische crisis een versoepelde regeling op
grond van het besluit van 8 april 2009, nr. CPP2009/482M, NTFR 2009/870, V-N 2009/18.20. In dit
besluit is echter vermeld dat het slechts gelding had tot 1 juli 2010 en alleen gold voor het boekjaar 2008/2009 voor de vennootschapsbelasting en 2007/2008 voor de inkomstenbelasting.
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• Hoogte van de tarieven. De eerste heffingen naar het inkomen of de winst kenden een
relatief laag tarief. Bij een laag tarief werd een systeem van verliescompensatie minder
noodzakelijk geacht.
• Gebrekkige belastingadministratie. Na een aantal jaren was het moeilijk om nog
inhoudelijk om de hoogte van een verlies te discussiëren. Temeer, omdat verliezen
lange tijd niet werden vastgesteld bij beschikking.
• Politieke compromissen (vgl. het afschaffen van de onbelaste reserve en de verruiming
van de termijn voor voorwaartse verliescompensatie in 1950).
• Billijkheid: het gevoel van onrechtvaardigheid ten aanzien van belastingplichtigen
met een sterk wisselend inkomen ten opzichte van belastingplichtigen met een gelijkmatig inkomen.
• Sociaaleconomisch motief: door middel van achterwaartse verliescompensatie wordt
een verlies draaglijker.
• De lengte van een korte conjunctuurgolf zou voldoende zijn om een verlies te compenseren.
• Budgettaire overwegingen.
• Verjaringsgedachte: na verloop van tijd zouden verliezen minder worden gevoeld.
• Stimulering van de werkgelegenheid.
• Stimulering van het fiscale vestigingsklimaat.
• Het totaalwinstbeginsel: indien verliezen niet onbeperkt verrekenbaar zijn, kan er
meer winst worden belast dan gedurende de levensduur van de onderneming wordt
behaald.
Ondanks deze, deels fiscaal-economische, achtergronden voor een beperkte termijn van
verliescompensatie, kan niet worden ontkend dat verliescompensatie naar haar aard
voortvloeit uit de totaalwinstgedachte. Daarmee zou de termijn voor voorwaartse verliescompensatie in beginsel onbeperkt moeten zijn. Ook vanuit een economische invalshoek
(vgl. het onderzoek van Domar en Musgrave) kan steun worden gevonden voor deze opvatting, omdat een beperkte termijn van verliescompensatie in beginsel kan leiden tot minder risicovolle beleggingen of investeringen. Ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening is de heersende leer dat op enig moment de boeken dienen te worden afgesloten,
mede om een stabiele belastingopbrengst te kunnen realiseren. Een beperkte termijn van
achterwaartse verliescompensatie lijkt algemeen geaccepteerd te zijn, al bestaat discussie
over de mate waarin deze termijn dient te worden beperkt. Voor grensoverschrijdende
verliescompensatie lijkt na het arrest van het Hof van Justitie inzake X Holding op basis
van het VwEU geen noodzaak te bestaan. Desalniettemin mogen definitieve verliezen op
grond van het arrest Marks & Spencer II in aftrek worden gebracht op grond van het
‘altijd-ergens-beginsel’. De vraag rijst hoe dit arrest zich verhoudt met de toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969 of een soortgelijke bepaling in een andere lidstaat. Deze vraag komt
in de volgende hoofdstukken aan bod.
In dit hoofdstuk zijn voorts enige alternatieve methoden van verliescompensatie aan bod
gekomen. Deze alternatieve methoden kunnen van belang zijn in het kader van de aanbevelingen van dit onderzoek. Op grond van het klassieke stelsel van de Wet VPB 1969 zijn
verliezen in beginsel subjectgebonden en daarmee ‘verknocht’ aan de belastingplichtige.
Desalniettemin lijkt er geen eenduidig en fundamenteel principe aan de Wet VPB 1969
ten grondslag te liggen. Daarmee kan ook de subjectgebonden benadering van verliezen
ter discussie worden gesteld. Anderzijds kan worden opgemerkt dat het niet meer dan
logisch en praktisch is dat verliezen het rechtssubject volgen. In deze visie is het vervolgens weer bijzonder dat de achterliggende aandeelhouders bij de toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 wél van belang zijn.
Op diverse plaatsen in de literatuur is gepleit voor een objectgebonden benadering van
verliezen. Hierbij zijn diverse varianten aan de orde gekomen, van het koppelen van verliezen aan de onderneming tot het koppelen van verliezen aan bepaalde activa/passiva.
Deze objectgebonden benadering voor verliezen heeft voor bepaalde situaties een wette-
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lijke basis gekregen bij fiscaal geruisloze reorganisaties. Hoewel bij dergelijke reorganisaties als uitgangspunt het beginsel van de fiscale indeplaatstreding geldt, geldt deze fiscale
indeplaatstreding niet ten aanzien van de compensabele verliezen. Desalniettemin heeft
de wetgever gemeend dat verliezen in voorkomende gevallen kunnen overgaan naar een
andere belastingplichtige. Hierbij dient echter wel winstsplitsing te worden toegepast.
Een negatieve winstbelasting lijkt het meest verregaande alternatief voor verliescompensatie. Een negatieve winstbelasting heeft een aantal voordelen:
– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aanzienlijk vereenvoudigd worden;
– art. 20a Wet VPB 1969 kan afgeschaft worden, omdat een verlies geen waarde meer
heeft; dit verlies kan immers direct te gelde worden gemaakt;
– de winstsplitsingsregels zoals deze zijn opgenomen in de regelingen voor de
(bedrijfs)fusie, de juridische (af)splitsing en de fiscale eenheid kunnen (grotendeels)
worden afgeschaft;
– verlaging van de administratieve lasten vanwege afschaffing/versoepeling van de hiervoor genoemde regelingen.
De praktische en budgettaire bezwaren van een negatieve winstbelasting lijken echter te
groot, zodat invoering van een negatieve winstbelasting niet voor de hand ligt. Naar mijn
mening verdient het aanbeveling dat de (on)mogelijkheden van een negatieve winstbelasting nader worden onderzocht.
Tot slot zijn de huidige wettelijke bepalingen van verliesverrekening in de Wet VPB 1969
aan bod gekomen. Het wettelijke systeem van verliesverrekening voor lichamen is opgenomen in Hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 (‘Verrekening van verliezen’). In dit hoofdstuk zijn twee materieelrechtelijke bepalingen opgenomen, art. 20 en 20a Wet VPB 1969,
terwijl art. 20b, 21 en 21a Wet VPB 1969 zien op de formele aspecten van verliesverrekening. In art. 20 Wet VPB 1969 is naast de termijnen voor voorwaartse en achterwaartse
verliesverrekening en de verliesverrekening voor fiscale beleggingsinstellingen eveneens
de maatregel voor de verrekening van houdster- en financieringsverliezen opgenomen,
die in dit onderzoek verder onbesproken blijft. Art. 20a Wet VPB 1969 komt aan bod in de
hoofdstukken 4 en 5. De formeelrechtelijke bepalingen omtrent verliesverrekening zijn
bijzonder ingewikkeld. Hoewel met de formalisering van de verliesbeschikking is beoogd
meer rechtszekerheid aan belastingplichtigen te bieden, lijkt gezien de aanzienlijke
stroom aan literatuur en jurisprudentie op dit gebied nog een lange weg te gaan.
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4

Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a
Wet VPB 1969

4.1

IN L E ID I N G

Voor een goed begrip van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen in het algemeen en art. 20a Wet VPB 1969 in het bijzonder is het goed stil te staan bij de achtergrond
van deze bepaling. In dit hoofdstuk komt daarom de geschiedenis, ratio en structuur van
art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen, en haar rechtsvoorganger, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, aan bod. De positiefrechtelijke analyse van
art. 20a Wet VPB 1969 volgt in hoofdstuk 5. Na een korte uiteenzetting van de geschiedenis van art. 20a Wet VPB 1969 en haar rechtsvoorganger in paragraaf 4.2, ga ik dieper in
op de ratio van art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 4.3). Hierbij ga ik tevens in het civielrechtelijke concept ‘piercing the corporate veil’ en het verband tussen dit concept en art. 20a
Wet VPB 1969. Paragraaf 4.4 behandelt de structuur van art. 20a Wet VPB 1969. Voor het
beoordelen van de vraag of de verliesverrekening komt te vervallen op grond van art. 20a
Wet VPB 1969 dient in beginsel een drietal toetsen te worden doorlopen:
1. de aandeelhouderstoets;
2. de beleggingstoets;
3. de activiteiten- en inkrimpingstoetsen.
Art. 20a Wet VPB 1969 bevat daarmee een ‘gelaagde’ structuur. In eerste instantie dient
op grond van de aandeelhouderstoets bepaald te worden welke verliezen onder de ‘klem’
van deze bepaling vallen, waarna vervolgens op grond van de beleggingstoets en de activiteiten- of inkrimpingstoets moet worden beoordeeld of deze verliezen daadwerkelijk
komen te vervallen. Voor een goed begrip van art. 20a Wet VPB 1969 en de structuur van
deze bepaling is het tevens belangrijk in te gaan op het oorspronkelijke wetsvoorstel
27 209, waarin een voorstel voor art. 20a Wet VPB 1969 was opgenomen. Bij nota van wijziging is dit voorstel grondig gewijzigd vanwege enkele belangrijke geconstateerde onduidelijkheden, zonder dat daarbij het oorspronkelijke wetsvoorstel (al dan niet gedeeltelijk)
is ingetrokken. De status van sommige in het oorspronkelijke voorstel opgenomen toelichtingen in samenhang met het gewijzigde en uiteindelijke ingevoerde art. 20a Wet
VPB 1969 is daarmee enigszins ongewis.
Ik sluit af met een samenvatting en de belangrijkste conclusies in paragraaf 4.5.328
4.2

G E S C H IE D E N I S E N AC H T E R G R O N D V AN AR T . 2 0 A
W E T VP B 1 9 6 9

De Wet VPB 1969 kent al sinds haar inwerkingtreding per 1 januari 1970 een bepaling die
beoogt de handel in verlieslichamen tegen te gaan. Aanvankelijk was deze regeling opgenomen in art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969. Deze bepaling is per 1 januari 2001 vervangen door een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969. In deze paragraaf sta ik stil bij de
geschiedenis en achtergrond van deze bepaling.
328 Een deel van de problematiek die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is reeds beschreven in mijn
monografie, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e druk, Kluwer, Deventer 2009. Op enkele plaatsen in dit hoofdstuk is echter afgeweken van het ingenomen standpunt
in mijn monografie.
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4.2.1

Achtergrond van de handel in verlieslichamen

De Nederlandse fiscus heeft zich steeds fel verzet tegen de handel in verlieslichamen en
daarmee samenhangende vorderingen op dergelijke lichamen. Het Besluit VPB 1942 (alsmede voorgangers van dit besluit) bevatte geen bepaling die de handel in verlieslichamen
bestreed. Het wekt dan ook geen verbazing dat in deze periode op grote schaal getracht
werd op enigerlei wijze gebruik te maken van onbenutte verliezen, die als gevolg van een
beperkte termijn van verliesverrekening dreigden te verdampen. Met name in de periode
waarin Nederlandse bezittingen van cultuurmaatschappijen door Indonesië werden genationaliseerd, ontstond een groot aanbod aan nagenoeg lege vennootschappen, die
beschikten over fiscaal verrekenbare verliezen, maar die daar zelf niet of nauwelijks nog
gebruik van konden maken.329
Parallel aan de strijd tegen de handel in verlieslichamen voltrok zich de strijd van de fiscus
tegen de overheveling van winstcapaciteit van de ene vennootschap naar de andere. Deze
in het verleden veel gehanteerde methodiek van overheveling van winstcapaciteit kon bijvoorbeeld als volgt worden gerealiseerd.330 Een directeur-grootaandeelhouder X kocht
voor een lage prijs (beneden de nominale waarde) zowel de aandelen als de vorderingen
op BV A, een vennootschap met aanzienlijke compensabele verliezen. Aangezien X tevens
directeur-grootaandeelhouder was van de winstgevende vennootschap BV B, werd
getracht om de winstgevende activiteiten van BV B over te hevelen naar BV A. Op drie
manieren kon alsdan een voordeel worden bereikt. In de eerste plaats, omdat toekomstige
winsten die normaliter bij BV B belast zouden zijn, onbelast zouden kunnen worden gerealiseerd bij BV A als gevolg van de bestaande mogelijkheden voor verliescompensatie. In
de tweede plaats, omdat BV A dan over kon gaan tot (onbelaste) aflossing van haar (gecedeerde) schulden aan haar directeur-grootaandeelhouder X. En in de derde plaats, omdat,
nadat de schuld was afgelost en de reserves van BV A voldoende waren aangezuiverd, kon
worden overgegaan tot (onbelaste) terugbetaling van het aandelenkapitaal in BV A.
De problematiek van winstoverheveling (verkapte winstuitdelingen en informele kapitaalstortingen) dient dan ook in een ruimer kader te worden gezien dan de strijd tegen de
handel in verlieslichamen. De problematiek van winstoverheveling en de vraag of al dan
niet een verkapte winstuitdeling en/of informele kapitaalstorting heeft plaatsgevonden
staat in beginsel dan ook los van de handel in verlieslichamen.331 Deze problematiek is
immers niet afhankelijk van het bestaan van een verlieslichaam, noch van de overdracht
van aandelen in een dergelijk lichaam.
De overdracht van aandelen in een verlieslichaam was de fiscus ook om een andere reden
een doorn in het oog. Immers, als gevolg van de overdracht van de aandelen in een nagenoeg leeg verlieslichaam, konden andere dan de oorspronkelijke aandeelhouders profiteren van bestaande verliezen van dit verlieslichaam. Dit werd door de fiscus als ‘misbruik’
beschouwd. Aangezien diverse pogingen van de fiscus om de handel in verlieslichamen
aan banden te leggen strandden bij de Hoge Raad,332 is bij de invoering van de Wet VPB
1969 een bepaling opgenomen die verder misbruik beoogde te voorkomen. De toepassing
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kon echter in de praktijk relatief eenvoudig worden
omzeild. Opmerkelijk genoeg werd reeds tijdens de parlementaire behandeling van de
Wet VPB 1969 in de literatuur gesignaleerd dat deze bepaling niet (geheel) voldeed.333 Het
heeft echter relatief lang geduurd voordat de wetgever is overgegaan tot aanpassing van
329 Bijkomend verschijnsel was dat de inkomsten van cultuurmaatschappijen objectief vrijgesteld
waren van Nederlandse vennootschapsbelasting, terwijl de verliezen van de cultuurmaatschappijen als gevolg van de nationalisatie in beginsel wel in Nederland gebruikt konden worden.
330 Ontleend aan L. Lancée, ‘Overheveling van winst naar een geliëerde NV’, De NV, november 1967,
p. 129.
331 Zie in gelijke zin L. Lancée, ‘De NV met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie’,
De NV, februari 1970, p. 174.
332 Zie bijvoorbeeld HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64.
333 Zie bijvoorbeeld J. van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening
van verliezen over de leegte heen’, De NV, december 1968, p. 161 e.v.
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art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 aan de ontwikkelingen in de praktijk en jurisprudentie.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om over te gaan tot de invoering van een geheel nieuw
art. 20a Wet VPB 1969, dat per 1 januari 2001 in werking is getreden. Art. 20a Wet
VPB 1969 is daarmee voorlopig het sluitstuk van de wetgeving tegen de handel in verlieslichamen. De bepaling bevat maar liefst twaalf leden en kan als bijzonder gecompliceerd
worden gekenschetst, niet in de laatste plaats vanwege de vele dubbele ontkenningen die
het artikel bevat.334 Hoewel de bepaling in de praktijk een belangrijke dam opwerpt tegen
de handel in verlieslichamen – ontgaansmogelijkheden zijn er niet of nauwelijks – is
helaas toch gebleken dat de uitleg van de bepaling niet altijd even duidelijk is (geweest),
getuige onder meer het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2006, nr. 42.444,
NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16 en HR 21 november 2008, nr. 44.044,
NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22.
Art. 20a Wet VPB 1969 lijkt in zijn huidige vorm min of meer geaccepteerd te zijn als
onderdeel van de Wet VPB 1969. Daarnaast kennen (zoals in hoofdstuk 1 ook is vermeld)
vele andere landen een soortgelijke regeling.335 Desalniettemin is er in het verleden veel
weerstand geweest tegen de invoering van een dergelijke bepaling. Deze weerstand lijkt
te zijn begonnen na de publicatie van de resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269,
BNB 1962/206, alwaar de handel in verlieslichamen door de staatssecretaris van Financiën
als ‘misbruik’ werd bestempeld en de staatssecretaris opriep tot toepassing van de Wet tot
bevordering van de richtige heffing der directe belastingen en/of van het leerstuk der
wetsontduiking en is daarna gevolgd door felle kritiek vanuit de wetenschap. Op deze kritiek ga ik in in paragraaf 4.3.2.
4.3

D E R A TI O V AN E E N B E P A L I N G T E G E N D E H A N D E L IN
V ER L I ES L IC H A M E N

In dit onderdeel ga ik dieper in de op de ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Hierbij dient verder te worden gekeken dan alleen naar het fiscale recht, aangezien het ‘doorkijken’ naar de achterliggende aandeelhouders ook in het civiele recht
voorkomt. Dit wordt ook wel Durchgriff of piercing the corporate veil genoemd. Hierna sta ik
eerst stil bij de civielrechtelijke aspecten van het ingrijpen in de belastingheffing op aandeelhoudersniveau stil. Vervolgens komen de fiscale aspecten aan de orde.
4.3.1

Een fundamentele beschouwing van het ingrijpen in de belastingheffing
bij belangenwijzigingen

4.3.1.1
Benadering vanuit het civiele recht: ‘Piercing the corporate veil’
Het ingrijpen in de juridische huls van een rechtspersoon vindt zijn grondslag in het
civiele recht en wordt ook wel lifting of piercing the corporate veil genoemd of (Haftungs)durchgriff of Durchgriffshaftung.336 In haar dissertatie analyseert Vandekerckhove de toepassing
van dit civielrechtelijke principe in een zestal rechtssystemen.337 Zij definieert ‘piercing
the corporate veil’ als ‘the situation where a shareholder is held liable for its corporation’s debt despite the rules of limited liability and/or separate personality’. De juridische huls van de vennootschap of de rechtspersoonlijkheid wordt daarmee weggedacht voor doeleinden van aansprakelijkheid. Bij het concept van ‘piercing the corporate veil’ worden volgens Vande334 Met ingang van 1 januari 2011 bevat art. 20a Wet VPB 1969 maar liefst 22 keer het woord ‘niet’,
hetgeen de leesbaarheid niet ten goede komt.
335 Zie voor een overzicht van soortgelijke bepalingen in de EU-landen, D.R. Post en M. Tippelhofer,
‘Dutch and German change of ownership legislation: a comparison’, Intertax, oktober 2008,
Volume 36, Issue 10, p. 462 e.v. Zie tevens IFA Cahiers de Droit Fiscal International, Volume
LXXXI-IIa, Tax treatment of corporate losses, Kluwer Law International, Den Haag 1998, p. 36-37.
336 Ik zal alle hier genoemde begrippen als synoniemen gebruiken.
337 K. Vandekerckhove, Piercing the Corporate Veil, European Company Law Series, Volume 2, Kluwer
Law International, 2007. Zie tevens K. Vandekerckhove, ‘Piercing the corporate veil’, European
Company Law, oktober 2007, Volume 4, Issue 5, p. 191-200.
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kerckhove twee juridische uitgangspunten terzijde geschoven. In de eerste plaats het
uitgangspunt dat een vennootschap rechtspersoonlijkheid bezit die onafhankelijk is van
de aandeelhouders. In de tweede plaats het uitgangspunt dat aandeelhouders en bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Vandekerckhove gaat
vervolgens in op een aantal veel voorkomende situaties waarbij piercing the corporate
veil aan de orde kan komen. Dit betreft:338
1. Onderkapitalisatie (undercapitalization). In deze situatie kunnen bijvoorbeeld aandeelhouders aansprakelijk worden gesteld in geval van overmatige schuldfinanciering;
2. Onrechtmatig voortzetten van verliesgevende activiteiten (unduly continuing of lossmaking activities). Dit gaat bijvoorbeeld om de situatie waarbij aandeelhouders en/of
bestuurders aansprakelijk worden gesteld door schuldeisers van een verliesgevende
vennootschap, omdat zij niet voldoende zouden hebben gedaan om bijvoorbeeld een
faillissement af te wenden dan wel een schuldeiser niet voldoende geïnformeerd hebben over de financiële situatie van een onderneming (onbehoorlijk bestuur);
3. Overdracht van vermogensbestanddelen (transfer of assets of asset stripping). Dit gaat om
de situatie waarbij de moedermaatschappij vermogensbestanddelen weghaalt zonder
adequate tegenprestatie bij de dochtermaatschappij, zodat deze niet langer kan overleven339 340;
4. Vereenzelviging (identification). Dit gaat om bijzondere situaties waarbij het ‘reguliere’
vennootschapsrecht ter zijde wordt gesteld voor specifieke rechtsdoeleinden. Voorbeelden zijn moedermaatschappijen die tezamen met een dochtermaatschappij aansprakelijk worden gesteld of moedermaatschappijen die worden vereenzelvigd met de
dochtermaatschappij op basis van een redelijke en billijke interpretatie van het onderliggende (contractuele of voorgeschreven) recht.
De achterliggende gedachte of noodzaak voor lifting the corporate veil in het civiele recht
lijkt steeds te zijn dat toepassing van het ter zake doende geldende (contractuele of voorgeschreven) recht niet leidt tot een redelijke en billijke uitkomst, waardoor het noodzakelijk is om de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap terzijde te stellen.341 Het doel
en de consequentie van piercing the corporate veil is doorgaans een uitbreiding van de
aansprakelijkheid naar bijvoorbeeld aandeelhouders of bestuurders van een vennootschap, hetgeen overigens ook volgt uit de door Vandekerckhove gehanteerde definitie van
piercing the corporate veil.
Ook op andere plaatsen in de civieljuridische literatuur wordt uitgebreid ingegaan op het
beginsel van piercing the corporate veil, onder andere door Roelvink in zijn preadvies
voor de Nederlandse Juristen Vereniging uit 1977342 en in het themanummer van WPNR
‘Doorbraak van aansprakelijkheid’ uit 1981 (WPNR 1981/5575). Volgens de redactie van
WPNR zijn er methodologisch geen bezwaren tegen de doorbraak van aansprakelijkheid:
Per saldo is de rechtspersoon een rond de mens als rechtssubject gebouwde constructie in
een rond de mens als rechtssubject gebouwd stelsel. Houdt men dit in het oog dan is doorbraak geen ondermijning van het stelsel, maar een noodzakelijk element daarin, verbinding immers tussen bouwsel en kern.

338 Tussen haakjes zijn cursief de door Vandekerckhove gehanteerde Angelsaksische termen weergegeven.
339 De actio pauliana bij faillissement is hier ook een voorbeeld van.
340 In dit kader is speelt doorgaans ook transferpricingproblematiek op grond van art. 8b
Wet VPB 1969. Hier ga ik in dit kader niet nader op in.
341 Dit betekent overigens niet noodzakelijkerwijs dat sprake is van (onrechtmatige) rechtsvinding
buiten de geldende rechtskaders om. Het gaat echter buiten het bestek van deze dissertatie om
uitputtend op deze civieljuridische problematiek in te gaan. Zie hierover ook IFA Cahiers de Droit
Fiscal International, Volume LXXIVa, The disregard of a legal entity for tax purposes, Kluwer, Deventer,
1989, p. 23 e.v.
342 H.L.J. Roelvink, Door rechtspersonen heenkijken, Preadvies voor Nederlandse Juristen Vereniging,
1977.
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4.3.1.2
Benadering vanuit het fiscale recht
Nu de belastingheffing op een aantal plaatsen eveneens aangrijpt bij de aandeelhouders
van een lichaam in plaats van bij het lichaam zelf,343 rijst de vraag op welke wijze een dergelijk aangrijpen vanuit een rechtstheoretische invalshoek kan worden gerechtvaardigd.
Doorgaans wordt ook hier de relatie gelegd met het beginsel van piercing the corporate
veil of Durchgriff, zoals bijvoorbeeld door Nillesen.344 De belastingheffing naar de winst
wordt geheven van lichamen en neemt daarmee het subject als uitgangspunt. Dat neemt
echter niet weg dat het belang in het desbetreffende lichaam (behoudens bij bijvoorbeeld
stichtingen of verenigingen) doorgaans door iemand wordt gehouden. Deze ‘iemand’ kan
zijn een aandeelhouder-natuurlijk persoon, maar bijvoorbeeld ook een groot internationaal (beursgenoteerd) bedrijf.345 De fundamentele vraag kan daarmee worden gesteld of
de belastingheffing van dit lichaam dient plaats te vinden ongeacht de achterliggende
belanghebbenden/aandeelhouders. Dit is ontegenzeggelijk het uitgangspunt van de
Wet VPB 1969, zie art. 1 Wet VPB 1969. Nillesen346 merkt in dit verband op dat in de literatuur de Durchgriff door de rechtspersoonlijkheid veelal wordt aangenomen, indien er
sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de rechtspersoonlijkheid. Er wordt door
de rechtspersoonlijkheid heen gekeken, of de rechtspersoon wordt vereenzelvigd met
zijn substraat. Nillesen stelt uiteindelijk dat Durchgriff het volgende inhoudt: de begrenzing van de rechtspersoonlijkheid in het concrete geval die haar oorzaak vindt in de restrictieve uitleg van de norm, die het desbetreffende rechtsinstituut als rechtspersoon aanmerkt en het toepassen van een andere formeel gelijkwaardige norm in het kader van
interpretatie, analogie of rechtsvorming.
Na afwijzing van een drietal in de Duitse literatuur ingenomen standpunten wanneer er
in het belastingrecht sprake zou kunnen zijn Durchgriff, omschrijft Nillesen347 Durchgriff
in het fiscale recht als de begrenzing in concreto van de zelfstandige belastingplicht van
een subject. Hierbij wordt bij de Durchgriff, evenals in het civiele recht de zelfstandigheid
van de belastingplichtige niet genegeerd of ontkend, doch bepaalt de Durchgriff de grenzen van die zelfstandigheid in het concrete geval. Deze begrenzing moet naar de mening
van Nillesen in het volgende kader worden gezien. Als een belastingwet een rechtsfiguur
als zelfstandig toerekeningspunt van fiscale rechten en plichten – dus als belastingplichtig – aanwijst, geschiedt dit ter verwezenlijking van een (of meerdere) door de belastingwetgever nagestreefd(e) doel(en). Deze belastingplicht gaat niet verder dan voortvloeit uit
de woorden en uit het doel en strekking van de desbetreffende belastingwet. Zoals hiervoor ook is vermeld, vindt de Durchgriff volgens Nillesen haar oorzaak in de restrictieve
uitleg van de norm die het desbetreffende rechtsinstituut als belastingplichtig aanmerkt
en het toepassen van een ander formeel gelijkwaardige norm in het kader van interpretatie, analogie of rechtsvorming. Voor de Wet VPB 1969 impliceert dit dat in voorkomende
gevallen het uitgangspunt van de Wet VPB 1969 – de subjectieve belastingplicht – terzijde
dient te worden geschoven, indien de door de belastingwetgever nagestreefde doelen niet
of niet voldoende kunnen worden bewerkstelligd. Nillesen noemt als voorbeelden van
Durchgriff in de Wet VPB 1969:
1. de subjectieve vrijstellingen van art. 5 en 6 Wet VPB 1969;
2. de fiscale eenheid van art. 15 Wet VPB 1969;
343 Het aangrijpen bij de directie van een lichaam komt niet of nauwelijks voor.
344 J.Th.L. Nillesen, ‘De Durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van
rechtspersoonlijkheid en belastingplicht’, WFR 1986/5744 en WFR 1986/5745. Zie tevens
J.Th.L. Nillesen, Fiscale transparantie bij stichtingen: een ondoorzichtige materie of mystieke
beeldvorming?, WFR 1992/691.
345 De aandelen in een beursgenoteerde onderneming kunnen vervolgens weer worden gehouden
door natuurlijke personen of andere (beursgenoteerde) ondernemingen of fondsen.
346 J.Th.L. Nillesen, ‘De Durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van
rechtspersoonlijkheid en belastingplicht (I)’, WFR 1986/5744. Zie tevens J.Th.L. Nillesen, ‘Fiscale
transparantie bij stichtingen: een ondoorzichtige materie of mystieke beeldvorming?’, WFR 1992/
691.
347 J.Th.L. Nillesen, ‘De Durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van
rechtspersoonlijkheid en belastingplicht (slot)’, WFR 1986/5745.
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3. HR 21 augustus 1985, nr. 22.929, BNB 1985/301 inzake een Antilliaanse ‘captive’;348
4. de toepassing van de onderworpenheidseis in de eenzijdige regeling ter voorkoming
van dubbele belasting (BvdB 2001):
5. art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, de toenmalige bepaling tegen de handel in verlieslichamen;
6. verkapte winstuitdelingen.
Roelvink349 noemt buiten de Wet VPB 1969 nog art. 31 AWR (richtige heffing) als een voorbeeld van Durchgriff.350 Tevens zet hij uiteen dat in verschillende gevallen de identiteit
van de aandeelhouders en/of bestuurders invloed heeft op de fiscale positie:
‘Zo bepaalt bijv. art. 2 lid 7 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 dat lichamen,
waarvan uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen direct of indirect aandeelhouders zijn, niet aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn tenzij zij een bedrijf
uitoefenen als genoemd in het derde lid van het artikel. Een blik achter de schermen wordt
ook geworpen in het geval, bedoeld in het derde lid van art. 39 Wet IB 1964: familieledenaandeelhouders tellen mee voor de bepaling van het “aanmerkelijk belang”. Andere voorbeelden van fiscaal in aanmerking nemen van de identiteit der aandeelhouders bieden
art. 20, lid 5 van de Wet VPB 1969, strekkende tot het tegengaan van de handel in lege vennootschappen met compenseerbare verliezen, en art. 28 lid 2 sub c en d van die wet, verband houdende met het bijzondere regime voor beleggingsinstellingen.’
Naar de mening van De Vries en Sillevis351 geeft de Wet VPB 1969 menigmaal blijk van
een onjuiste, overbodige of omstreden fiscalisering van privaatrechtelijke leenbegrippen.
Hierdoor is de aansluiting met het privaatrecht naar hun mening onnodig bemoeilijkt. De
uitsluiting van de verliescompensatie op grond van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969
behelst naar hun mening een fiscale inbreuk op de privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid volgens Nederlands recht en is daarom zeer omstreden. In licht van de hiervoor in
paragraaf 4.3.1.1 aan de orde gekomen civieljuridische theorie van de Durchgriff, is de
argumentatie van De Vries en Sillevis niet goed te volgen. Hoewel er ontegenzeggelijk
sprake is van een inbreuk in het systeem van belastingheffing dat aangrijpt bij het subject
(lees: de verliesvennootschap), neemt dit naar mijn mening niet weg dat ook in het civiele
recht soms sprake is van Durchgriff of lifting the corporate veil. De constatering dat nu
in fiscalibus wordt afgeweken van de civielrechtelijke werkelijkheid is weliswaar (gedeeltelijk) juist, maar dat neemt niet weg dat een dergelijke inbreuk zijn grondslag vindt in
het civieljuridische concept van de Durchgriff en daarmee in zoverre niet direct als
omstreden hoeft te worden gekenschetst. De Durchgriff is immers in voorkomende gevallen noodzakelijk. De wetgever maakt hierbij een afweging tussen theoretische zuiverheid
en het voorkomen van misbruik. Daarnaast heeft de wetgever de taak om ervoor te zorgen
dat met het desbetreffende wettelijke systeem (lees: de Wet VPB 1969) het beoogde doel
ook zo veel mogelijk wordt bereikt. Deze taak van de wetgever gaat verder dan alleen theoretische zuiverheid van het niet ingrijpen op aandeelhoudersniveau.
348 In dit arrest werd toepassing van de Durchgriff overigens afgewezen. Zie in dit verband tevens
HR 8 mei 1957, nr. 12.931, BNB 1957/208.
349 H.L.J. Roelvink, Door rechtspersonen heenkijken, Preadvies voor Nederlandse Juristen Vereniging,
1977, p. 88 e.v.
350 Zie tevens IFA Cahiers de Droit Fiscal International, Volume LXXIVa, The disregard of a legal entity
for tax purposes, Kluwer, Deventer, 1989, p. 37 e.v. Uit dit rapport blijkt dat vele landen het leerstuk
van de Durchgriff in feite toepassen met behulp van frauslegis- of richtigeheffingachtige bepalingen. Niet altijd bestaat er naast toepassing van een dergelijk leerstuk nog een andere mogelijkheid van het ‘doorkijken’. Het rapport over Nederland (p. 415 e.v.) noemt overigens het toenmalige art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet als een vorm van ‘disregard’ of piercing the corporate
veil.
351 N.H. de Vries en L.W. Sillevis, ‘De moeizame symbiose tussen het vennootschapsbelastingrecht en
het privaatrecht’, in: Van Wet naar recht, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P. Scheltens, Kluwer, Deventer 1984, p. 237-265.
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Het omstreden karakter van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 (en art. 20a Wet VPB 1969)
zit naar mijn mening primair in de inbreuk die de bepaling maakt op het totaalwinstbegrip en het daaruit voortvloeiende beginsel dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden
moeten zijn. Weliswaar zijn er op basis van het systeem van de Wet VPB 1969 en ook vanuit een civieljuridische invalshoek (principiële) ‘secundaire’ bezwaren aan te voeren tegen
het ingrijpen op aandeelhoudersniveau, maar dat neemt niet weg dat deze bezwaren zijn
ingegeven door de omstandigheid dat de verliezen niet langer verrekenbaar zijn. 352
De Vries en Sillevis lijken overigens uit de parlementaire behandeling van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 af te leiden dat deze bepaling een anticiperende bepaling zou zijn op
een bepaling in het civiele recht (het Wetboek van Koophandel) op grond waarvan aan de
fiscus de mogelijkheid zou worden opgelegd om een vennootschap te liquideren. De
staatssecretaris merkt daarbij op dat, omdat een civielrechtelijke bepaling nog niet is
ingevoegd, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 nog niet kan worden gemist. Naar hun
mening toont deze gedachtewisseling aan dat de fiscale wetgever een door hem aanwezig
geacht privaatrechtelijk gebrek inzake het ontbreken van de mogelijkheid tot rechterlijke
ontbinding der ‘lege’ rechtspersoon fiscaal – zij het voorlopig – heeft willen repareren.353
Naar mijn mening gaat het te ver om art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 slechts als een anticiperende maatregel op een (nimmer ingevoerde) civielrechtelijke bepaling aan te merken op basis van bovenstaand zeer beknopte onderdeel van de parlementaire behandeling
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Het primaire doel van deze bepaling is immers het
bestrijden van ongewenste handel in fiscaal compensabele verliezen van vennootschappen waarvan de activiteiten in enigerlei mate gestaakt zijn. Daarmee ligt het voor de hand
dat een dergelijke bepaling in een fiscale wet wordt opgenomen.
In het rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen
wordt onder Durchgriff verstaan: ‘het met voorbijgaan aan de juridische vormgeving toerekenen
van inkomsten, winst en/of vermogen aan een ander dan de entiteit zelf’.354 Naar mijn mening dekt
deze definitie niet volledig de lading. De civieljuridische kern van de Durchgriff, zoals ook
in de vorige paragraaf is aangegeven, is met name gelegen in de doorbraak van de aansprakelijkheid en niet zozeer in het toerekenen van inkomsten, winst en/of vermogen. Wat
betreft de toepassing van de Durchgriff in fiscalibus zou dit derhalve met name moeten
zijn gelegen in de aansprakelijkheidsstelling voor belastingschulden. Dit laat zich het
beste illustreren aan de hand van art. 12a Wet VPB 1969 (voorheen art. 15e Wet VPB 1969)
en art. 40 IW 1990. Deze bepalingen zijn mijns inziens een schoolvoorbeeld van de doorwerking van Durchgriff in fiscale wetgeving. Art. 12a Wet VPB 1969 beoogt de handel in
herinvesteringsreservelichamen te voorkomen. Dit zijn lichamen waar doorgaans slechts
een herinvesteringsreserve op de balans prijkt. In het verleden (i.e. voor de invoering van
het huidige art. 12a Wet VPB 1969 en art. 40 IW 1990) kon de belastingclaim op een dergelijk lichaam illusoir worden gemaakt door de aandelen in een dergelijk lichaam diverse
malen over te dragen, waardoor de fiscus het zicht op deze vennootschap kwijtraakte en
zo de belastingclaim over de herinvesteringsreserve niet meer kon effectueren. Inhoudelijk is art. 12a Wet VPB 1969 gestoeld op de leest van art. 20a Wet VPB 1969. Dat is niet
verwonderlijk want beide bepalingen zijn gezamenlijk ingevoerd per 1 januari 2001. In
combinatie met art. 40 IW 1990 heeft art. 12a Wet VPB 1969 een belangrijke dam opgeworpen tegen de handel in herinvesteringsreservelichamen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de voormalige aandeelhouder(s) van een ‘lege’ vennootschap aansprakelijk
worden gesteld voor de belastingschulden van deze vennootschap. Daarnaast vindt een
352 Indien art. 20a Wet VPB 1969 bijvoorbeeld zou voorzien in de mogelijkheid om bij een belangrijke
aandeelhouderswisseling verliezen over te dragen aan de ‘oude’ aandeelhouders, komt het mij
voor dat er veel minder (principiële) bezwaren tegen de regeling zouden bestaan.
353 De Vries en Sillevis halen daarbij tevens een niet nader gepubliceerde uitspraak van het Hof Den
Bosch aan van 26 september 1980, waarin het openbaar ministerie een vennootschap met aanzienlijke fiscaal compensabele verliezen bij gebrek aan baten opheft op grond van art. 2:185, lid 1,
BW.
354 Rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 180, Kluwer, Deventer 1989, p. 41.
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vrijval van de herinvesteringsreserve plaats, waardoor het illusoir maken van de belastingclaim nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.
Op grond van het voorgaande rijst de vraag of art. 20a Wet VPB 1969 – bezien vanuit de
Durchgriff – op een juiste wijze is vormgegeven. Wanneer art. 20a Wet VPB 1969 als een
vorm van Durchgriff dient te worden aangemerkt, kan immers worden betoogd dat de
gevolgen van de Durchgriff in art. 20a Wet VPB 1969 op een onjuiste wijze zijn doorgevoerd. Op grond van de vereenzelvigingsgedachte dan wel de doorbraak van de juridische
zelfstandigheid van het verlieslichaam zou men verwachten dat de compensabele verliezen zouden moeten achterblijven dan wel ten goede zouden moeten komen aan de aandeelhouders van de rechtspersoon waarmee deze aandeelhouders worden vereenzelvigd.
In plaats daarvan is ervoor gekozen om de compensabele verliezen te laten vervallen bij
een belangrijke aandeelhouderswijziging. Vanuit de Durchgriff bezien zou men niet verwachten dat de nieuwe aandeelhouders zouden worden gestraft in de vorm van het verloren gaan de verliesverrekening, maar dat de verliezen gekoppeld zouden blijven of zouden worden overgedragen aan de oude aandeelhouders. Nu dit laatste niet is gebeurd, kan
in zoverre worden gesproken van een onzuivere Durchgriff.
Vanuit het antimisbruikkarakter van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen
kan de vormgeving van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 beter worden verdedigd. Het
menselijk handelen heeft er immers toe geleid dat belastingplichtigen op een bepaalde
wijze gebruik gingen maken van de rechtspersoon en de daarmee gepaard gaande verrekenbare verliezen. Deze handelwijze is op enig moment door de wetgever als ‘misbruik’
of ‘ongewenst’ bestempeld. Vanuit die invalshoek is de Durchgriff – het compensabel
laten zijn van de verliezen afhankelijk van de achterliggende aandeelhouders – op zichzelf verdedigbaar en te begrijpen.355
Ook in de jurisprudentie is de Durchgriff enkele malen ter sprake gekomen, zie bijvoorbeeld de arresten BNB 1974/21, BNB 1979/191, BNB 1980/280 en BNB 1982/42356 en het hiervoor reeds genoemde ‘captive’-arrest BNB 1985/301. Deze jurisprudentie is echter gewezen
voor de toepassing van de inkomstenbelasting en gaat onder meer over de aftrekbaarheid
van lijfrenten en het bezit van onroerend goed door een (voor de inkomstenbelasting als
transparant aangemerkte) stichting. In BNB 1978/15357 besliste de Hoge Raad dat, indien
een stichting hoofdzakelijk ten doel heeft het particulier belang van een belastingplichtige te dienen, dit op zichzelf onvoldoende is om het vermogen van de stichting in fiscale
zin te vereenzelvigen met dat van de erbij betrokken natuurlijke persoon.358 Voor de toepassing van de vennootschapsbelasting is de Durchgriff (bij afwezigheid van een wettelijke bepaling in de Wet VPB 1969 zelf) steeds afgewezen. Vgl. HR 9 maart 1988, nr. 24.301,
BNB 1989/228. Het komt mij voor dat toepassing van art. 31 AWR (richtige heffing) en het
leerstuk van fraus legis voldoende mogelijkheden boden en nog steeds bieden om
bepaalde ongewenste fiscale rechtsgevolgen te bestrijden. De Commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap concludeert in haar rapport dat bij een vennootschap met
een in aandelen verdeeld kapitaal toepassing van het leerstuk van de Durchgriff gecompliceerder ligt dan bij een stichting. Toerekening van het vermogen van een bv aan de aandeelhouder(s) is in beginsel niet mogelijk. Bij de stichting zou dit anders kunnen liggen,
omdat aldaar een institutioneel kanaal (aandeel, dividend) ontbreekt. Voor de toepassing
van de Wet VPB 1969 zijn mij echter ook geen gevallen bekend waarin de fiscus met succes door de stichting heen kon kijken. Het doorkijken voor de vennootschapsbelasting
lijkt overigens ook minder van belang, omdat heffing van vennootschapsbelasting bij
stichtingen dan nog kan plaatsvinden indien en voor zover sprake is van een onderneming (vgl. art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969). De Commissie constateert uiteindelijk
dat ter zake van de toepassing van het leerstuk van Durchgriff ten aanzien van een kapi355 Vgl. de in de vorige paragraaf opgenomen opmerking van de Redactie van het WPNR.
356 HR 17 oktober 1973, nr. 17.161, BNB 1974/21; Hof Amsterdam 21 juni 1978, nr. 1973/76, BNB 1979/
191; HR 10 september 1980, nr. 19.738, BNB 1980/280 en HR 22 juli 1981, nr. 20.657, BNB 1982/42.
357 HR 14 september 1977, nr. 18.167, BNB 1978/15.
358 Vgl. Rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 180, Kluwer, Deventer 1989, p. 42.
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taalvennootschap zoals de bv de wetgever de voor hem onaanvaardbare gevolgen van de
vestzak-broekzakverhouding tussen aandeelhouder en bv slechts door middel van speciale wetgeving meent te kunnen voorkomen.359 Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat
voor toepassing van het leerstuk van de Durchgriff voor de vennootschapsbelasting – in
afwezigheid van een specifieke wettelijke bepaling behoudens art. 31 AWR en het leerstuk van fraus legis – geen plaats is. Hiermee lijkt de noodzaak van het bestaan van
art. 20a Wet VPB 1969 eveneens gerechtvaardigd.
4.3.1.3
Economische benadering
De handel in verlieslichamen kan ook vanuit een economische invalshoek worden bezien.
Zo heeft Poitevin360 beargumenteerd dat het al dan niet verrekenbaar moeten zijn van verliezen na een aandelenoverdracht afhankelijk is van de specifieke marktomstandigheden.
Vanuit de economische theorie kan verschillend worden gedacht over de wenselijkheid
van de overdraagbaarheid van verliezen. Het gaat er daarbij om of de ‘market for corporate control’ efficiënt is of niet. Hierbij schetst Poitevin enkele scenario’s waarin bijvoorbeeld gestimuleerd zou moeten worden dat de verliezen na aandelenoverdracht verrekenbaar zouden moeten zijn, terwijl onder andere omstandigheden de verrekening van verliezen beperkt zou moeten blijven tot verliezen uit de ‘same line of business’ dan wel de
verliesverrekening in de tijd getemperd zou moeten worden. Volgens Poitevin zouden
overnames gesubsidieerd moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van het kunnen benutten van de nog aanwezige verliezen, indien er te weinig overnames zouden plaatsvinden
(vanuit een efficiencyoogpunt).361 Anderzijds zou – indien er te veel overnames zouden
plaatsvinden (vanuit een efficiencyoogpunt) – op enigerlei wijze een belastingheffing
moeten komen op deze overnames. Hetzelfde zou kunnen gebeuren in een markt die
reeds efficiënt functioneert, omdat een overname alsdan niet zou leiden tot meer efficiëntie.362 Het ‘afremmen’ van de verrekenbaarheid van de verliezen zou kunnen gebeuren
door de overdracht van verliezen op enigerlei wijze te beperken, bijvoorbeeld in de tijd
dan wel door de verrekenbaarheid van de verliezen slechts toe te staan voor zover de
winst voortvloeit uit gelijksoortige activiteiten.
Hoewel de benadering vanuit een economische invalshoek mij op zichzelf aanspreekt, is
er wel een tweetal bezwaren aan te voeren tegen de argumentatie van Poitevin. In de eerste plaats is een belangrijk uitgangspunt in het essay van Poitevin dat uitgegaan wordt van
lichamen met reële activiteiten, waarbij in beginsel niet het voornemen bestaat over te
gaan tot staking (anders dan door integratie van de activiteiten met de activiteiten van de
overnemende aandeelhouder). Met andere woorden: van enig misbruik of ongewenst
gebruik is in mindere mate sprake.363 Het lijkt er echter op dat de voornaamste reden van
een fiscale wetgever om de verliezen bij een belangrijke aandeelhouderswisseling verrekenbaar te laten zijn is om ‘loss trafficking’ te voorkomen.364 In zoverre valt er vanuit een
economisch-theoretische invalshoek wellicht wat te zeggen voor het al dan niet stimuleren van het kunnen benutten van verliezen na een aandelenoverdracht, een en ander lijkt
echter niet heel praktisch en realistisch.
Dit brengt mij bij mijn tweede bezwaar. De vraag rijst namelijk of het wenselijk is om een
bepaald(e) markt(segment) te stimuleren met het al dan niet kunnen verrekenen van ver359 Rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 180, Kluwer, Deventer 1989, p. 94.
360 M. Poitevin, Effects of the Fiscal Treatment of Tax Losses on the Efficiency of Markets and Incidence of Mergers,
Cirano, Scientific Series 98s-33: Montreal, 1998.
361 Hierbij schetst hij vervolgens enige situaties respectievelijk economische modellen waarin sprake
zou kunnen zijn van een ‘under supply’ in overnames. Een subsidie op overnames, bijvoorbeeld
met behulp van verrekenbare verliezen zou dus bijdragen om de markt meer in balans te krijgen.
362 M. Poitevin, Effects of the Fiscal Treatment of Tax Losses on the Efficiency of Markets and Incidence of Mergers,
Cirano, Scientific Series 98s-33: Montreal, 1998, p. 11-12.
363 Tenzij men het gebruik van verliezen met winsten uit andersoortige activiteiten als ongewenst
zou beschouwen.
364 Zie nader hoofdstuk 6 waarin de analyse van bepalingen tegen de handel in verlieslichamen in de
diverse landen aan bod komt.
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liezen na een belangrijke aandelenoverdracht, terwijl andere marktsegmenten niet of in
mindere mate gestimuleerd worden. Hierbij bestaat tevens het risico van staatssteun, hetgeen een dergelijke regeling mogelijk kwetsbaar maakt.365 Tevens kan ik mij voorstellen
dat het stimuleren van een bepaald(e) markt(segment) politieke weerstand op kan roepen
bij andere markt(segment)en. Daarmee komt tevens de vraag of de overdraagbaarheid van
een verlies het meest geëigende middel is om een bepaald(e) markt(segment) te stimuleren.
Hoewel Poitevin hier niet uitbreid op ingaat, merkt hij mijns inziens terecht op dat het
mogelijk maken van de overdracht van verliezen voor lichamen de efficiency voor deze
lichamen kan vergroten, maar op macro-economisch niveau heeft dit weer tot gevolg dat
de totale belastingopbrengsten zullen dalen, hetgeen weer kan leiden tot de invoering van
andere verstorende belastingen. Dit belangrijke aspect wordt naar mijn mening in de discussie over de wenselijkheid van een bepaalde (antimisbruik)belastingmaatregel nog wel
eens vergeten. Ten onrechte, want vanuit een macro-economische invalshoek dient niet
te worden vergeten dat het toestaan van handel in verliezen van invloed zal zijn op de
totale belastingopbrengst. Dit betekent dat andere maatregelen noodzakelijk zullen zijn
om deze budgettaire derving in belastingopbrengsten op te vangen.
Resumerend denk ik dat er bepaalde (fiscaal-)economische motieven kunnen worden aangedragen om specifieke marktsegmenten te stimuleren of af te remmen. Ik vraag mij echter af of een antimisbruikmaatregel tegen de handel in verlieslichamen hiervoor het
juiste fiscale instrument is. Dit geldt a fortiori nu de bepaling in de meeste landen als een
duidelijke antimisbruikmaatregel is ingevoerd.
4.3.2

De ratio van art. 20a Wet VPB 1969

4.3.2.1
Vóór de invoering van de Wet VPB 1969
De niet succesvolle strijd van de fiscus tegen de handel in verlieslichamen vóór de inwerkingtreding van de Wet VPB 1969 springt het meest in het oog in de procedure die heeft
geleid tot HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64.366 In deze procedure nam de fiscus de stelling in dat een overgedragen verliesvennootschap van rechtswege was ontbonden, omdat het bedrijfsdoel van de nv was volbracht, het vermogen was vereffend en de
aandelen waren overgedragen. De Hoge Raad verwierp deze stelling en overwoog dat er
geen andere oorzaken van ontbinding mogelijk zijn dan de oorzaken als genoemd in (destijds) art. 55 Wetboek van Koophandel.367 Na het verlies van deze procedure werd op
13 maart 1962 een resolutie uitgevaardigd door de staatssecretaris van Financiën.368 In
deze resolutie werd door de staatssecretaris machtiging verleend om richtige heffing of
het leerstuk van wetsontduiking toe te passen indien sprake was van handel in verlieslichamen. Het ging hierbij om de strijd tegen het misbruik van het overnemen van alle of
nagenoeg alle aandelen in een naamloze vennootschap, die nog verrekenbare verliezen
heeft en die haar bedrijf geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt met de bedoeling de
heffing van vennootschapsbelasting en soms ook van inkomstenbelasting over de na de
overneming door die naamloze vennootschap te behalen winsten geheel of gedeeltelijk te
voorkomen.
Vrijwel direct na het verschijnen van de resolutie is Brüll kritisch ingegaan op het voornemen van de fiscus om de handel in verlieslichamen te bestrijden met de middelen richtige heffing en/of wetsontduiking (fraus legis).369 Naar de mening van Brüll wordt de strek365 Zie art. 107 en 108 VwEU.
366 Zie tevens D.A.M. Meelis, ‘Enige aspecten van de verlies-N.V.’, Belastingbeschouwingen,
november 1963, p. 1-7.
367 Vgl. de huidige artikelen 2:19, 2:19a, 2:74 en 2:185 BW. De Vries en Sillevis hebben bepleit om
art. 20, lid 5 (oud), Wet VPB 1969 te defiscaliseren. N.H. de Vries en L.W. Sillevis, ‘De moeizame
symbiose tussen het vennootschapsbelastingrecht en het privaatrecht’, in: Van Wet naar recht,
Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P. Scheltens, Kluwer, Deventer 1984, p. 246-248.
368 Resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, BNB 1962/206.
369 D. Brüll, ‘De fiscus en de lege N.V.’, WFR 1962/4598, p. 245 e.v.
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king van het fiscale winstbegrip tot uitdrukking gebracht in art. 6 Besluit IB 1941, de
totaalwinstbepaling.370 Fiscale jaarwinsten kunnen weliswaar formeelrechtelijk definitief
zijn vastgesteld, in het licht van het totaalwinstbeginsel hebben de jaarwinsten slechts als
voorschot te gelden. Wettelijk zou dit voorschotkarakter van de jaarwinsten volgens Brüll
erkend zijn door de regeling der verliescompensatie.371 Een beperkte termijn voor verliescompensatie vormt in dit kader dan ook een inbreuk op het wettelijke systeem van het
totaalwinstbeginsel. Daarmee moet naar de mening van Brüll iedere poging van belastingplichtigen om zonder de bepalingen van de jaarwinst te schenden het ontstaan van nietcompensabele verliezen te vermijden in overeenstemming met de strekking van het
totale fiscale winstbegrip worden aangemerkt en elke wetsinterpretatie die hen hierbij de
helpende hand biedt, als beginselrechtelijk juist. Naar de mening van Brüll is er wetssystematisch en beginselrechtelijk weinig tegen de handel in lege nv’s in te brengen en hij
acht een beroep op het leerstuk van richtige heffing en/of wetsontduiking weinig kansrijk.
Ook andere auteurs hebben geageerd tegen het ten onrechte bestempelen van de handel
in verlieslichamen als misbruik, bijvoorbeeld Van Soest.372 Van Soest betoogde dat de vennootschapsbelasting nu eenmaal een belasting is van het juridische lichaam, die naar haar
aard geheel los staat van de resultaten die bepaalde natuurlijke personen door hun aandeelhouderschap in dit lichaam bereiken. Naar zijn mening zal niemand aan misbruik
denken als de algemene vergadering van aandeelhouders, in de situatie dat een bepaald
bedrijf geen uitzicht meer biedt, besluit op een andere werkzaamheid over te schakelen
en daarbij rekening houdt met de mogelijkheid de in die andere werkzaamheid te maken
winsten fiscaal te compenseren met de oude, nog aanwezige verliezen. En al evenmin zou
er misbruik zijn als die aandeelhouder vervolgens een koper voor zijn aandelen vindt,
aldus Van Soest. Het valt dan naar de mening van Van Soest ook moeilijk in te zien
waarom er dan wel misbruik aanwezig wordt geacht als iemand die voornemens is een
bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap te gaan uitoefenen, om zich oprichtingskosten (en wellicht ook oprichtingstijd) te besparen een lege vennootschap overneemt, ook al zouden er in die vennootschap oude verliezen aanwezig zijn.373
Voorts kan worden gewezen op Hofstra, die constateerde dat een maatregel tegen de handel in verlieslichamen in strijd was met de strekking van de vennootschapsbelasting. Vide
zijn annotatie bij de uitspraak van Hof Leeuwarden van 27 februari 1967, nr. 12/67,
BNB 1968/54. Hofstra betoogde dat bij de strijd van de fiscus tegen de nv met een verrekenbaar verlies de structuur van de vennootschapsbelasting, zoals zij nu eenmaal is, herhaaldelijk over het hoofd wordt gezien. In afwezigheid van een wettelijke bepaling tegen de
handel in verlieslichamen is de conclusie onaantastbaar dat verliezen van een nv beschikbaar zijn voor verrekening, ook indien de nv een tijdlang niets zou hebben gedaan en ook
indien verandering zou zijn ingetreden in de persoon van de aandeelhouders, die immers
in dit opzicht irrelevant zijn.374 Al met al werd een beroep van de fiscus op het leerstuk
van richtige heffing en/of fraus legis in de literatuur niet erg kansrijk geacht. Voor zover
bekend, is de fiscus ook nimmer een procedure gestart tegen de handel in verlieslichamen
waarbij deze middelen (succesvol) zijn toegepast.
De kern van de kritiek in de literatuur (vóór de inwerkingtreding van de Wet VPB 1969)
richt zich derhalve – bij afwezigheid van een wettelijke bepaling die zich verzet tegen de

370 Thans art. 3.8 Wet IB 2001.
371 Deze voorschottheorie is later ook verdedigd door onder meer F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd
beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
372 A.J. van Soest, ‘Lege naamloze vennootschappen met verrekenbare verliezen’, De NV, juni 1962.
373 Zie in gelijke zin H.J. Hellema in zijn annotatie onder HR 26 juni 1963, nr. 14.980, BNB 1963/292.
374 In deze zin ook, van meer recente datum, E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB 1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/
1532. Heithuis is eveneens van mening is dat de vennootschapsbelasting nu eenmaal een belasting is van lichamen, ongeacht hun achterliggende aandeelhouders. In dit uitgangspunt past het
naar de mening van Heithuis dan niet om op een incidenteel onderdeel, te weten verliesverrekening, opeens wel rekening te houden met de achterliggende aandeelhouders.

Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 1969

109

handel in verlieslichamen – met name op het ten onrechte bestempelen van de handel in
verlieslichamen als misbruik. De structuur van de vennootschapsbelasting brengt nu eenmaal met zich mee dat de oude aandeelhouders van een verlieslichaam de compensabele
verliezen van het verlieslichaam nog op enigerlei wijze te gelde kunnen maken. De keerzijde dat de nieuwe aandeelhouders in het verlieslichaam gedurende enige tijd winsten
onbelast kunnen realiseren, vloeit eveneens onherroepelijk voort uit het systeem van de
vennootschapsbelasting, gebaseerd op het totaalwinstbeginsel.375
Hoewel het vorenstaande uiteraard in theoretisch opzicht volstrekt juist is, verdient de
ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen toch iets meer diepgang.
Immers, de vraag of al dan niet sprake is van misbruik van of, zo men wil, ongewenste
handel in verlieslichamen, is mede afhankelijk van het vertrekpunt dat men kiest. Een
genuanceerd standpunt kan worden gevonden bij Giele.376 Giele betoogt dat bij de beoordeling van situaties die betrekking hebben op de handel in verlieslichamen verschillende
vertrekpunten kunnen worden gekozen, namelijk:
1. de redenen waarom de wetgever de verliescompensatie heeft beperkt;
2. de neutraliteit die moet bestaan tussen de persoonlijke onderneming en de onderneming die in de nv-vorm wordt gedreven;
3. de oorspronkelijke aandeelhouder van de verlies-nv die nog iets van zijn verliezen goed
kan maken bij verkoop;
4. praktische redenen: de fiscus heeft de strijd tegen de verlies-nv verloren en zou het
benutten van deze verliezen eenvoudiger moeten maken.
Het derde en vierde vertrekpunt behoeven naar mijn mening geen nadere toelichting
(meer). Het derde vertrekpunt is hiervoor al besproken.377 Het vierde vertrekpunt hangt
vooral samen met de eveneens hiervoor besproken problematiek van de winstoverheveling. Ik verwijs hiervoor naar paragraaf 4.2.1. Ten aanzien van het eerste vertrekpunt geldt
dat evident is dat een beperkte termijn van verliesverrekening in strijd is met het totaalwinstbeginsel.378 Een argument ten faveure van een beperkte termijn van verliescompensatie dat in het verleden vaak werd gebruikt, was dat de verliezen na enige tijd minder
gevoeld zouden worden (verjaring). Dat dan toch de mogelijkheid wordt geboden om via
de overdracht van aandelen in een verlieslichaam alsnog gebruik te maken van deze verliezen, lijkt in strijd met dit uitgangspunt van de wetgever en de daarmee samenhangende
argumenten voor een beperkte termijn van verliescompensatie.
Ten aanzien van het tweede vertrekpunt kan het volgende worden opgemerkt. Verliezen
voor een IB-ondernemer zijn niet overdraagbaar. Deze verliezen kunnen echter wel worden verrekend met overige inkomensbestanddelen van het inkomen van de belastingplichtige.379 Ook wanneer de belastingplichtige een nieuwe onderneming zou starten,
zijn de verliezen van de oude onderneming in principe nog beschikbaar voor verrekening
met positieve resultaten van de nieuwe onderneming. De verliezen kunnen echter niet
worden overgedragen aan een andere belastingplichtige.380 Voor belastingplichtigen die
hun onderneming uitoefenen via een besloten vennootschap, geldt in beginsel hetzelfde.
Verliezen van een onderneming kunnen worden verrekend met winsten van andersoortige activiteiten dan wel een nieuwe onderneming die nadien wordt opgestart. Omdat de
aandelen in de verliesvennootschap wel degelijk kunnen worden overgedragen aan een

375 Zie voor gelijksoortige opvattingen ook H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’,
WFR 1979/5400, p. 297 en J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer
2003, p. 102.
376 J.F.M. Giele, ‘Het overlaten van winst aan een verlies-n.v.’, WFR 1968/2.
377 Zie tevens L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/1215 en
meer recent de column van L.G.M. Stevens in Het Financieele Dagblad van 20 januari 2011, ‘Schaf de
complexe regels voor verlies-bv’s af’.
378 Zie paragraaf 3.3.1.2.
379 Thans voor zover dit inkomen wordt genoten in box 1 van de Wet IB 2001.
380 Ik laat de mogelijkheid om verliezen over te dragen als gevolg van het opteren voor fiscaal partnerschap ex art. 1.2 Wet IB 2001 hier verder buiten beschouwing.
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nieuwe aandeelhouder, noopt het verschil in wezen tussen de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting tot een bepaling die de overdracht van verliezen verhindert. Op
deze wijze zou daarmee kunnen worden bewerkstelligd dat de verliezen in beide situaties
zo veel mogelijk op dezelfde wijze worden behandeld. Hierbij kan dan echter de vraag
worden gesteld wat er op tegen is om verliezen wel te verrekenen met de positieve resultaten van een nieuwe onderneming van dezelfde aandeelhouder, maar niet met de positieve resultaten van een nieuwe onderneming van een nieuwe aandeelhouder.381 Dit laatste argument hangt overigens nauw samen met het derde vertrekpunt.
Aldus beschouwd kunnen er ten aanzien van de handel in verlieslichamen verscheidene
vertrekpunten worden gekozen. Het behoeft geen betoog dat, hoewel voor het tweede vertrekpunt wel iets valt te zeggen, de structuur van de vennootschapsbelasting met zich
meebrengt dat verlieslichamen in beginsel zouden moeten kunnen worden overgedragen
aan nieuwe aandeelhouders waarbij de aanwezige verliezen verrekenbaar zouden moeten
blijven. Daarnaast kan er vanuit de zijde van de fiscus begrip voor worden opgebracht,
hoewel wetssystematisch wellicht onjuist, dat een dam wordt opgeworpen tegen het
benutten van compensabele verliezen van lege vennootschappen. De fiscaaltechnische
(theoretische) zuiverheid verliest het in dezen van de politieke realiteit van de wetgeving
en het daarmee gepaard gaande budgettaire belang.382 Het wekt dan ook geen verbazing
dat de wetgever na de onsuccesvolle bestrijding van het gebruik van lege verliesvennootschappen met behulp van de hiervoor genoemde resolutie is overgegaan tot de wettelijke
bepaling tegen de handel in de verlieslichamen, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Het
gebruikmaken van compensabele verliezen van lege vennootschappen is tijdens de parlementaire behandeling van deze bepaling door de wetgever dan ook steeds als misbruik
bestempeld, al is het woord ‘misbruik’ nadien enigszins afgezwakt tot ‘ongewenst
gebruik’.383
De fiscale wetgever dient bij de invoering van een bepaalde maatregel zorgvuldig alle
belangen af te wegen. Theoretisch kunnen er weliswaar bezwaren worden aangedragen
tegen het ingrijpen in de verliesverrekening op aandeelhoudersniveau, bezwaren die overigens ook enigszins genuanceerd dienen te worden (zie hiervóór), maar een zorgvuldige
afweging van alle voor de wetgever relevante belangen leidt er eveneens toe dat begrip
kan worden opgebracht voor de invoering van een maatregel tegen de ongewenste handel
in verliezen. Hierbij dient naar mijn mening echter wel de vraag te worden beantwoord
of de huidige regeling voldoet aan de door mij in hoofdstuk 1 gekozen kwaliteitseisen.
Met andere woorden: is er niet een andere dan wel meer proportionele maatregel denkbaar? Deze vraag komt in hoofdstuk 7 aan de orde.
4.3.2.2
Van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 naar art. 20a Wet VPB 1969
In het wetsontwerp ‘Vennootschapsbelasting 1960’ werd voor het eerst een wettelijke
bepaling tegen de handel in verlieslichamen opgenomen. Dit betrof art. 19, lid 6, Ontwerp
Wet VPB 1960. Uiteindelijk is deze bepaling door vernummering als art. 20, lid 5, Wet

381 Overigens is dit vanuit het oogpunt van gelijkstelling met de IB-ondernemer weer wel een logisch
uitgangspunt.
382 Antimisbruikwetgeving in het belastingrecht is immers (doorgaans per definitie) ingegeven door
het achterliggende budgettaire belang.
383 Zie Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 21. Staatssecretaris van Financiën Grapperhaus: ‘Ik
wil daarbij niet het woord “misbruik” in de mond nemen. Dat vind ik niet juist. Wanneer de overheid door haar
recht de gelegenheid laat dat iemand op oneigenlijke wijze gebruik maakt van bepaalde rechtsregels, dan wil ik
niet degene zijn die daarvoor het woord “misbruik” gebruikt. Ik wil wel zeggen, dat het niet de bedoeling van
de wetgever is dat iemand, door middel van aankoop van een verlies-n.v. een verlies dat hij zelf niet heeft geleden
in mindering brengt op zijn belastbare winst. Ik geloof dat ik de plicht heb, bij het tot stand brengen van deze
wet daartegen een dam op te werpen.’ Handelingen II, 1968-1969, 6000, 65e vergadering, 11 juni 1969.
Zie ook hierna.
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VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden. De memorie van toelichting was vrij
summier over de achtergrond van de voorgestelde maatregel: 384
‘De bepaling van het zesde lid van artikel 19 is ingegeven door de noodzaak een dam op te
werpen tegen het sinds de verruiming van de compensatietermijn in 1953 ingeslopen misbruik van het verhandelen van lege vennootschappen louter om derden te doen profiteren
van een in zulk een vennootschap nog aanwezig verrekenbaar verlies.’
Tijdens de parlementaire behandeling bleek echter te meer dat de wetgever hoe dan ook
een bepaling wilde invoeren die evident misbruik van nog aanwezige compensabele verliezen zou bestrijden. In de memorie van antwoord werd door de toenmalige staatssecretaris Van den Berge opgemerkt, dat de strekking van de vennootschapsbelasting toch is
de ondernemingen die in nv-vorm worden gedreven aan een belasting te onderwerpen.385
Indien een onderneming is gestaakt, is de taak waarvoor de vennootschap is opgericht volbracht en is er gerede aanleiding om fiscaal het einde van de vennootschap aan te nemen.
Zo ver wilde de wetgever echter niet gaan, omdat uit billijkheidsoverwegingen de oude
aandeelhouders moesten worden ontzien. Wel diende er naar de mening van de wetgever
een maatregel te komen om excessen tegen te gaan, namelijk in die gevallen, waarin
ondanks het formele voortbestaan van de rechtspersoon het feitelijke einde van de oude
bedrijfsuitoefening en het feitelijke begin van een nieuwe bedrijfsuitoefening in deze vennootschapsvorm scherp werden gemarkeerd door de overdracht van alle of nagenoeg alle
aandelen aan buitenstaanders. De vraag of de handel in ‘lege’ nv’s wel als misbruik diende
te worden bestempeld, kwam ook hier weer aan de orde. Voor zover de handel in verliesvennootschappen in wezen als handel in fiscale verliezen moet worden aangemerkt, was
de staatssecretaris van Financiën van mening dat dit indruist tegen de strekking van de
vennootschapsbelasting. De regeling doet niet meer dan het aantasten van een constructie die uitsluitend is gericht op het ontlopen van vennootschapsbelasting.
De voorgestelde maatregel leidde tot veel kritiek tijdens de parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel. De kern van de kritiek was eigenlijk een voortzetting van de kritiek
zoals deze werd geuit naar aanleiding van het publiceren van de resolutie van de staatssecretaris van Financiën van 13 maart 1962 (zie hiervóór) en kwam erop neer dat de voorgestelde bepaling in flagrante strijd was met de structuur van de vennootschapsbelasting,
zoals wij deze nu eenmaal kennen. Deze structuur is gebaseerd op de heffing van lichamen en houdt geenszins rekening met de achterliggende aandeelhouders van dat
lichaam. Ook werd de wetgever verweten dat met de voorgestelde maatregel op ongeoorloofde wijze werd geprofiteerd van verliezen van de vroegere aandeelhouder, te meer nu
een verruiming van de achterwaartse verliescompensatie van één jaar naar vijf jaar werd
afgewezen.386
Ook in de literatuur werd opnieuw veel kritiek geuit op de voorgestelde bepaling. Zo constateert Van Soest dat niet alleen de beperkte verliescompensatie van het Ontwerp Wet
vennootschapsbelasting 1960 een inbreuk is op het totaalwinstbegrip, maar ook de voorgestelde maatregel tegen de handel in verlieslichamen.387 Naar de mening van Van Soest
mist de voorgestelde regeling dan ook overtuigingskracht en beoogt de voorgestelde
maatregel een verklaring van vermoedelijk overlijden af te geven en daarmee de gevolgen
van de juridische basis aan te tasten. De nv die haar onderneming staakt, gaat door het
staken immers niet teniet.

384 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 2 en nr. 3, p. 21. Zoals bekend heeft de parlementaire
behandeling van het Ontwerp Wet VPB 1960 vele jaren geduurd, mede als gevolg van kabinetswisselingen. Art. 19, lid 6 is hierbij diverse malen vernummerd uiteindelijk als art. 20, lid 5,
Wet VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden. Inhoudelijk zijn in de loop der tijd ook
enige wijzigingen opgetreden die verderop worden behandeld.
385 Kamerstukken II, 1962-1963, 6000, nr. 9, p. 28 e.v.
386 Kamerstukken II, 1961-1962, 6000, nr. 6, p. 18.
387 C. van Soest, ‘De naamloze vennootschap en haar compensabele verliezen’, MAB 1966, p. 121 e.v.

112

Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 1969

Verburg merkt op dat niet alleen dient te worden gekeken naar het feit dat de vennootschapsbelasting een heffing is van lichamen ongeacht de aandeelhouders, maar dat deze
formele benadering op zichzelf niet voldoende is om onder alle omstandigheden buiten
kijf te achten dat hier sprake zou zijn van een normaal gebruik van toelaatbare middelen
om belasting te ontgaan.388 Het hangt er naar zijn mening maar helemaal van af op welke
wijze men de aanspraak op verliescompensatie heeft verworven. Daarnaast is Verburg van
mening dat de wetgever verzuimd heeft de voorgestelde bepaling mede te baseren op het
(voorgestelde) civiele recht, op grond waarvan aan het openbaar ministerie de bevoegdheid werd gegeven om een vennootschap te ontbinden, wanneer het doel van de vennootschap, door een gebrek aan baten, niet kan worden bereikt. Dit vindt hij een gemiste kans.
Lancée constateerde dat de zeer stellige presentatie van de vennootschapsbelasting als een
objectheffing op ondernemingen in plaats van een subjectieve heffing van rechtspersonen en andere lichamen destijds velen met de ogen deed knipperen.389 Ook acht hij het
bijzonder dat de wetgever gemakkelijk akkoord is gegaan met een bepaling waarvan de
wetgever nota bene zelf constateert dat deze in strijd is met de structuur van de vennootschapsbelasting. In dit kader wordt verwezen naar de opmerking van staatssecretaris van
Financiën Grapperhaus tijdens de (latere) mondelinge behandeling van het wetsvoorstel:390
‘Ik zou willen opmerken dat de structuur niet over het hoofd wordt gezien. Wij doen doelbewust iets, dat niet past in de structuur van de vennootschapsbelasting. Dat erken ik. Maar
wat is de achterliggende oorzaak daarvan? Die ligt hierin, dat toch niet aanvaardbaar is
dat degenen die in werkelijkheid zelf geen verliezen hebben geleden, gebruik zouden kunnen
maken van een verliescompensatie, iets, waardoor zij niet op een billijke wijze bijdragen aan
de lasten van het overheidsapparaat. Dat is het uitgangspunt. Dat is naar mijn gevoelen
niet acceptabel in deze rechtsstaat. Ik wil daarbij niet het woord “misbruik” in de mond
nemen. Dat vind ik niet juist. Wanneer de overheid door haar recht de gelegenheid laat dat
iemand op oneigenlijke wijze gebruik maakt van bepaalde rechtsregels, dan wil ik niet
degene zijn die daarvoor het woord “misbruik” gebruikt. Ik wil wel zeggen, dat het niet de
bedoeling van de wetgever is dat iemand, door middel van aankoop van een verlies-n.v. een
verlies dat hij zelf niet heeft geleden in mindering brengt op zijn belastbare winst. Ik geloof
dat ik de plicht heb, bij het tot stand brengen van deze wet daartegen een dam op te werpen.
(...) Ik heb ook erkend dat het een inbreuk op de structuur is, maar in de afweging – aan de
ene kant de inbreuk op de structuur van de vennootschapsbelasting, en aan de andere kant
de vermindering van belastbare winsten met verliezen via aankoop van een verlies-n.v., verliezen welke de belastingplichtige dus niet zelf heeft geleden – gaat mijn keuze heel duidelijk
ernaar uit, dat ik dan maar de inbreuk op de structuur van de belasting accepteer ter wille
van het betere goed dat onze rechtsorde (...) niet wordt gestoord doordat iemand die een
belastbare winst maakt daarover geen belasting betaalt.’
Haaks op de mening van Lancée staat de visie van Van Brunschot. Van Brunschot is een
van de weinige auteurs die art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet strijdig acht met de structuur van de vennootschapsbelasting.391 Naar zijn mening dient de structuur van de vennootschapsbelasting in samenhang te worden bezien met de structuur van de inkomstenbelasting. De vraag of de vennootschapsbelasting is te kenschetsen als een objectheffing
op ondernemingen versus een subjectieve belasting van lichamen is naar zijn mening
slechts een woordenspel. De strekking van de vennootschapsbelasting kan naar de
mening van Van Brunschot worden weergegeven door de volgende formule: De vennoot-

388 Zie o.a. J. Verburg, ‘De controverse rondom de lege n.v.’, WFR 1967/4857.
389 L. Lancée, ‘De NV met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie’, De NV, februari 1970,
p. 173 e.v.
390 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, 65e vergadering, 11 juni 1969.
391 F.W.G.M. van Brunschot, ‘De N.V. met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie, bezien
vanuit de inkomstenbelasting’, De NV, maart 1971, p. 213.
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schapsbelasting is een belasting van lichamen; lichamen zijn alle ondernemingen die niet
rechtstreeks voor rekening van natuurlijke personen worden gedreven. Daarmee is de
vennootschapsbelasting naar zijn mening een aanvulling op de inkomstenbelasting, voor
zover ondernemingen niet worden belast in de inkomstenbelasting. Het algemene uitgangspunt is naar de mening van Van Brunschot in beide gevallen (inkomstenbelasting
versus vennootschapsbelasting) dat de verliescompensatie eindigt bij het einde van de
belastingplicht en dat zij niet overdraagbaar is. Hieruit vloeit dan voort dat de verliescompensatie bij het staken van de onderneming in principe zou moeten eindigen, tenzij uit
het verschil in wezen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon het tegendeel
zou voortvloeien. In wezen staat Van Brunschot een soort eindafrekening voor bij het
einde van de onderneming. Vanuit het billijkheidsaspect jegens de aandeelhouders, zou
echter het behoud van de verliescompensatie beperkt kunnen blijven tot de gerechtigden
tot de gestaakte onderneming.392
Tot slot kan nog worden gewezen op de visie van Van Soest en Bierlaagh.393 Van Soest en
Bierlaagh zijn geen voorstander van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Naar hun mening
is er niet alleen het formalisme, dat de vennootschapsbelasting rechtspersonen belast,
maar is er ook in de continuïteit van een naamloze vennootschap, waarbij in haar constellatie niets gelijk is gebleven dan haar aandelen – de onderneming is immers gestaakt en
de aandeelhouders zijn vervangen – toch wel een zeer duidelijke breuk. Toch zien zij geen
goede grond voor het wetsvoorstel, maar dan meer vanuit het gegeven dat de Wet
VPB 1969 (onder meer) geen onbeperkte verliescompensatie kent dan vanuit de ‘inbreukgedachte’ op de subjectieve belastingplicht. Aldus kan in dergelijke situaties meer belasting betaald zijn dan met de strekking van de belasting in overeenstemming is.
Zoals uit de hiervoor aangehaalde passage van staatssecretaris Grapperhaus is gebleken,
vond de wetgever het noodzakelijk om – ondanks de fundamentele kritiek vanuit de
wetenschap die zijn weerklank vond tijdens de parlementaire behandeling – de maatregel
door te zetten. Een inbreuk op het systeem der belasting is naar de mening van de staatssecretaris verantwoord, vooral in verband met de gelijkheid tegenover andere vennootschappen die over de gemaakte winst wél belasting betalen.394 Uiteindelijk is art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969, als onderdeel van een geheel herziene vennootschapsbelasting, per
1 januari 1970 in werking getreden.
Reeds bij de totstandkoming van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, was gebleken dat de
bepaling in de praktijk niet in alle gevallen voldeed. Van Soest en Bierlaagh hadden in hun
artikel niet alleen kritiek uitgeoefend op de maatregel, maar ook een aantal knelpunten
gesignaleerd, onder meer dat interne aandeelhoudersoverdrachten in beginsel niet
geraakt zouden worden door de bepaling.395 Blijkens de parlementaire behandeling was
dit overigens uitdrukkelijk beoogd.396 Daarnaast bepaalde de Hoge Raad dat art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 niet van toepassing was op vennootschappen die uitsluitend beleg-

392 Van Brunschot is overigens van mening dat ten aanzien van de aandeelhouder/belegger in principe geen gunstiger regime zou moeten gelden dan voor andere beleggers.
393 J. van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen
over de leegte heen’, De NV, december 1968, p. 161 e.v.
394 Vgl. het antwoord van staatssecretaris Grapperhaus op vraag 74 in de nadere memorie van antwoord, Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30 e.v. Uiteindelijk werd geen amendement
ingediend tegen de voorgestelde bepaling. Ook het amendement van de heer Peijenburg, Kamerstukken II, 1968-1969, nr. 6000, nr. 35, dat pleitte voor een verruimde termijn van achterwaartse
verliesverrekening van vijf jaar, werd ingetrokken, omdat staatssecretaris Grapperhaus de voorgestelde regeling van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 versoepelde door de woorden ‘geheel of
nagenoeg geheel’ te vervangen door: ‘hoofdzakelijk’.
395 J. van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen
over de leegte heen’, De NV, december 1968, p. 164.
396 Zie onder meer het antwoord van staatssecretaris Grapperhaus op vraag 74 in de nadere memorie
van antwoord, Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30 e.v.
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gingsactiviteiten hadden verricht (zie onder meer het arrest van de Hoge Raad van
9 november 1994397). In hoofdstuk 5 wordt hier uitvoeriger bij stilgestaan.
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ter verruiming van de voorwaartse verliescompensatie van acht jaar naar onbeperkt (deze verruiming is per 1 januari
1995 tot wet verheven), is de mogelijke aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet
VPB 1969 aan de orde geweest. Staatssecretaris van Financiën Vermeend wilde echter
vooralsnog geen actie ondernemen uit angst voor een regeling die overkill zou bevatten.398 Hij stelde wel voor om in de toekomst nader van gedachten te wisselen over de
invulling en aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.399 Vervolgens wordt in
het persbericht bij het op 25 juni 1999 verschenen rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e
eeuw’400 aangekondigd dat art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969 zou worden aangescherpt.
Uiteindelijk wordt op 27 juni 2000 een wetsvoorstel ingediend, dat heeft geleid tot een
geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969.401
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is een fundamentele beschouwing van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen achterwege gebleven. Kennelijk was men sinds de invoering van art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969 zo vertrouwd
geraakt met een bepaling tegen de handel in verlieslichamen, dat men het weinig zinvol
achtte deze discussie opnieuw te voeren. Ook de wetenschap hield zich ten aanzien van
de fundamentele uitgangspunten van de voorgestelde maatregel op de vlakte, met uitzondering van wellicht Stevens.402 Slechts de Raad van State ging fundamenteel in op het
voorgestelde art. 20a, Wet VPB 1969.403 De Raad van State poogde, evenals als destijds Van
Brunschot, een vergelijk te trekken met de onderneming in de inkomstenbelasting:
‘(...) Naar het oordeel van de Raad dient de uitsluiting van de verliescompensatie in een ruimer verband te worden bezien. De vennootschapsbelastingheffing kent als afrekenmoment
de liquidatie van de vennootschap; bij liquidatie van de vennootschap wordt zowel in de
vennootschapsbelastingsfeer als in de inkomstenbelastingsfeer (fiscaal) afgerekend. De
inkomstenbelastingheffing kent bij winst uit onderneming als afrekenmoment het staken
van de onderneming; het overlijden van de ondernemer wordt fictief als staking aangemerkt. Het uiteenlopen van deze afrekenmomenten roept spanningen op. De onderneming
die in de vennootschapsvorm wordt gedreven, is in het voordeel omdat going concern (fiscaal) niet behoeft te worden afgerekend bij het overlijden van de eigenaar (de aandeelhouder). De druk om dit verschil tussen de BV en eenmanszaak te verkleinen, wordt onder meer
gevonden in het pleidooi voor de verruiming van de doorschuiffaciliteiten waardoor ook in
de inkomstenbelastingsfeer het afrekenmoment naar een later tijdstip wordt verschoven.
Anderzijds wordt het afrekenmoment in de vennootschapsbelastingsfeer “naar voren”
gehaald bij vrees voor oneigenlijk gebruik; de uitsluiting van de verliescompensatie.
Fiscale neutraliteit van rechtsvorm zou een stap naderbij komen indien ook voor de vennootschapsbelastingheffing als afrekenmoment de staking van de onderneming zou gelden. Bij
die staking zou zowel in de vennootschapsbelastingsfeer als in de inkomstenbelastingsfeer
(aanmerkelijk belang) afgerekend dienen te worden. De tariefstelling in de Wet IB 2001
maakt dit mogelijk, aangezien de gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting over
de winst van de vennootschap en de aanmerkelijkbelangheffing over de nettowinst bij de
aandeelhouder globaal in evenwicht is met de inkomstenbelastingheffing over de winst uit
397 HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20.
398 In hoofdstuk 5 zal echter blijken dat de uiteindelijk ingevoerde bepaling op vele plekken een
zekere mate van overkill bevat.
399 Kamerstukken II, 1994-1995, 23 942, nr. 9, p. 46.
400 Persbericht Ministerie van Financiën van 25 juni 1999 naar aanleiding van het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw, versterking en dynamisering van het ondernemerschap’, V-N 1999/
30.3.
401 Wet van 14 december 2000 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de
tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001), Stb. 2000, 567.
402 L.G.M. Stevens, Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?, WFR 2000/1215.
403 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 17 e.v.

Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 1969

115

onderneming. De stakingsfaciliteiten zijn in de inkomstenbelastingsfeer vervallen met de
invoering van de Wet IB 2001. Indien bij staking van de onderneming ook in de aanmerkelijkbelangsfeer wordt afgerekend, vervalt de thans bestaande mogelijkheid om uitstel van de
aanmerkelijkbelangheffing door de vennootschap als een beleggingsmaatschappij te laten
voortbestaan. (...)
Bij de hiervoor geschetste afrekening bij staking, die als fictieve liquidatie kan worden aangemerkt, worden de fiscale reserves zoals de herinvesteringsreserve betrokken en vervalt een
nog resterend verlies.
Indien de vennootschap geen onderneming drijft, maar uitsluitend beleggingen bezit, kan
het afrekenmoment aansluiten bij de wisseling van het aandeelhouderschap. Naar het oordeel van de Raad is er door de invoering van de Wet IB 2001 echter dringend reden te bezien
of het vigerende regime ten aanzien van (belaste en gefacilieerde) beleggingsmaatschappijen
nog passend is.
De Raad adviseert de uitsluiting van verliescompensatie in de vennootschapsbelastingsfeer
te blijven binden aan en uit te breiden tot alle gevallen van staking van onderneming en
daarbij tevens de afrekening in de aanmerkelijkbelangsfeer te betrekken.’
De Raad van State stelde overigens wel voor een uitzondering te maken voor gevallen
waarbij sprake was van een doorstart. De op dat moment geldende bepaling van art. 20,
lid 5 (oud), Wet VPB 1969 stond verliesverrekening bij een dergelijke doorstart door de zittende aandeelhouders namelijk eveneens toe, en een dergelijke maatregel zou naar de
mening van de Raad van State behouden moeten blijven met behulp van een doorschuiffaciliteit, aangezien dit aspect onmiskenbaar de economische dynamiek versterkt en
ertoe leidt dat ondernemers bereid zullen zijn grotere ondernemersrisico’s te nemen.404
De wetgever had echter bezwaren tegen een dergelijke, ook overigens gecompliceerde,
regeling. De voorgestelde regeling kon namelijk administratief als zeer complex worden
gekenschetst, bijvoorbeeld in de situatie van een houdstermaatschappij met verschillende
dochtermaatschappijen, waarbij door een van de dochtermaatschappijen de onderneming wordt gestaakt. Naar de mening van de wetgever werd met het voorgestelde art. 20a
Wet VPB 1969 dan ook bewust niet getracht gelijkheid te creëren tussen de afrekenmomenten in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, maar wordt beoogd de
handel in verlieslichamen te voorkomen.405 Gesteld kan worden dat de Raad van State
opnieuw heeft getracht – om met de woorden van Van Soest te spreken – een verklaring
van vermoedelijk overlijden af te geven voor vennootschappen waarvan de activiteiten
zijn gestaakt.
4.4

D E S T R U C TU UR VA N A R T . 2 0 A W E T V P B 1 9 6 9

Art. 20a Wet VPB 1969 is, zoals vermeld, de vervanger van het tegelijkertijd met de invoering van de Wet VPB 1969 per 1 januari 1970 geïntroduceerde art. 20, lid 5, (oud) Wet
VPB 1969. Voor een goed begrip van art. 20a Wet VPB 1969 is het mijns inziens goed om
kort stil te staan bij de belangrijkste knelpunten van deze bepaling. Art. 20a Wet VPB 1969
kent echter ook zijn eigen knelpunten, niet in de laatste plaats vanwege de gebrekkige
parlementaire behandeling die heeft plaatsgevonden in het kielzog van de enorme wetgevende operatie van de Wet IB 2001 en de Wet ondernemerspakket 2001.406 Een bespreking van deze parlementaire behandeling is een absolute noodzaak om art. 20a Wet VPB
404 Vgl. M.H.M. van Oers, ‘De doorstart van een NV/BV bij insolventie’, FM 121, Kluwer, Deventer
2007, p. 261 e.v. die van mening is dat art. 20a Wet VPB 1969 geen belemmering hoeft te vormen
bij een doorstart, omdat voldaan zal zijn aan de beleggings- en activiteitentoetsen. Slechts indien
het lichaam daadwerkelijk ophoudt te bestaan en vervolgens een doorstart plaatsvindt, vormt
art. 20a Wet VPB 1969 een belemmering.
405 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 19 e.v.
406 Wet van 11 mei 2000, Stb. 215 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) en de wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567 houdende wijziging van enkele
belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet
ondernemerspakket 2001).
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1969 goed te kunnen doorgronden. Hierbij komen dan ook duidelijk de verschillen tussen
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ten opzichte van art. 20a Wet VPB 1969 naar voren.
4.4.1

De knelpunten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969

In het wetsontwerp ‘Vennootschapsbelasting 1960’ werd voor het eerst een wettelijke
bepaling tegen de handel in verlieslichamen opgenomen, art. 19, lid 6, Ontwerp Wet
VPB 1960. Uiteindelijk is deze bepaling door vernummering als art. 20, lid 5, Wet
VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden.407 De memorie van toelichting was vrij
summier over de achtergrond van de voorgestelde maatregel: 408
‘De bepaling van het zesde lid van art. 19 is ingegeven door de noodzaak een dam op te werpen tegen het sinds de verruiming van de compensatietermijn in 1953 ingeslopen misbruik
van het verhandelen van lege vennootschappen louter om derden te doen profiteren van een
in zulk een vennootschap nog aanwezig verrekenbaar verlies.’
De noodzaak van een dergelijke bepaling was gelegen in de onsuccesvolle strijd van de fiscus tegen de handel in verlieslichamen. Zie onder andere HR 31 december 1958,
nr. 13.747, BNB 1959/64 en de daarop volgende resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269,
BNB 1962/206, die in paragraaf 4.3.2.1 uitgebreid aan bod zijn gekomen. Art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 (tekst 2000) luidde als volgt:
‘5. Verliezen van een lichaam dat zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt
worden niet verrekend met winsten van volgende jaren tenzij deze winsten hoofdzakelijk ten
goede kunnen komen aan de natuurlijke personen die onmiddellijk of middellijk aandeelhouder, lid, deelnemer of deelgerechtigde waren het op tijdstip waarop het lichaam zijn
onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt dan wel aan hun rechtsopvolgers
krachtens huwelijksvermogensrecht. Ten aanzien van een lichaam dat een onderneming is
aangevangen, is met betrekking tot de verrekening van verliezen uit die onderneming met
winsten van voorafgaande jaren de eerste volzin van overeenkomstige toepassing.’
Uit diverse jurisprudentie was gebleken dat deze bepaling in de praktijk niet voldeed.
Toch heeft het nog relatief lang geduurd voordat er actie werd ondernomen door de wetgever.409 In het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’ worden de knelpunten van
de regeling helder weergegeven:410

407 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 2. Zoals bekend heeft de parlementaire behandeling
van het Ontwerp Wet VPB 1960 vele jaren geduurd, mede als gevolg van kabinetswisselingen.
Art. 19, lid 6 is hierbij diverse malen vernummerd tot het zevende lid (nota van wijziging, Kamerstukken II, 1962-1963, 6000, nr. 10, p. 46), het zesde lid (tweede nota van wijziging,
Kamerstukken II, 1967-1968, 6000, nr. 17, p. 11), het vijfde lid (derde nota van wijziging, Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 24 en is uiteindelijk vanwege vernummering als art. 20, lid 5,
Wet VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden.
408 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 21.
409 Tijdens de parlementaire behandeling van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 werd in de literatuur
al geconstateerd dat de bepaling mogelijk niet voldeed. Zie bijvoorbeeld J. van Soest en
H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen over de leegte
heen’, De NV, december 1968. In jaren ’80 van de vorige eeuw is diverse malen aan de staatssecretaris van Financiën gevraagd of de regeling wel afdoende zou zijn, met name indien sprake was
van een beleggingsvennootschap. De staatssecretaris vond het echter niet nodig om op dat
moment nadere actie te ondernemen. Zie onder meer de Vaste Commissie voor Financiën,
22 november 1989, UCV 2, p. 2 e.v. en Vaste Commissie voor Financiën, 4 december 1989, UCV 4,
p. 4 e.v. In het wetsvoorstel uit 1994 waarbij de termijn voor voorwaartse verliesverrekening werd
voorgesteld, werd door de staatssecretaris aangekondigd dat hij bezig was zich te beraden op zijn
standpunt over art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Dit naar aanleiding van HR 9 november 1994,
nr. 29.675, BNB 1995/20. Zie Kamerstukken II, 1994-1995, 23 962, nr. 6.
410 Bijlage 2 van het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’, V-N 1999/30.3.
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‘Teneinde handel in – lege – vennootschappen met verliezen tegen te gaan, is een anti-misbruikbepaling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 opgenomen. Kort gezegd houdt
deze bepaling in dat het recht op verliescompensatie vervalt voor een lichaam dat na staking
van zijn onderneming een nieuwe onderneming begint waarvan de winsten hoofdzakelijk
ten goede komen aan andere aandeelhouders dan de aandeelhouders op het moment van
staking van de onderneming.
Handel in verliezen
In de praktijk is gesignaleerd dat de anti-misbruikbepaling (artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb)
op een aantal punten tekort schiet:
1. Mutaties tussen de oorspronkelijke aandeelhouders onderling hebben geen gevolgen voor
de verliescompensatie. Dit betekent dat een aandeelhouder die slechts een zeer gering percentage van de aandelen in een verlieslijdend lichaam bezit, en die na de staking van de
onderneming de overige aandelen verkrijgt, het recht verwerft op verrekening van alle verliezen. Het ligt voor de hand dit punt op te lossen door in de toekomst ook interne aandeelhouderswisselingen in de beschouwing te betrekken. Uiteraard gaat het daarbij alleen om
een substantiële aandeelhouderswisseling, waarbij wisselingen tussen aandeelhouders die
kunnen worden aangemerkt als verbonden lichamen buiten beschouwing blijven.
2. De huidige bepaling heeft geen betrekking op een lichaam dat geen materiële onderneming heeft gedreven. Verliezen uit hoofde van beleggingen zijn daardoor ook na aandeelhouderswisseling verrekenbaar met winsten uit latere, nieuwe activiteiten. Het ligt voor de
hand dit punt op te lossen door bij een vennootschap die zich (hoofdzakelijk) bezighoudt met
beleggen, het recht op verrekening van nog openstaande verliezen te laten vervallen indien
zich een substantiële aandeelhouderswisseling voordoet.
3. Doordat de huidige bepaling aanknoopt bij de staking van de onderneming, is zij niet of
moeilijk toepasbaar in situaties waarin de aard of de omvang van de onderneming rond de
aandeelhouderswisseling substantieel verandert. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan een lichaam met grote verliezen, waarvan de onderneming is gestaakt, en waarin vóór
de aandeelhouderswisseling een nieuwe activiteit wordt gestart of beleggingen worden
ingebracht. De verliezen van de oude activiteit worden dan onder nieuwe aandeelhouders
verrekend met de winsten van de nieuwe activiteit of met de winsten uit de beleggingen. Een
oplossing hiervoor kan worden gevonden door bij een substantiële aandeelhouderswisseling
voor het vervallen van het recht op verliesverrekening het criterium staking van de onderneming te vervangen door een ander criterium. Te denken valt aan het criterium ‘verandering van de identiteit van de vennootschap’. Met een dergelijk criterium kan handel in verliezen worden voorkomen zonder dat vanuit economisch opzicht wenselijke overdrachten
(aandeelhouderswisseling die gepaard gaat met voortzetting, reorganisatie of modernisering) in de weg worden gestaan. Bij de identiteit van de vennootschap speelt een aantal
aspecten een rol, zoals de bedrijfsmiddelen en personeel waarmee de onderneming wordt
gedreven, de klantenkring, het soort product dat wordt gemaakt, de relatieve omvang van
de verlieslijdende activiteit etc. Indien een aantal van deze aspecten in stand blijft is er geen
sprake van een ongewenste verliesverrekening. Een wijziging van de identiteit behoeft voorts
niet aanwezig te zijn ingeval de producten die door de onderneming worden gemaakt, worden aangepast aan nieuwe economische omstandigheden (wijziging van de markt), of de
activiteiten worden gemoderniseerd dan wel gereorganiseerd. Voorts speelt het tijdselement
een rol. Een wijziging van identiteit zal minder snel aanwezig worden geacht naarmate de
termijn die sinds de aandeelhouderswisseling is verstreken langer is; een onderneming moet
zich immers kunnen aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.
Of er sprake is van een substantiële aandeelhouderswisseling en een voortzetting van activiteiten zal moeten worden getoetst. Deze toetsing vindt plaats op het moment dat de vennootschap de verliezen feitelijk wil verrekenen. Het toetsen van de aandeelhouderswisseling
is – behalve bij beursfondsen – eenvoudig. Dit is minder eenvoudig ten aanzien van de vraag
of de identiteit gelijk is gebleven. Teneinde belastingplichtigen zekerheid te geven omtrent
de verliesverrekening wordt belastingplichtigen de mogelijkheid geboden om op het moment
dat de aandeelhouderswisseling plaatsvindt, door de fiscus te laten toetsen of de verlieslijdende activiteit nog in voldoende mate aanwezig is. Bij de feitelijke verliesverrekening
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wordt de identiteit vergeleken met de identiteit van de onderneming op het moment van
aandelenoverdracht.’
Ook tijdens de parlementaire behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 kwamen de knelpunten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 aan de orde.411 In de praktijk was gebleken
dat de regeling op een aantal punten tekort schoot: 412
1. De Hoge Raad had reeds diverse malen bepaald dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969
niet van toepassing was, indien de belastingplichtige geen materiële onderneming had
gedreven, maar zich bezighield met beleggen.413 Voor de toepassing van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 was namelijk vereist dat de belastingplichtige zijn onderneming
had gestaakt en het beleggen van vermogen werd/wordt niet aangemerkt als het drijven van een onderneming, zodat van staking geen sprake kon zijn.
2. In het verlengde van de situaties waarin geen materiële onderneming wordt gedreven,
ligt de situatie dat de belastingplichtige een materiële onderneming heeft gedreven die
verlieslijdend was en door hem nog niet was gestaakt, maar in een afgeslankte vorm
werd voortgezet (duurzame inkrimping). Hierdoor konden de aandelen in een verlieslijdend lichaam worden overgedragen en nog enige tijd in afgeslankte vorm door de
nieuwe aandeelhouders worden voortgezet, waarbij dan tevens nieuwe (beleggings)activiteiten konden worden ingebracht. Het stringente stakingscriterium van
90% bood hierbij voldoende ruimte om art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 buiten toepassing te laten.
3. De regeling was niet van toepassing bij zogeheten interne aandeelhouderswisselingen.414 Hierdoor was het mogelijk dat derden vóór de staking van een onderneming
een relatief gering belang in de verliesvennootschap namen, waardoor na staking van
de oorspronkelijke onderneming deze derden de overige aandelen in het verlieslichaam konden verwerven, waarbij zij vervolgens konden beschikken over alle aanwezige compensabele verliezen.
4. Er bestond bezwaar tegen de mogelijkheid van de overdracht van verliezen van vennootschappen die weliswaar ondernemingsactiviteiten verrichten, maar waarbij de
winst voor een groot deel wordt behaald met activa die als beleggingsobject kunnen
worden verhandeld. Bij overdracht zouden de nieuwe aandeelhouders de beschikbare
verliezen kunnen benutten door de inbreng van soortgelijke activa, waardoor strikt
genomen geen sprake zou zijn van een andersoortige activiteit, terwijl evenmin sprake
zou zijn van beleggen.
Op basis van voornoemde bezwaren en knelpunten bleken er in de praktijk voldoende
mogelijkheden te bestaan om de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te
omzeilen. Om die reden werd op 27 juni 2000 een wetsvoorstel ingediend dat deze knelpunten beoogde weg te nemen. Dit wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten
c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet onderne-

411 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 11 e.v. Het vierde bezwaar is eerst bij de inhoudelijke
behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 in de nota naar aanleiding van het verslag naar voren
gekomen. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 38 en de brief van de staatssecretaris van
Financiën van 9 februari 2001, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 89c, p. 4.
412 Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 voldeed volgens Van Horzen ook niet in de situatie dat een stichting haar onderneming staakte en vervolgens een nieuwe onderneming begon. Alsdan zouden de
verliezen niet ten goede komen aan natuurlijke personen, aangezien zij geen belang bij de winst
van de stichting kunnen hebben. Zie F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting,
FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2006, p. 73.
413 Zie onder meer HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20 en HR 29 januari 1997, nr. 31.847,
BNB 1997/89. Met het arrest HR 23 mei 1979, nr. 19.077, BNB 1979/182 was reeds onduidelijkheid
ontstaan omtrent de invulling van het ondernemingsbegrip voor de toepassing van art. 20, lid 5
(oud), Wet VPB 1969. Zie over dit arrest bijvoorbeeld G. Telkamp, ‘Twee artikel 20, vijfde lid, gevallen. Was deze reparatiewetgeving nodig?’, WFR 1980/77.
414 Zie onder meer HR 28 april 1993, nr. 28.618, BNB 1993/215.
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merspakket 2001)415 voorzag in de vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door
een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969. Nadien is art. 20a Wet VPB 1969 op enkele plaatsen gewijzigd en aangescherpt, voor het laatst per 1 januari 2011.
4.4.2

De wetsgeschiedenis en totstandkoming van art. 20a Wet VPB 1969

Zoals vermeld is het voor een goed begrip van art. 20a Wet VPB 1969 van wezenlijk belang
om het verloop van de parlementaire behandeling in ogenschouw te nemen, inclusief het
commentaar van de Raad van State dat door de wetgever (nagenoeg) geheel ter zijde is
geschoven (zie hierna). De oorspronkelijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 is hierbij bij
nota van wijziging vervangen door een volledig herzien art. 20a Wet VPB 1969. Deze wijziging was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke tekst en toelichting veelal tot verschillende uitleg konden leiden. De oorspronkelijke memorie van toelichting werd bij de nota
van wijziging echter niet ingetrokken. De status van deze memorie van toelichting is hierdoor ongewis. Hoewel ter zake van sommige onderdelen van de oorspronkelijke memorie
van toelichting naar mijn mening evident is dat deze onderdelen voor het nadien gewijzigde art. 20a Wet VPB 1969 niet langer van belang (kunnen) zijn, is dit bij andere onderdelen van de memorie van toelichting veel minder duidelijk. Uit de tot op heden gepubliceerde jurisprudentie en beleidsbesluiten inzake de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969
kan ik niet anders afleiden dat ook de Hoge Raad en het Ministerie van Financiën worstelen met deze gebrekkige parlementaire behandeling. Deze gebrekkige parlementaire
behandeling is ten zeerste te betreuren en zal in voorkomende gevallen ten nadele van de
belastingplichtige kunnen uitvallen. Dit laatste zal misschien uiteindelijk wel de bedoeling zijn geweest van de regeling van art. 20a Wet VPB 1969, maar mag mijns inziens nimmer het gevolg zijn van het gebrekkige wetgevingsproces zelf.
4.4.2.1
Het oorspronkelijke wetsvoorstel 27 209
In deze paragraaf behandel ik het oorspronkelijke wetsvoorstel en dan met name de
belangrijkste knelpunten van dit wetsvoorstel, omdat dit naar mijn mening van belang is
voor de interpretatie van het daadwerkelijk ingevoerde art. 20a Wet VPB 1969. De oorspronkelijke bepaling van art. 20a Wet VPB 1969, dat negen leden bevatte, was als volgt
opgebouwd:
• Het eerste lid bevatte de hoofdregel op grond waarvan een wijziging van de uiteindelijke zeggenschap dan wel de uiteindelijke gerechtigdheid in belangrijke mate
(d.w.z. voor 30% of meer) in beginsel leidde tot verval van de verliesverrekening. De wijziging in de gerechtigdheid diende beoordeeld te worden door een vergelijking te
maken tussen het einde van het jaar waarin het verlies werd geleden en het einde van
het jaar waarin de belastbare winst werd behaald.
• Het tweede lid bevatte een uitzondering op het eerste lid op grond waarvan een wijziging van de directe gerechtigdheid of directe zeggenschap van een dochtermaatschappij niet leidde tot verval van de verliesverrekening indien deze dochtermaatschappij
deel bleef uitmaken van het concern waarvan zij deel uitmaakte. Voor het begrip ‘concern’ werd verwezen naar het toenmalige art. 15b, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 dat
weer verwees naar art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969.
• Het derde lid bevatte een uitzondering voor beursvennootschappen en voor wijzigingen die voortvloeiden uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht.
• Het vierde lid bevatte een beleggingstoets en activiteitentoets op grond waarvan het
eerste lid buiten toepassing bleef indien het vermogen van de belastingplichtige niet
voldoende bestond uit beleggingen en de belastingplichtige geen andersoortige activiteiten was aangevangen dan wel had verkregen van een verbonden persoon/lichaam.
415 Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567 houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. in
verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket
2001).
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• Het vijfde lid bevatte een uitzondering op de activiteitentoets indien de belastingplichtige vermogensbestanddelen had verkregen van een verbonden persoon/lichaam in
het kader van een bedrijfsfusie, juridische fusie/splitsing of binnen een bestaande fiscale eenheid.
• Het zesde lid bepaalde dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing was ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening.
• Het zevende lid bepaalde dat onder dochtermaatschappij werd verstaan een lichaam
waarvan het belang voor ten minste een derde gedeelte berust bij een ander lichaam.
• Het achtste lid bepaalde dat de belastingplichtige zekerheid vooraf kon krijgen over de
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.
• Het negende lid voorzag in de mogelijkheid van herwaardering van vermogensbestanddelen zodat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 enigszins kon worden verzacht.
In het onderstaande ga ik kort in op de werking van belangrijkste onderdelen van het oorspronkelijke art. 20a Wet VPB 1969, voor zover deze in de nadien ingediende nota van wijziging aanzienlijk zijn gewijzigd en daarmee dus ook voor een goede analyse van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 noodzakelijk zijn.
4.4.2.1.A Wijziging uiteindelijke zeggenschap/gerechtigdheid in winstjaar ten opzichte van
verliesjaar
Uit de tekst en toelichting van het oorspronkelijke art. 20a Wet VPB 1969 bleek dat de aandeelhouderstoets veel genuanceerder van opzet was dan onder de vigeur van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969. Op grond van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was immers slechts
van belang wie de aandeelhouders waren op het moment van de (nagenoeg) gehele staking van de onderneming en het winstjaar. Dit betrof dan ook een eenmalige toets. Het
oorspronkelijke art. 20a Wet VPB 1969 bepaalde echter dat telkenmale een vergelijking
diende te worden gemaakt tussen het einde van het verliesjaar en het einde van het winstjaar, i.e. een periodetoets in plaats van een eenmalige toets.416 Wanneer op basis van deze
vergelijking sprake was een wijziging van de uiteindelijke zeggenschap dan wel van de
uiteindelijke gerechtigdheid, vervielen in beginsel de verliezen, tenzij voldaan kon worden aan een van de uitzonderingsbepalingen. Afhankelijk van de aandeelhouders in het
specifieke verliesjaar ten opzichte van het specifieke winstjaar diende aldus steeds bepaald te
worden of sprake was geweest van wijziging van de uiteindelijke zeggenschap/gerechtigdheid in belangrijke mate (d.w.z. voor 30% of meer). Bij een overdracht van 100% van de aandelen in een verlieslichaam was er praktisch gezien overigens nauwelijks een verschil in
deze benadering. Weliswaar diende op grond van het voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969
telkenmale de vergelijking te worden gemaakt tussen het verliesjaar en het winstjaar,
maar deze vergelijking pakte veelal niet anders uit dan bij de vergelijking tussen de aandeelhouders op het moment van de staking en de aandeelhouders in het winstjaar (na de
aandelenoverdracht).
Een belangrijk gevolg van het voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969 was dat, indien de aandelen in een verlieslichaam op enigerlei reden weer werden terugovergedragen aan de
oorspronkelijke aandeelhouders, de verliezen weer konden ‘herleven’. Op basis van de
vergelijking tussen het einde van het verliesjaar en het einde van het winstjaar was alsdan
immers niet langer sprake van een wijziging van de uiteindelijke zeggenschap/gerechtigdheid in belangrijke mate. De staatssecretaris van Financiën heeft dit nadien ook bevestigd
in de nota naar aanleiding van het verslag bij de behandeling van het oorspronkelijke
wetsvoorstel.417 De staatssecretaris merkt letterlijk op dat verliezen kunnen herleven bij
een terugoverdracht van de aandelen in een verlieslichaam aan de oorspronkelijke aan416 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56.
417 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41. Zie tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 en de aldaar opgenomen voorbeelden. Ik kom hier verderop in paragraaf 5.3.2.1. nog op terug.
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deelhouders. De handel in het verlieslichaam wordt hiermee immers ongedaan
gemaakt.418
De wettekst van het oorspronkelijke eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 sprak van een
wijziging in de uiteindelijke gerechtigdheid of in de uiteindelijke zeggenschap van de
belastingplichtige. Wat precies met deze begrippen werd bedoeld, is niet geheel duidelijk
worden. De wetgever heeft deze begrippen bewust niet nader willen definiëren. Op deze
wijze zou een materiële toetsing mogelijk blijven, zodat voorkomen kon worden dat figuren worden gehanteerd die weliswaar in de vorm, maar niet in resultaat afwijken van de
in de wet omschreven situaties.419 Met de aansluiting van de wettekst bij een wijziging in
de uiteindelijke zeggenschap dan wel gerechtigdheid werd uitdrukkelijk beoogd om de
interne aandeelhouderswijzigingen onder het toepassingsbereik van art. 20a te laten vallen.420 Hiermee zou worden voorkomen dat derden een klein belang in het verlieslichaam
zouden nemen teneinde te kunnen profiteren van de verliesverrekeningsmogelijkheden.
Op basis van de voorgestelde tekst vielen echter ook grotere overdrachten, bijvoorbeeld
de overdracht van een 50%-belang van een aandeelhouder aan de andere 50%-aandeelhouder, onder het toepassingsbereik van het voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969.
4.4.2.1.B Concernuitzondering voor directe verhangingen binnen concern
Zoals vermeld bevatte het voorgestelde tweede lid van art. 20a Wet VPB 1969 een uitzondering op het eerste lid op grond waarvan een wijziging van de directe gerechtigdheid of
directe zeggenschap van een dochtermaatschappij niet leidde tot verval van de verliesverrekening indien deze dochtermaatschappij deel bleef uitmaken van het concern waarvan
zij deel uitmaakte. Hierbij werd voor het begrip ‘concern’ verwezen naar het bestaande
art. 15b, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 dat weer verwees naar art. 10a, lid 4, Wet
VPB 1969. Art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 bepaalt dat onder een verbonden lichaam wordt
verstaan:
a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte een
belang heeft;
b. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte een belang heeft in de belastingplichtige;
c. een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl
deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige.
Met het voorgestelde tweede lid van art. 20a Wet VPB 1969 werd beoogd te voorkomen dat
bij een verhanging van een lichaam binnen concern de verliesverrekening ter discussie
kwam te staan.421
De voorgestelde tekst leidde vanwege de gebrekkige formulering echter tot de nodige
vraagtekens. Zo kon worden afgevraagd waarom op basis van de voorgestelde wettekst
van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 een directe wijziging van de gerechtigdheid of zeggenschap niet leidde tot toepassing van het eerste lid. Op basis van het voorgestelde eerste lid
diende immers alleen gekeken te worden naar een wijziging in de uiteindelijke zeggen418 Op basis van een letterlijke lezing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 zou betoogd kunnen worden dat een terugoverdracht van de aandelen in een verlieslichaam onder toepassing van art. 20,
lid 5 (oud) Wet VPB 1969 ook zou kunnen leiden tot de gevolgtrekking dat de verliezen zouden
herleven. Bij terugoverdracht komen de verliezen immers weer ten goede aan de oorspronkelijke
aandeelhouders. Anderzijds kan echter betoogd worden dat op basis van de tekst van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 een verlies definitief verloren zou gaan. Voor zover mij bekend is er geen
jurisprudentie op dit gebied gepubliceerd.
419 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39. De wetgever denkt hierbij bijvoorbeeld aan converteerbare obligaties, waarbij de zeggenschap via prioriteitsaandelen geheel aan de obligatiehouder toekomt. Certificering van aandelen werd niet als een wijziging in de zeggenschap of
gerechtigdheid aangemerkt.
420 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
421 Zie Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56.
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schap of gerechtigdheid, zodat een directe wijziging überhaupt niet onder het toepassingsbereik viel. Ook de NOB plaatste in haar wetscommentaar aan de hand van twee
voorbeelden grote vraagtekens bij de voorgestelde tekst van het tweede lid. Vanwege het
belang van de door de NOB aangedragen voorbeelden voor de uiteindelijke ingevoerde
concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 en de reikwijdte van het arrest HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27,
V-N 2006/49.16 geef ik onderstaand de door de NOB aangehaalde voorbeelden weer:422
‘Vennootschap A en vennootschap B worden elk gehouden door andere aandeelhouders.
A en B houden elk 50% van de aandelen in C. A-C en B-C vormen een concern. Nu verkoopt
A zijn aandelen in C aan B. Verliest C nu de verliescompensatie? Er zijn twee lezingen mogelijk:
C behoorde voor de aandelenoverdracht tot 2 concerns, namelijk A-C en B-C en na de overdracht niet meer. Omdat concern A-C verdwijnt, is er geen bescherming door art. 20a, lid 2.
Voor de overdracht was er een AC-concern en een BC-concern. C behoort nog steeds tot BC
dus wel toepassing van lid 2 en geen verlies van de verliescompensatie. Voor benadering 1
spreekt dat dit aansluit bij hetgeen in de Memorie van Toelichting is opgemerkt over de concernuitzondering en bij de bedoeling van de wetgever dat verliescompensatie niet terecht
mag komen bij andere aandeelhouders dan degenen die aandeelhouder waren ten tijde van
het maken van het verlies. Voor benadering 2 spreekt dat lid 2 anders een dode letter zou
zijn. Deze bepaling behoeft immers in de interne situatie niet aan de orde te komen.’
In onderdeel 10 van het commentaar gaat de NOB vervolgens nog in op het volgende voorbeeld:
‘Twee broers houden ieder 50% van de aandelen van een BV die verliezen lijdt. Op enig
moment stapt één broer uit en draagt zijn aandelen over aan zijn broer. In dat geval gaat
de hele verliescompensatie verloren, en verliest dus ook de overnemende broer “zijn” aandeel
in het verlies. In dit verband vraagt de Orde tevens de aandacht voor de joint-venture vennootschap welke na een verliesgevende periode nieuwe activiteiten is aangevangen. Volgens
de toelichting op het voorgestelde tweede lid van artikel 20a zou bij een overdracht van aandelen tussen joint-venturepartners het recht op verliescompensatie in de regel in stand blijven. Dit wordt verklaard aan de hand van de concerndefinitie van artikel 15b lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969 welke bij een belang van ten minste een derde een concern veronderstelt. De Orde constateert dat de nieuwe regeling een joint-venture vennootschap gehouden
door vennootschappen bevoordeelt ten opzichte van vennootschappen gehouden door
natuurlijke personen die geen beroep kunnen doen op het tweede lid van artikel 20a. De
Orde vraagt de staatssecretaris dit onderscheid te verklaren. De Orde is van mening dat in
de concerndefinitie van artikel 20a lid 2 het begrip “direct” dient te vervallen voor situaties
van verhangingen van indirecte belangen binnen een concernverband indien het concern uit
meerdere vennootschapslagen bestaat.’
Op basis van de voorgestelde tekst en toelichting was niet duidelijk hoe de door NOB aangehaalde voorbeelden zouden uitwerken. De staatssecretaris merkte naar aanleiding van
de hiervoor genoemde voorbeelden van de NOB op dat hij bereid was te bezien of de voorgestelde maatregel nader zou moeten worden toegespitst. In samenhang daarmee zou hij
bezien welke rol de concernuitzondering daarbij moest blijven vervullen.423 Vervolgens
werd een nota van wijziging ingediend met daarin opgenomen de gewijzigde tekst van

422 Onderdeel 2.3 van het NOB commentaar op wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 (27 209)) van 23 augustus 2000. Zie tevens D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe concernuitzonderingsbepaling van art. 20a Wet VPB 1969: Nog één keer HR 22 september 2006’,
MBB 2009 nr. 9, p. 330-335.
423 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
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art. 20a Wet VPB 1969.424 Van belang is nog om te constateren dat de staatssecretaris zich
nimmer heeft uitgelaten over de door NOB aangehaalde voorbeelden.425
4.4.2.1.C De uitzondering voor beursvennootschappen
Op grond van het voorgestelde derde lid, onderdeel a van art. 20a Wet VPB 1969 gold een
uitzondering op de aandeelhoudertoets die met name bedoeld was voor beursvennootschappen. Het voorgestelde art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 bepaalde dat een wijziging van
de uiteindelijke zeggenschap over een lichaam of de uiteindelijke gerechtigdheid tot het
vermogen van een lichaam niet leidde niet tot toepassing van het eerste lid indien de wijziging niet uitging boven hetgeen als gebruikelijk kon worden aangemerkt, mits het
lichaam niet bekend is of bekend had kunnen zijn met wie de uiteindelijke zeggenschap
over het lichaam of de uiteindelijke gerechtigdheid tot zijn vermogen had. Op basis van
de letterlijke lezing van de bepaling was de bepaling echter ruimer opgezet en daardoor
niet alleen van toepassing op beursvennootschappen. De NOB had daarom in haar commentaar ook verzocht om verduidelijking van deze bepaling en om de bepaling niet te
beperken tot transacties die via de beurs plaatsvinden.426 Tevens kon worden afgevraagd
of een overname al dan niet als ‘gebruikelijke handel’ moest worden aangemerkt. De NOB
stelde dan ook voor om de term ‘gebruikelijke handel’ te laten vervallen en de uitzondering meer toe te spitsen op beursgenoteerde vennootschappen. Dit laatste is echter door
de staatssecretaris van Financiën afgewezen.427
4.4.2.1.D De beleggings- en activiteitentoetsen
Met de voorgestelde beleggings- en activiteitentoetsen werd beoogd om de bepaling tegen
de handel in verlieslichamen ook van toepassing te laten zijn op belastingplichtigen die
geen materiële onderneming dreven. De voorgestelde beleggingstoets was nogal stringent
geformuleerd en bepaalde dat de bezittingen van de belastingplichtige op geen enkel tijdstip in het verliesjaar en het winstjaar in belangrijke mate (d.w.z. 30% of meer) mochten
bestaan uit beleggingen.428 De formulering was dusdanig stringent dat, indien de bezittingen van een belastingplichtige op enig moment voor 30% of meer bestonden uit beleggingen, ongeacht de overige activiteiten, de verliesverrekening verloren zou gaan. Daarnaast
kon onduidelijkheid bestaan over het begrip beleggingen.429
De beleggingstoets diende echter in samenhang te worden gezien met de activiteitentoets. Deze toets bepaalde dat een belastingplichtige in het verliesjaar geen ‘andersoortige
activiteiten’ mocht zijn aangevangen dan wel vermogensbestanddelen hebben ontvangen
van een verbonden natuurlijk persoon of een verbonden lichaam. In de situatie dat vermogensbestanddelen waren verkregen in het kader van een (bedrijfs)fusie, splitsing of
binnen de fiscale eenheid, zou voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 winstsplitsing dienen plaats te vinden.430 Ook de toepassing van deze activiteitentoets leidde tot
424 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7.
425 Dit lijkt mij overigens ook verstandig. Uit de voorbeelden van de NOB blijkt evident dat de oorspronkelijk voorgestelde tekst van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 niet voldeed.
426 Onderdeel 10.4 van het NOB-commentaar op wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 (27 209)) van 23 augustus 2000.
427 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
428 Volledigheidshalve werd nog opgemerkt dat de afwezigheid van enig bezit de beperking van de
verliesverrekening niet zou opheffen. Zie Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 57.
429 Deze onduidelijkheid zou volgens de NOB met name gelden voor banken en verzekeringsmaatschappijen in het licht van het arrest HR 23 juni 1999, nr. 34.021, BNB 1999/321, in welk arrest de
Hoge Raad bepaalde dat effecten die door een verzekeringsmaatschappij werden gehouden niet
in aanmerking kwamen voor toepassing van de ruilarresten dan wel de vervangingsreserve
(thans: de herinvesteringsreserve). Op de nadere invulling van het begrip beleggingen kom in
paragraaf 5.4.1 nog terug.
430 Dit is in zoverre opmerkelijk dat een regeling voor ‘activiteitencompartimentering’ zoals voorgesteld door de Raad van State door de wetgever in het Nader Rapport werd afgewezen. Zie Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 20.
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veel onduidelijkheid en tijdens de parlementaire behandeling werd de vrees geuit dat
deze bepaling tot een belemmering van reële saneringsoperaties zou kunnen leiden.431 Op
basis van de letterlijke tekst van de regeling zou de verliesverrekening echter ook komen
te vervallen indien de bestaande aandeelhouders nieuwe activiteiten zouden gaan ontplooien en vervolgens de aandelen werden overgedragen.432 De staatssecretaris van Financiën gaf aan dat hij de regeling nader zou bezien, temeer omdat was gebleken dat de beleggings- en activiteitentoetsen niet werkten in de situatie van verliesvennootschappen die
ondernemingsactiviteiten verrichten, maar waarbij de winst voor een groot deel wordt
behaald met activa die ook als beleggingsobject kunnen worden verhandeld.433
Samenvattend kan worden gesteld dat het oorspronkelijke voorgestelde art. 20a Wet
VPB 1969 te veel knelpunten en onduidelijkheden bevatte. De aandeelhouderstoets en de
uitwerking van de concernuitzonderingsbepaling waren onduidelijk, terwijl de beleggings- en activiteitentoetsen ook veel vragen opriepen, waarbij reële saneringsoperaties
en herstructureringen mogelijkerwijs ook onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet
VPB 1969 konden vallen. Dit heeft ertoe geleid dat een nota van wijziging werd ingediend,
die in de volgende paragraaf wordt besproken.
4.4.2.2
De nota van wijziging
De nota van wijziging bevatte een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969 dat (op enkele uitzonderingen na) nagenoeg overeenkomt met de huidige tekst van art. 20a Wet
VPB 1969.434 Het bijzondere en tegelijkertijd verwarrende is dat de oorspronkelijke
memorie van toelichting nimmer is ingetrokken. De vraag rijst dan ook wat de status van
deze memorie van toelichting is ten aanzien van de nota van wijziging en de daarin opgenomen toelichting. Anders gezegd: kan de nota van wijziging en de bijbehorende toelichting zelfstandig gelezen worden zonder de oorspronkelijk voorgestelde tekst en memorie
van toelichting van art. 20a Wet VPB 1969? Hoewel de nota van wijziging op enkele plaatsen weliswaar teruggrijpt naar de oorspronkelijke toelichting, dient deze vraag in mijn
optiek bevestigend te worden beantwoord. Dit teruggrijpen gebeurt namelijk met name
om de aanvankelijk gesignaleerde knelpunten en onduidelijkheden van het oorspronkelijke wetsvoorstel weg te nemen.435 De nota van wijziging vermeldt in dit verband:
‘In de memorie van toelichting en in de nota naar aanleiding van het verslag is uiteengezet
dat er bij de toepassing van het in artikel 20, vijfde lid, van de Wet Vpb gehanteerde stakingscriterium duidelijke knelpunten zijn gesignaleerd. In de nota naar aanleiding van het
verslag is in dit verband aangegeven dat de afgelopen jaren is gebleken dat dit criterium
tekort schiet in een aantal situaties waarin bij de verkoop van aandelen in een verliesvennootschap de potentiële belastingbesparing die mogelijk is door de nog te verrekenen verliezen, centraal staat, en niet de activiteiten of de organisatie van de vennootschap. (...) In het
wetsvoorstel is getracht deze situaties die nog niet worden bestreden door artikel 20, vijfde
lid, te bestrijden door het stakingscriterium te vervangen door een ‘beleggingstoets’ en een
‘activiteitentoets’. In de nota naar aanleiding van het verslag is aangegeven dat de activiteitentoets – zoals die thans is geformuleerd – bij nadere beschouwing er onbedoeld toe zou
kunnen leiden dat de aanpassing van ondernemingen aan veranderende omstandigheden
wordt bemoeilijkt. Voorts is in die nota uiteengezet dat aan de andere kant inmiddels is
gebleken dat de beleggingstoets of de activiteitentoets niet werkt in de situatie van verliesvennootschappen die ondernemingsactiviteiten verrichten, maar waarbij de winst voor een
groot deel wordt behaald met activa die ook als beleggingsobject kunnen worden verhan-

431 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 5, p. 34.
432 In gelijke zin F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures,
2e druk, Kluwer, Deventer 2010, p. 73.
433 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 42.
434 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7.
435 Dit neemt overigens niet weg dat feit blijft dat de oorspronkelijke memorie van toelichting niet
is ingetrokken en aldus te allen tijde onduidelijkheid kan blijven bestaan over de status hiervan.
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deld. (...) Op grond van die overwegingen heb ik in de nota naar aanleiding van het verslag
aangegeven dat ik zou bezien of de voorgestelde reparatiemaatregel zodanig kan worden
aangepast dat hij specifieker wordt toegesneden op de hiervoor beschreven situaties. De in
deze nota van wijziging voorgestelde aanpassing strekt daartoe. Met die aanpassing wordt
bereikt dat de ongewenste handel in verliezen wordt tegengegaan, zonder dat er nadelige
gevolgen optreden voor de economische dynamiek. De aanpassing heeft geen gevolgen voor
de verwachte budgettaire opbrengst. Er worden immers slechts onbedoelde neveneffecten
mee voorkomen.’
Met vorenstaande passage hebben de opmerkingen over de toepassing van de beleggingsen activiteitentoetsen in de memorie van toelichting en de nota naar aanleiding van het
verslag in mijn optiek hun betekenis verloren. Datzelfde geldt mijns inziens – hoewel niet
onomstreden436 – voor de toepassing van de aandeelhouderstoets. In de nota van wijziging
wordt expliciet opgemerkt dat een koerswijziging ten opzichte van het oorspronkelijke
voorstel is beoogd:437
‘In het thans voorgestelde eerste lid van het nieuwe artikel 20a is bepaald dat openstaande
verliezen in beginsel niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn vanaf het jaar waarin het uiteindelijke belang in het verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd (waarin – kort
gezegd – sprake is van een belangrijke aandeelhouderswisseling). Of sprake is van een
belangrijke wijziging wordt beoordeeld door vergelijking van de uiteindelijke ‘belanghebbenden’ in het jaar waarin een aandeelhouderswisseling plaatsvindt met de uiteindelijke
belanghebbenden aan het begin van het oudste verliesjaar. Gekozen is voor het begrip
‘belang’, omdat in de praktijk onduidelijkheid bleek te bestaan over de begrippen ‘gerechtigdheid’ en ‘zeggenschap’ in het oorspronkelijke voorstel. Het begrip belang komt ook in
andere bepalingen in de Wet Vpb voor en moet, conform de uitleg bij die bepalingen, materieel worden getoetst. (...) Door de gewijzigde opzet wordt het ook mogelijk om in het jaar
van aandeelhouderswisseling reeds zekerheid te verkrijgen omtrent de vraag of de bepaling
al dan niet van toepassing is.’
Ik kan hier niet anders uit afleiden dan dat de vergelijking tussen het verliesjaar en het
winstjaar, zoals deze op basis van de oorspronkelijk voorgestelde tekst van art. 20a
Wet VPB 1969 diende te geschieden, niet langer noodzakelijk is. Ook de wettekst ondersteunt deze uitleg, getuige de zinsnede ‘met ingang van het jaar waarin de wijziging heeft
plaatsgevonden’. Hierdoor hoeft niet gewacht te worden tot een winstjaar om te beoordelen of de verliesverrekening in stand blijft. Thans is slechts de vergelijking tussen het oudste verliesjaar en het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling van belang. De toepassing van de aandeelhouderstoets is in die zin dus minder bewerkelijk geworden,
omdat in beginsel slechts eenmaal een vergelijking hoeft te worden gemaakt en niet,
zoals op basis van de oorspronkelijke tekst moest gebeuren, telkenmale tussen het betreffende verliesjaar en het betreffende winstjaar. Het winstjaar is zelfs in zijn geheel irrelevant geworden voor de toepassing van de aandeelhouderstoets.438
De nota van wijziging voorzag ook in overgangsrecht. Ik verwijs hiervoor naar
paragraaf 4.4.2.8.A.
4.4.2.3
De gelaagde structuur van art. 20a Wet VPB 1969
De uiteindelijk ingevoerde tekst van art. 20a Wet VPB 1969 is opgebouwd uit 12 leden. In
bijlage A is de volledige tekst van deze bepaling zoals deze luidt per 1 januari 2012 volledig weergegeven. Ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 heeft het uiteindelijk
436 Ik kom hier in paragraaf 5.3 op terug.
437 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
438 Het winstjaar is nog wel van belang voor de vraag of een verlies uiteindelijk daadwerkelijk verrekenbaar is, aangezien art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 bepaalt dat de bezittingen van de belastingplichtige in het winstjaar gedurende negen maanden niet grotendeels mogen bestaan uit beleggingen.
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ingevoerde art. 20a Wet VPB 1969 een ingrijpende wijziging ondergaan. Voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 bestonden cumulatief twee vereisten, namelijk
een wijziging van de aandeelhouders voor meer dan 30% en een staking van de onderneming van 90% of meer. Art. 20a Wet VPB 1969 neemt de aandeelhouderstoets als uitgangspunt. Wanneer het belang in een belastingplichtige die beschikt over compensabele verliezen in belangrijke mate (30% of meer439) wijzigt, dan vervallen in beginsel de verliezen
van alle jaren voorafgaande aan deze wijziging van het belang. Dit betekent dat elke wijziging van een belang in belangrijke mate in een verlieslichaam getoetst dient te worden
aan art. 20a Wet VPB 1969. Ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is derhalve
sprake van verschuiving van een ‘ja, mits’-benadering naar een ‘nee, tenzij’-benadering.440
Deze ‘nee, tenzij’-benadering heeft er tevens toe geleid dat art. 20a Wet VPB 1969 negatief
is geformuleerd. Art. 20a Wet VPB 1969 bevat maar liefst 22 keer het woord ‘niet’, hetgeen
de leesbaarheid niet ten goede komt. De lezer vervalt hierdoor telkens in dubbele ontkenningen, waardoor men het spoor in deze toch al gecompliceerde bepaling eenvoudig bijster raakt.
Wanneer er sprake is van een wijziging van het belang in belangrijke mate, is mogelijk
een uitzondering op de aandeelhouderstoets van toepassing. De mogelijke uitzonderingen zijn opgenomen in art. 20a, lid 2 en 3, Wet VPB 1969. Het gaat dan om wijzigingen in
het belang die voortvloeien uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht (lid 2, onderdeel a), een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon die bij het begin van het oudste verliesjaar reeds ten minste
een derde deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige had (lid 2,
onderdeel b) of indien het de belastingplichtige niet bekend is of bekend had kunnen zijn
dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, mits
de wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt (lid 3).
Een verlies komt niet te vervallen indien de belastingplichtige kan voldoen aan zowel de
beleggingstoets als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De beleggingstoets is opgenomen in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 en bepaalt dat, indien de bezittingen van een
belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestonden uit
beleggingen, dit verlies in beginsel niet komt te vervallen, mits tevens is voldaan aan de
activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De activiteitentoets is opgenomen in art. 20a, lid 4,
onderdeel a, Wet VPB 1969 en bepaalt dat direct voorafgaande aan de wijziging de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet mag zijn afgenomen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het
begin van het oudste verliesjaar. De inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdeel b,
Wet VPB 1969 bepaalt in aanvulling op deze activiteitentoets dat ten tijde van de wijziging
van het belang in belangrijke mate niet het voornemen mag bestaan om de gezamenlijke
omvang van de op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie
jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de
werkzaamheden in het oudste verliesjaar.
Het vijfde lid bepaalt in aanvulling op de activiteiten- en inkrimpingstoetsen dat werkzaamheden die in samenhang met de wijziging van het belang in belangrijke mate zijn
aangevangen voor de toepassing van het vierde lid buiten beschouwing blijven. Dit betreft
in feite een codificatie van de ‘directe samenhang’-jurisprudentie zoals deze gold onder de
vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.441
Het zesde lid bepaalt dat de bezittingen van de belastingplichtige in het winstjaar tevens
gedurende een periode van negen maanden niet grotendeels mogen bestaan uit beleggingen. In het zevende lid is geregeld dat, indien de omvangrijkste werkzaamheid van de
belastingplichtige in het oudste verliesjaar of in één van de drie daaraan voorafgaande
439 Men zie hier het minuscule verschil met art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, waarbij in beginsel
alleen wijzigingen van meer dan 30% onder het bereik van deze bepaling vielen.
440 Zie in gelijke zin Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een
toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 738.
441 Zie bijvoorbeeld HR 28 april 1993, nr. 27.885, BNB 1993/211 en HR 28 april 1993, nr. 28.344,
BNB 1993/213.
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jaren is aangevangen of verworven, voor de toepassing van het vierde lid voor het oudste
jaar wordt gelezen het jaar waarvan het verlies ten tijde van de wijziging nog niet volledig
is verrekend en de omvang van de werkzaamheden het grootst was. Het zevende lid
beoogt daarmee te voorkomen dat de activiteitentoets eenvoudig zou kunnen worden
omzeild, indien sprake is van recent aangevangen werkzaamheden die in omvang nog
niet heel groot zijn.
Het achtste lid bevat een nadere uitleg van het begrip ‘beleggingen’ voor de beleggingentoets, terwijl het negende lid een specifieke bepaling bevat met betrekking tot achterwaartse verliesverrekening. Het negende lid kent hierbij geheel eigen ‘stakingscriterium’
dat stringenter is dan de activiteitentoets van het vierde lid.
In art. 20a lid 10 Wet VPB 1969 is bepaald dat de belastingplichtige zekerheid vooraf kan
krijgen over de toepassing enkele nader genoemde specifieke onderdelen van art. 20a
Wet VPB 1969. De inspecteur kan hierover beslissen bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Het elfde en twaalfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 bevatten ten slotte nog twee belangrijke tegemoetkomingen indien men op basis van de voorgaande leden tot de conclusie is
gekomen dat de verliezen in beginsel zijn komen te vervallen. Het elfde lid bepaalt dat
indien wel is voldaan aan de beleggingstoets, maar niet aan de activiteiten- of inkrimpingstoets, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden als gevolg van een sanering drastisch
zijn ingekrompen tot 25% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden in het
oudste verliesjaar, de verliezen van de belastingplichtige alsnog verrekenbaar zijn met
toekomstige winsten, voor zover deze ingekrompen activiteiten worden voortgezet. De
belastingplichtige dient hiervoor een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de inspecteur. Het twaalfde lid geeft de belastingplichtige de mogelijkheid bepaalde vermogensbestanddelen te herwaarderen naar (maximaal) de waarde in het economische verkeer,
zodat de ‘pijn’ van art. 20a Wet VPB 1969 nog enigszins kan worden verzacht tot het
opsouperen van (een gedeelte van) de verliezen. Ook kan ervoor worden gekozen om een
herinvesteringsreserve gedeeltelijk vrij te laten vallen.
Dit is de gelaagde structuur waarmee art. 20a Wet VPB 1969 is opgebouwd. Met de aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door de invoering van een geheel nieuw,
twaalf leden omvattend art. 20a Wet VPB 1969 is de Wet VPB 1969 echter een bijzonder
complexe bepaling rijker.
4.4.2.4
De ‘animus compensandi’
Hoewel art. 20a Wet VPB 1969 en zijn voorganger art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969
zich uitsluitend tegen misbruiksituaties keren, blijkt uit HR 4 mei 1977, nr. 18.141,
BNB 1977/211 dat dit niet steeds het geval behoeft te zijn. In dit arrest bepaalde de Hoge
Raad onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 dat de wetsgeschiedenis van
deze bepaling onvoldoende steun bood voor het standpunt (van de belastingplichtige) dat
de uitsluiting van de verliesverrekening slechts van toepassing is op transacties, waarbij
werd beoogd om van de verliesverrekening gebruik te maken (de animus compensandi).442 Ook uit HR 26 mei 1982, nr. 21.143, BNB 1982/229 blijkt dat de uitsluiting
van de verliesverrekening eveneens van toepassing is indien, zonder dat sprake is van misbruik, aan de vereisten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is voldaan. De ‘animus compensandi’ was dus onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) niet vereist.443
Voorts kan worden gewezen op HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/214. In de casus van
dit arrest exploiteerde belanghebbende aanvankelijk zelf een scheepswerf die later werd
overgedragen aan een dochtervennootschap. Tussen de beide vennootschappen bestond
een fiscale eenheid die substantiële fiscale verliezen leed. In april 1982 droeg belanghebbende de aandelen in haar dochtervennootschap over aan twee van haar eigen aandeelhouders die gezamenlijk een belang van meer dan 50% in belanghebbende hadden. De
(voormalige) dochtervennootschap had haar scheepsbouwactiviteiten gecontinueerd. Op
442 Vgl. tevens Hof Amsterdam 28 februari 1996, nr. 93/4975, V-N 1996, p. 2114.
443 De terminologie ‘animus compensandi’ is ontleend aan L. Lancée, ‘De NV met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie’, De NV, februari 1970, p. 178.
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grond van de toepasselijke voorwaarden inzake de fiscale eenheid bleef het fiscaal verrekenbare verlies van de combinatie evenwel achter bij de moedermaatschappij. De aandeelhouders verkochten de aandelen in de moedermaatschappij vervolgens aan een financiële instelling. Met de fiscus ontstond een geschil over de vraag of belanghebbende na de
aandelenoverdracht aan de financiële instelling nog aanspraak had op verrekening van de
verliezen van de combinatie. Een van de stellingen van belanghebbende was dat door het
vervallen van de mogelijkheid van verliesverrekening doel en strekking van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 zouden worden miskend, omdat de onderneming die de verliezen
genereerde, werd voortgezet door twee (voormalige) aandeelhouders van belanghebbende
en niet werd gestaakt. De Hoge Raad oordeelde evenwel als volgt over deze stelling:
‘Dit middel faalt, aangezien artikel 20, lid 5, zich richt tegen de gevolgen van een overdracht
van aandelen in een vennootschap waarin compensabele verliezen aanwezig zijn, en in het
kader van deze strekking de herkomst van de verliezen niet van betekenis is.’
Dit oordeel is juist. Het knelpunt van de onderhavige casus zit niet in de toepassing van
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 op de verkochte vennootschap, doch in het feit dat in
het kader van de ontvoeging van de voorheen gevoegde dochtermaatschappij de verrekenbare verliezen de onderneming van de dochtermaatschappij in beginsel niet volgen.444
Een andersluidend oordeel van de Hoge Raad zou een stimulerend effect hebben gehad op
de handel in verliesvennootschappen, een handel waartegen art. 20, lid 5, (oud) Wet
VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969 zich nu juist verzetten.445
Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 maakte de Hoge Raad echter uitzonderingen op
het uitgangspunt dat de animus compensandi niet was vereist in situaties waarin strikt
genomen niet aan de wettelijke volgorde van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 – eerst staking van de onderneming, daarna overdracht van de aandelen – was voldaan. Dit betrof
dan situaties waarin niet aan de wettelijke volgorde van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969
was voldaan, doch wel een directe samenhang bestond tussen het staken van de onderneming van de vennootschap en de overdracht van de aandelen in de vennootschap aan de
nieuwe aandeelhouders. Dit deed zich bijvoorbeeld voor in situaties waarin een vennootschap die aanvankelijk een onderneming dreef, deze onderneming staakte, maar ten tijde
van de aandelenoverdracht reeds een nieuwe onderneming was aangevangen.446 Tevens
deed zich dit voor in situaties waarin de oude onderneming op het moment van de aandelenoverdracht nog niet (volledig) was gestaakt, maar dit pas enige tijd na de aandelenoverdracht geschiedde.447 Deze uitzonderingen zagen blijkens de hiervoor vermelde jurisprudentie echter doorgaans op een uitbreiding van het toepassingsbereik van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969, in plaats van een inperking indien met betrekking tot een specifieke
situatie niet kon zijn beoogd dat de beperking van de verliesverrekening aan de orde zou
zijn.
Tijdens de parlementaire behandeling is opgemerkt dat ook voor de toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969 de animus compensandi niet is vereist en dat daarom op dit punt
444 Zie onder het huidige recht art. 15af Wet VPB 1969. Overigens kan op grond van onderdeel b van
het eerste lid in combinatie met tweede lid van art. 15af Wet VPB 1969 worden verzocht om de
verliezen van de ontvoegde dochtermaatschappij mee te geven, voor zover aannemelijk wordt
gemaakt dat deze verliezen aan die dochtermaatschappij zijn toe te rekenen.
445 Zie voor een soortgelijke casus onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 het arrest
van de Hoge Raad van 23 november 2007, nr. 42.517, NTFR 2007/2187, BNB 2008/28. Op dit arrest
is W.F.E.M. Egelie uitgebreid ingegaan in MBB 2008 nr. 4, p. 167, ‘De samenloop van de regeling
tegen de handel in verlieslichamen en het FE-regime (naar oud en huidig recht): geen lichte kost’.
446 Vide HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130 en HR 28 november 1984, nr. 22.523, BNB 1985/
113.
447 Zie onder meer HR 28 april 1993, nr. 27.885, BNB 1993/211 en HR 28 april 1993, nr. 28.344,
BNB 1993/213. In HR 28 april 1993, nr. 28.292, BNB 1993/212 oordeelde de Hoge Raad overigens
dat geen sprake was van een directe samenhang tussen de aanvang van de nieuwe onderneming
en de overname van de aandelen. Zie tevens Hof Amsterdam 7 november 1990, nr. 5252/88,
V-N 1991, p. 989-991, waarin van handel met een verlies-nv eveneens geen sprake was.
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geen wijziging is beoogd ten opzichte van het oude art. 20, lid 5, Wet VPB 1969. In het
nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State wordt door de wetgever namelijk opgemerkt:448
‘Met het voorstel wordt voorkomen dat de nieuwe aandeelhouder van de moeder zal profiteren van de verliezen die uiteindelijk ten laste van de vorige aandeelhouder zijn gekomen,
en wel door deze verliezen te verrekenen met winsten uit andersoortige activiteiten. In dit
verband wijs ik er nog op dat ook in de huidige regeling (artikel 20, vijfde lid, van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969) het feitelijke doel van de van de nieuwe aandeelhouders
met de koop van de aandelen geen rol speelt.’
Voldoet de verliesvennootschap aan de vereisten van art. 20a Wet VPB 1969, dan zijn de
verliezen niet verrekenbaar, ook al zou de vennootschap aannemelijk kunnen maken dat
het de aandeelhouder(s) bij de aankoop van de vennootschap niet om de verrekenbare verliezen van de vennootschap was te doen. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat
de animus compensandi opnieuw geen rol speelt in de situatie dat niet volledig aan de letterlijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan.449 Recentelijk is dit standpunt bevestigd in de jurisprudentie.450
In mijn optiek is dit een van de belangrijkste gebreken van art. 20a Wet VPB 1969. Zoals
in hoofdstuk 5 nog uitgebreid aan de orde zal komen, leidt de toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen tot overkill. De vraag rijst of deze overkill
gerechtvaardigd is. Enerzijds kan worden opgemerkt dat overkill nu eenmaal volgt uit een
antimisbruikmaatregel; de wetgever kan niet alle situaties ondervangen en moet dit naar
mijn mening ook niet willen. Anderzijds valt niet in te zien waarom art. 20a Wet VPB 1969
niet voorziet in de mogelijkheid van tegenbewijs. Belastingplichtigen zouden naar mijn
mening de mogelijkheid moeten hebben om aannemelijk te maken dat een wijziging van
het uiteindelijke belang in belangrijke mate niet in overwegende mate is gericht op het
verruimen van de mogelijkheden voor verliesverrekening van de belastingplichtige dan
wel van degenen die een uiteindelijk belang hebben in de belastingplichtige. Hoe een dergelijke tegenbewijsmaatregel er dan uit zou kunnen zien, behandel ik in hoofdstuk 7.451
4.4.2.5
Het cesuurmoment van art. 20a Wet VPB 1969
Tot 1 januari 2011 bepaalde het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 dat bij een belangrijke aandeelhouderswijziging met ingang van het jaar waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, verliezen van daaraan voorafgaande jaren niet meer voorwaarts verrekenbaar
waren. Het verlies van het jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging zelf zou daarmee op grond van de letterlijke tekst buiten schot blijven. Toch kon hierover nog lange
tijd twijfel bestaan, aangezien de Hoge Raad onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 had bepaald dat het cesuurmoment lag op het moment van de belangrijke
aandeelhouderswijziging. Dit, terwijl in de tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 het
woord ‘volgende’ voorkwam in het tekstdeel ‘winsten van volgende jaren’, zodat men
hieruit kon afleiden dat de verliesverrekening pas verviel in het jaar volgend op het jaar
waarin de aandelen werden overgedragen. In HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/214
oordeelde de Hoge Raad met een beroep op de strekking van art. 20, lid 5, (oud) Wet
VPB 1969 echter anders. In de casus van het arrest had belanghebbende haar onderneming gestaakt op 13 april 1982 en beschikte deze over compensabele verliezen met
betrekking tot de jaren tot en met 1981. Vervolgens werden op 14 april 1982 de aandelen
in belanghebbende overgedragen aan een derde. Belanghebbende wenste de verliezen van
de jaren tot en met 1981 te verrekenen met de winst van het gehele boekjaar 1982 op basis
448 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 20.
449 Dit lijkt zich met name te kunnen voordoen bij de toepassing van de activiteitentoets van art. 20a,
lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969.
450 Zie Hof Den Haag 4 februari 2010, nr. 08/00241, NTFR 2010/842.
451 Ook vanuit een EU-rechtelijke invalshoek kan worden betoogd dat art. 20a Wet VPB 1969 een
tegenbewijsmogelijkheid zou moeten hebben. Ik behandel dit in paragraaf 5.8.6.
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van een letterlijke lezing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. De Hoge Raad oordeelde
met een verwijzing naar doel en strekking van deze bepaling echter anders, zodat de verliezen van 1981 en voorgaande jaren slechts konden worden verrekend tot aan het
moment van de aandeelhoudersoverdracht.
De vraag of binnenjaarse compensatie van winsten en verliezen hiermee onmogelijk was
onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was echter geen uitgemaakte zaak.
In het arrest ging het namelijk om de verrekening van verliezen over de jaargrens heen.
In BNB 1986/218 kwam de kwestie van binnenjaarse verrekening wel aan de orde.452 Ook
Hof Den Haag bracht – evenals de Hoge Raad bij verliesverrekening over de jaargrens
heen – de cesuur van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 aan op het moment van de aandelenoverdracht. Voor zover mij bekend heeft de Hoge Raad zich nimmer uitgelaten over
binnenjaarse verrekening en de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
Gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969, waarbij de Hoge Raad derhalve een andere koers koos dan wellicht uit de
letterlijke wettekst zou volgen, was de vraag gewettigd of deze jurisprudentie onder
art. 20a Wet VPB 1969 haar belang had behouden.453 Dit gold te meer, nu de tekst van het
oorspronkelijke art. 20a, lid 1 Wet VPB 1969 evenals art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ook
sprak over de winst van ‘volgende jaren’. Uit de parlementaire geschiedenis kon echter
worden afgeleid dat met de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 een koerswijziging was
ingezet. Deze koerswijziging was echter niet expliciet gemotiveerd.454 Ook uit
onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008 kon een koerswijziging worden afgeleid.455
In het aldaar opgenomen voorbeeld vindt een belangrijke aandeelhouderswisseling plaats
in jaar 3 en wordt expliciet opgemerkt dat het verlies van jaar 3 wel verrekenbaar blijft.
Dit standpunt lijkt mij (tot 1 januari 2011) juist.
Op 21 november 2008 kwam de Hoge Raad met de gewenste duidelijkheid over deze problematiek in een soortgelijke casus als BNB 1993/214.456 Hoewel zoals hiervoor betoogd op
basis van de letterlijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 een ander ‘cesuurmoment’ leek te
zijn gekozen ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, namelijk het begin van
het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, pleitte A-G Wattel in deze procedure
voor voortzetting van de ‘doel en strekking’ benadering van BNB 1993/214.457 De staatssecretaris van Financiën leek dit standpunt van de A-G niet te onderschrijven, getuige onderdeel 6.4 van het besluit van 17 september 2003, alwaar werd opgemerkt dat normaliter
het verlies over het jaar van de aandeelhouderswisseling niet getroffen wordt, maar ver452 Hof Den Haag 7 december 1984, nr. 94/84, BNB 1986/218.
453 Zie over deze problematiek tevens J.H. Bijl en F.J.C. Smeets, ‘De nieuwe regeling inzake afgewaardeerde vorderingen en handel in verliesvennootschappen’, MBB 2001 nr. 2, p. 57 en D.R. Post, ‘Verliesverrekening rondom het jaar van aandelenoverdracht: kill, overkill en underkill’, MBB 2008
nr. 10, p. 363 e.v.
454 Aanwijzingen voor deze opvatting konden worden gevonden in het nader rapport, waarin de
staatssecretaris van Financiën een door de Raad van State gesuggereerde activiteitencompartimentering nadrukkelijk afwijst met als argument dat hierdoor bovendien de mogelijkheid van
‘verliesverrekening’ binnen het jaar zou vervallen, Kamerstukken I, 1999-2000, 27 209, nr. A,
p. 20. Ook Spanjersberg en Rambhadjan menen dat een eventueel verlies in het jaar van de
belangrijke belangwijziging gewoon verrekenbaar blijft, Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 739. Van
Horzen was aanvankelijk van mening dat deze uitlating van de staatssecretaris geen uitsluitsel
geeft over de vraag of binnenjaarse verrekening van verliezen onder toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 buiten schot blijven, aangezien deze opmerking is gemaakt in het kader van de
algemene regels omtrent verliesverrekening. Nadien is deze visie herzien. Zie F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer, 2010, p. 102.
455 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. In de voorgangers van
dit besluit was dit voorbeeld ook al opgenomen.
456 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22. Op dit arrest ben
ik uitgebreid ingegaan in WFR 2009/198, ‘Ruim baan voor verliesverrekening in het jaar van de
aandelenoverdracht? Een beschouwing naar aanleiding van HR 21 november 2008, nr. 44.044’.
457 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22. Zie de conclusie
van A-G Wattel van 25 juni 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/1540, V-N 2008/36.14.
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rekenbaar blijft.458 De Hoge Raad volgde de A-G dan ook niet in zijn conclusie en overwoog:
‘Uit de tekst van artikel 20a, lid 1, van de Wet volgt dat in het onderhavige geval de verliezen van voorafgaande jaren met ingang van 2002, het jaar waarin de aandeelhouderswijziging heeft plaatsgevonden, bij belanghebbende niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn.
De omstandigheid dat artikel 20a in de wet is opgenomen om de handel in zogenoemde verlieslichamen tegen te gaan, wettigt op zichzelf niet reeds de gevolgtrekking dat de wetgever
in artikel 20a, lid 1, van de wet iets anders heeft bedoeld dan waartoe de bewoordingen
strekken. Ook de wetsgeschiedenis (...) biedt voor die gevolgtrekking geen steun.’
De discussie of binnenjaarse verliesverrekening mogelijk is, was hiermee dan ook voorlopig ten einde gekomen. De letterlijke tekst van art. 20a, lid 1 Wet VPB 1969 prevaleerde
boven een benadering naar doel en strekking: het cesuurmoment was het begin van het
jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging. In mijn optiek had de wetgever (en de
Hoge Raad) met het verlaten van het standpunt zoals dit gold onder art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 een juiste koers gekozen, omdat verliesverrekening binnen het jaar rechtstreeks voortvloeit uit het systeem van jaarlijkse belastingheffing. Dit standpunt leek
bovendien ook vanuit praktisch oogpunt de beste oplossing, omdat bij een cesuurmoment
op het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswijziging de vraag opkomt hoe het resultaat uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging diende te worden gesplitst.459
In de praktijk bleek echter dankbaar gebruik te worden gemaakt van de conclusies die uit
het arrest konden worden getrokken en ontstond in toenemende mate handel in winstbv’s.460 Een voorbeeld hiervan was een vennootschap die alle activa/passiva had verkocht
en hierbij een stille reserve realiseerde. In hetzelfde jaar werden de aandelen in dit
lichaam verkocht en werd een aftrekpost gecreëerd, bijvoorbeeld als gevolg van willekeurige afschrijving. Op basis van het hiervoor genoemde arrest in combinatie met art. 20a,
lid 9 Wet VPB 1969 kon dan binnenjaarse verrekening van de resultaten uit het jaar van
de belangrijke aandeelhouderswisseling plaatsvinden. De wetgever achtte dit ongewenst
hetgeen resulteerde in de aanscherping van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011. Met
ingang van deze datum is ook in de wettekst vastgelegd dat de cesuur van art. 20a
Wet VPB 1969 ligt op het moment van de belangrijke aandeelhouderswisseling. De vormgeving van deze reparatiewetgeving is echter bijzonder complex te noemen en komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 5. Voort rijst de vraag of niet opnieuw mogelijkheden
zijn ontstaan met handel in verlies-bv’s.461
4.4.2.6
Analogie met art. 12a Wet VPB 1969
Art. 20a Wet VPB 1969 is tegelijkertijd ingevoerd met art. 15e Wet VPB 1969, de bepaling
tegen de handel in herinvesteringsreservelichamen. Met ingang van 1 januari 2007 is
laatstgenoemde bepaling vernummerd tot art. 12a Wet VPB 1969.462 Art. 12a Wet
VPB 1969 is een antimisbruikmaatregel gericht op lichamen waarin verder geen activiteiten meer worden ondernomen en die als enige vermogensbestanddeel een herinvesteringsreserve op de balans hebben. Belastingplichtigen pogen hierbij de fiscale claim op de
herinvesteringsreserve illusoir te maken, door de aandelen in het herinvesteringsreservelichaam dusdanig vaak over te dragen dat de fiscus de belastingplichtige in feite uit het

458 Zie het besluit van 17 september 2003, nr. CPP2003/1731M, NTFR 2003/1628, BNB 2003/390 en
tevens J.L. van de Streek, ‘Bepaling uitsluiting verliesverrekening naar doel en strekking uitleggen’, NTFR 2008/1540. Onderdeel 6.4 is in de herziene versies van het besluit niet teruggekeerd.
459 Zie tevens de aantekening bij HR 21 november 2008, nr. 44.044, in V N 2008/56.22.
460 Zie Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 3, p. 37. Het zou gaan om een budgettaire derving van
circa € 100 miljoen. Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/
312.
461 Zie D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312 en D.R. Post, ‘Over handel
in ongerealiseerde verliezen’, Opinie in NTFR 2011/893.
462 Deze bepaling dient overigens in nauwe samenhang met art. 40 IW te worden bezien.
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zicht verliest. Art. 12a Wet VPB 1969 is in hoge mate gestoeld op art. 20a Wet VPB 1969 en
dat uit zich dan ook in de tekst van deze bepaling. De aandeelhouderstoets, de uitzonderingen op de aandeelhouderstoets en de wettelijke uitbreiding van het begrip beleggingen
zijn in beide bepalingen (nagenoeg) gelijk.463 Dit betekent mijns inziens ook dat jurisprudentie gewezen over art. 12a Wet VPB 1969 van toepassing kan zijn voor art. 20a Wet
VPB 1969 en vice versa.464 Wat betreft art. 20a-jurisprudentie denk ik hierbij aan
HR 22 september 2006, nr. 42.444465, dat gaat over de uitleg van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. Aangezien de concernuitzonderingsbepaling van art. 12a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 letterlijk overeenkomt met
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, is dit arrest ook van belang voor art. 12a
Wet VPB 1969.466 Ook bepaalde gedeelten van het besluit van 6 mei 2008467 over de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 zijn mijns inziens onverkort van toepassing voor
art. 12a Wet VPB 1969.
4.4.2.7
Pro-rata-partebenadering wenselijk?
De formulering van art. 20a, lid 1 Wet VPB 1969 leidt ertoe dat bij een wijziging van het
belang in belangrijke mate alle verliezen in beginsel niet meer voorwaarts verrekenbaar
zijn. Bij een overdracht van 100% van de aandelen in een verlieslichaam is dit weliswaar
logisch, maar een pro-rata-partebenadering bij overdrachten van minder dan 100% zou
ontegenzeggelijk tot een evenwichtiger uitkomst leiden. Bij een overdracht van 30% van
de aandelen in een verlieslichaam zou dan slechts 30% van de verliezen komen te vervallen. Duitsland kent bijvoorbeeld ook zo’n pro-rata-partebenadering voor overdrachten
van meer dan 25% tot 50% in een verlieslichaam.468 Tijdens de parlementaire behandeling
heeft de NOB hier aandacht voor gevraagd. De staatssecretaris van Financiën wees een prorata-partebenadering echter af:469
‘Een vermindering van het verrekenbare verlies naar rato van de verschuiving van het
aandeelhoudersbelang – zoals door de Orde bepleit, ook de leden van RPF/SGP vragen hier463 Met uitzondering van de laatste wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011.
464 Jurisprudentie over de toepassing van art. 12a Wet VPB 1969 is uitermate schaars. Zie bijvoorbeeld
Rechtbank Arnhem 26 mei 2011, nr. 10/01931, NTFR 2011/1659. In deze casus ging het om de vraag
op welk tijdstip er een wijziging in het belang had plaatsgevonden. Deze uitspraak is derhalve ook
van belang voor de aandeelhouderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Een soortgelijke casus
van kwam voor de toepassing van art. 15e (oud) Wet VPB 1969 (oud) aan de orde in Rechtbank
Haarlem 1 juli 2011, nr. 10/937, NTFR 2011/1872. Voorts kan nog worden gewezen op de voor de
toepassing van art. 15e (oud) Wet VPB 1969 gewezen uitspraak van Rechtbank Arnhem van
2 augustus 2011, nr. 08/02990, NTFR 2012/10.
465 HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16.
466 Tevens is de vraag of voor de toepassing van de concernuitzonderingsbepaling dient te worden
doorgekeken naar de ‘tophoudstervennootschap’ of dat voldoende is dat wordt gekeken naar
een verbonden lichaam, voor art. 12a Wet VPB 1969 van belang. Zie hierover uitgebreider paragraaf 5.3.4.2 hierna. Het arrest HR 21 november 2008, nr. 44.044, in V N 2008/56.22 kan echter in
mijn optiek niet zonder meer worden toegepast op art. 12a Wet VPB 1969. Dit hangt samen met
de vraag op welk moment een herinvesteringsreserve wordt gevormd. Zie in dit kader de illustratieve noot van Redactie Vakstudienieuws bij het besluit van 18 december 2003, nr. CPP2003/
2861M, V-N 2004/4.16, NTFR 2004/19. Dit besluit is overigens ingetrokken bij besluit van 27 november 2007, nr. CPP20071655M, NTFR 2007/2288, V-N 2008/2.24. Zie ook de aanpassing van art. 15e,
lid 1 (oud) Wet VPB 1969 als gevolg van de Fiscale Onderhoudswet 2004, Kamerstukken II,
2003-2004, 29 678, nr. 3, p. 19. Hierbij is art. 15e (oud) Wet VPB 1969 aangepast aan HR 1 juli 1997,
nr. 32.165, BNB 1997/288. Zie tevens de aantekening van Redactie Vakstudienieuws bij de aanpassingen van de Fiscale Onderhoudswet 2004 in V-N 2004/34.2.
467 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, V-N 2008/27.16.
468 Zie hierover uitgebreider bijvoorbeeld D.R. Post en M. Tippelhofer, ‘Dutch and German change of
ownership legislation: a comparison’, Intertax, oktober 2008, Volume 36, Issue 10, p. 462 e.v. Overdrachten van meer dan 50% in een verlieslichaam leiden in Duitsland onder omstandigheden echter ook tot het vervallen van het volledige verlies. Zie tevens paragraaf 6.7.
469 Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer, Ondernemingspakket 2001,
V-N BP21 2000/19.5.
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naar – leidt naar mijn oordeel (gelet op de mitigerende werking van met name het negende
lid) in situaties waarbij er sprake is van een actieve vennootschap niet tot een rechtvaardiger uitkomst en zou tevens een verzwaring van de uitvoering betekenen.’
Hoewel een pro-rata-partebenadering evenwichtiger uitpakt dan het volledig laten vervallen van alle verliezen bij een gedeeltelijke wijziging in het uiteindelijke belang, kan ik mij
de keuze van de wetgever om een pro-rata-partebenadering af te wijzen vanuit een praktisch oogpunt enigszins voorstellen.470 Toch overtuigt de keuze en de motivering van de
staatssecretaris op dit vlak niet. Mijns inziens zou deze benadering weliswaar een verzwaring van de administratieve lasten met zich meebrengen, zowel voor de fiscus als voor de
belastingplichtige, maar de vraag is hoe groot deze verzwaring nu daadwerkelijk is, met
name in de situatie waarin toch al sprake is van een ‘actieve’ vennootschap, zodat de verliezen ook verrekenbaar blijven. Bij een gedeeltelijke overdracht van de aandelen in een
verlieslichaam zou immers slechts een gedeelte van het verlies in stand blijven, mogelijkerwijs verdeeld over verschillende jaren. Bij de beoordeling van de verrekenbaarheid van
een verlies zou dan moeten worden beoordeeld of en in hoeverre het verlies daadwerkelijk verrekenbaar is. Maar een dergelijke beoordeling dient op grond van het huidige
art. 20a Wet VPB 1969 ook al plaats te vinden, zij het dat dit een ‘alles of niets’-benadering
is. Maar dit geringe lastenverzwarende element is naar mijn mening geen overtuigende
reden om een pro-rata-partebenadering af te wijzen.471
Een (pragmatisch) argument om de pro-rata-partebenadering wel af te wijzen is dat een
aanvulling in de formeelrechtelijke bepalingen voor verliesverrekening noodzakelijk is
die tot een verzwaring van de administratieve lasten leidt. Op basis van art. 20b Wet
VPB 1969 wordt een verlies over een jaar immers vastgesteld bij voor bezwaar vatbare
beschikking. Het zou dan noodzakelijk zijn om de verrekenbaarheid van een verlies op
grond van art. 20a Wet VPB 1969 ook afzonderlijk vast te stellen.
Resumerend kan gesteld worden dat het argument van de wetgever om voor de toepassing
van art. 20a Wet VPB 1969 geen pro-rata-partebenadering te kiezen niet overtuigt. De
overkill die de huidige alles-of-niets-benadering met zich meebrengt, zou eenvoudig kunnen worden verminderd door een meer evenwichtige pro-rata-partebenadering. Dat hierbij eventueel gekozen zou worden voor een staffel (zoals in Duitsland) doet hier niets aan
af.
4.4.2.8
Overgangsrecht en inwerkingtreding
Aangezien art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2001 is ingevoerd, zou men kunnen denken dat het overgangsrecht en de datum van inwerkingtreding thans van minder belang
zijn. Toch blijkt uit de jurisprudentie dat de verliezen uit jaren vóór 2001 nog steeds een
rol kunnen spelen voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.472 De inperking van de

470 Anders Y.E. Gassler, ‘De Wet Ondernemerspakket 2001. Enkele consequenties voor het ondernemingsvastgoed’, MBB 2000 nr. 9, p. 318 en Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening
in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729. Beiden hebben gepleit voor een pro-rata-partebenadering.
471 Bij de invoering van de houdsterverliesregeling ex art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 bleek de separate vaststelling van het houdsterverlies bij beschikking geen beletsel voor de invoering ervan.
Overigens merk ik op dat bij een pro-rata-partebenadering geen aansluiting wordt gezocht bij de
daadwerkelijke aandeelhouders. In dat geval zou het verlies daadwerkelijk gekoppeld dienen te
worden aan de belanghebbenden aan wie het verlies uiteindelijk ten goede zou komen. Een dergelijke benadering lijkt mij – in aanvulling op art. 20a Wet VPB 1969 – een nog verdergaande
inbreuk op het wettelijke systeem van de Wet VPB 1969, waarbij wordt aangesloten bij het belastingsubject en moet, nog afgezien van de daarbij behorende complexiteit, om die reden worden
afgewezen.
472 Zie bijvoorbeeld HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16,
dat ging over verliezen uit de jaren 1995 (en mogelijkerwijs zelfs eerder) tot en met 2000 en recentelijk Hof Den Haag 4 februari 2010, nr. 08/00241, NTFR 2010/842, waarin de toepassing van het
overgangsrecht aan de orde kwam.

134

Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 1969

termijn voor voorwaartse verliesverrekening per 1 januari 2007 tot negen jaar zal het
overgangsrecht echter steeds meer naar de achtergrond doen verdwijnen.
4.4.2.8.A Overgangsrecht
Art. XIV van de wet van 14 december 2000, Stb. 567 bevat het overgangsrecht met betrekking tot art. 20a Wet VPB 1969. Ingevolge deze bepaling blijft een wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam die vóór 27 juni 2000 heeft plaatsgevonden, buiten
aanmerking, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 zou niet van toepassing zijn als art. 20a Wet VPB 1969
niet tot wet was verheven; en
b. het verlieslichaam dreef direct voorafgaande aan de wijziging van het uiteindelijke
belang een materiële onderneming.
Met de onder b vermelde voorwaarde zijn in elk geval beleggingslichamen die op het
moment van de aandeelhouderswisseling geen materiële onderneming dreven, uitgesloten van verliesverrekening.473 De vraag is overigens of bij de toepassing van onderdeel b
ook de fictiebepaling van art. 20a, lid 8, Wet VPB 1969 inzake liquide middelen en de terbeschikkingstelling van onroerende zaken geldt.474 Dit zou mijns inziens in elk geval niet
redelijk zijn. Naar mijn mening zou het drijven van een materiële onderneming zoals
bedoeld in art. XIVd moeten worden beoordeeld naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie per 27 juni 2000, zodat nieuwe ficties in art. 20a Wet VPB 1969 hiervoor geen
betekenis hebben. Een andere uitleg zou immers materieel neerkomen op terugwerkende
kracht en dat was nu nadrukkelijk niet de bedoeling.475 Voorts bepaalt lid 2 van art. XIVd
van de wet van 14 december 2000, Stb. 567 dat de verliezen slechts verrekenbaar zijn met
betrekking tot jaren waarin is voldaan aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4,
onderdeel a, Wet VPB 1969 (wat de voorwaartse verliesverrekening betreft, thans art. 20a,
lid 4, aanhef, en lid 6, Wet VPB 1969) en art. 20a, lid 7, onderdeel b, Wet VPB 1969 (wat de
achterwaartse verliesverrekening betreft, thans art. 20a, lid 9, onderdeel b, Wet
VPB 1969).476 In aanvulling op de voorwaarde dat het verlieslichaam geen beleggingsvennootschap is, mogen de bezittingen van het verlieslichaam in zowel het verliesjaar als het
winstjaar ook niet voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen. Hetzelfde geldt voor de
achterwaartse verliesverrekening, waarop art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 ziet.
Als gevolg van de beperking van de termijn voor voorwaartse verliesverrekening per
1 januari 2007 tot negen jaar en het daarbij behorende overgangsrecht op grond waarvan
verliezen uit 2002 en voorgaande jaren niet langer verrekenbaar zijn per 1 januari 2012,
lijkt het overgangsrecht praktisch geen toepassing meer te vinden.
4.4.2.8.B Inwerkingtreding
Ingevolge art. XV, lid 2, van de wet van 14 december 2000, Stb. 567 is art. 20a Wet
VPB 1969 voor het eerst van toepassing met ingang van boekjaren die op of na 18 oktober

473 Zie onder meer Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 21.
474 Liquide middelen alsmede onroerende zaken die (in)direct ter beschikking worden gesteld aan
niet-verbonden lichamen worden in genoemd lid immers bij wetsfictie aangemerkt als beleggingen.
475 In deze zin tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘ De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729.
476 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 22.
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2000 zijn aangevangen. Hiermee zijn aankondigingseffecten voorkomen.477 Tevens is
hierdoor voorkomen dat onduidelijkheid bestaat over de precieze inwerkingtreding van
het nieuwe art. 20a Wet VPB 1969 in geval van gebroken boekjaren.478 Is het boekjaar van
het verlies-, respectievelijk winstlichaam gelijk aan het kalenderjaar, dan is art. 20a Wet
VPB 1969 voor het eerst van toepassing met ingang van 1 januari 2001.
4.5

SA M E N VA T TI N G EN C O N C L U SI E S

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a
Wet VPB 1969. Hierbij ben ik tevens ingegaan op de relatie tussen art. 20a Wet VPB 1969
en het civielrechtelijke begrip ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’.
De handel in verlieslichamen lijkt in Nederland een aanvang te hebben genomen in de
periode waarin Nederlandse bezittingen van cultuurmaatschappijen door Indonesië werden genationaliseerd en een groot aanbod aan lege vennootschappen met fiscaal verrekenbare verliezen ontstond. Parallel aan de strijd tegen de handel in verlieslichamen voltrok zich de strijd van de fiscus tegen overheveling van winstcapaciteit van de ene vennootschap naar de andere. Bij gebreke aan een wettelijke basis om de handel in
verlieslichamen te bestrijden, wilde de Nederlandse fiscus deze handel bestrijden met het
leerstuk van de richtige heffing. De Hoge Raad blokkeerde deze aanpak echter in
HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64. Het wekt geen verbazing dat de daarop
volgende publicatie van de resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, BNB 1962/206, alwaar
de handel in verlieslichamen door de staatssecretaris van Financiën als ‘misbruik’ werd
bestempeld, leidde tot fundamentele kritiek vanuit de wetenschap. De wettelijke basis
voor een bepaling tegen de handel in verlieslichamen is er uiteindelijk gekomen door per
1 januari 1970 art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 in te voeren. In de praktijk bleek deze
bepaling echter niet voldoende effectief. De belangrijkste knelpunten van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 waren de volgende:
1. De Hoge Raad had reeds diverse malen bepaald dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969
niet van toepassing was, indien de belastingplichtige geen materiële onderneming had
gedreven, maar zich bezighield met beleggen.
2. Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was niet van toepassing in de situatie dat de belastingplichtige een materiële onderneming had gedreven die verlieslijdend was en door
hem nog niet was gestaakt maar in een afgeslankte vorm werd voortgezet (duurzame
inkrimping). Hierbij konden tevens nieuwe beleggingsactiviteiten worden opgestart.
3. De regeling was niet van toepassing bij zogeheten interne aandeelhouderswisselingen.
4. Er bestond bezwaar tegen de mogelijkheid van de overdracht van verliezen van vennootschappen die weliswaar ondernemingsactiviteiten verrichtten, maar waarbij de
winst voor een groot deel werd behaald met activa die als beleggingsobject kunnen
worden verhandeld.
Op basis van voornoemde bezwaren en knelpunten bleken er in de praktijk voldoende
mogelijkheden te bestaan om de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te
omzeilen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de invoering van een geheel nieuw art. 20a
Wet VPB 1969.

477 Bij derde nota van wijziging is de oorspronkelijk voorgestelde datum van 27 juni 2000 vervangen
door 18 oktober 2000, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 22, p. 2. De staatssecretaris van
Financiën lijkt deze twee data zelf ook door elkaar te halen, getuige zijn antwoord op een vraag
van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, waarin hij opmerkt dat de maatregel niet van toepassing
is op oude aanslagen over boekjaren die aanvangen vóór 27 juni 2000, Kamerstukken I, 2000-2001
27 209, nr. 89c, p. 4. Het ware zorgvuldiger geweest als de staatssecretaris van Financiën had opgemerkt dat de maatregel niet van toepassing is op oude aanslagen over boekjaren die aanvangen
vóór 18 oktober 2000. Zie ook Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 744.
478 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 22.
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Vanuit een civielrechtelijke invalshoek bezien, wordt het doorkijken naar de achterliggende aandeelhouders ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’ genoemd. De juridische
huls van de vennootschap of rechtspersoonlijkheid wordt hierbij weggedacht voor doeleinden van aansprakelijkheid. Volgens Vandekerckhove worden hierbij twee juridische
uitgangspunten terzijde geschoven. In de eerste plaats het uitgangspunt dat een vennootschap rechtspersoonlijkheid bezit die onafhankelijk is van de aandeelhouders. In de
tweede plaats het uitgangspunt dat aandeelhouders en bestuurders niet aansprakelijk zijn
voor de schulden van de vennootschap. De achterliggende gedachte of noodzaak van ‘piercing the corporate veil’ in het civiele recht lijkt steeds te zijn dat toepassing van het ter
zake doende geldende recht niet leidt tot een redelijke en billijke uitkomst, waardoor het
noodzakelijk is om de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap terzijde te stellen. Het
concept van Durchgriff of ‘piercing the corporate veil’ is ook in de fiscale doctrine doorgedrongen. Art. 20a Wet VPB 1969 kan ook als een vorm van Durchgriff worden aangemerkt. Doorgaans wordt hierbij niet voldoende in ogenschouw genomen dat ook de
Durchgriff zijn grondslag vindt in het civiele recht. Weliswaar betreft het een uitzondering in het civiele recht, waarbij onder bijzondere omstandigheden wordt doorgekeken
naar de achterliggende aandeelhouders, maar dat neemt niet weg dat ook in het civiele
recht een dergelijke uitzondering op de hoofdregel onder bijzondere omstandigheden
(zoals bijvoorbeeld het bestrijden van misbruik) kennelijk gerechtvaardigd is. Het omstreden karakter van art. 20a Wet VPB 1969 volgt daarmee veel meer uit de inbreuk van deze
bepaling op het wettelijke systeem van de Wet VPB 1969 dat gebaseerd is op het totaalwinstbeginsel dan uit het civieljuridische concept van de Durchgriff. Op grond van de vereenzelvigingsgedachte of de doorbraak van de juridische zelfstandigheid van het verlieslichaam zou men verwachten dat de compensabele verliezen zouden moeten achterblijven bij de achterliggende aandeelhouders in plaats van dat deze verloren gaan. Vanuit de
Durchgriff bezien is het verloren gaan van de verliezen in deze opvatting een onzuivere
benadering.
In de literatuur is door diverse auteurs fel geageerd tegen het (ten onrechte) bestempelen
van de handel in verlieslichamen als misbruik. De kritiek uit zich met name op de fundamentele inbreuk op het wettelijke systeem van de Wet VPB 1969 en het totaalwinstbeginsel. Achterliggende belanghebbenden bij een verlieslichaam zouden hierbij irrelevant
moeten zijn voor de vraag of verliezen al dan niet verrekenbaar zijn dan wel blijven. Zoals
echter ook terecht is geconstateerd door Giele is voor de beoordeling van art. 20a Wet VPB
1969 tevens van belang welk vertrekpunt men kiest. Indien de vergelijking met een IBondernemer wordt gemaakt, kan worden betoogd dat verliezen in de vennootschapsbelasting, evenals in de inkomstenbelasting, ook niet kunnen worden overgedragen. Hoewel
er wel iets voor dit standpunt valt te zeggen, behoeft het eveneens geen betoog dat de
structuur van de vennootschapsbelasting nu eenmaal met zich meebrengt dat verlieslichamen kunnen worden overgedragen aan nieuwe aandeelhouders. Daarnaast kan er vanuit de zijde van de fiscus begrip voor worden opgebracht dat een dam wordt opgeworpen
tegen het benutten van compensabele verliezen van lege vennootschappen. De wetgever
dient bij de invoering van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen derhalve een
zorgvuldige afweging te maken tussen alle relevante belangen, zoals theoretische zuiverheid en budgettaire belangen. Hierbij dient echter wel de vraag te worden beantwoord of
de huidige regeling voldoet aan de door mij gestelde kwaliteitseisen (zie hoofdstuk 1).
Het oorspronkelijk voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969 bevatte vele onduidelijkheden,
zodat het voorstel uiteindelijk is aangepast. Niet altijd is duidelijk of en in welke mate
bepaalde delen uit de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel nog
doorwerken naar de uiteindelijk ingevoerde bepaling.
Art. 20a Wet VPB 1969 bevat een gelaagde structuur. De aandeelhouderstoets van art. 20a,
lid 1, Wet VPB 1969 geldt als uitgangspunt. De verliezen zijn niet langer voorwaarts verrekenbaar indien zich een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate (dat
wil zeggen: voor 30% of meer) voordoet. Een pro-rata-partebenadering op grond waarvan
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slechts een gedeelte van het verlies corresponderend aan de wijziging van het belang zou
komen te vervallen, is door de wetgever terecht afgewezen. Indien sprake is van een kwalificerende belangenwijziging dient vervolgens te worden beoordeeld of mogelijk een uitzondering op de aandeelhouderstoets van toepassing is, als gevolg van een verkrijging
krachtens huwelijksvermogensrecht of krachtens erfrecht of door toepassing van de concernuitzonderingsbepaling of indien het de belastingplichtige er niet mee bekend is of
had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige is gewijzigd (mits
deze wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt. Een
verlies komt niet te vervallen wanneer de belastingplichtige kan voldoen aan zowel de
beleggingstoets als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De beleggingstoets is opgenomen in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 en bepaalt dat indien de bezittingen van een
belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestonden uit
beleggingen, dit verlies in beginsel niet komt te vervallen, mits tevens is voldaan aan de
activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De activiteitentoets is opgenomen in art. 20a, lid 4,
onderdeel a, Wet VPB 1969 en bepaalt dat direct voorafgaande aan de wijziging de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet mag zijn afgenomen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het
begin van het oudste verliesjaar. De inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdeel b,
Wet VPB 1969 bepaalt in aanvulling op deze activiteitentoets dat ten tijde van de wijziging
van het belang in belangrijke mate niet het voornemen mag bestaan om de gezamenlijke
omvang van de op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie
jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de
werkzaamheden in het oudste verliesjaar. In het vijfde tot en met twaalfde lid zijn vervolgens nadere uitwerkingen van art. 20a Wet VPB 1969 opgenomen die in hoofdstuk 5 aan
bod zullen komen.
Evenals onder de vigeur van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 het geval was, geldt onder
art. 20a Wet VPB 1969 dat niet van belang is of een bepaalde wijziging in het uiteindelijke
belang (in overwegende mate) is gericht op het verkrijgen van de verliezen van de belastingplichtige dan wel of sprake is van misbruik. Met andere woorden: de ‘animus compensandi’ is voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet vereist. Dit is een van de
belangrijkste gebreken van art. 20a Wet VPB 1969. De toepassing van art. 20a Wet
VPB 1969 kan in voorkomende gevallen tot overkill leiden. De vraag rijst of deze overkill
gerechtvaardigd is. Enerzijds kan worden opgemerkt dat overkill nu eenmaal volgt uit een
antimisbruikmaatregel; de wetgever kan niet alle situaties ondervangen en moet dit naar
mijn mening ook niet willen. Anderzijds valt niet in te zien waarom art. 20a Wet
VPB 1969 niet voorziet in de mogelijkheid van tegenbewijs. Belastingplichtigen zouden
naar mijn mening de mogelijkheid moeten hebben om aannemelijk te maken dat bijvoorbeeld een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate niet in overwegende
mate is gericht op het verruimen van de mogelijkheden voor verliesverrekening van de
belastingplichtige dan wel van degenen die een uiteindelijk belang hebben in de belastingplichtige.
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Positiefrechtelijke analyse van art. 20a
Wet VPB 1969

5.1

IN L E ID I N G

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis, ratio en structuur van
art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen, en haar voorganger, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Daar is tevens geconstateerd dat de vraag of bij de
‘handel in verlieslichamen’, waarbij de aandeelhouder van een verlieslichaam dit verlies
alsnog op enigerlei wijze te gelde probeert te maken, sprake is van misbruik afhankelijk
is van het uitgangspunt dat men kiest. Vanuit de neutraliteit die zou moeten bestaan tussen de onderneming die wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak versus de
onderneming die wordt gedreven met behulp van een bv is een dergelijke bepaling mogelijk goed verklaarbaar. Ook vanuit een internationaal perspectief is een deze bepaling
verklaarbaar, aangezien vele andere landen een soortgelijke bepaling kennen (zie hoofdstuk 6). Maar vanuit de totaalwinstgedachte en het gekozen systeem van de Wet VPB 1969
dat het belastingsubject als uitgangspunt neemt, is maar moeilijk verdedigbaar dat de fiscus meeprofiteert van de verliezen van een belastingplichtige. De wetgever heeft het gegeven dat ten aanzien van nagenoeg lege vennootschappen de verliescompensatie te gelde
wordt gemaakt echter bestempeld als ‘ongewenst gebruik’ en daarmee is het bestaansrecht van art. 20a Wet VPB 1969 een feit. Sinds de invoering van de Wet VPB 1969 bestaat
dan ook een bepaling om dit onbedoelde gebruik te bestrijden.
Aanvankelijk werd het voorkomen van ongewenste handel in verlieslichamen bestreden
met art. 20, lid 5, (oud) Wet, dat per 1 januari 2001 is vervangen door een geheel nieuw en
uitgebreid art. 20a Wet VPB 1969. Art. 20a Wet VPB 1969 bewerkstelligt dat een wijziging
van het uiteindelijke belang in belangrijke mate in beginsel leidt tot het vervallen van de
mogelijkheden voor verliesverrekening, tenzij voldaan is aan een aantal specifieke voorwaarden. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de fiscaaltechnische facetten van deze
bepaling. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij
de diverse belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting, zowel binnenlandse als
buitenlands belastingplichtigen. Paragraaf 5.3 behandelt de aandeelhouderstoets, inclusief de mogelijke uitzonderingen op de hoofdregel. In paragraaf 5.4 wordt de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 behandeld. In paragraaf 5.5 ga ik in op de
activiteiten- en inkrimpingstoetsen. In paragraaf 5.6 ga ik in op enige andere aspecten van
art. 20a Wet VPB 1969, zoals achterwaartse verliesverrekening, de werking van art. 20a,
lid 11 en 12 Wet VPB 1969 en behandeling van latente verliezen en winsten. Paragraaf 5.7
behandelt vervolgens enige formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 in samenhang
met de artikelen 20b, 21 en 21a Wet VPB 1969. De wisselwerking tussen art. 20a Wet
VPB 1969 en het Europese recht komt in paragraaf 5.8 aan de orde, gevolgd door de
impact van het leerstuk van fraus legis op art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 5.9). Ik sluit
af met een samenvatting en de belangrijkste conclusies in paragraaf 5.10.479

479 Een deel van de problematiek die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is reeds beschreven in mijn
monografie, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer,
Deventer 2009. Op enkele plaatsen in dit hoofdstuk is echter afgeweken van het ingenomen
standpunt in mijn monografie.
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5.2

AR T. 2 0 A W E T V P B 1 9 6 9 E N D E B E L A S TI N G P L IC H T I G E

Art. 20a Wet VPB 1969 maakt geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlands
belastingplichtigen, zodat beide in beginsel onder het toepassingsbereik van deze bepaling kunnen vallen. Dit is logisch. Niet valt in te zien waarom een buitenlands belastingplichtig lichaam niet onder art. 20a Wet VPB 1969 valt en een binnenlands belastingplichtig lichaam wel. Men zou echter verwachten dat het toepassingsbereik van art. 20a
Wet VPB 1969 zich alsdan ook beperkt voor zover de buitenlands belastingplichtige op
grond van zijn Nederlandse inkomen valt onder de eisen van deze bepaling. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Ik ga hier nog uitgebreider op in in paragraaf 5.2.4. In
paragraaf 5.2.1 ga ik eerst in op de vraag op welke binnenlands belastingplichtigen
art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing kan zijn. De samenloop met de fiscale eenheid komt
in paragraaf 5.2.2 aan de orde.
5.2.1

De binnenlands belastingplichtige

Zoals vermeld is art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel van toepassing op alle binnenlands
belastingplichtigen als genoemd in art. 2 Wet VPB 1969. Ter zake van deze binnenlands
belastingplichtigen dient uiteraard nog wel beoordeeld te worden of het belang in deze
belastingplichtige überhaupt kan wijzigen om onder het bereik van art. 20a Wet VPB 1969
te kunnen vallen. Anders is er immers ook geen sprake van de handel in verlieslichaam
en is het ook niet nodig om hiervoor een nadere (antimisbruik)maatregel te treffen. In het
onderstaande ga ik specifiek op de in art. 2 nader genoemde belastingplichtigen.480
5.2.1.1
Lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal
Art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 betrekt de nv, de bv, de open commanditaire vennootschap (hierna: open cv) en andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of
ten dele in kapitaal is verdeeld in de heffing. Het behoeft mijns inziens geen betoog dat
het belang in deze groep belastingplichtigen in belangrijke mate kan wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van een aandelenoverdracht in een bv of een nv, of de overdracht van het
aandeel in een open cv. Op de vraag wat dient te worden verstaan onder een wijziging van
het ‘belang’ ga ik in paragraaf 5.3.3 nader in.
De ‘open cv’ is in een fiscaal begrip dat nader is gedefinieerd in art. 2, lid 3, onderdeel c,
AWR. Hiervan is sprake indien de toetreding van of vervanging van commanditaire vennoten kan plaatshebben zonder toestemming van alle vennoten, zowel beherende als
commanditaire.481 In art. 2, lid 3, onderdeel f, AWR is vervolgens bepaald dat onder een
aandeel tevens wordt verstaan de deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot in
een commanditaire vennootschap. De belastingplicht van de open cv strekt zich hierbij
uit tot het resultaat voor zover dit aan de commanditaire vennoten toekomt. Het resultaat
van de beherende vennoten wordt rechtstreeks bij de beherende vennoten zelf in de heffing betrokken en komt in aftrek op het resultaat van de open cv zelf (vide art. 9, lid 1,
onderdeel e, Wet VPB 1969).482 Daarnaast wordt de open cv, evenals de nv en de bv, op

480 Vanzelfsprekend laat ik hierbij de subjectief vrijgestelde belastingplichtigen als genoemd in
art. 5, 6 en 6a Wet VPB 1969 buiten beschouwing. Deze belastingplichtigen worden op grond van
hun subjectieve vrijstelling niet in de heffing betrokken. Art. 20a Wet VPB 1969 is dus niet op
deze belastingplichtigen van toepassing. Uiteraard kan art. 20a Wet VPB 1969 weer wel van toepassing zijn indien een subjectief vrijgestelde belastingplichtige een belang houdt in een andere
belastingplichtige als genoemd in art. 2 Wet VPB 1969. Ook de ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen ex art. 2, lid 3, Wet VPB 1969 en de indirecte overheidsbedrijven als
genoemd in art. 2, lid 7, Wet VPB 1969 laat ik buiten beschouwing. Het gaat bij deze groep immers
niet direct om de betreffende rechtsvorm die in de belastingheffing wordt betrokken, maar om
de aard van de (publieke) werkzaamheden van de betreffende belastingplichtige.
481 Zie over dit toestemmingsvereiste nader het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M,
NTFR 2007/176, V-N 2007/8.15.
482 Zie bijvoorbeeld HR 7 juli 1982, nr. 20.655, BNB 1982/268.
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grond van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 geacht zijn onderneming te drijven met zijn gehele
vermogen.
De vraag rijst nu of het belang van de beherende vennoten meetelt voor de beoordeling
of sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige. Ik ben
geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden, al is het antwoord wel in strijd met doel
en strekking van art. 20a Wet VPB 1969. Ik zal dit nader motiveren. Stel dat een open cv
100 commanditaire vennoten heeft die gezamenlijk een 70%- belang hebben, terwijl de
twee beherende vennoten gezamenlijk een 30%-belang hebben. Er bestaat geen onderlinge (aandeelhouders)relatie tussen de beherende en commanditaire vennoten. Wanneer
de beherende vennoten worden vervangen door twee andere beherende vennoten is naar
mijn mening in beginsel sprake van een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige, waardoor de compensabele verliezen van de open cv zouden kunnen
komen te vervallen. Art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 haakt immers niet aan bij de vraag welk
deel van het object van de belastingplichtige in de heffing wordt betrokken.483 Toch is dit
opmerkelijk, omdat ten aanzien van de beherende vennoten helemaal geen sprake is van
de handel in een verlieslichaam. De beherende vennoten hebben een eventueel verlies uit
hoofde van hun belang in de open cv immers rechtstreeks genoten.484 Sterker nog: de verliezen van de uittredende beherende vennootschappen worden in hun geheel niet getroffen door art. 20a Wet VPB 1969. Dit laat echter onverlet dat de beherende vennoten een
belang in de open cv hebben. Naar mijn mening is hier dan ook sprake van overkill en
strijdigheid met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969.
Onder ‘andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal’ kunnen bijvoorbeeld worden verstaande burgerlijke maatschap of een vof op aandelen en de Europese
naamloze vennootschap, de Societas Europaea (SE).485 Ook ten aanzien van dergelijke vennootschappen kan art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing zijn.
5.2.1.2
Coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag
Met ingang van 1 januari 1989 is de coöperatie niet langer een bijzonder soort vereniging,
maar een zelfstandige rechtsvorm die is opgenomen in Titel 3 van Boek 2 het Burgerlijk
Wetboek.486 Verenigingen op coöperatieve grondslag zijn verenigingen die juridisch niet
als coöperatie zijn te beschouwen, maar feitelijk wel als zodanig werkzaam zijn. Ten aanzien van deze rechtspersonen kan zich tevens een wijziging voordoen van het uiteindelijke belang, al is niet geheel duidelijk wanneer hier sprake van zal zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat in de context van coöperaties het begrip ‘uiteindelijk belang’ materieel moet worden getoetst. Bij een dergelijke toetsing zijn de bepalingen
uit de statuten, huishoudelijk reglement en andere afgeleide regelingen (bijvoorbeeld een
winstreglement) van belang, waarbij gekeken dient te worden naar de zeggenschap,
winstgerechtigdheid en de winstverdeling.487 In paragraaf 5.3.3 ga ik uitgebreider op deze
begrippen in.
5.2.1.3

Onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen die als verzekeraar of als
kredietinstelling optreden
Onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekeraar of als kredietinstelling optreden, worden in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken op grond van art. 2, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969. De onderlinge
483 Soortgelijke problematiek doet zich voor bij de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 op buitenlands belastingplichtigen met een vaste inrichting in Nederland. Zie paragraaf 5.2.4.
484 Vgl. het hiervoor genoemde arrest BNB 1982/268.
485 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 17 en Kamerstukken II, 1962-1963, 6000, nr. 9, p. 5-6.
Zie tevens HR 24 november 1976, nr. 17.998, BNB 1978/13.
486 Met ingang van deze datum werd art. 2:53 BW gewijzigd en kwam de naam ‘coöperatieve vereniging’ te vervallen. Desalniettemin is nog steeds sprake van een bij notariële akte als coöperatie
opgerichte vereniging.
487 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. De voorgangers van dit
besluit bevatten een iets uitgebreidere toelichting.
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waarborgmaatschappij vindt zijn civielrechtelijke grondslag in art. 2:53, lid 2, BW en is
een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging die
zich richt op het verzekeringsbedrijf ten behoeve van haar leden. De leden van de onderlinge waarborgmaatschappij en de vereniging vormen aldus het belang in deze rechtspersonen. Wijzigingen in het ledenbestand kunnen hierbij dus in beginsel leiden tot een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige.
5.2.1.4
Verenigingen en stichtingen en andere rechtspersonen
Zowel verenigingen en stichtingen die op grond van de Woningwet als instellingen die
in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn (art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet
VPB 1969), als andere verenigingen en stichtingen indien en voor zover zij een onderneming drijven (art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969) zijn belastingplichtig, dan wel kunnen belastingplichtig zijn, voor de vennootschapsbelasting. Voor de eerstgenoemde groep
geldt hierbij dat zij onder alle omstandigheden belastingplichtig zijn op grond van hun
gehele vermogen, terwijl voor de onder art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 vallende
verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen de belastingplicht slechts geldt
indien en voor zover een onderneming wordt gedreven.488 Voor het bepalen of sprake is
van een wijziging in het uiteindelijke belang in de hiervoor genoemde rechtspersonen is
met name de civielrechtelijke achtergrond van de betreffende rechtsvorm van belang. De
mate van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting (geheel versus gedeeltelijk) is
hierbij irrelevant. Deze vraag kan uiteraard wel een rol spelen bij de beleggings- en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen (zie paragraaf 5.4 en 5.5 hierna).
De vereniging is in art. 2:26 BW gedefinieerd als een rechtspersoon met leden die is
gericht op een bepaald doel en die wordt opgericht bij meerzijdige rechtshandeling. De
vereniging kan echter geen winst uitdelen aan haar leden (zie art. 2:26, lid 3, BW). De
stichting daarentegen kent geen leden. Daarnaast geldt voor de stichting een uitkeringsverbod aan haar oprichters, haar organen of aan andere personen, tenzij de uitkeringen
een ideële of sociale strekking hebben (zie art. 2:285 BW). Gezien het civielrechtelijke
karakter van de vereniging en de stichting rijst de vraag of het uiteindelijke belang in een
vereniging of stichting kan wijzigen. In mijn optiek dient deze vraag voor de toepassing
van art. 20a Wet VPB 1969 ontkennend te worden beantwoord. Dit betekent dat de vereniging en de stichting als de hoogste ‘schakel’ in de keten dienen te worden aangemerkt.489
A-G Wattel lijkt echter van mening te zijn dat een belang in een stichting mogelijk is,

488 Onder het begrip ‘andere rechtspersonen’ vallen bijvoorbeeld kerkgenootschappen en het Europees Economisch Samenwerkingsverband (de EESV). De heffing van vennootschapsbelasting bij
een EESV vindt rechtstreeks plaats bij de leden. Zie onder meer het besluit van 1 maart 1990,
nr. WDB 90/63, V-N 1990, p. 815. Betoogd kan daarom worden dat er geen wijziging van het uiteindelijke belang in de zin van art. 20a Wet VPB 1969 in een EESV kan plaatsvinden. In genoemd
besluit heeft de staatssecretaris aangegeven dat een EESV niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting. Zie tevens L.G.M. Stevens, ‘Fiscale aspecten van het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)’, WFR 1989/735 en ‘De EESV-resolutie’, WFR 1990/421.
489 Zie tevens onderdeel 5.2 van de conclusie van A-G Wattel van 9 maart 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/
579, V-N 2006/49.17.
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indien er sprake is van (voldoende) zeggenschap.490 In mijn optiek is deze opvatting in het
licht van doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 te ruim, omdat het toch zeker moet
gaan om de situatie waarbij de verliezen van een lichaam uiteindelijk (bijvoorbeeld via
een aandelenbelang) toekomen aan anderen dan degenen die dit verlies hebben veroorzaakt. Bij een stichting is dit niet mogelijk, omdat het gaat om vermogen in de dode hand.
Bij wijziging van de zeggenschap van een stichting, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van de enige bestuurder van een stichting, komen de verliezen van een stichting (of
bijvoorbeeld van een verlies-bv waarvan de stichting enig aandeelhouder is) niet ineens
ten goede aan iemand anders, ondanks dat wellicht de zeggenschap in de stichting is
gewijzigd.491 Art. 20a Wet VPB 1969 zou dan niet van toepassing moeten zijn. Ook uit de
parlementaire geschiedenis is af te leiden dat een vereniging of een stichting de houder
van het uiteindelijke belang is.492 Voorts is ook de staatssecretaris van mening dat een
stichting of een vereniging geen achterliggende belanghebbenden heeft, getuige onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei 2008.493 Het praktische belang van een wijziging van
het uiteindelijke belang in een stichting lijkt overigens zeer gering. Immers, indien
sprake is belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, zal doorgaans voldaan zijn aan
de beleggingstoets, terwijl, indien niet voldaan is aan de beleggingstoets, er veelal geen
sprake zal zijn van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Bij een wijziging van
het uiteindelijke belang zullen in dat geval ook geen verliezen vervallen.494
5.2.1.5
Fondsen voor gemene rekening
Fondsen voor gemene rekening worden op grond van art. 2, lid 1, onderdeel f, jo. art. 2,
lid 3, Wet VPB 1969 in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken, indien zij als
‘open’ kunnen worden aangemerkt. De vraag of sprake is van een ‘open’ fonds voor
gemene rekening is afhankelijk van de verhandelbaarheid van de bewijzen van deelgerechtigdheid.495 Op grond van de tweede volzin van art. 2, lid 3, Wet VPB 1969 wordt een
fonds voor gemene rekening als onderneming aangemerkt. Hierdoor is de toevoeging van

490 A-G Wattel heeft op 2 juni 2009 een drietal conclusies uitgebracht over het begrip ‘voor ten minste een derde gedeelte belang hebben’ in de zin van art. 4 WBR. Conclusies van A-G Wattel nrs. 08/
04451, 08/04453 en 08/04454, V-N 2009/32.21, 22 en 23. Deze conclusies zijn in mijn optiek ook
van belang voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, omdat het begrip ‘belang’ in art. 4 WBR
gestoeld is op art. 10a Wet VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969 op haar beurt weer op art. 10a
Wet VPB 1969 lijkt te zijn gebaseerd. In paragraaf 5.3.3 ga ik uitgebreider op deze conclusies in.
J.L. van de Streek merkt op dat op tekstuele gronden verdedigd zou kunnen worden dat een
omzetting van een stichting in een bv niet kan leiden tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969,
aangezien het uiteindelijke belang in een stichting niet kan wijzigen, omdat het er niet was. Een
dergelijke wijziging lijkt mij echter een wijziging in het uiteindelijke belang van 100%. Zie J.L. van
de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer, Deventer 2008, p. 96.
Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 leek het zo te zijn dat deze bepaling altijd van toepassing
was op een stichting die aandelen hield in een verliesvennootschap die haar onderneming had
gestaakt. Eventuele toekomstige winsten konden immers niet ten goede komen aan de oorspronkelijke aandeelhouders/natuurlijke personen. Van der Geld bepleitte echter een doel-en-strekking-benadering op grond waarvan de verliesverrekening niet verloren zou gaan indien deze
stichting aandeelhouder van de verliesvennootschap was en bleef. J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken
vennootschapsbelasting, Fiscale Studieserie, nr. 31, FED, Kluwer, Deventer 1997, p. 280.
491 Het leerstuk van de ‘transparence fiscale’ kan hierbij (onder meer) stichtingen nog een rol spelen.
Op grond van dit leerstuk wordt onder bepaalde omstandigheden het vermogen van een lichaam
toegerekend aan andere gerechtigden dan de stichting indien zij over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware dit hun eigen vermogen. In een dergelijke situatie kan er bij een
stichting ook sprake van een wijziging van het uiteindelijke belang, waardoor art. 20a Wet
VPB 1969 van toepassing zou kunnen zijn. Zie bijvoorbeeld HR 9 maart 1988, nr. 24.301,
BNB 1989/228.
492 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
493 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
494 De toepassing van de beleggingstoets bij bijvoorbeeld stichtingen komt in paragraaf 5.4.3.4 nog
nader aan de orde.
495 Zie tevens het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M, NTFR 2007/175, V-N 2007/8.16.
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een fonds voor gemene rekening in art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 niet nodig.496 Dit laat echter
onverlet dat de groep belastingplichtigen zich doorgaans zal bezighouden met beleggingsactiviteiten of asset pooling, waarbij bedacht dient te worden dat deze ‘vermogensetikettering’ geenszins doorwerkt naar de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 (zie
tevens paragraaf 5.4 hierna). Hiervoor dient nog een zelfstandige toets van de betreffende
bezittingen van de belastingplichtige plaats te vinden. Praktisch gezien zal een wijziging
van het uiteindelijke belang in belangrijke mate in een fonds voor gemene rekening dat
beleggingsactiviteiten verricht doorgaans leiden tot het vervallen van de verliezen op
grond van art. 20a Wet VPB 1969.
5.2.1.6
De fiscale beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969
Art. 28 Wet VPB 1969 bepaalt dat de in het tweede lid van dit artikel nader genoemde
rechtspersonen op verzoek de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) kunnen verkrijgen op grond waarvan het object is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, mits voldaan
is aan de in art. 28 Wet VPB 1969 gestelde voorwaarden. Verliesverrekening over de statusperiode heen is hierbij niet mogelijk, vide art. 20, lid 3, Wet VPB 1969. Dit betekent
mijns inziens echter niet, dat bij een wijziging in het uiteindelijke belang in een jaar
waarin de status van fiscale beleggingsinstelling geldt, de verliezen uit jaren waarin deze
status niet gold, niet zouden komen te vervallen op grond van art. 20a Wet VPB 1969.
Art. 20a Wet VPB 1969 maakt, anders dan art. 20, lid 3, Wet VPB 1969, geen onderscheid
in de verliezen naar gelang de status van de belastingplichtige.
Een verlies dat wordt geleden in de periode dat een lichaam de status van FBI leidt tot een
compensabel uitdelingstekort. Dit uitdelingstekort is op grond van art. 2, lid 4, BBI verrekenbaar met de voor uitdeling beschikbare winst van de acht volgende jaren. Naast de specifieke problemen die zich kunnen voordoen ten aanzien van verliesverrekening bij een
statuswisseling van een FBI497, kan de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 ertoe leiden
dat de verliezen en de uitdelingstekorten van een FBI uiteen gaan lopen.498 Hoewel de verliezen van een FBI op grond van art. 20a Wet VPB 1969 kunnen komen te vervallen, blijven de aanwezige uitdelingstekorten bij een wijziging van het uiteindelijke belang in
beginsel bestaan. Deze verlagen daarmee de uitdelingsverplichting van de FBI.
5.2.1.7
Omzetting van rechtspersonen
De omzetting van een rechtspersoon op de voet van art. 2:18 BW wordt, anders dan de
omzetting van een bv in een nv en omgekeerd en anders dan de omzetting van een vereniging in een stichting en omgekeerd, op grond van art. 28a, lid 1, Wet VPB 1969 aangemerkt als een fictieve liquidatie. Het vermogen van de rechtspersoon wordt hierbij geacht
te zijn uitgekeerd aan de deelgerechtigden tot het vermogen die vervolgens geacht worden dit vermogen te hebben ingebracht in de ‘nieuwe’ rechtspersoon. Art. 20a Wet
VPB 1969 kan alsdan niet aan de orde komen, omdat de verliezen op grond van de fictieve
liquidatie definitief komen te vervallen.
Onder bepaalde nader te stellen voorwaarden leidt de omzetting echter niet tot liquidatie,
maar is sprake van een geruisloze omzetting. Dit is nader geregeld in het Besluit omzetting rechtspersoon van 9 maart 2006, nr. CPP2005/2571M, V-N 2006/15.16, dat vervangen
is door het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, NTFR 2011/1363. De vijfde standaardvoorwaarde in laatstgenoemd besluit bepaalt dat de aanspraak op verrekening van
voor het omzettingstijdstip geleden verliezen overgaan op de omgezette rechtspersoon.
Evenals bijvoorbeeld bij de juridische fusie en de juridische splitsing het geval is, leidt de
fiscale-indeplaatstreding, bij de geruisloze omzetting opgenomen in
standaardvoorwaarde 1, in de visie van de staatssecretaris van Financiën niet tot het over-

496 Kamerstukken II, 1967-1968, 6000, nr. 17, p. 9.
497 Zie bijvoorbeeld J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Kluwer,
Deventer 2003, p. 110.
498 Afgezien van de reguliere afwijkingen tussen het uitdelingstekort en het verlies in de zin van
art. 20 Wet VPB 1969. Zie art. 2, lid 2, BBI.
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gaan van de verliescompensatierechten.499 Hiervoor is (in dit geval) een afzonderlijke standaardvoorwaarde noodzakelijk. De geruisloze omzetting leidt aldus in beginsel niet tot
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, tenzij er sprake zou zijn van een belangrijke wijziging in de deelgerechtigdheid als genoemd in onderdeel 4b van het besluit, bijvoorbeeld
bij de omzetting van een stichting in een bv en omgekeerd. Van de Streek merkt op dat
bij de omzetting van bijvoorbeeld een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij in een stichting of vereniging de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 achterwege zou moeten blijven, omdat er bij een dergelijke omzetting geen deelgerechtigden
opkomen die kunnen profiteren van de verliesverrekening.500 De toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 staat naar zijn mening in zo’n geval op gespannen voet met doel en strekking van deze regeling. Naar mijn mening dient echter bedacht te worden dat de ‘animus
compensandi’ ook onderdeel uitmaakt van doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969
(zie paragraaf 4.2.4 hiervóór). Dit betekent dat ongeacht het doel van de omzetting,
art. 20a Wet VPB 1969 bij een dergelijke omzetting van toepassing is.501 Desalniettemin
onderschrijf ik de mening van Van de Streek dat in dergelijke situaties sprake is van overkill.
5.2.2

Samenloop met de fiscale eenheid

De vraag rijst of zich speciale problemen voordoen rondom de toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 bij het regime van de fiscale eenheid. Voor de toepassing van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad502 dat deze samenloop
kon leiden tot ingewikkelde casuïstiek. Uit deze jurisprudentie blijkt dat voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 naar de totale onderneming die de moedermaatschappij door de werking van het fiscale-eenheidsregime fiscaal geacht wordt te drijven,
moet worden gekeken en niet alleen naar de onderneming van één of enkele fiscaal met
de moedermaatschappij gevoegde dochtermaatschappij(en).503 Zo oordeelde de Hoge
Raad – zoals reeds hiervóór vermeld – in BNB 1993/214 dat naar de strekking van art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 de herkomst van de verliezen niet van betekenis is. In dit kader
kan echter tevens worden gewezen op HR 23 november 2007, nr. 42 517, BNB 2008/28.504
In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat naar de strekking van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB
1969 van belang is dat de verliezen voortkomen uit de overgedragen activiteiten, hetgeen
499 Vgl. R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing, FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2001,
p. 80, die opmerken dat verliescompensatierechten kennelijk als hoogstpersoonlijk of als verknocht moeten worden beschouwd. Zie tevens Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 5, p. 10
met betrekking tot de juridische fusie en splitsing.
500 J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer, Deventer 2008,
p. 95-97. Zoals Van de Streek terecht constateert, dient na de omzetting in een stichting of een
vereniging uiteraard nog wel sprake te zijn van een onderneming die is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting, omdat anders de verliezen überhaupt niet langer verrekenbaar
zouden zijn, bij gebreke aan subjectieve belastingplicht.
501 In de wetsgeschiedenis wordt overigens gesproken over het ‘doel van de aandeelhouders’, die
uiteraard bij een stichting ontbreken. Zie paragraaf 10.2.2.4 hiervoor).
502 Onder meer HR 28 april 1993, nr. 28.344, BNB 1993/213, HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/
214 en HR 28 januari 1998, nr. 33.057, BNB 1998/95.
503 In deze zin tevens J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM nr. 35, 4e herziene druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 106, die meent dat voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 het
bestaan van de fiscale eenheid niet kan worden genegeerd. Zie tevens J.N. Bouwman, Wegwijs in
de vennootschapsbelasting, 10e druk Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 705-706,
die BNB 1993/214, in welk arrest met het bestaan van een fiscale eenheid geen rekening werd
gehouden, lijkt te verklaren vanuit het feit dat verbreking van een fiscale eenheid tot 2003 met
terugwerkende kracht plaatsvond tot aan het begin van het boekjaar. Op het onmiddellijk aan de
aandelenoverdracht voorafgaande tijdstip dreef de moedervennootschap dus geen scheepswerf
meer, doch hield zij aandelen in een dochtervennootschap die een scheepswerf dreef.
504 Zie over dit arrest uitgebreid W.F.E.M. Egelie, ‘De samenloop van de regeling tegen handel in verlieslichamen en het FE-regime (naar oud en huidig recht); geen lichte kost’, MBB 2008 nr. 4, p. 167
e.v.
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in casu naar het oordeel van de Hoge Raad het geval was.505 En hierbij rijst dan vervolgens
de vraag hoe dit standpunt zich verhoudt tot BNB 1993/214, alwaar de herkomst van verliezen juist niet van belang werd geoordeeld. In elk geval lijkt de Hoge Raad het standpunt
van BNB 1993/214 omtrent de samenloop van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 met het
(oude) fiscale-eenheidsregime enigszins genuanceerd te hebben.
Art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 is per 1 januari 2001 vervangen door art. 20a Wet
VPB 1969, terwijl ook het fiscale-eenheidsregime per 1 januari 2003 ingrijpend is herzien.
Voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dient er in beginsel ook te worden gekeken
naar de geconsolideerde activiteiten van de moedermaatschappij, d.w.z. inclusief de activiteiten van de met de moedermaatschappij gevoegde dochtermaatschappijen.506 Als
gevolg van de invoering van het herziene regime fiscale eenheid per 1 januari 2003 zijn
hierbij diverse bepalingen in de Wet VPB 1969 opgenomen die de samenloop nader regelen, zie bijvoorbeeld art. 15ae, lid 3 t/m 5, Wet VPB 1969 en art. 15af, lid 7, Wet VPB 1969.
De kern van deze bepalingen is dat beoogd wordt te voorkomen dat de toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969 als gevolg van de werking van de fiscale eenheid zou kunnen worden gefrustreerd. Bobeldijk heeft daarnaast aangegeven dat de samenloop van art. 15ab,
lid 6 en art. 20a Wet VPB 1969 tot onbillijke uitkomsten kan leiden. Hij pleit dan ook voor
de tegemoetkoming, aangezien naar zijn mening in voorkomende gevallen geen sprake
meer is van dubbele verliesverrekening.507
Met ingang van 1 januari 2012 is art. 15ad Wet VPB 1969 (opnieuw) ingevoerd. Op grond
van deze bepaling is de rente ter zake van een overname, waarbij de gekochte vennootschap wordt gevoegd in een fiscale eenheid met de overnameholding slechts verrekenbaar met de eigen winsten van deze overnameholding. Bij ontvoeging vindt op grond van
art. 15ad, lid 5, Wet VPB 1969 de toetsing van de in aftrek te nemen rente plaats aan het
einde van het jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de gestalde rente uit voorgaande jaren (art. 15ad, lid 8, Wet VPB 1969).508 Mogelijkerwijs kan hier handel in
‘gestalde rente’ ontstaan, indien de gekochte vennootschap in enig jaar wordt ontvoegd
en vervolgens (in hetzelfde jaar) de aandelen in de overnameholding worden overgedragen. Het gaat hier immers om ‘latente’ bij het einde van het jaar in aanmerking te nemen
rente, die mogelijk niet onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 valt.509
5.2.3

Samenloop met de bedrijfsreorganisatiefaciliteiten

Ook bij toepassing van een van de in de Wet VPB 1969 opgenomen bedrijfsreorganisatiefaciliteiten kan samenloop met art. 20a Wet VPB 1969 optreden.510 Dit is bijvoorbeeld het
geval bij een bedrijfsfusie, waarbij de overdragende vennootschap tegen uitreiking van
aandelen zijn onderneming overdraagt aan de overnemer. Deze uitreiking van aandelen
kan leiden tot een wijziging van het belang in belangrijke mate, terwijl de overdracht van
de onderneming van de overdrager ertoe kan leiden dat niet langer voldaan kan worden
aan een van de uitzonderingsbepalingen van art. 20a Wet VPB 1969 (met name het vierde
lid).511 Hetzelfde heeft mutatis mutandis te gelden bij een juridische fusie of juridische
(af)splitsing, waarbij zich een belangrijke wijziging in het uiteindelijke belang voordoet.
In de toelichting op de standaardvoorwaarden bij de juridische fusie is opgemerkt dat bij
het overgaan van verliezen van de verdwijnende rechtspersoon naar de verkrijgende

505 Zie r.o. 3.3 van het arrest.
506 Kamerstukken 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4223.
507 A.C.P. Bobeldijk, ‘Onderlinge vorderingen en schulden bij voeging’, MBB 2009 nr. 10, p. 366,
onderdeel 9.1. Voor wat betreft de samenloop tussen art. 12 (oud) Wet VPB 1969 en art. 20a
Wet VPB 1969 gold wel een dergelijke goedkeuring. Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7,
p. 12.
508 Zie tevens Kamerstukken II, 2011-2012, 33 000, nr. 10, p. 24.
509 Zie in dit kader D.R. Post, ‘Over handel in ongerealiseerde verliezen’, Opinie in NTFR 2011/893.
510 Zie ten aanzien van de omzetting van rechtspersonen paragraaf 5.2.1.7.
511 Dit lijkt overigens alleen dan te spelen indien de verliezen niet worden overgedragen naar de
overnemer.
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rechtspersoon zal worden gewaakt voor effecten die vergelijkbaar zijn met handel in verliezen.512 Het komt mij voor dat art. 20a Wet VPB 1969 echter een voldoende dam zou
moeten opwerpen tegen ongewenst gebruik van verliezen. Het is echter niet ondenkbaar
dat tevens gedoeld wordt op vergelijke situaties als HR 10 maart 1993, nr. 28.484,
BNB 1993/197. Laatstgenoemd arrest lijkt echter weer (gedeeltelijk) te zijn achterhaald
door HR 30 juni 1999, nr. 34.219, BNB 1999/323. Deze arresten komen uitgebreider aan de
orde in paragraaf 5.9.513
5.2.4

De buitenlands belastingplichtige

In art. 3 Wet VPB 1969 wordt een aantal buitenlands belastingplichtigen genoemd die
worden onderworpen aan vennootschapsbelasting, voor zover zij Nederlands inkomen
genieten.514 Dit zijn in het buitenland gevestigde lichamen die hun onderneming hier te
lande uitoefenen door middel van een vaste inrichting. Het gaat dan om verenigingen en
andere rechtspersonen515, open commanditaire vennootschappen516 en andere niet
rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten
dele in aandelen is verdeeld en doelvermogens. Deze buitenlands belastingplichtigen kunnen ook onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen, omdat deze bepaling aansluit bij het begrip ‘belastingplichtige’.517 Voor de vraag of sprake is van een wijziging van het belang in belangrijke mate van een dergelijke belastingplichtige kan in
mijn optiek zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de Nederlands equivalent van
de desbetreffende rechtspersoon.518 Het begrip ‘doelvermogens’ is in feite bedoeld als een
sluitpost, waardoor bijzondere buitenlandse rechtsvormen zoals de trust of de Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF) in beginsel in de heffing van vennootschapsbelasting kunnen worden betrokken. In HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/214 was de
vraag aan de orde of aandelen die in een trustverband werden ingebracht hadden geleid
tot een aandeelhouderswisseling. Hierbij is beslissend of de achter de trust staande
natuurlijke personen vereenzelvigd kunnen worden met de natuurlijke personen die het
aandelenpakket in de trust hebben ingebracht.519 Ten aanzien van de Nederlandse fiscale
behandeling van de SPF, een vehikel dat veelal aangewend wordt/werd voor estateplan512 Onderdeel 3 van het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, Infobulletin 2001, 4,
NTFR 2001/130. Zie tevens Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 5, p. 10 en het besluit van
19 december 2000, nr. CPP2000/3148M, NTFR 2001/132, V-N 2001/8.5. Door R.J. de Vries zijn overigens diverse situaties beschreven waarbij in de situatie van een juridische fusie het toenmalige
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 aan de orde kon komen. In beginsel gelden deze situaties ook
voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, zij het dat dan uiteraard de voorwaarden van
art. 20a Wet VPB 1969 onverkort moeten worden toegepast. Zie R.J. de Vries, Juridische fusie, FM 84,
Kluwer, Deventer 1998.
513 In het buitenland lijkt handel in verliezen bij reorganisaties eerder mogelijk. Zie in dit verband
echter HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia), NTFR 2011/2634, BNB 2012/5.
514 Art. 3 Wet VPB 1969 bevatte voorheen het begrip ‘binnenlands inkomen’. Als gevolg van de invoering van de Wet IB 2001, waar het begrip ‘Nederlands inkomen’ werd gebruikt, is dit gewijzigd.
Zie Kamerstukken II, 1998-1999, 26 728, nr. 3, p. 49. Art. 20a Wet VPB 1969 bevat opmerkelijk
genoeg op enkele plaatsen nog steeds het begrip ‘binnenlands inkomen’. Zie bijvoorbeeld
art. 20a, lid 9, 10 en 11, Wet VPB 1969. Dit lijkt mij een omissie.
515 De beoordeling of sprake is van rechtspersoonlijkheid dient hierbij plaats te vinden aan de hand
van het recht van het land waar de rechtspersoon is gevestigd. Wel dient deze buitenlandse
rechtspersoonlijkheid vervolgens te worden getoetst aan het Nederlandse belastingrecht. Zie bijvoorbeeld HR 2 juni 2006, nr. 40.919, NTFR 2006/870, BNB 2006/288. Ten aanzien van de verenigingen verwijs ik naar hetgeen hiervoor in paragraaf 5.2.1.4 is opgemerkt.
516 Ik verwijs tevens naar hetgeen hiervoor in paragraaf 5.2.1.1 is opgemerkt ten aanzien van open
commanditaire vennootschappen.
517 Dit was overigens ook het geval onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
518 Ook besluit van 18 december 2004, nr. CPP2004/2730M, BNB 2005/88 inzake de kwalificatie van
buitenlandse rechtsvormen als mede besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M, NTFR 2007/
176, V-N 2007/8.15 kunnen hierbij uiteraard een rol spelen.
519 In gelijke zin J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Kluwer, Deventer 2003,
p. 107.
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ningsdoeleinden, heeft de staatssecretaris een besluit uitgevaardigd.520 Uit dit besluit valt
af te leiden dat een SPF geen uitkeringsverbod kent en dat het tevens mogelijk is om een
uiteindelijke gerechtigde tot het vermogen van de SPF te benoemen. Ik leid hieruit af dat
art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel van toepassing zou kunnen zijn bij een wijziging van
de uiteindelijke gerechtigde in de SPF.
De toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij buitenlands belastingplichtigen lijkt anders
te verlopen dan men wellicht zou verwachten. Uiteraard is niet de vaste inrichting de subjectief belastingplichtige, maar het buitenlandse hoofdhuis. Dit lijkt erop te duiden dat
alle toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 op het niveau van het hoofdhuis moeten worden
toegepast en niet, zoals men zou verwachten, op het niveau van de vaste inrichting. Dit
kan vooral ten aanzien van de toepassing van bijvoorbeeld de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen tot ongerijmde uitkomsten leiden. Immers, de belastingplichtige zal op het niveau van het hoofdhuis in voorkomende gevallen nog andere activiteiten ontplooien die niet in Nederland plaatsvinden. De bezittingen en activiteiten op
het hoofdhuis kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen bij de vraag of de verliezen
van de Nederlandse vaste inrichting in stand blijven. De verliezen van de vaste inrichting
lijken dan te kunnen vervallen op grond van art. 20a Wet VPB 1969 als de vaste inrichting
minder dan 30% uitmaakt van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van het
lichaam en dit lichaam na een belangrijke aandeelhouderswisseling al zijn overige (buitenlandse) activiteiten, behalve die van de Nederlandse vaste inrichting, stillegt. Er is dan
immers sprake van een inkrimping van de werkzaamheden tot minder dan 30% van de
gezamenlijke omvang van de oorspronkelijke werkzaamheden van het lichaam, zoals is vereist in art. 20a, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969. Indien deze uitkomst juist is, dan is deze
naar mijn mening onevenwichtig en in strijd met doel en strekking van art. 20a Wet
VPB 1969. Het gaat immers om een bepaling die beoogt ongewenste handel in verlieslichamen te beperken, maar dan moet het uiteraard wel gaan om Nederlandse verliezen. En
voor de beoordeling van deze Nederlandse verliezen is het niet meer dan logisch dat
alleen gekeken wordt naar de Nederlandse activiteiten van de belastingplichtige.
De omgekeerde situatie is echter ook denkbaar. De verliezen van een buitenlands belastingplichtige zijn namelijk wel verrekenbaar als deze belastingplichtige zijn Nederlandse
activiteiten stillegt, doch zijn overige (buitenlandse) activiteiten ongewijzigd voortzet.
Hierbij mogen de Nederlandse activiteiten zelfs maximaal 70% van de totale werkzaamheden van het lichaam bedragen! De overige (buitenlandse) activiteiten van het lichaam
bedragen dan ten minste 30%, zodat bij een volledige stillegging van de Nederlandse activiteiten, de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van het lichaam (bij ongewijzigde voortzetting van de buitenlandse activiteiten) niet is afgenomen tot minder
dan 30%. Bij een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate in deze buitenlands belastingplichtige zijn de verliezen in beginsel toch verrekenbaar met de door de
vaste inrichting opgestarte activiteiten, die van een andere aard kunnen zijn dan de oorspronkelijke activiteiten van de vaste inrichting.521 Anders dan in de eerstgenoemde situatie, lijkt mij dat in deze situatie wel beoogd is om art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing
te laten zijn. Art. 20a Wet VPB 1969 zou op dit vlak dienen te worden aangepast, doch de
staatssecretaris heeft een dergelijke aanpassing afgewezen. De toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 op buitenlands belastingplichtigen is namelijk aan de orde geweest bij de

520 Besluit van 15 december 2005, nr. CPP2005/2528M, NTFR 2005/1743, BNB 2006/139.
521 Hierbij moet overigens wel worden bedacht dat, als de Nederlandse activiteiten van het buitenlandse lichaam volledig worden beëindigd, dan tevens de buitenlandse belastingplicht van het
(buitenlandse) lichaam in Nederland zou eindigen. De eventuele bij de vaste inrichting nog aanwezige verrekenbare verliezen zijn dan in beginsel ook niet langer verrekenbaar, maar om een
andere reden dan de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, namelijk het einde van de belastingplicht. De verrekenbare verliezen zouden nog wel kunnen worden benut in geval van zogeheten
nagekomen vaste-inrichtingsbaten, waarvan in HR 27 maart 1991, nr. 26.409, BNB 1991/204
sprake was.
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invoering van het herziene regime voor de fiscale eenheid per 1 januari 2003.522 Hiertoe
is in art. 31, lid 3, Besluit FE 2003 een regeling opgenomen die beoogt te voorkomen dat
bij de toetsing van de in art. 20a Wet VPB 1969 neergelegde vereisten binnen fiscale eenheid mogelijk een andere maatstaf wordt aangelegd dan buiten de fiscale eenheid.523 De
regeling bepaalt expliciet dat met betrekking tot een buitenlands belastingplichtige die
deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de toepassing van art. 15ae Wet VPB 1969 voor
‘belastingplichtige’ wordt gelezen: de buitenlands belastingplichtige die deel uitmaakt
van de fiscale eenheid. Anders dan de Vakstudie vennootschapsbelasting suggereert, wordt
mijns inziens met deze definitie de hiervóór geschetste problematiek ten aanzien van de
toepassing van bijvoorbeeld de activiteitentoets op het niveau van het hoofdhuis dan wel
de vaste inrichting niet vermeden.524 Er wordt slechts bewerkstelligd dat met of zonder
het bestaan van de fiscale eenheid dezelfde toetsen voor de toepassing van art. 20a Wet
VPB 1969 gelden.525
In paragraaf 5.8 kom ik op deze materie terug in het kader van de verhouding tussen
art. 20a Wet VPB 1969 en het Unierecht. De vraag rijst namelijk of, indien bovenstaande
lezing juist is, art. 20a Wet VPB 1969 niet in strijd zou kunnen komen met de vrijheid van
kapitaal.
5.3

D E AA N D E E L H O U D E R S TO ET S

5.3.1

Kern van de aandeelhouderstoets

De aandeelhouderstoets en de uitzonderingen daarop zijn geregeld in de eerste drie leden
van art. 20a Wet VPB 1969 en vormen het fundament van de bepaling. Het eerste lid bevat
de hoofdregel, terwijl lid 2 en 3 de uitzonderingen bevatten. Art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969
luidt met ingang van 1 januari 2011 als volgt:
‘1. Indien aannemelijk is dat in vergelijking met het begin van het oudste jaar waarvan een
verlies nog niet volledig is verrekend, het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in
belangrijke mate is gewijzigd, zijn de verliezen geleden voor het tijdstip waarop de wijziging
heeft plaatsgevonden, in afwijking in zoverre van artikel 20, niet meer voorwaarts verrekenbaar. Daarbij worden de vóór het tijdstip van de in de eerste volzin bedoelde wijziging genoten winst na giftenaftrek van het jaar waarin die wijziging heeft plaatsgevonden en de na
dat tijdstip in dat jaar genoten winst na giftenaftrek afzonderlijk berekend. Bij een negatieve uitkomst wordt het bedrag toegerekend aan de belastbare winst van het voorafgaande
respectievelijk het volgende jaar. Indien toerekening aan een ander jaar niet mogelijk is
omdat de belastingplicht is aangevangen met het jaar waarin de wijziging zich heeft voorgedaan of is geëindigd bij het einde van dat jaar, wordt het negatieve bedrag niet in aanmerking genomen. In afwijking van hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen leidt een toerekening van een negatief bedrag aan het voorafgaande jaar niet tot het
vergoeden van heffingsrente.’
De forfaitaire grens wanneer mogelijk sprake is van ongewenste handel in een verlieslichaam is derhalve gelegd bij een wijziging van het belang in belangrijke mate, dat wil

522 Kamerstukken II, 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
523 Kamerstukken II, 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
524 Aantekening 5.5 bij art. 15ae in de Vakstudie vennootschapsbelasting 1969. Opmerkelijk genoeg wordt
in aantekening 1.4 bij art. 31 Besluit FE 2003 wel uitdrukkelijk vermeld dat art. 31, lid 3, Besluit
FE 2003 ertoe strekt te verduidelijken dat de in art. 20a Wet VPB 1969 voorkomende aandeelhouderstoets, beleggingstoets en activiteitentoets moeten worden toegepast op de buitenlands belastingplichtige in zijn geheel en niet slechts op de vaste inrichting in Nederland.
525 Dit laatste is overigens expliciet bevestigd in het besluit van 17 december 2002 houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003, Stb. 2002, 646, p. 44-45.
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zeggen voor 30% of meer.526 De keuze voor een 30%-grens is nergens uitgebreid toegelicht
en kan dan ook als arbitrair worden gekenschetst. De wetgever had naar mijn mening
evenzo een andere grens kunnen bepalen. Denkbaar was bijvoorbeeld dat aangesloten
zou zijn bij het in art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 bepaalde 1/3-criterium voor verbonden lichamen en verbonden natuurlijke personen. Weliswaar gaat het bij de toepassing
van art. 20a Wet VPB 1969 niet direct om de vraag of wordt overgedragen aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijke persoon, maar een grens van een derde belang zou
ook goed denkbaar zijn geweest. Dit geldt te meer, wanneer men kijkt naar de uitzondering als genoemd in art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, waar voor de toepassing
van deze uitzondering wel aansluiting is gezocht bij een belang van een derde.
Ook was denkbaar dat art. 20a Wet VPB 1969 slechts ter sprake zou komen bij een wijziging van het belang van meer dan 50%. Vele andere landen (zie hoofdstuk 6) hebben de
grens van de toepassing van soortgelijke bepalingen gesteld bij een overgang/verkrijging
van de meer dan de helft van het belang en/of de stemrechten. Bedacht dient echter te
worden dat art. 20a Wet VPB 1969 beoogde een aanscherping te zijn van art. 20, lid 5 (oud)
Wet VPB 1969. In die zin lag het verleggen van de grens naar ‘meer dan 50% ‘ niet voor de
hand. Wat hiervan ook zij, het behoeft geen betoog dat elke door de wetgever gekozen
grens in zekere zin arbitrair is.
De wijziging van het uiteindelijke belang leidt er op grond van art. 20a, lid 1, Wet
VPB 1969 toe, dat de verliezen voorafgaande aan deze wijziging in beginsel komen te vervallen, tenzij voldaan kan worden aan een van de uitzonderingsbepalingen. Zoals ik in
paragraaf 4.4.2.1.A uitgebreid heb gemotiveerd, dient in mijn optiek op basis van de huidige tekst niet langer een vergelijking plaats te vinden tussen het verliesjaar en het winstjaar, maar dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de houders van het belang aan
het begin van het ‘oudste verliesjaar’ en de houders van het belang op het moment van
de wijziging van het uiteindelijke belang. De technische uitwerking van het eerste lid
leidt er aldus toe, dat indien sprake is van een dergelijke wijziging in het uiteindelijke
belang in belangrijke mate, alle verliezen voorafgaande aan de wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets komen te
zitten en daarom in beginsel niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn. Met ingang van
1 januari 2011 zijn ook de verliezen uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling zelf tot aan het moment van de belangrijke aandeelhouderswisseling niet langer
voorwaarts verrekenbaar.527 Dit verlies wordt op basis van de gewijzigde systematiek van
het eerste lid toegerekend aan het voorafgaande jaar. Het vorenstaande laat zich illustreren met het volgende eenvoudige voorbeeld.528
Voorbeeld
BV X heeft verliezen uit de jaren 2008, 2009 en 2010 van respectievelijk 100,
50 en 150. De totale compensabele verliezen bedragen dus 300. Op 1 juli 2011
worden alle aandelen in BV X overgedragen aan een nieuwe aandeelhouder. Het
verlies uit periode 1 bedraagt 25.
Art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt dat er een vergelijking dient te worden gemaakt tussen de belangen aan het begin van het oudste verliesjaar (lees: 2008) en het moment van
de wijziging van het belang, i.e. 1 juli 2011. Als gevolg van deze vergelijking zijn alle ver526 Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 verviel de verliesverrekening niet bij een
wijziging van 30%. De verliezen vervielen namelijk indien deze hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor
70% of meer, ten goede kwamen aan nieuwe aandeelhouders.
527 Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van de achterwaartse verliesverrekening van een
verlies uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, dat zich eerst voordoet na de
belangrijke aandeelhouderwisseling. Zie art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969. Hierna zal ik de periode
voor de belangrijke aandeelhouderswisseling steeds aanduiden met periode 1, terwijl de periode
na de belangrijke aandeelhouderswisseling met periode 2 wordt aangeduid.
528 In dit voorbeeld beperk ik mij tot de toepassing van de aandeelhouderstoets van art. 20a
Wet VPB 1969.

150

Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

liezen van de jaren voorafgaande aan het jaar van deze wijziging niet langer voorwaarts
verrekenbaar. Daarnaast is het verlies uit periode 1 eveneens niet voorwaarts verrekenbaar. Dit verlies wordt toegerekend aan het voorafgaande jaar (2010). In totaal is derhalve
een bedrag van 325 aan verliezen niet aftrekbaar. In de parlementaire geschiedenis bij de
wetswijziging in 2011 zijn nog enkele voorbeelden met bijbehorende toelichting opgenomen die de werking van de gewijzigde systematiek goed illustreren:529
‘Als er geen voorafgaand boekjaar is, wordt het verlies niet in aanmerking genomen. Dit kan
zich bijvoorbeeld voordoen als de belangwijziging plaatsvindt in het jaar waarin de vennootschap is opgericht. De spiegelbeeldige situatie kan zich voordoen als spoedig na de
belangwijziging de belastingplicht eindigt en er daardoor geen volgend boekjaar meer volgt.
In de volgende voorbeelden wordt de werking weergegeven.
Voorbeelden
Stel de winst na giftenaftrek van het jaar van belangwijziging (jaar t) bestaat uit de volgende gedeelten vóór respectievelijk na die wijziging:
a. +50 en +40:
- de belastbare winst jaar t is 90;
- eerdere verliezen kunnen worden verrekend met 50 hiervan, terwijl latere verliezen kunnen worden verrekend met 40.
b. +50 en -40:
- het negatieve bedrag van 40 wordt toegerekend aan het volgende jaar (jaar t+1) en verlaagt de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is 50, eerdere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
c. -40 en +50:
- het negatieve bedrag van 40 wordt toegerekend aan het vorige jaar (jaar t-1) en verlaagt
de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is 50, latere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
d. -40 en -50:
- het negatieve bedrag van 40 wordt toegerekend aan het vorige jaar (jaar t-1) en verlaagt
de belastbare winst van dat jaar;
- het negatieve bedrag van 50 wordt toegerekend aan het volgende jaar (jaar t+1) en verlaagt de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is nihil.
e. -40 en +50, er is geen voorafgaand jaar
- het negatieve bedrag van 40 wordt niet in aanmerking genomen omdat er geen voorafgaand jaar is;
- de belastbare winst jaar t is 50, latere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
f. +50 en -40, er is geen volgend jaar
- het negatieve bedrag van 40 wordt niet in aanmerking genomen omdat er geen volgend
jaar is;
- de belastbare winst jaar t is 50, eerdere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
g. +50 en -50
- het negatieve bedrag van 50 wordt toegerekend aan het volgende jaar (jaar t+1) en verlaagt de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is 50, eerdere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.’
Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk de gewijzigde opzet van art. 20a Wet VPB 1969
per 2011. De NOB heeft in zijn commentaar van 4 november 2010 verzocht om een nadere
toelichting op het voorbeeld dat onder e gegeven wordt in de toelichting op de nota van
wijziging. In dat geval is er geen aan het jaar van aandeelhouderswijziging voorafgaand
jaar. Naar de mening van de NOB (en naar mijn mening terecht) is in een dergelijk geval
art. 20a Wet VPB 1969 per definitie niet van toepassing, omdat er geen ‘oudste jaar waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend’ is in de zin van het eerste lid van art. 20a
Wet VPB 1969. In zijn brief van 12 november 2010, nr. AFP/2010/569 merkt de staatssecre529 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 7, p. 4.
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taris op dat in dit geval het jaar van belangenwijziging zelf het oudste jaar is waarvan een
verlies nog niet volledig is verrekend. Ik lees deze uitleg van de staatssecretaris zo, dat de
staatssecretaris van mening is dat indien zich in het eerste jaar een belangrijke aandeelhouderswisseling voordoet, voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 een splitsing
dient plaats te vinden van het resultaat voor en na de aandeelhouderswisseling. Indien
voor de aandeelhouderswisseling een verlies is geleden, is dit verlies dan als het oudste
verlies aan te merken. Met een beetje goede wil zou dit in art. 20a Wet VPB 1969 kunnen
worden gelezen. Toch lijkt de staatssecretaris hier een cirkelredenering te hanteren.
De omgekeerde situatie is door de NOB ook aan de orde gesteld in voornoemd commentaar. Hierbij werd door de NOB geconcludeerd art. 20a Wet VPB 1969 (nieuw) niet van toepassing is bij achterwaartse verliesverrekening als het jaar van belangwijziging tevens het
eerste boekjaar is. In die situatie is er immers geen vergelijkingsjaar. Die conclusie is volgens de staatssecretaris niet juist. Het begin van het oudste voor de achterwaartse verliesverrekening relevante jaar vormt het referentiepunt voor de belangwijziging. Naar de
bedoeling van de wet kan dat ook het begin van het jaar van belangwijziging zijn, omdat
in de nieuwe systematiek ook de achterwaartse verliesverrekening binnen het jaar van
belangwijziging onder de werking van art. 20a Wet VPB 1969 valt.
5.3.1.1
De kwalificatie van een verlies uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling
Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer kwam aan de orde hoe de kwalificatie van een (deel van een) houdsterverlies dat als gevolg van art. 20a, lid 1, Wet
VPB 1969 (nieuw) wordt overgeheveld naar een vorig jaar zou doorwerken.530 In dit verband rees de vraag of dit verlies nog steeds moest worden aangemerkt als een houdsterverlies dan wel of de kwalificatie van het resultaat uit het jaar waarnaar dit verlies wordt
toegerekend moest worden gevolgd. De staatssecretaris merkte in dit verband op dat toerekening van een deelverlies aan het voorgaande jaar tot gevolg heeft dat dit verlies deel
gaat uitmaken van de belastbare winst van dat voorgaande jaar. Of na die toerekening
sprake is van een houdsterverlies moet naar de omstandigheden in dat voorgaande jaar
worden beoordeeld. In voorkomende gevallen zal een houdsterverlies hierdoor niet langer als een houdsterverlies worden aangemerkt.531
Ook ten aanzien van een deelverlies uit de periode na de aandeelhouderswisseling
(i.e. periode 2) spelen dergelijke kwalificatievraagstukken. Een eventueel verlies uit
periode 2 wordt immers ook toegerekend, zij het aan het volgende jaar.532 In WFR 2011/
312533 heb ik betoogd dat hierdoor eenvoudige manipulatie mogelijk lijkt van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in combinatie met toepassing van de houdsterverliesregeling (art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969). Dit laat zich illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld.
Voorbeeld
Een verlieslichaam kwalificeert als houdster- en of financieringsvennootschap.
In 2011 worden de aandelen in de belastingplichtige overgedragen aan een
derde. Op grond van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 zijn de verliezen niet verrekenbaar. In periode 2 in 2011 wordt een verlies behaald van 100. Onder de
nieuwe aandeelhouder start het verlieslichaam in 2012 nieuwe operationele
resultaten, waarmee een winst wordt behaald van 200.

530 Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, nr. D, p. 31.
531 Ook de omgekeerde situatie is denkbaar, i.e. dat een regulier verlies als een houdsterverlies wordt
aangemerkt.
532 Zie tevens de brief van de staatssecretaris van Financiën van 12 november 2010, nr. AFP/2010/569,
waarin is opgemerkt dat dit verlies niet als een voorvoegingsverlies wordt aangemerkt, indien de
belastingplichtige nadien wordt gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
533 D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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Op basis van de uitleg van de staatssecretaris wordt het houdsterverlies van 100 uit periode 2 in 2011 overgeheveld naar 2012. De kwalificatie van dit verlies volgt echter de kwalificatie van de belastbare winst van 2012. In 2012 is geen sprake van een houdster- en/of
financieringsvennootschap. Het houdsterverlies uit periode 2 in 2011 is hierdoor zonder
beperkingen (binnenjaars) verrekenbaar met de operationele winst van 2012.
Dit gevolg heeft de staatssecretaris (kennelijk) geaccepteerd, aangezien het enkel gaat om
de toerekening van een resultaat uit een deelperiode. Hierbij heeft de staatssecretaris zich
waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd dat dit resultaat uit de deelperiode (lees:
periode 2) kan worden beïnvloed. Volgens de uitdrukkelijke tekst van art. 20a Wet
VPB 1969 moet het immers gaan om ‘geleden’ verliezen en ‘genoten’ winst.534 Op basis
hiervan kan daarom naar mijn mening worden betoogd dat latente verliezen niet onder
het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. Slechts onder omstandigheden
kan sprake zijn van een zodanige waardedaling dat deze op grond van goed koopmansgebruik verplicht in aanmerking dient te worden genomen.535 Dat het voor de toepassing
van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 slechts gaat om geleden verliezen is in die
zin opmerkelijk, omdat de staatssecretaris van Financiën steeds van mening is geweest
dat art. 20a Wet VPB 1969 ook van toepassing is op latente verliezen. Zie in dit verband
onderdeel 2.5 van vorenvermeld besluit van 6 mei 2008. Ook de Hoge Raad zat voor wat
betreft de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 – de voorganger van art. 20a
Wet VPB 1969 – op deze lijn, getuige de arresten HR 9 april 2004, nr. 39.406, NTFR 2004/
553, BNB 2004/218, V-N 2004/21.14 en HR 26 februari 2010, nr. 08/03581, NTFR 2010/529
(met mijn noot), BNB 2010/125, V-N 2010/13.23.
Als gevolg van het vorenstaande kan het (negatieve) resultaat uit periode 2 derhalve worden beïnvloed, omdat de realisatie van een latent verlies kan worden uitgesteld tot na de
belangrijke aandeelhouderswisseling. Te denken valt bijvoorbeeld aan het in aanmerking
nemen van een liquidatieverlies op een deelneming op grond van art. 13d Wet VPB 1969.
Dit latente liquidatieverlies, dat bijvoorbeeld is ontstaan in de periode dat de belastingplichtige als een houdstervennootschap in de zin van art. 20, lid 4, Wet VPB 1969 werd
aangemerkt, kan bij realisatie in periode 2 als gevolg van de toerekening van dit verlies
naar het volgende jaar een andere kwalificatie krijgen. Het latente liquidatieverlies dat
aanvankelijk slechts onder zeer stringente omstandigheden verrekenbaar was, kan dan
worden geconverteerd in een regulier verrekenbaar verlies.536 Realisatie van dit latente
liquidatieverlies hoeft hierbij overigens niet per se in periode 2 plaats te vinden, maar kan
onder omstandigheden bijvoorbeeld ook in jaar t+1 plaatsvinden. De handel in vennootschappen met latente (liquidatie)verliezen wordt daarmee geen strobreed in de weg
gelegd, waardoor een wetswijziging slechts een kwestie van tijd lijkt. Naar mijn mening
begeeft de wetgever zich op zeer glad ijs, wanneer – gegeven de zeer duidelijke opmerkingen van de staatssecretaris in de parlementaire geschiedenis bij de wijziging van art. 20a
Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 – om een oordeel van de Hoge Raad zal worden gevraagd.
5.3.1.2
Vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar?
E.J.W. Heithuis heeft betoogd dat op basis van de uiteindelijke ingevoerde tekst van
art. 20a Wet VPB 1969 nog steeds een vergelijking dient te worden gemaakt tussen het
verliesjaar en het betreffende winstjaar dat de belastingplichtige wil benutten voor de ver-

534 Zie tevens paragraaf 5.6.3.2 en D.R. Post, ‘Over handel in ongerealiseerde verliezen’, Opinie in
NTFR 2011/893.
535 Zie bijvoorbeeld HR 30 maart 1995, nr. 12.236, BNB 1955/183 en HR 17 april 1991, nr. 27.074,
BNB 1991/165. In gelijke zin A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv is geen winst meer te behalen’,
WFR 2010/1424.
536 Dit verlies kan zelfs de fiscale eenheid in worden geïmporteerd, omdat het niet aangemerkt
wordt als een voorvoegingsverlies.
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liescompensatie.537 In paragraaf 4.4.2.1.A heb ik reeds uitvoerig betoogd dat dit standpunt
naar mijn mening op basis van uitdrukkelijke koerswijziging in de nota van wijziging ten
opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel onjuist is.538 Ook het Ministerie van Financiën is van mening dat de vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar niet langer
relevant is, getuige het in onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008 opgenomen voorbeeld, waarop ik hierna in paragraaf 5.3.4.2.D inga.539
Het gegeven dat in beginsel alle verliezen voorafgaande aan de wijziging van het belang
in belangrijke mate onder de ‘klem’ van deze aandeelhouderstoets vallen, maakt de toepassing van deze aandeelhouderstoets in mijn optiek ook veel beter hanteerbaar dan een
vergelijking tussen elk specifiek verliesjaar en het specifieke winstjaar. Met de toets wordt
alsdan voor alle voor de belangrijke wijziging nog aanwezige compensabele verliezen
bepaald of deze mogelijk onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen.
Vervolgens wordt op basis van de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen in samenhang met art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 (dat wél ziet op het winstjaar) daadwerkelijk beoordeeld welke verliezen uit welke jaren komen te vervallen. Vanuit systematisch oogpunt lijkt mij dit een meer evenwichtige benadering dan de oorspronkelijk door
de wetgever gekozen benadering.
5.3.1.3
Geen heffingsrente
In de laatste volzin van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 is geregeld dat de toerekening van
het verlies van periode 1 naar het voorafgaande jaar niet leidt tot de vergoeding van heffingsrente. Dit, omdat uit art. 30g, lid 4, AWR volgt dat ook geen heffingsrente wordt vergoed bij een vermindering van de aanslag die voortvloeit uit de verrekening van een verlies van een volgend jaar (carry-back). Mijns inziens had deze bepaling dan ook beter kunnen worden opgenomen in art. 30g AWR. In de literatuur is geconstateerd dat deze
bepaling in de uitvoeringssfeer tot problemen kan leiden, indien tevens een ‘reguliere’
vermindering van de aanslag van jaar t-1 plaatsvindt op grond van art. 30g, lid 2 AWR.540
Als gevolg van de voorgestelde regeling in het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen
2012’ inzake de belastingrente, waarbij in dergelijke situaties überhaupt geen (belasting)rente meer zal worden vergoed, zal de laatste volzin van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969
per 1 januari 2013 verdwijnen.541
In de volgende paragrafen ga ik uitgebreider in op de specifieke elementen van de aandeelhouderstoets. In paragraaf 5.3.2 ga ik in op het begrip ‘oudste jaar waarvan een verlies
nog niet is verrekend’, terwijl ik in paragraaf 5.3.3 inga op de vraag wanneer sprake is van
een wijziging van het uiteindelijke ‘belang’.

537 Zie onder meer E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen
(art. 20a Wet VPB 1969): vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532 als ook in: De handel
in verlies- en herinvesteringsreservelichamen, FM 98, 1e druk, Kluwer, Deventer 2002, p. 29 e.v. Ook de
Redactie Vakstudienieuws is deze mening toegedaan getuige het antwoord in de vragenrubriek
in V-N 2004/8.24.
538 Wellicht ten overvloede merk ik op dat de vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar in
het hier genoemde voorbeeld alsook in de meeste gevallen niet tot een andere uitkomst zal leiden
dan de vergelijking onder het huidige art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Vgl. bijvoorbeeld de situatie
dat in het voorbeeld in 2010 een winst zou worden behaald. Andere uitkomsten zouden echter
kunnen optreden bij een wijziging van het uiteindelijke belang in verschillende tranches en bij
terugoverdracht van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige aan de oorspronkelijke houders van het belang. Ik kom hier in paragraaf 5.3.2 nog uitgebreid op terug.
539 Dit voorbeeld gaat overigens nog uit van de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 zoals deze luidde vóór
1 januari 2011, zodat slechts verliezen uit de jaren voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswisseling niet langer voorwaarts verrekenbaar waren. Dit heeft echter geen gevolgen voor
het toetsingsmoment.
540 Zie A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De
(on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’, NTFR 2010/2802, onderdeel 3.1.3 en A.C.P. Bobeldijk,
‘Met de winst-bv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424, onderdeel 3.4.
541 Kamerstukken II, 2011-2012, 33 003, nr. 2, p. 30 (art. XI B).
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5.3.2

‘Het oudste jaar waarvan een verlies nog niet is verrekend’

Het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 spreekt over de vergelijking met het begin van
het oudste jaar waarvan een verlies nog niet is verrekend.542 Dit oudste verliesjaar komt
vervolgens ook weer terug bij de toepassing van de activiteiten- en inkrimpingstoetsen
van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 en is daarom een belangrijk begrip. In de literatuur heeft
dit begrip nogal tot de nodige verwarring geleid, vooral ten aanzien van de vraag of en in
hoeverre het begrip ‘oudste verliesjaar’ als relatief dient te worden opgevat en als zodanig
dus kan opschuiven.543 Een redelijke wetstoepassing brengt mijns inziens met zich mee
dat het moet gaan om materieel compensabele verliezen. In mijn optiek is het niet van
belang of de formeelrechtelijke verliesbeschikking reeds is afgegeven.544
De vraag rijst of uit het gebruik van de tijdsaanduiding ‘het begin van het oudste jaar
waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend’ kan worden afgeleid dat een verlies uit
een later jaar wel kan worden verrekend, terwijl een verlies uit een eerder jaar niet kan
worden verrekend. Deze vraag kan zich voordoen als in vergelijking met het begin van
het oudste verliesjaar wel aan alle voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan,
maar in vergelijking met het begin van het daaropvolgende jaar niet. Dit is bijvoorbeeld
het geval in situaties waarin de aandelen in het verlieslichaam op getrapte wijze in verschillende porties worden overgedragen aan een derde. Deze problematiek kwam aan de
orde in een voorbeeld dat is ontleend aan de schriftelijke antwoorden op vragen uit de
Tweede Kamer alsmede onderdeel 3.1 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 6 mei 2008.545 Als gevolg van de wijziging van het eerste lid van art. 20a Wet
VPB 1969 per 1 januari 2011 is dit voorbeeld echter niet langer bruikbaar, omdat tevens
rekening dient te worden gehouden met de resultaten uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling en de eventuele toerekening van een verlies aan het voorafgaande
respectievelijk het volgende jaar.
Uit het voorbeeld volgt echter wel dat door de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 als
gevolg van een belangrijke aandeelhouderswisseling, er sprake kan zijn van het ‘opschuiven’ van het oudste verliesjaar. In zoverre dient het begrip ‘oudste verliesjaar’ als relatief
te worden beschouwd.546 Zoals uit het voorbeeld blijkt, zijn er situaties denkbaar (met
name bij opvolgende aandelenoverdrachten) waarbij niet kunnen verrekenen van een verlies van een volgend jaar toch wel wrang kan zijn, omdat bij een beoordeling per verliesjaar een beroep op de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b,
Wet VPB 1969 uitkomst zou hebben geboden. In genoemd besluit heeft de staatssecretaris

542 Ik zal dit kortheidshalve hierna aanduiden met ‘het oudste verliesjaar’.
543 Zie bijvoorbeeld Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een
toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 740-741, J.H. Bijl en J.F.C. Smeets, ‘De nieuwe
regeling inzake afgewaardeerde vorderingen en handel in verliesvennootschappen’, MBB 2001
nr. 2, p. 57 en Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729. Deze verwarring komt overigens ook gedeeltelijk voort uit de veronderstelling dat nog op basis van het huidige art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 nog steeds een vergelijking
tussen het verliesjaar en het winstjaar noodzakelijk zou zijn (quod non).
544 Indien deze uitleg onjuist zou zijn, zou een verlies dat weliswaar (voorwaarts of achterwaarts) verrekend kan worden, maar waarvoor nog geen verliesverrekeningsbeschikking is afgegeven,
tevens onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. Dit lijkt mij een brug te ver.
545 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4222. Ik wijs erop dat de uitwerking van
dit voorbeeld in de Kamerstukken niet correct is. Zie tevens onderdeel 3.1 van besluit van
6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. Uit dit voorbeeld blijkt overigens
de juistheid van de zienswijze dat niet gewacht hoeft te worden tot een winstjaar om art. 20a
Wet VPB 1969 toe te passen. In het voorbeeld zijn zelfs geen winstjaren opgenomen.
546 Zie in gelijke zin het antwoord van de staatssecretaris van Financiën op de vragen uit de Tweede
Kamer, waaraan voornoemd voorbeeld is ontleend. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209,
V-N BP 21/19.5, p. 4222.
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goedgekeurd dat deze verliezen in stand kunnen blijven.547 Naar het mij voorkomt zou
deze goedkeuring mutatis mutandis nog steeds moeten gelden na de wijziging van het
eerste lid per 1 januari 2011. Vooralsnog is er echter geen nieuw besluit uitgevaardigd.
5.3.2.1
‘Herleven’ van verliezen
In de vorige paragrafen is (impliciet) de vraag al aan de orde gekomen of verliezen die vervallen op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 kunnen ‘herleven’, bijvoorbeeld indien
de aandelen in het verlieslichaam worden overgedragen aan de oorspronkelijke aandeelhouders.548 Verschillende lezingen zijn mogelijk. In de literatuur is namelijk betoogd dat
verliezen kunnen herleven, bijvoorbeeld bij terugoverdracht aan de oorspronkelijke aandeelhouder.549 De staatssecretaris van Financiën heeft echter nadien aangegeven dat hij
deze visie niet deelt.
De eerste lezing is vooral gestoeld op de opmerking van de staatssecretaris van Financiën
tijdens de parlementaire behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel van art. 20a
Wet VPB 1969.550 De staatssecretaris merkt letterlijk op dat verliezen kunnen herleven bij
een terugoverdracht van de aandelen in een verlieslichaam aan de oorspronkelijke aandeelhouders. Door de terugoverdracht wordt de handel in de verliesvennootschap in feite
ongedaan gemaakt, waardoor er geen aanleiding meer is om de verliesverrekening te
beperken. Er is immers geen sprake van de handel in een verlieslichaam. Ook volgt deze
lezing uit de oorspronkelijke tekst van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 op grond waarvan een
vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar diende te worden gemaakt. Bij een
terugoverdracht aan de oorspronkelijke aandeelhouders zou zich bij een vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar geen belangrijke aandeelhouderswijziging hebben
voorgedaan.
De tweede lezing is in feite een ‘chronologische’ lezing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969.
De gedachte is hierbij dat, omdat art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 al is toegepast op een verliesjaar, deze bepaling niet nogmaals in de toekomst kan worden toegepast bij een volgende belangrijke aandeelhouderswisseling. Het verlies van het oudste verliesjaar is in
deze lezing door de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 komen te vervallen en
kan daarmee niet nogmaals aan bod komen.
Ondanks dat de tweede lezing in strijd is met de toezegging van de staatssecretaris van
Financiën tijdens de parlementaire behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel,
lijkt mij deze lezing toch de juiste. Toch is het opmerkelijk dat de staatssecretaris van
Financiën (in zijn hoedanigheid van beleidsuitvoerder) in het beleidsbesluit van 7 augustus 2002 zijn opmerking tijdens de parlementaire behandeling sterk nuanceert. Naar de
mening van de staatssecretaris herleeft een verlies in beginsel niet bij terugoverdracht
aan de oorspronkelijke aandeelhouders. In onderdeel 2.3 van het besluit van 7 augustus
547 De Redactie Vakstudienieuws is van mening dat een dergelijke goedkeuring niet noodzakelijk is,
omdat de aandeelhouderstoets per ‘oudste verliesjaar’ zou moeten worden toegepast. Zie de aantekening bij het besluit van de staatssecretaris van 7 augustus 2002, nr. CPP2002/1751 in V-N 2002/
39.17. In de aantekening bij het besluit van 6 mei 2008 in V-N 2008/27.16 wordt nog steeds verwezen naar deze aantekening, waardoor ik aanneem dat de Redactie Vakstudienieuws deze lezing
nog steeds huldigt. Deze opvatting is zoals ik hiervoor heb betoogd nog gebaseerd op de toets
zoals neergelegd in het oorspronkelijke wetsvoorstel.
548 Indien de verliezen kunnen herleven als gevolg van het overgedragen van de aandelen in het verlieslichaam aan de oorspronkelijke aandeelhouders, lijkt dit overigens te betekenen dat tot aan
de grens van 30% aandelen aan andere (rechts)personen dan de oorspronkelijke aandeelhouders
aandelen kunnen worden overgedragen. Alsdan is immers geen sprake meer van een wijziging
van het uiteindelijke belang in belangrijke mate. Op basis van de hierna te bespreken goedkeuring van de staatssecretaris is dit echter niet mogelijk.
549 Zie bijvoorbeeld E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen
(art. 20a Wet VPB 1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532. Zie voor een
andersluidende visie bijvoorbeeld J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 108 en hierna.
550 Kamerstukken II, 2000-2001, nr. 27 209, nr. 6, p. 41. Zie tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 en de aldaar opgenomen voorbeelden.
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2002551 merkte de staatssecretaris op dat naar zijn mening uit de tekst van art. 20a
Wet VPB 1969 bleek dat verwerving van de aandelen door de oorspronkelijke aandeelhouder niet leidde tot een herleven van verliezen die door eerdere toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 niet meer verrekenbaar waren. Voorts is er naar de mening van de staatssecretaris geen aanleiding voor goedkeurend beleid op dit punt. Als motivering van dit
standpunt merkt de staatssecretaris op dat bij terugverkoop van de aandelen aan de oorspronkelijke aandeelhouder een vergoeding zal worden bedongen voor het herleven van
deze verliezen. Het op deze wijze te gelde maken van de verliezen acht de staatssecretaris
in strijd met de ratio van art. 20a Wet VPB 1969, aangezien deze verliezen uiteindelijk niet
door de verkopende partij zijn geleden.552
In de herziening van het besluit van 7 augustus 2002 op 17 september 2003 komt de
staatssecretaris van Financiën vervolgens met een nadere motivering waarom de verliezen naar zijn mening niet zouden herleven bij terugoverdracht van de aandelen aan de
oorspronkelijke aandeelhouders. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de wettekst en de
bedoeling van de wetgever. De opmerking tijdens de parlementaire behandeling wordt
daarbij als irrelevant gekenschetst, omdat deze opmerking is gemaakt naar aanleiding
van het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarbij zoals vermeld steeds een vergelijking
diende te worden gemaakt tussen het verliesjaar en het winstjaar. Vanwege de nadien
aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel zou de opmerking geen betekenis meer
hebben. Naar de mening van de staatssecretaris van Financiën heeft de omstandigheid dat
het oorspronkelijke wetsvoorstel uitging van een vergelijking van het verliesjaar met het
winstjaar, terwijl in het gewijzigde voorstel een dergelijke vergelijking niet langer plaatsvindt, tot gevolg dat aan de opmerking dat verliezen herleven bij terugoverdracht geen
betekenis meer kan worden toegekend. De verliezen blijven alleen verrekenbaar in een
van de uitzonderingssituaties als genoemd in art. 20a, lid 2 tot en met 12. De terugoverdracht van de aandelen valt hier niet onder.
Hoewel ik de lezing van de staatssecretaris van Financiën op zichzelf onderschrijf, overtuigt de redenering geenszins. De omstandigheid dat in het gewijzigde wetsvoorstel de
vergelijking van het verliesjaar met het winstjaar is komen te vervallen, leidt op zichzelf
nog niet tot de gevolgtrekking dat de verliezen daarmee niet zouden kunnen herleven. Dit
geldt a fortiori, nu de staatssecretaris van Financiën deze opmerking tijdens de parlementaire behandeling heeft gemaakt zonder daarbij te refereren aan de oorspronkelijke aandeelhouderstoets. Slechts in algemene zin wordt opgemerkt dat door de terugoverdracht
de handel in de verliesvennootschap in feite ongedaan wordt gemaakt, waardoor er geen
aanleiding meer is om de verliesverrekening te beperken. Waarom deze aanleiding er nu
ineens wel is op grond van het gewijzigde wetsvoorstel (los van de gewijzigde tekst) wordt
niet duidelijk. Immers, ook op grond van het gewijzigde wetsvoorstel wordt de handel in
de verliesvennootschap in feite ongedaan gemaakt. Al met al is de argumentatie van de
staatssecretaris van Financiën nogal zwak.
Teneinde toch enigszins aan de kritiek tegemoet te komen, is in het besluit uiteindelijk
wel een goedkeuring opgenomen. Onder (zeer) bijzondere omstandigheden is de staatssecretaris van Financiën bereid om de hardheidsclausule ex art. 63 AWR toe te passen en af

551 Onderdeel 2.3 van het besluit van 7 augustus 2002, nr. CPP2002/1751M, NTFR 2002/1154,
BNB 2002/358. Dit besluit is inmiddels driemaal herzien, respectievelijk op 17 september 2003,
nr. CPP2003/1731M, NTFR 2003/1628, BNB 2003/390, op 20 december 2005, nr. CPP2005/1946M,
NTFR 2006/83, BNB 2006/75 en laatstelijk op 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023,
BNB 2008/176.
552 Zie ook de kritiek van de Redactie Vakstudienieuws op dit standpunt in de aantekening bij dit
besluit in V-N 2002/39.17.
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te wijken van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, indien is voldaan aan de volgende
voorwaarden:553
1. de verliescompensatie komt uitsluitend ten goede aan de oorspronkelijke aandeelhouders die de verliezen hebben geleden, en
2. in de prijs van de aandelen is geen vergoeding voor het herleven van de verliescompensatie begrepen, en
3. gedurende de periode dat het belang in de verliesvennootschap bij derden heeft berust
zijn geen latente winsten ontstaan of ingebracht waarmee de verliezen kunnen worden verrekend.
Met name als gevolg van de tweede voorwaarde lijkt de toepassing van de hardheidsclausule in de praktijk een moeilijk te nemen obstakel, aangezien er veelal juist een prijs zal
worden bedongen voor de mogelijkheid van verliescompensatie. Het komt mij dan ook
voor dat deze goedkeuring in de praktijk niet of nauwelijks zal worden toegepast. Tegelijkertijd roept de goedkeuring toch ook vragen op. Stel bijvoorbeeld dat in de periode van
de nieuwe aandeelhouders ook weer verliezen zijn ontstaan. Blijft art. 20a Wet VPB 1969
in zoverre dan ook buiten toepassing? De goedkeuring lijkt geen onderscheid te maken
tussen verliezen geleden onder de oorspronkelijke aandeelhouders en verliezen geleden
onder de nieuwe aandeelhouders, hetgeen mijns inziens niet de bedoeling kan zijn. Het
komt mij voor dat ten aanzien van deze verliezen opnieuw de hoofdregel van art. 20a,
lid 1, Wet VPB 1969 zal moeten worden toegepast. De derde voorwaarde vermeldt dat de
goedkeuring niet van toepassing is indien weliswaar latente winsten zijn ingebracht,
maar dat deze latente winstgevende activiteiten vervolgens weer uit het verlieslichaam
zijn gehaald. Ook dit lijkt onbedoeld. Belastingplichtigen die zich in weerwil van het
beleidsbesluit op de toezegging van de staatssecretaris van Financiën tijdens de parlementaire behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel willen beroepen, zullen naar verwachting de fiscus op hun weg vinden.554
Met ingang van 1 januari 2011 kan zich bij de terugoverdracht van de aandelen in het verlieslichaam nog een bijzondere complicatie voordoen. Vanaf deze datum is immers toerekening van het resultaat uit periode 1 en 2 noodzakelijk aan het voorafgaande dan wel het
volgende jaar. Ook deze toerekening zal bij terugoverdracht aan de oorspronkelijke aandeelhouders ongedaan moeten worden gemaakt. Opvolgende aandeelhouderswisselingen
kunnen hierbij leiden tot ingewikkelde exercities.555
5.3.2.2
Formele versus materiële benadering van verliezen
Op basis van een letterlijke lezing van de aandeelhouderstoets zou men tot de conclusie
kunnen komen dat alle verliezen die nog niet verrekend zijn op het moment van de
belangrijke aandeelhouderswijziging in beginsel komen te vervallen. Dit zou dan betekenen dat verliezen die weliswaar verrekenbaar zijn met een winst uit een jaar voorafgaande aan het jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging, maar waarvan de verliesverrekeningsbeschikking nog niet is afgegeven, eveneens zouden komen te vervallen.
553 Deze tegemoetkoming is in de latere versies van het besluit inhoudelijk niet gewijzigd. In dit
kader is overigens de uitspraak van Hof ‘s-Gravenhage van 14 juli 2009, nr. BK-08/00138,
NTFR 2009/1789 nog interessant, alwaar werd geoordeeld dat belastingplichtigen zich niet zonder
meer op toepassing van de hardheidsclausule zoals opgenomen in een beleidsbesluit kunnen
beroepen indien de specifieke situatie min of meer overeenkomt met de situatie van de goedkeuring. Voor een succesvol beroep op de hardheidsclausule bij overdracht aan de oorspronkelijke
aandeelhouders is echter een expliciet verzoek vereist, zie onderdeel 2.3 van het besluit.
554 In de inleiding van het besluit van de staatssecretaris van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M,
NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 is opgemerkt dat de omschrijving van situaties waarin de hardheidsclausule wordt toegepast, is gewijzigd. Ik heb hier echter geen inhoudelijke wijziging in
kunnen ontdekken. Het lijkt er overigens op dat bij ontbinding of vernietiging van een koopovereenkomst als gevolg waarvan de aandelen in het verlieslichaam worden terugovergedragen aan
de oorspronkelijke aandeelhouders, art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 eveneens geen toepassing zal
vinden.
555 Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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Deze formele benadering is in mijn optiek in strijd met doel en strekking van art. 20a
Wet VPB 1969, zodat het ervoor moet worden gehouden dat een materiële benadering de
juiste is.556
5.3.3

Het begrip ‘uiteindelijk belang’

Art. 20a Wet VPB 1969 is blijkens de wettekst van toepassing bij een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate. In deze paragraaf sta ik nader stil bij het begrip ‘uiteindelijk belang’.
5.3.3.1
Relatie met overige bepalingen in de Wet VPB 1969
Het begrip uiteindelijk belang is noch in de wet noch in de toelichting uitputtend beschreven. Wel is aangegeven dat een materiële toetsing is beoogd.557 Een wijziging in het uiteindelijke belang kan zich op verschillende wijzen voordoen. De meest in het oog springende wijziging is de vervreemding van aandelen in een vennootschap. Echter, ook bij
inkoop van aandelen, een emissie, certificering, overdracht van de economische eigendom van de aandelen en het verlenen (en uitoefenen) van bijvoorbeeld een koopoptie kan
zich een wijziging van het uiteindelijke belang voordoen, die in beginsel tot toepassing
van art. 20a Wet VPB 1969 kan leiden. Het hebben van een schuldvordering leidt daarentegen in beginsel niet tot het verkrijgen van een belang, tenzij deze schuldvordering fiscaalrechtelijk als informeel kapitaal dient te worden aangemerkt. Leningen in de zin van
art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 lijken ook mee te tellen voor het bepalen van een
belang. Dergelijke leningen worden weliswaar civielrechtelijk niet aangemerkt als eigen
vermogen, maar het betreft wel leningen die onder zodanige voorwaarden zijn aangegaan
dat zij feitelijk functioneren als eigen vermogen. In zoverre is naar mijn mening ook
sprake van een belang. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het past binnen de context van art. 10a Wet VPB 1969 dat hybride leningen ook meetellen bij de beoordeling of
sprake is van een verbonden lichaam (en dus van een belang).558 Dit standpunt werkt naar
mijn mening door naar art. 20a Wet VPB 1969.
Marres was ten aanzien van hybride leningen die tot 1 januari 2007 vielen onder art. 10,
lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 een andere mening toegedaan, omdat dergelijke leningen niet als eigen vermogen werden aangemerkt.559 Met ingang van 1 januari 2007 is
art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 een bevestiging van jurisprudentie van de Hoge
Raad met betrekking tot de fiscale (her)kwalificatie van leningen als informeel kapitaal,
zodat dergelijke leningen naar de mening van Marres thans wel onder het begrip ‘belang’
in de zin van art. 10a Wet VPB 1969 vallen.
In art. 20a Wet VPB 1969 wordt het begrip ‘uiteindelijk belang’ gebruikt. Uit het woord
‘uiteindelijk’ kan worden afgeleid dat voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969
niet alleen kan worden gekeken naar de directe aandeelhouders, maar dat de gehele schakel van vennootschappen dient te worden doorgekeken tot aan de achterliggende aandeelhouders/natuurlijke personen.560 De overdracht van een verlieslichaam binnen concern, bijvoorbeeld van de ene 100%-dochtermaatschappij naar de andere 100%-dochter556 Soortgelijke problematiek speelt tevens ter zake van de uitoefening van opties, waardoor de
optiehouder in feite steeds een belang heeft gehouden dat heeft kunnen leiden tot toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969. De vraag rijst dan hoe moet worden omgegaan met verliezen die reeds zijn
verrekend met winsten in de periode dat de optie nog niet was uitgeoefend. Zie hierover nader
paragraaf 5.3.3 hierna.
557 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16. Deze materiële toetsing volgt ook uit de voor de
toepassing van art. 12a Wet VPB 1969 gewezen uitspraak van Rechtbank Arnhem op 26 mei 2011,
nr. 10/01931, NTFR 2011/1659.
558 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 december 2001, nr. AFP2001/920, V-N 2001/66.1.
559 O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, FM 113, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer 2008,
p. 198 e.v. Zijns inziens dient het begrip ‘belang’ beperkt te blijven tot een belang in het eigen
vermogen van de vennootschap.
560 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was dit overigens niet anders en volgde dit uit het woord
‘middellijk’.
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maatschappij, leidt daarmee niet tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Ook het
verschuiven van het belang van direct naar indirect (of omgekeerd), bijvoorbeeld door de
inbreng van aandelen in een persoonlijke houdstermaatschappij, waarbij het uiteindelijke belang niet wijzigt, leidt niet tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Aangezien
door de in art. 20a Wet VPB 1969 voorkomende term ‘uiteindelijk’ aandelenoverdrachten
in verlieslichamen binnen concernverband de verliesverrekening niet belemmeren,
indien geen wijziging optreedt in het aandeelhouderschap van de uiteindelijke aandeelhouders/natuurlijke personen, moet bij dergelijke transacties dus onder omstandigheden
worden nagegaan wie de uiteindelijke aandeelhouders/natuurlijke personen zijn van de
topmaatschappij van het concern, waarvan het verlieslichaam deel uitmaakt. Aldus ontstaat vooral in concernverhoudingen het probleem van de bewijslast inzake de vraag of
het uiteindelijke belang in voldoende mate is gewijzigd. Onder art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 deed zich dezelfde vraag voor.561 In art. 20a Wet VPB 1969 is voor deze
vraag (gedeeltelijk) een oplossing gevonden in art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969.
Ingevolge deze bepaling blijft art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 buiten toepassing voor zover
de wijziging van het uiteindelijke belang betrekking heeft op een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het begin van het
oudste jaar, waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, reeds ten minste een derde
deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige had. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan de situatie waarin twee concerns A en B gezamenlijk een joint venture aangegaan, waarin beide concerns 50% van de aandelen houden. Als de joint venture
vervolgens verlies lijdt en concern A neemt de aandelen in de joint venture van concern B
over, dan is art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 niet van toepassing. Concern A had immers al bij
het begin van het oudste verliesjaar ten minste een derde deel van de aandelen in de joint
venture. Concern A behoudt dus de verrekenbare verliezen die de joint venture heeft geleden. Het is dan niet noodzakelijk om door de gehele structuur van concern A heen te kijken naar de achterliggende aandeelhouders/natuurlijke personen. Vanzelfsprekend rijst
bij de lezing van art. 20a, lid 1 en lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 de vraag of aan het
begrip ‘uiteindelijk belang’ in beide leden dezelfde betekenis kan en moet worden toegekend. Hier ga ik in paragraaf 5.3.4.2 nader op in. Op deze plaats volsta ik dan ook met een
verwijzing naar deze paragraaf.
Het begrip ‘belang’ is bij de (eerste) nota van wijziging in art. 20a Wet VPB 1969 geïntroduceerd. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werden de begrippen ‘gerechtigdheid’ en
‘zeggenschap’ gebruikt, maar omdat in de praktijk onduidelijkheid bleek te bestaan over
deze begrippen, onder meer omdat deze begrippen niet nader waren gedefinieerd, zijn
deze begrippen vervangen door het begrip ‘belang’.562 Het begrip ‘belang’ komt ook in
andere bepalingen in de Wet VPB 1969 voor en dient dan ook conform de uitleg bij die
bepalingen te worden uitgelegd. Dit komt neer op een materiële in plaats van een formele
toetsing.563 Hiermee wordt voorkomen dat figuren worden gehanteerd die weliswaar in
de vorm, maar niet in het resultaat, afwijken van de in de wet omschreven situaties.564
Hoewel in de parlementaire geschiedenis van art. 20a Wet VPB 1969 niet expliciet naar
een andere bepaling waarin het begrip ‘belang’ voorkomt wordt verwezen, ligt het naar
mijn mening het meest voor de hand om aansluiting te zoeken bij het begrip ‘belang’ in
art. 10a Wet VPB 1969. Het begrip ‘belang’ komt voor in art. 10a, lid 4 en lid 5, Wet
VPB 1969 waar voor een definitie van een verbonden lichaam respectievelijk verbonden
561 Van Soest en Bierlaagh waren onder het regime van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 van mening
dat die bewijslast in geval van een besloten vennootschap op de belastingplichtige rustte. Zie J.
van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen over
de leegte heen’, De NV, december 1968.
562 Kok constateert terecht dat hiermee de indruk wordt gewekt dat de invulling van het begrip
‘belang’ wel duidelijk zou zijn. Q.W.J.C.H. Kok, De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, WFR 2001/729.
563 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
564 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39.
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natuurlijke persoon ook wordt aangesloten bij dit begrip. In elk geval is uit de hiervoor
gememoreerde parlementaire geschiedenis af te leiden dat voor de toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 geen zelfstandig begrip ‘belang’ is geïntroduceerd.565
Het gaat buiten het bestek van deze dissertatie om te komen tot duidelijke afbakening van
het begrip ‘belang’. Dit geldt te meer, nu uit de literatuur en jurisprudentie is gebleken
dat de invulling van dit begrip dusdanig onduidelijk is, dat ook geen duidelijke afbakening is te geven.566 Op deze plaats volsta ik dan ook met een weergave van de belangrijkste
kernmerken van dit begrip, die uit de literatuur en jurisprudentie kunnen worden gedestilleerd. In de literatuur is veelvuldig op het begrip ‘belang’ ingegaan en de vraag of ter
zake van dit begrip een materiële of formele benadering zou moeten gelden.567 Een materiële benadering van het begrip belang betekent dat niet alleen het financiële belang van
doorslaggevende betekenis is, maar dat ook zeggenschapsrechten een rol kunnen spelen.
In de parlementaire geschiedenis buiten art. 20a Wet VPB 1969 om is opgemerkt dat het
begrip ‘belang’ zowel directe als indirecte relaties omvat.568 In de conclusies van A-G Wattel van 2 juni 2009 die hebben geleid tot de arresten van de Hoge Raad van 5 februari 2010,
nr. 08/04451, NTFR 2010/361, V-N 2010/10.25. is een overzicht gegeven van het begrip
‘belang’ in de literatuur, de wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot dan toe. Deze conclusies alsmede enige andere recente literatuur en jurisprudentie bespreek ik in de volgende
paragraaf.
5.3.3.2
Het begrip belang in de jurisprudentie en literatuur
In het vorenstaande is al geconstateerd dat rondom het begrip ‘belang’ nog diverse vraagpunten bestaan. Het gaat hierbij niet alleen om een bepaalde vermogenstitel, een financieel belang, maar (mogelijk) ook de mate van zeggenschap. Doorgaans zal een financieel
belang volledig samengaan met zeggenschap en zal het daardoor veelal ook duidelijk zijn
of en wanneer er sprake is van een wijziging van dit belang in belangrijke mate. Dit hoeft
echter niet het geval te zijn. De kwantificering van het begrip ‘belang’ zal moeten plaatsvinden aan de hand van de omvang van de relatieve zeggenschap en de relatieve financiele belangen in een lichaam.569 In de bijlage bij conclusies van A-G Wattel van 2 juni 2009
wordt een overzichtelijk beeld geschetst van het begrip ‘belang’ voor de toepassing van

565 Een beperkte(re) of ruime(re) invulling van het begrip ‘belang’ ligt mijns inziens ook niet voor de
hand.
566 Zie recent bijvoorbeeld A. Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na
HR 8 april 2011, nr. 10/00651’, WFR 2011/855 en de aldaar geschetste problematiek. Zie tevens de
noot van R.J. de Vries bij het arrest van 8 april 2011, nr. 10/00651 in BNB 2011/156. De Vries constateert in onderdeel 5 van zijn noot dat er nog vele vragen omtrent de invulling van het begrip
‘belang’ onbeantwoord zijn.
567 Zie bijvoorbeeld S.F.M. Niekel, ‘Het begrip “belang” als criterium voor verbondenheid bij vennootschappen’, WFR 1998/557, R.N.F. Zuidgeest, Verbondenheid in het belastingrecht, FM 128, Kluwer,
Deventer 2008, p. 194 e.v. en de aldaar aangehaalde literatuur alsmede de in de conclusies van
A-G Wattel van 2 juni 2009, die hierna worden besproken, aangehaalde literatuur, A. Rozendal,
‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651’,
WFR 2011/855 en tot slot R.J. de Vries in zijn noot bij laatstgenoemd arrest in BNB 2011/156.
568 Kamerstukken II, 1989-1990, 19 968, nr. 41c, p. 10 en Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5,
p. 35.
569 Vgl. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 030, nr. 6, p. 23. Weliswaar ging het hier om de invulling van
het begrip ‘belang’ voor de toepassing van art. 4 WBR, dit artikel is echter weer gebaseerd op
art. 10a Wet VPB 1969.
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art. 4 WBR en art. 10a Wet VPB 1969 in de literatuur, de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie.570
A-G Wattel constateert dat uit de parlementaire geschiedenis bij art. 4 WBR kan worden
afgeleid dat stichtingen en verenigingen of een personenvennootschap een verbonden
lichaam in de zin van art. 4 WBR kunnen zijn, aangezien het bij de vaststelling van verbondenheid niet alleen gaat om de onderlinge relaties via het houden van aandelen en de
daaraan formeel gekoppelde rechten, maar ook om een materieel direct of indirect
belang.571 Ter zake van een door de NOB aangehaald voorbeeld van een stichting waarvan
de directie bestaat uit vier onafhankelijke personen wordt in de wetsgeschiedenis opgemerkt dat bij een evenredige stemverhouding in beginsel ieder van de vier directieleden
een belang van 25% in de stichting heeft.572 Voorts is art. 4, lid 3 en 4, WBR per 1 januari
2008 gewijzigd in die zin dat voor het bepalen van een aanmerkelijk belang in de zin van
deze bepaling niet langer werd aangesloten bij het geplaatste aandelenkapitaal, maar bij
het begrip ‘belang’. Dit ter voorkoming van constructies met soortaandelen. In de parlementaire geschiedenis wordt ter zake van deze wijziging nog opgemerkt dat een belang
in beginsel niet ziet op opties en converteerbare obligatieleningen.573 Aandelen die worden verkregen in het kader van de uitoefening van een optie of bij de conversie van een
obligatielening kunnen echter weer wel een belang vormen.
Bij aandelenvennootschappen is niet alleen het gestorte kapitaal van belang, maar ook
het geplaatste kapitaal. Dit impliceert dat niet alleen het financiële belang doorslaggevend hoeft te zijn. Het stemrecht wordt immers bepaald door het aandeel in het geplaatste
kapitaal en door de aard van de aandelen, terwijl het financiële belang vooral wordt
bepaald door het aandeel in het gestorte kapitaal.574 Voor de bepaling van een ‘belang’ tellen (cumulatief) preferente aandelen eveneens mee.575 In het kader van art. 4 WBR is echter weer aangegeven dat preferente aandelen die louter en alleen recht geven op een
marktconforme vergoeding voor het ter beschikking gestelde kapitaal economisch gezien
gelijkgesteld dienen te worden met een lening. Aldus is geen sprake van een belang.576 Ik
leid hieruit af dat preferente aandelen slechts meetellen als ‘belang’ indien aan deze aandelen tevens zeggenschaps- of stemrechten zijn verbonden. Hybride leningen in de zin
van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 en leningen die fiscaalrechtelijk als kapitaal
worden aangemerkt kunnen eveneens meetellen voor de beantwoording van de vraag of
sprake is van een ‘belang’.577 A-G Wattel trekt uit de parlementaire geschiedenis van
art. 10a en 13b, lid 6, (oud) Wet VPB 1969 en art. 4 WBR voor wat betreft de inhoud van de
termen ‘verbonden’ en ‘belang’ de volgende conclusies:
i.
Art. 10a Wet VPB 1969 heeft als inspiratiebron gefungeerd voor het verbondenheidscriterium in art. 4 WBR; art. 10a Wet VPB 1969 komt weer voort uit art. 13b, lid 6
(oud) Wet VPB 1969.

570 Conclusies van A-G Wattel nrs. 08/04451, 08/04453 en 08/04454, V-N 2009/32.21, 22 en 23. Voor de
toepassing van art. 4 WBR is bepalend of sprake is van een ‘aanmerkelijk belang’ in de zin van
art. 4, lid 3, onderdelen a en b, WBR. Voor natuurlijke personen is deze grens in beginsel gesteld
op een 7%-belang, terwijl voor rechtspersonen een belang van een derde bepalend is. Op 5 februari 2010 is overigens arrest gewezen in deze zaken, waarbij het cassatieberoep van de staatssecretaris werd afgewezen en het oordeel van het hof in stand werd gelaten. Zie HR 5 februari 2010,
nr. 08/04451, NTFR 2010/361, V-N 2010/10.25. Tevens wijs ik op de conclusie van A-G Wattel van
14 december 2010, nr. 10/00651, NTFR 2011/206, V-N 2011/8.14 en het daarop volgende arrest van
de Hoge Raad van 8 april 2011, nr. 10/00651, NTFR 2011/848, BNB 2011/156, V-N 2011/19.15.
571 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 030, nr. 3, p. 16-17. Hoe deze verbondenheid aldus tot stand kan
komen, wordt uit deze passage echter niet duidelijk.
572 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 030, nr. 6, p. 23.
573 Kamerstukken II, 2007-2008, 31 206, nr. 6, p. 13-14.
574 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, p. 35.
575 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 6, p. 9.
576 Kamerstukken I, 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. C, p. 31. Vgl. echter de uitspraak van Rechtbank
Haarlem van 7 februari 2008, nr. 07/04201, NTFR 2008/439, waarin een belang van 93,02% preferente aandelen voor de toepassing van art. 10d Wet VPB 1969 als een belang werd aangemerkt.
577 Handelingen I, 200102, 11 december 2001, nr. 12, Bijvoegsel, p. 636.
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ii.

Het gaat de medewetgever bij art. 4 WBR (maar ook bij art. 10a Wet VPB 1969, DRP)
om het ‘materiële’ belang in een lichaam, dat wil zeggen dat bij aandelenvennootschappen niet uitsluitend aandeelhouderschap en de daaraan formeel gekoppelde
rechten beslissend zijn (maar ook informele zeggenschapsbelangen of participerende
crediteursbelangen zouden kunnen meewegen), en dat ook belangen in lichamen
zonder een in aandelen verdeeld kapitaal meetellen.
iii. Een ‘belang’ kan direct of indirect gehouden worden.
iv. Een ‘belang’ kan voortvloeien uit (directe of indirecte) relatieve zeggenschap en uit
(direct of indirect) relatief financieel belang.578
v. Het gaat erom dat de verbondenheid tussen de personen of lichamen zodanig is dat
door samenwerking met of invloed op de ander in wezen van één aanmerkelijk
belang kan worden besproken.579
vi. Ook vorderingen op aandelenvennootschappen kunnen verbondenheid opleveren
als zij voor de vennootschapsbelasting als informeel kapitaal aangemerkt kunnen
worden.580
vii. Opties en converteerbare obligaties tellen niet mee zolang ze niet uitgeoefend worden.581
viii. Bij aandelenvennootschappen is niet alleen de deelname in het gestorte, maar ook de
deelname in het geplaatste aandelenkapitaal van belang.
Op basis van hetgeen in de literatuur en jurisprudentie is geconstateerd ten aanzien van
het begrip ‘belang’, met name voor de toepassing van art. 10a Wet VPB 1969, trekt
A-G Wattel nog de volgende additionele conclusies:
ix. Een materiële opvatting van de term ‘belang’ kan er niet toe leiden dat het totaal van
de ‘belangen’ in een lichaam groter wordt dan 100% (dat er meer dan drie personen
zijn die één derde belang houden), zodat het meetellen van andere ‘belangen’ dan
aandelenparticipatie (bij vennootschappen) en formele zeggenschap (bij stichtingen)
in mindering moet komen op die aandelenparticipatie respectievelijk die formele
zeggenschap.582
x. Het ligt niet voor de hand om bij aandelenvennootschappen zeggenschap mee te tellen als zij geen financieel belang, althans economisch belang in dat lichaam vertegenwoordigt.
xi. Convergerende interpretatie van art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 en het daaraan ontleende art. 4, lid 7 en 8 WBR verdient de voorkeur, gezien hun gelijke antimisbruikratio, maar is wellicht als gevolg van verschil in belastbaar feit niet steeds haalbaar.
Voor de beantwoording of sprake is van een (ten minste een derde) belang in een stichting
(voor de toepassing van art. 4, lid 7 en 8, WBR) is naar de mening van A-G Wattel het volgende van belang. In art. 4, lid 10 WBR is bepaald dat onder lichamen in de zin van deze
bepaling tevens worden verstaan ‘andere rechtspersonen’. Een stichting is op grond van
art. 2:3 en 2:285 lid 1, BW een andere rechtspersoon, zodat naar de mening van A-G Wattel buiten twijfel staat dat daarin een belang gehouden kan worden. Vervolgens concludeert de A-G dat naar zijn mening in het geval van een stichting zeggenschap het belangrijkste criterium is voor het bepalen of sprake is van een belang en dat zeggenschap wordt
afgemeten aan de (formele; juridische) bestuursbevoegdheid. Toch kan niet worden uitgesloten dat ook bij een stichting betekenis toekomt aan financiële belangen.583 Onduidelijk
578 Deze conclusie lijkt overigens enigszins genuanceerd te moeten worden op grond van het arrest
van de Hoge Raad van 8 april 2011, nr. 10/00651, NTFR 2011/848, BNB 2011/156, V-N 2011/19.15.
579 Deze conclusie is met name van belang voor de toepassing van art. 4 WBR.
580 Evenals leningen in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969, zie hiervoor.
581 Zie mijn commentaar hierop in paragraaf 5.3.3.3.
582 Volgens A. Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011,
nr. 10/00651’, WFR 2011/855, kan deze conclusie echter niet zonder meer uit de jurisprudentie
worden getrokken. Zie tevens de noot van R.J. de Vries bij dit arrest in BNB 2011/156.
583 Onderdeel 4.6 van de bijlage bij de conclusies.
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is echter hoe het begrip ‘financieel belang’ bij een stichting ingevuld moet worden. De A-G
concludeert dan ook dat financiële belangen in een stichting weliswaar meetellen voor
het bepalen van een ‘belang’ in een stichting, maar dat uit de wetsgeschiedenis niet expliciet blijkt hoe dit vervolgens dient te worden ingevuld. Het begrip ‘belang’ bij stichtingen
dient daarom zonder nadere richtlijnen van de wetgever te worden bepaald aan de hand
van de mate van zeggenschap.584 De vraag rijst of uit de specifieke toevoeging van (onder
andere) stichtingen in art. 4, lid 10 WBR een verschil kan worden afgeleid tussen art. 4
WBR en art. 10a Wet VPB 1969 wat betreft de invulling van het begrip ‘belang’. In dat
kader dient te worden opgemerkt dat art. 4 WBR onder meer is aangepast om zogeheten
‘spreidingsconstructies’ te bestrijden, waarbij het belang in een art. 4-lichaam zodanig
werd gespreid (met behulp van bijvoorbeeld een stichting administratiekantoor) dat geen
sprake kon zijn van een aanmerkelijk belang, waardoor de heffing van overdrachtsbelasting achterwege bleef. Gegeven dit ‘eigen karakter’ van art. 4 WBR zou hier een verschil
in het begrip ‘belang’ voor art. 4 WBR kunnen worden gelezen ten opzichte van art. 10a
Wet VPB 1969. Maar wanneer men sec naar de uitleg van A-G Wattel van het begrip
‘belang’ in een stichting zou kijken, rijst de vraag waarom met zeggenschap in een stichting wel sprake van een belang zou kunnen zijn voor de toepassing van art. 4 WBR, maar
dan weer niet voor de toepassing van art. 10a Wet VPB 1969 (en dus ook art. 20a Wet
VPB 1969). Toch komt het mij voor dat er wel een verschil is. Ik leid dit met name af uit
het hiervoor reeds gememoreerde voorbeeld van de NOB van een stichting met vier onafhankelijke bestuurders met gelijke stemrechten. In dat kader werd opgemerkt dat voor
de toepassing van art. 4 WBR elk der bestuurders een belang van 25% in de stichting heeft.
Maar voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 kan naar mijn mening toch bezwaarlijk worden gezegd dat sprake is van een belang en bij wijziging van de bestuurders dan
ook van een wijziging van het belang. De verliezen van de stichting dan wel van het verlieslichaam waarvan de stichting bijvoorbeeld alle aandelen houdt, kunnen niet ten goede
komen aan één van de bestuurders, zodat van de handel in een verlieslichaam geen sprake
kan zijn. Doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 verzetten zich naar mijn mening
in beginsel dan ook tegen het houden van een belang in een stichting (of een vereniging).585
Er is voorts nog een wetssystematisch argument waarom voor de invulling van het begrip
‘belang’ van art. 10a Wet VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969 anders is dan dit begrip voor
de toepassing van art. 4 WBR. In de tekst van art. 10a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969,
zoals deze bepaling gold tot 1 januari 2007, werd gesproken over een wijziging van het
uiteindelijke belang dan wel de uiteindelijke zeggenschap in een lichaam. Dit impliceert
naar mijn mening dat er een verschil is tussen het begrip ‘belang’ en het begrip ‘zeggenschap’. In het verlengde daarvan kan aldus worden betoogd dat zeggenschap alleen in
beginsel niet tot een belang kan leiden. Dit lijkt ook te volgen uit HR 8 april 2011, nr. 10/
00651, NTFR 2011/848, BNB 2011/156, V-N 2011/19.15.586 Deze conclusie is in het kader van
584 Vanwege de onduidelijkheid wat betreft de vraag of ‘formele’ of ‘materiële’ zeggenschap bepalend is, zou bij gebreke aan duidelijke aanknopingspunten slechts de formele zeggenschap bepalend kunnen zijn. Vanwege de ratio van art. 4 WBR, kiest de A-G echter voor een ‘substance over
form’- benadering, op grond waarvan feitelijke zeggenschap eveneens zou meetellen. Vgl. ook het
hiervoor gememoreerde voorbeeld van de NOB. Ook hier rijst de vraag of en in hoeverre deze conclusie zich verhoudt met het arrest Hoge Raad van 8 april 2011, nr. 10/00651, NTFR 2011/848,
BNB 2011/156, V-N 2011/19.15. Zie tevens A. Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid,
Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651’, WFR 2011/855.
585 Dit is naar mijn mening evident een andere situatie dan de omzetting van een stichting in een bv.
In dat geval is er naar mijn mening wel degelijk sprake van een belangenwijziging. Zie
paragraaf 5.2.1.7.
586 Zie tevens de bijbehorende conclusie van A-G Wattel van 14 december 2010, nr. 10/00651,
NTFR 2011/206, V-N 2011/8.14. In dit arrest besliste de Hoge Raad voor de toepassing van art. 10a
en art. 15ad (oud) Wet VPB 1969 dat als er sprake is van een financieel belang van een derde, er
sprake is van verbondenheid, ongeacht de mate van zeggenschap. Over dit arrest uitgebreider A.
Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651’,
WFR 2011/855 en noot bij dit arrest van R.J. de Vries in BNB 2011/156.
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doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 juist, omdat het toch gaat om enig financieel
of op geld waardeerbaar belang in een verlieslichaam. Bij zeggenschap alleen is hier naar
mijn mening geen sprake van.
Tot slot kan nog worden gewezen op de impact van de flexibilisering van het bv-recht
(inwerkingtreding per 1 oktober 2012). Met Van de Streek kan worden geconcludeerd dat
de fiscale aspecten van deze civiele wetgevingsoperatie voor onder meer het begrip
‘belang’ in onvoldoende mate door de wetgever zijn voorzien.587 Vooralsnog is het afwachten of de wetgever op dit vlak actie zal gaan ondernemen.
5.3.3.3
Het begrip belang voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969
Tijdens de parlementaire behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 is niet veel duidelijkheid
verschaft over de invulling van het begrip belang. Wel is in de nota naar aanleiding van
verslag (bij het oorspronkelijke wetsvoorstel) opgemerkt dat bij converteerbare obligaties,
waarbij de zeggenschap via prioriteitsaandelen geheel aan de obligatiehouder toekomt,
sprake kan zijn van uiteindelijke zeggenschap of uiteindelijke gerechtigdheid.588 Hieruit
lijkt te kunnen worden afgeleid dat zonder de prioriteitsaandelen geen sprake is van het
houden van een belang. Ook kan het enkel houden van enkel prioriteitsaandelen, waar
alleen zeggenschapsrechten aan zijn verbonden, mijns inziens niet leiden tot een belang.
Dit lijkt in lijn met hetgeen door A-G Wattel is opgemerkt in de hiervoor aangehaalde conclusies (met name conclusie x). Uit de nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat ook
sprake is van een ‘belang’ in geval van gecertificeerde aandelen.589 Art. 20a Wet VPB 1969
kan dus ook aan de orde komen als de aandelen in het verlieslichaam wel in handen van
het administratiekantoor – meestal is dit een stichting – blijven, maar de certificaten van
aandelen voor ten minste 30% worden overgedragen aan andere aandeelhouders.590 De
certificering zelf hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een wijziging van het uiteindelijke belang. Deze opvatting is op zichzelf logisch en in overeenstemming met doel
en strekking van art. 20a Wet VPB 1969. Als gevolg van de certificering vindt weliswaar
een scheiding plaats tussen het economische en het juridische belang bij de aandelen,
maar het economische belang verandert niet. Hieruit valt naar mijn mening dan ook af te
leiden dat alleen het wijzigen van de zeggenschap in beginsel niet kan leiden tot een wijziging van het uiteindelijke belang in de zin van art. 20a Wet VPB 1969. Een emissie of het
uitgeven van aandelen in het kader van een personeelsoptieregeling kan ook leiden tot
een wijziging in het belang.591
In de beleidsbesluiten over de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 heeft de staatssecretaris van Financiën nog nadere richtlijnen gegeven voor de vraag wanneer sprake is van
een (wijziging van het uiteindelijke) belang.592 Zo wordt expliciet ingegaan op de omzetting van gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen. Naar de mening van de
staatssecretaris van Financiën moet het begrip ‘uiteindelijk belang’ materieel worden
587 J.L. van de Streek, ‘De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele BV’, (deel 1 en 2), opgenomen in respectievelijk WFR 2011/819 en WFR 2011/846.
588 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39.
589 Ook hier werd weer gesproken van ‘zeggenschap’ en ‘gerechtigdheid’, maar ik vermoed dat geen
wezenlijk anders standpunt ten aanzien van certificering is ingenomen als gevolg van het vervangen van deze begrippen door het begrip ‘belang’.
590 De certificering van aandelen op zich door middel van een stichting administratiekantoor zal
voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet als een wijziging van het uiteindelijke belang
worden aangemerkt, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39. Verrassend genoeg is hierbij geen nader onderscheid gemaakt tussen situaties waarin de certificaten van aandelen met de
onderliggende aandelen kunnen worden vereenzelvigd en situaties waarin dit niet het geval is.
Alleen eerstgenoemde situatie wordt bestreken door de voor de aanmerkelijkbelangregeling in
de inkomstenbelasting geldende resolutie van 23 maart 1962, nr. B2/3678, BNB 1962/207, welk
besluit diverse malen is gewijzigd, laatstelijk op 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M,
NTFR 2006/1736, BNB 2007/69.
591 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
592 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, alsmede de voorgangers van dit besluit.
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getoetst waarbij in de eerste plaats de bepalingen betreffende de zeggenschap, winstgerechtigdheid en winstverdeling van belang zijn. De omzetting van gewone aandelen in
cumulatief preferente aandelen heeft doorgaans gevolgen voor de winstgerechtigdheid en
de winstverdeling. Bij een dergelijke omzetting kan art. 20a Wet VPB 1969 dan ook van
toepassing zijn. Helaas blijft echter onduidelijk om welke combinatie van zeggenschap,
winstgerechtigdheid en winstverdeling het zou moeten gaan om een wijziging van het
uiteindelijke belang te bewerkstelligen. Dit zal dus van geval tot geval moeten worden
getoetst.593 In het besluit is voorts aangegeven dat in de context van coöperaties het begrip
‘uiteindelijk belang’ ook materieel moet worden getoetst. Bij een dergelijke toetsing zijn
de bepalingen uit de statuten, huishoudelijk reglement en andere afgeleide regelingen
(bijvoorbeeld een winstreglement) van belang, waarbij gekeken dient te worden naar de
zeggenschap, winstgerechtigdheid en de winstverdeling. Ook hier zal dus van geval tot
geval moeten worden beoordeeld of sprake is van een wijziging van het uiteindelijke
belang.
Zwemmer heeft betoogd dat de overdracht van de economische eigendom van de aandelen kan leiden tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.594 Naar zijn mening is met de
term ‘wijziging’ een zo ruim mogelijke omschrijving bedoeld, zodat de overdracht van de
economische eigendom van aandelen, maar ook het vestigen van een vruchtgebruik kunnen leiden tot een wijziging van het uiteindelijke belang.595 Voorts is Zwemmer van
mening dat ter zake van opties een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de situatie waarin de optie wordt uitgeoefend en de situatie waarin dit niet gebeurt. Wanneer de
optie niet wordt uitgeoefend, is naar zijn mening geen sprake (geweest) van een wijziging
in het belang.596 Bij uitoefening heeft echter reeds een wijziging plaatsgevonden op het
moment van het verlenen van de optie. Naar zijn mening dienen de toetsen van art. 20a,
lid 4, Wet VPB 1969 dan ook ten opzichte van het verlenen van de optie te worden
bepaald. Worden deze toetsen niet gehaald, dan zijn de winsten van het moment van het
verlenen van de optie (gedeeltelijk) aan de optiehouder ten goede gekomen, waardoor

593 Zie onderdeel 2.1 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
In de voorgangers van dit besluit was nog een expliciet voorbeeld opgenomen. Het ging daarbij
om een verlieslichaam met vijf aandeelhouders die elk 20% van de aandelen hielden. Slechts één
aandeelhouder wilde de onderneming voortzetten en was bereid dit te financieren. Besloten werd
om aan deze aandeelhouder cumulatief preferente aandelen uit te reiken met een primair dividend van 7%. Alsdan was naar de mening van de staatssecretaris evident dat het uiteindelijke
belang in het verlieslichaam zou wijzigen, omdat de winstgerechtigdheid was gewijzigd. Naar
mijn mening werd hierbij terecht opgemerkt dat er geen aansluiting kon worden gezocht bij de
goedkeuring van de staatssecretaris dat bij de omzetting van gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen onder bepaalde voorwaarden geen sprake zou zijn van een vervreemding voor
het aanmerkelijkbelangregime van box 2 op grond van onderdeel 6.3 van het besluit van
23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, NTFR 2006/1736, BNB 2007/69. Zie voor kritiek op dit voorbeeld de aantekening van de Redactie Vakstudienieuws in V-N 2002/39.17. De Redactie Vakstudienieuws is van mening dat art. 20a Wet VPB 1969 voor een situatie als bedoeld in het voorbeeld
niet is geschreven. Dit hangt samen met het arbitraire karakter van de uitzonderingsbepaling van
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, waar de grens is gesteld op een belang van een derde.
594 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 107.
595 De visie van Zwemmer is bevestigd in de uitspraak van Rechtbank Arnhem van 26 mei 2011,
nr. 10/01931, NTFR 2011/1659, die ging over een wijziging van het uiteindelijke belang voor de toepassing van art. 12a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Art. 12a
Wet VPB en art. 20a Wet VPB 1969 zijn echter gestoeld op hetzelfde begrip belang. In zijn noot
bij de uitspraak uit Lohuis kritiek op de uitspraak van de rechtbank. Naar zijn mening behoeft
het berekenen van rente vanaf een bepaalde datum over de koopsom van de aandelen geenszins
te betekenen dat vanaf dat moment reeds de economische eigendom overgaat. Dit betekent volgens Lohuis echter niet dat met de economische eigendomsoverdracht het belang niet zou kunnen wijzigen.
596 In gelijke zin H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’, WFR 1979/297 voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
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art. 20a Wet VPB 1969 toepassing zou vinden.597 Over de toepassing van art. 20a Wet
VPB 1969 bij opties wordt echter verschillend gedacht. Onder de vigeur van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 oordeelde de Hoge Raad namelijk in HR 28 november 1984,
nr. 22.523, BNB 1985/113, dat ten gevolge van de optieverlening het belang bij het verlieslichaam niet meer hoofdzakelijk berustte bij de aandeelhouders/natuurlijke personen ten
tijde van de staking van de onderneming, zodat de mogelijkheid tot verrekening van verliezen die ten tijde van de overgang van het belang nog aanwezig waren, verviel. Bouwman is van mening dat voor het oordeel in deze casus van betekenis lijkt dat het onwaarschijnlijk werd geacht dat de verleende opties niet zouden worden benut. Indien dit minder waarschijnlijk is, zou de belangenwijziging mogelijkerwijs pas optreden bij
uitoefening van de optie.598 Van de Streek en Strik betogen dat bij optieverlening de positie van de zittende aandeelhouders zodanig kan wijzigen dat sprake is van een wijziging
van het uiteindelijke belang, waardoor de verliezen zouden kunnen vervallen (mits aan
de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan). Dit is bijzonder wrang
indien van de optieverlening vervolgens geen gebruik wordt gemaakt.599
In mijn optiek is de behandeling van opties bij de overgang van art. 20, lid 5 (oud) Wet
VPB 1969 naar art. 20a Wet VPB 1969 niet gewijzigd. Uit de parlementaire behandeling
valt immers niet af te leiden dat ter zake van de aandeelhouderstoets en opties een fundamenteel andere benadering is gekozen (anders dan de invulling van het begrip ‘belang’;
opties kunnen echter naar mijn mening ook een belang vormen). Dit betekent dat het
arrest BNB 1985/113 zijn gelding heeft behouden en dat het uitgangspunt daarom is,
anders dan A-G Wattel heeft betoogd (zie conclusie vii), dat bij het verlenen van een optie
het uiteindelijke belang in belangrijke mate kan wijzigen. Met Bouwman ben ik overigens
wel van mening dat van geval tot geval dient te worden beoordeeld of er daadwerkelijk
sprake is van een verschuiving van het belang ten faveure van andere dan de oorspronkelijke belanghebbenden bij het verlieslichaam. Omdat op grond van art. 20a Wet VPB 1969
de verliezen in beginsel niet ‘herleven’ bij terugoverdracht aan de oorspronkelijke aandeelhouders (zie paragraaf 5.3.2.1 hiervóór), rest bij het niet uitoefenen van de optie
slechts een beroep op de hardheidsclausule als genoemd in het besluit van 6 mei 2008600,
indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. de verliescompensatie komt uitsluitend ten goede aan de oorspronkelijke aandeelhouders die de verliezen hebben geleden, en
2. in de prijs van de aandelen is geen vergoeding voor het herleven van de verliescompensatie begrepen, en
3. gedurende de periode dat het belang in de verliesvennootschap bij derden heeft berust
zijn geen latente winsten ontstaan of ingebracht waarmee de verliezen kunnen worden verrekend.
Aan de eerste twee voorwaarden zal bij het niet uitoefenen van de optie doorgaans zijn
voldaan, waardoor cruciaal is of gedurende de optieperiode latente winsten zijn ontstaan
597 Indien dit standpunt juist zou zijn, kan dit tot de bijzondere situatie leiden dat een verlies weliswaar verrekend is met een later jaar, maar dat als gevolg van de uitoefening van de optie dit verlies zou komen te vervallen. Daarmee zou dan tevens de verliesverrekening ongedaan moeten
worden gemaakt. Het toetsmoment is dan immers het oudste verliesjaar ten opzichte van het
moment van het verlenen van de optie. Of kan in dergelijke situaties worden gesteld dat indien
in de periode tussen het verlenen van de optie en het uitoefenen van deze optie de verliesverrekening niet beperkt wordt? Hoewel deze oplossing pragmatisch het meest juist lijkt, volgt dit niet
direct uit lezing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969.
598 J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, 10e druk, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers,
Amersfoort 2007, p. 764.
599 J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.4.0.1.B.b4. Aldaar wordt vervolgens
betoogd dat de verliezen indien van de optieverlening geen gebruik wordt gemaakt weer herleven
vanaf het moment dat de optie is komen te vervallen. Hoewel deze uitkomst ontegenzeggelijk
redelijk lijkt, vindt deze naar mijn mening geen steun in de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 op
grond waarvan verliezen naar mijn mening niet kunnen herleven. Zie tevens paragraaf 5.3.2.1.
600 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
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of ingebracht. Dit laatste lijkt ook onwaarschijnlijk, omdat de optie alsdan naar verwachting zou zijn uitgeoefend.
Dat een optiehouder als potentieel toekomstig aandeelhouder kan optreden, is ook bevestigd in de jurisprudentie, bijvoorbeeld in de werknemersoptie-arresten HR 21 februari
2001, nrs. 35.074 en 35.639, NTFR 2001/361-360, BNB 2001/160-161 waarin de Hoge Raad
letterlijk opmerkt:
‘De houder van een optie op aandelen in de vennootschap die het optierecht heeft verleend,
staat tot die vennootschap in een rechtsbetrekking die zozeer overeenkomt met die van aandeelhouder dat alle transacties tussen hem en die vennootschap op gelijke voet als geldt voor
de aandeelhouder buiten de winstsfeer worden afgewikkeld (...).’
De optiehouder moet dus volgens de Hoge Raad kennelijk worden beschouwd als een
pseudo-aandeelhouder. In het zogeheten Falcons-arrest601 is voortgebouwd op deze doctrine, waardoor thans meer duidelijkheid bestaat over de fiscale positie van de optiehouder, al blijven er nog diverse vragen onbeantwoord.602
5.3.3.4
Interne verhangingen van een dochtervennootschap binnen concern
De staatssecretaris van Financiën heeft in onderdeel 2.4 van het besluit van 6 mei 2008
aangegeven dat art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is bij een ‘interne verhanging’.
Volgens de staatssecretaris wordt hiermee gedoeld op de situatie waarbij binnen een concern, de aandelen in een belastingplichtige door een volledige dochtervennootschap worden overgedragen aan de tophoudstervennootschap of een andere volledige dochtervennootschap. In dat geval wijzigt het uiteindelijke belang in van verhangen vennootschap
immers niet. Deze blijft berusten bij (de uiteindelijke aandeelhouders van) de tophoudstervennootschap. Deze ‘toezegging’ van de staatssecretaris lijkt overbodig. Immers, uit
de tekst van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 volgt dat in dergelijke situaties geen sprake is
van een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate, terwijl beursvennootschappen kunnen terugvallen op de uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 (zie
paragraaf 5.3.4.3 hierna). Een ‘interne verhanging’ moet hierbij overigens worden onderscheiden van een ‘interne belangenverschuiving’. Met een ‘interne belangenverschuiving’
wordt gedoeld op de verkoop van aandelen in een belastingplichtige aan een andere zittende aandeelhouder in de belastingplichtige. Een zogenoemde ‘interne belangenverschuiving’ valt wel onder de toepassing van art. 20a, tenzij een beroep kan worden gedaan
op art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 (zie paragraaf 5.3.4.2 hierna).
5.3.4

Uitzonderingen op de aandeelhouderstoets

Art. 20a, lid 2 en lid 3, Wet VPB 1969 bevatten een drietal uitzonderingen op het eerste lid
van art. 20a, Wet VPB 1969 dat bij een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate de verliezen komen te vervallen. Deze uitzonderingen op de aandeelhouderstoets zijn:
• de wijziging vloeit voort uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht (art. 20a, lid 2, onderdeel a, Wet VPB 1969);
• er is sprake van een interne aandeelhouderswisseling naar een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die reeds een belang van een derde in het verlieslichaam had (art. 20a,
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969);
601 HR 22 november 2002, nr. 36.272, NTFR 2002/1813, BNB 2003/34. Zie over dit arrest onder andere
J.J.M. Janssen, ‘De fiscale eigenaar van een Falcons: een analyse van de optiearresten’, WFR 2003/
1112, E.J.W. Heithuis, ‘Hoge Raad vliegt uit de bocht in het vogelarrest’, NTFR 2003/12 en
M.J. Peters, ‘Van de regen in de drup? Het Falcons-arrest nader beschouwd’, WFR 2003/6522.
602 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie en literatuur op dit vlak bijvoorbeeld H. de Gunst en
J.W. Rompen, ‘Converteerbare obligatieleningen (conversievoordeel)- de deelnemingsvrijstelling
weer iets verder opgerekt. Een beschouwing naar aanleiding van HR 12 oktober 2007, nr. 43 643’,
BNB 2008/6.
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• de belastingplichtige is niet bekend of had niet bekend kunnen zijn dat er sprake is
van een wijziging van het belang in belangrijke mate (art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969).
In deze drie situaties wordt de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 gesauveerd. Onderstaand ga ik nader op deze drie uitzonderingen in.
5.3.4.1
Overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht
Het behoeft mijns inziens geen betoog dat een bij wijziging van het uiteindelijke belang
in een verlieslichaam die het gevolg is van overlijden of echtscheiding geen sprake zal zijn
van ongewenste handel in een verlieslichaam. De uitzondering van art. 20a, lid 2,
onderdeel a, Wet VPB 1969 is dan ook niet meer dan logisch en bestond ook al onder de
vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.603 Ingevolge art. 20a, lid 2, onderdeel a,
Wet VPB 1969 blijft voor de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking een wijziging
van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam voor zover de wijziging voortvloeit uit
een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht. In zoverre kan deze uitzondering dan ook als een inbreuk worden gezien op de omstandigheid dat voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 de animus compensandi niet is vereist. Overlijdt derhalve
een aandeelhouder met een aandelenpakket in het verlieslichaam van ten minste 30% en
vererft dit aandelenpakket op zijn erfgenaam/erfgenamen die daarmee de nieuwe aandeelhouder(s) wordt/worden in het verlieslichaam, dan leidt dit niet tot toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969. Evenzo is art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing als in het
kader van de ontbinding van een huwelijksgemeenschap het ten minste 30%-aandelenpakket in het verlieslichaam wordt toegescheiden aan de andere echtgenoot. Ook in deze
situatie kan toch gevoeglijk worden aangenomen dat een en ander niet geschiedt om (op
min of meer geforceerde wijze) de verliezen van het verlieslichaam te benutten door een
andere aandeelhouder dan degene die de verliezen feitelijk heeft geleden.
Blijkens de wettekst is niet vereist dat sprake is van een overgang onder algemene titel,
hoewel dit bij een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht veelal wel het
geval is. Een belangrijke uitzondering hierop vormt het legaat dat een overgang onder bijzondere titel is. Dit neemt niet weg dat een verkrijging krachtens legaat evenzeer moet
worden aangemerkt als een overgang krachtens erfrecht, zodat art. 20a Wet VPB niet van
toepassing is, mocht als gevolg van het legaat het belang in het verlieslichaam voor ten
minste 30% wijzigen.
Worden de aandelen in het verlieslichaam in afwijking van de civielrechtelijke gerechtigdheid tot de onverdeelde boedel toegescheiden aan de deelgerechtigden tot de boedel,
dan is evenzeer sprake van een overgang krachtens erfrecht, zodat de uitzondering van
art. 20a, lid 2, onderdeel a, Wet VPB 1969 van toepassing is. Dit niettegenstaande het feit
dat art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 blijkens de aanhef een ‘voorzover’-bepaling is. Men kan
niet zeggen dat voor zover de verdeling van de nalatenschap of huwelijksgemeenschap
afwijkt van de civielrechtelijke gerechtigdheid daartoe – bijvoorbeeld in de situatie
waarin drie erfgenamen gerechtigd zijn tot een nalatenschap (onverdeelde boedel) en alle
aandelen in het verlieslichaam worden toegescheiden aan één deelgerechtigde – er geen
sprake is van een overgang krachtens erfrecht. Er is dan weliswaar sprake van een vervreemding,604 maar een en ander geschiedt in het kader van de afwikkeling van de onverdeelde boedel en is daarmee een overgang krachtens erfrecht.605 Omdat art. 20a, lid 2,
Wet VPB 1969 een ‘voorzover’-bepaling is, betekent dit echter wel dat een wijziging van
het belang die plaatsvindt naast de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of erf603 Overigens is de uitzondering wetstechnisch wel noodzakelijk, aangezien op grond van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 de ‘animus compensandi’ immers niet is vereist.
604 Zie het voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting gewezen arrest HR 10 september 1980, nr. 20.034, BNB 1980/294.
605 Zie voor een andersluidende visie Kavelaars die ervan uit lijkt te gaan dat een afwijkende verdeling van de boedel ten gevolge van boedelscheiding wel tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969
leidt (mits aan de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan), P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 290.
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recht, wel binnen het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 kan vallen. Dit is
logisch, aangezien alle wijzigingen van het belang die niet onder deze uitzondering zouden vallen, wel zouden worden meegetrokken in deze bepaling. Het woord ‘voorzover’
voorkomt dit.
Geen overgang krachtens huwelijksvermogensrecht is overigens die waarbij in het kader
van de uitvoering van een (periodiek of finaal) verrekenbeding of een wettelijk deelgenootschap aandelen in het verlieslichaam worden overgedragen aan de ex-echtgeno(o)t(e).
Vindt daarbij een belangrijke wijziging plaats van het uiteindelijke belang, dan zijn de
verliezen niet langer verrekenbaar. De vraag is toch wel of ook in deze situaties niet een
meer materiële invulling mogelijk was geweest, want ook nu kan men toch aannemen dat
de overdracht van de aandelen in het kader van de uitvoering van een verrekenbeding of
een wettelijk deelgenootschap niet primair is gericht op het op geforceerde wijze benutten van de in het lichaam aanwezige verrekenbare verliezen. Het feit dat deze overdrachten toch leiden tot verval van de verrekenbare verliezen (mits uiteraard aan de overige vereisten van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan), vloeit louter voort uit het civielrechtelijk
getinte begrip ‘overgang krachtens huwelijksvermogensrecht’. Genoemde overdrachten
zijn in civielrechtelijke zin geen overgangen krachtens huwelijksvermogensrecht, zodat
deze buiten het bereik van de uitzondering van art. 20a, lid 2, onderdeel a, Wet VPB 1969
blijven.606 Mijns inziens is hier sprake van overkill.
Het aangaan van een huwelijk leidt niet tot verval van de verrekenbare verliezen als daarbij sprake is van een algehele huwelijksgoederengemeenschap. Weliswaar dient de
nieuwe echtgenoot via de huwelijksgoederengemeenschap tevens als aandeelhouder te
worden beschouwd,607 doch ook nu is sprake van een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht. Dit geldt ook als sprake is van een beperkte huwelijksgoederengemeenschap waartoe de aandelen in het verlieslichaam behoren. Huwen de echtgenoten buiten
elke huwelijksgoederengemeenschap, dan blijven de aandelen in het verlieslichaam
behoren tot het vermogen van de ene echtgenoot die de aandelen reeds vóór het huwelijk
hield, zodat geen sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam. Dit lijkt ook het geval te zijn als de andere echtgenoot een belang krijgt bij de
waardeontwikkeling van deze aandelen via een in de huwelijkse voorwaarden opgenomen (periodiek of finaal) verrekenbeding, resp. een wettelijk deelgenootschap, alhoewel
ook betoogd kan worden dat in dergelijke situaties het economische belang (en daarmee
ook het uiteindelijke belang) is gewijzigd. Het vorenstaande lijkt overigens ook te volgen
uit de toezegging van de staatssecretaris in het besluit van 6 mei 2008 voor de toepassing
van art. 20, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969.608 De staatssecretaris keurt goed dat voor de
toepassing van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 aandelen die behoren tot een
huwelijksgoederengemeenschap tot eenzelfde belang gerekend worden, tenzij de echtgenoten buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd.609 Dit oordeel lijkt mij juist.610

606 Zie de opvatting van de staatssecretaris van Financiën met betrekking tot de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting, waarvoor hij eenzelfde lijn van denken volgt, besluit van
4 april 2001, nr. CPP2001/765M, V-N 2001/22.10, p. 2561-2562 (vraag F.12), laatstelijk gewijzigd bij
besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, NTFR 2006/1736, V-N 2006/65.14
(onderdeel 6.7).
607 Zie de voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting gewezen arresten
HR 5 november 1958, nr. 13.673, BNB 1958/345, HR 20 juni 1963, nr. 15.057, BNB 1963/313 en
recenter HR 25 november 1992, nr. 28.322, BNB 1993/103 en HR 10 maart 2006, nr. 38.044,
NTFR 2006/453, BNB 2007/15.
608 Onderdeel 3.3 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
609 Kennelijk is daarbij volgens de staatssecretaris irrelevant wie de zeggenschap/het bestuur over de
aandelen heeft op grond van art. 1:97 BW. Zie tevens de aantekening van de Redactie Vakstudienieuws in V-N 2008/27.16 bij dit onderdeel van het besluit.
610 Vgl. echter art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 op grond waarvan een belang dat wordt gehouden door
de echtgenoot (of een minderjarig kind) van een natuurlijke persoon aan deze persoon wordt toegerekend. Hier lijkt het gekozen huwelijksregime niet van belang.

170

Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

Spanjersberg en Rambhadjan constateren dat er een merkwaardige samenloop kan optreden tussen de uitzonderingen van onderdelen a en b van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969.611
Zij illustreren dit aan de hand van het volgende voorbeeld:
Voorbeeld
Vader heeft een 100%-belang in een beleggingsvennootschap. De vennootschap
heeft sinds de oprichting in januari 2001 tot en met 2004 alleen maar verliezen
geleden. Bij het overlijden in 2002 van vader hebben moeder en kind ieder 50%
van de aandelen geërfd. In 2004 heeft het kind de resterende 50% van moeder
gekocht.
Uitwerking
In 2002 is er in beginsel sprake van een belangrijke aandeelhouderswijziging
ten opzichte van het oudste verliesjaar 2001, zodat de verliezen komen te vervallen op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Er kan echter een beroep worden gedaan op art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. Het jaar 2001 blijft
dan het oudste verliesjaar. In 2004 vindt er ten opzichte van het oudste
verliesjaar 2001 opnieuw een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate plaats. Ten aanzien van de koop van de resterende 50% aandelen door
het kind zou in dit voorbeeld een beroep moeten worden gedaan op de uitzondering van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. Bij letterlijke lezing van
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 kan deze bepaling slechts van toepassing zijn indien het kind ten opzichte van het oudste jaar reeds een belang van
een derde in het verlieslichaam had. Dit zou betekenen dat de verliezen van
2001 en 2002 volledig zouden komen te vervallen (art. 20a Wet VPB 1969 kent
immers geen pro-rata-partebenadering). Ten aanzien van een eventueel verlies
van het jaar 2003 zou dan nog een beroep kunnen worden gedaan op de goedkeuring zoals opgenomen in onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008.612
Spanjersberg en Rambhadjan zijn dan ook van mening dat deze uitkomst in
strijd is met de ratio van art. 20a Wet VPB 1969 en pleiten ervoor dat bij de toepassing van de uitzondering van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969,
mede in aanmerking worden genomen een aandelenbezit dat is verkregen
krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht.
Hoewel ik het met Spanjersberg en Rambhadjan eens ben dat bovenstaande uitkomst op
basis van een letterlijke lezing van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 onredelijk is, zou wellicht
op basis van een redelijke wetstoepassing ook tot de gewenste uitkomst kunnen worden
gekomen. Er vindt dan als het ware een fiscale indeplaatstreding van de aandeelhouder
plaats door degene die als gevolg van de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of
erfrecht de nieuwe aandeelhouder is geworden. Het is echter de vraag of een rechter deze
redenering zal willen volgen.
5.3.4.2

Interne belangenwijzigingen ex art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969

5.3.4.2.A De kern van de concernuitzonderingsbepaling
Zoals in paragraaf 4.3.2.2 reeds is geconstateerd, was een van de belangrijkste knelpunten
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 dat een overdracht tussen de aandeelhouders onder611 Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘Verliescompensatie: een tussenbalans’, WFR 2003/
1943. Het voorbeeld gaat overigens nog uit van de toepassing van het toenmalige art. 20a Wet
VPB 1969. Verliezen uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling vielen toen (nog)
niet onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969.
612 Onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
Op deze goedkeuring ga ik hierna in paragraaf 5.3.4.2 nog nader in. Men zie overigens goed dat
dit voorbeeld nog ziet op de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 zoals dit luidde vóór 1 januari
2011.

Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

171

ling in beginsel niet viel onder het toepassingsbereik van deze bepaling. Hierdoor kon een
derde (bijvoorbeeld een financiële instelling) een gering belang nemen in het verlieslichaam, zodat bij staking van de onderneming het resterende belang in het verlieslichaam
kon worden verkregen, zonder dat daarbij de mogelijkheden voor verliescompensatie verloren gingen.613 Onder art. 20a Wet VPB 1969 zijn dergelijke constructies niet langer
mogelijk. Bij overdracht van de aandelen door een of meer van de zittende aandeelhouders in het verlieslichaam aan een andere (rechts)persoon kan art. 20a Wet VPB 1969 ook
van toepassing zijn als het uiteindelijke belang voor ten minste 30% wordt gewijzigd (en
uiteraard aan de overige vereisten van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan).614 Als bijvoorbeeld van twee aandeelhouders in het verlieslichaam de ene aandeelhouder zijn 60%-pakket overdraagt aan de andere 40%-aandeelhouder die daarmee 100%-aandeelhouder wordt,
is sprake van een wijziging van het uiteindelijke belang van ten minste 30%. Art. 20a,
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 (hierna ook: de concernuitzonderingsbepaling) maakt
hierop een belangrijke uitzondering en luidt als volgt:
‘2. Voor de toepassing van het eerste lid blijft buiten aanmerking een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige voorzover: (...)
b. de wijziging betrekking heeft op een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een
natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het eerste lid, reeds ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige
had.’
Deze bepaling sauveert daarmee de interne aandeelhouderswisseling, indien de verkrijgende aandeelhouder bij het begin van het oudste verliesjaar als bedoeld in het eerste lid
reeds een uiteindelijk belang van een derde in de belastingplichtige had. Zonder dit criterium van een derde gedeelte was een startbelang van ten minste 70% vereist om de verrekenbare verliezen te behouden. Onderstaand in de nota naar aanleiding van het verslag
geschetste voorbeeld laat zien waarom in art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 een
minimumbelang in het verlieslichaam van een derde deel is voorgeschreven:615
‘Een verstrekker van vreemd vermogen aan een vennootschap (te denken is daarbij aan een
financiële instelling) neemt ter versterking van zijn positie als crediteur een gering belang
in de vennootschap. Als vervolgens de activiteiten van de vennootschap dusdanig verlieslatend zijn dat zij de activiteiten moet staken, neemt de genoemde financier de overige aandelen over. Het laatste kan slechts het benutten van de verliezen tot doel hebben. De verwerving van de overige aandelen voor een prijs die – afgezien van de vergoeding voor de verrekenbare verliezen – zal tenderen naar nihil, is in het geheel niet risicovol. Zonder de nadere
maatregel kunnen de verliezen van de vennootschap immers met de winst van iedere wille613 Overigens volgde dit niet uit de letterlijke tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Volgens de
tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kwamen de verliezen ook niet hoofdzakelijk ten goede
aan de oorspronkelijke aandeelhouders als meer dan 30% van de aandelen na het ontstaan van de
verrekenbare verliezen binnen de bestaande aandeelhoudersgroep werd overgedragen. Het was
enkel op grond van de wetsgeschiedenis waarom interne aandeelhouderswisselingen niet werden
getroffen door art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 31,
nadien bevestigd in HR 28 april 1993, nr. 28.618, BNB 1993/215. Het feit dat hiervan in de praktijk
wel gebruik werd gemaakt doordat een nieuwe aandeelhouder even kortstondig voor een gering
belang participeerde in het verlieslichaam, waarna hij de rest van de aandelen in het verlieslichaam van zijn mede-aandeelhouders overnam, heeft de wetgever mede aangezet tot de wetswijziging in art. 20a Wet VPB 1969 zodat interne aandeelhouderswisselingen voortaan wel meetellen
voor de vraag of de verliezen al dan niet verrekenbaar zijn. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209,
nr. 3, p. 12 e.v. Overigens had deze situatie onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 wellicht ook
in de uitvoeringssfeer kunnen worden bestreden met een beroep op de ‘directe samenhang’-jurisprudentie van de Hoge Raad (onder meer HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130,
HR 28 november 1984, nr. 22.523, BNB 1985/113, HR 28 april 1993, nr. 27.885, BNB 1993/211 en
HR 28 april 1993, nr. 28.344, BNB 1993/213).
614 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 36 e.v.
615 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
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keurige activiteit, inclusief risicoloze beleggingsactiviteiten, worden verrekend. Indien
interne aandeelhouderswisselingen buiten beschouwing zouden worden gelaten, zou deze
vorm van handel in verliesvennootschappen niets in de weg worden gelegd.’
Neemt de financier een belang van ten minste een derde gedeelte in de vennootschap
(vanaf het oudste verliesjaar), dan blijven de verliezen van de vennootschap verrekenbaar.
Het vereiste belang van een derde gedeelte geeft als het ware een minimumdrempel waaraan moet worden voldaan, wil een interne aandeelhouderswisseling worden gesauveerd.
Alleen dan is kennelijk in de visie van de wetgever sprake van een kwantitatief voldoende
omvangrijk belang in de vennootschap om de verliezen te kunnen blijven verrekenen. In
de literatuur is ook wel gepleit voor een lagere grens voor deze concernuitzonderingsbepaling.616 De keuze om de grens bij een derde belang te leggen is uiteraard arbitrair, maar
kan praktisch gezien worden gerechtvaardigd door de aansluiting bij de begrippen ‘verbonden lichaam’ en ‘verbonden natuurlijke persoon’ als genoemd in art. 10a, lid 4 en 5,
Wet VPB 1969. Dit lijkt (aanvankelijk) ook de bedoeling van deze concernuitzonderingsbepaling te zijn geweest (zie echter hierna), aldus het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven
21e eeuw’:617
‘In de praktijk is gesignaleerd dat de anti-misbruikbepaling (artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb)
op een aantal punten tekort schiet:
1. Mutaties tussen de oorspronkelijke aandeelhouders onderling hebben geen gevolgen voor
de verliescompensatie. Dit betekent dat een aandeelhouder die slechts een zeer gering percentage van de aandelen in een verlieslijdend lichaam bezit, en die na de staking van de
onderneming de overige aandelen verkrijgt, het recht verwerft op verrekening van alle verliezen. Het ligt voor de hand dit punt op te lossen door in de toekomst ook interne aandeelhouderswisselingen in de beschouwing te betrekken. Uiteraard gaat het daarbij alleen om
een substantiële aandeelhouderswisseling, waarbij wisselingen tussen aandeelhouders die
kunnen worden aangemerkt als verbonden lichamen buiten beschouwing blijven.’
Met de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 is
dan ook een versoepeling van de aandeelhouderstoets van het eerste lid van art. 20a
Wet VPB 1969 beoogd, zodat niet in alle gevallen hoeft te worden doorgekeken naar de
achterliggende aandeelhouders/gerechtigden. De werking van de concernuitzonderingsbepaling kan geïllustreerd worden met het volgende voorbeeld.

616 Kavelaars acht de bezitseis van een derde te ruim en bepleit een minimaal belang van 15%. Bovendien acht hij de voorwaarde dat men het belang sinds de aanvang van het oudste verliesjaar bezit,
niet steeds noodzakelijk, P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan
banden’, TFO 2000/286, p. 290.
617 Bijlage 2 van het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’, V-N 1999/30.3.
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Voorbeeld
Gegeven is de volgende structuur:618

BV A

BV B

65%

35%
BV C

100%
BV D

Uitwerking
BV D is in dit voorbeeld het verlieslichaam. Als BV A haar 65%-pakket in BV C
overdraagt aan BV B, blijven de compensabele verliezen van BV D op grond van
de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969
voorwaarts verrekenbaar. Ondanks dat het uiteindelijke belang in BV D als
bedoeld in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 in belangrijke mate wijzigt– de aandeelhouders/natuurlijke personen in BV A en BV B zijn niet dezelfde – sauveert de
concernuitzonderingsbepaling de toepassing van het eerste lid. BV B houdt
immers reeds een belang van (minimaal) een derde sinds het begin van het oudste verliesjaar. Wanneer het oorspronkelijke belang van BV B in BV C minder
dan een derde bedroeg bij het begin van het oudste verliesjaar, dan werkt
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 niet en zouden de verliezen van BV D
na de aandelenoverdracht niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn (indien
tevens aan de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 zou zijn voldaan.
De kern van de concernuitzonderingsbepaling is aldus dat niet door de gehele schakel
heen hoeft te worden gekeken naar de achterliggende aandeelhouders/gerechtigden en
het is daarmee een welkome tegemoetkoming wat betreft de toepassing van de aandeelhouderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Helaas is de kous daarmee niet af. De toepassing en reikwijdte van de concernuitzonderingsbepaling kunnen nog steeds leiden tot
onduidelijkheid, niet de laatste plaats door het hierna nog te bespreken arrest HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16, en de daarop volgende reacties van de staatssecretaris van Financiën en de reacties in de literatuur. De
onduidelijkheid komt deels voort uit de voorgeschiedenis van de concernuitzonderingsbepaling. In het onderstaande ga ik daarom eerst op deze voorgeschiedenis van de concernuitzonderingsbepaling in.
5.3.4.2.B De ratio van de concernuitzonderingsbepaling
De memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel (zie tevens
paragraaf 4.2.2 hiervóór)619 vermeldt over de concernuitzonderingsbepaling het volgende:

618 In dit voorbeeld wordt aangenomen dat deze structuur bestaat sinds het begin van het oudste verliesjaar.
619 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56.
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‘Net zoals in het voorstel voor artikel 15e, zou zonder een nadere voorziening bij een verhanging van een lichaam binnen concern moeten worden onderzocht of er sprake is van een wijziging van de uiteindelijke zeggenschap of de uiteindelijke gerechtigdheid tot het vermogen
van het verhangen lichaam. Daarom wordt in het tweede lid ook voor de toepassing van
artikel 20a voorgesteld dat bij een verhanging van een dochtermaatschappij binnen concern
de verliesverrekening niet ter discussie staat.’
Voor het begrip concern wordt hierbij aangesloten bij art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969. Op
grond van deze bepaling wordt als een verbonden lichaam aangemerkt:
– een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte een
belang heeft;
– een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige;
– een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl
deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige.
De NOB werpt in haar commentaar op het wetsvoorstel vervolgens de vraag op hoe het
zeggenschapscriterium van art. 20a, eerste lid, in samenhang met het tweede lid in een
aantal voorbeelden uitwerkt:620
‘Vennootschap A en vennootschap B worden elk gehouden door andere aandeelhouders.
A en B houden elk 50% van de aandelen in C. A-C en B-C vormen een concern. Nu verkoopt
A zijn aandelen in C aan B. Verliest C nu de verliescompensatie? Er zijn twee lezingen mogelijk:
1) C behoorde voor de aandelenoverdracht tot 2 concerns, namelijk A-C en B-C en na de
overdracht niet meer. Omdat concern A-C verdwijnt, is er geen bescherming door art. 20a,
lid 2.
2) Voor de overdracht was er een AC-concern en een BC-concern. C behoort nog steeds tot
BC dus wel toepassing van lid 2 en geen verlies van de verliescompensatie.
Voor benadering 1 spreekt dat dit aansluit bij hetgeen in de Memorie van Toelichting is
opgemerkt over de concernuitzondering en bij de bedoeling van de wetgever dat verliescompensatie niet terecht mag komen bij andere aandeelhouders dan degenen die aandeelhouder waren ten tijde van het maken van het verlies. Voor benadering 2 spreekt dat lid 2
anders een dode letter zou zijn. Deze bepaling behoeft immers in de interne situatie niet aan
de orde te komen.’
In onderdeel 10 van het commentaar gaat de NOB vervolgens nog in op het volgende voorbeeld:
‘Twee broers houden ieder 50% van de aandelen van een BV die verliezen lijdt. Op enig
moment stapt één broer uit en draagt zijn aandelen over aan zijn broer. In dat geval gaat
de hele verliescompensatie verloren, en verliest dus ook de overnemende broer “zijn” aandeel
in het verlies. In dit verband vraagt de Orde tevens de aandacht voor de joint venture vennootschap welke na een verliesgevende periode nieuwe activiteiten is aangevangen. Volgens
de toelichting op het voorgestelde tweede lid van artikel 20a zou bij een overdracht van aandelen tussen joint-venturepartners het recht op verliescompensatie in de regel in stand blijven. Dit wordt verklaard aan de hand van de concerndefinitie van artikel 15b lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969 welke bij een belang van ten minste een derde een concern veronderstelt. De Orde constateert dat de nieuwe regeling een joint-venture vennootschap gehouden
door vennootschappen bevoordeelt ten opzichte van vennootschappen gehouden door
natuurlijke personen die geen beroep kunnen doen op het tweede lid van artikel 20a. De
Orde vraagt de staatssecretaris dit onderscheid te verklaren. De Orde is van mening dat in
620 Onderdeel 2.3 van het NOB-commentaar op wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 (27 209)) van 23 augustus 2000.
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de concerndefinitie van artikel 20a lid 2 het begrip “direct” dient te vervallen voor situaties
van verhangingen van indirecte belangen binnen een concernverband indien het concern uit
meerdere vennootschapslagen bestaat.’
Uit de door de NOB aangedragen voorbeelden volgt dat op basis van de tekst en de toelichting van de concernuitzondering niet altijd duidelijk was hoe deze zou moeten uitwerken.
De bepaling kon op meerdere manieren worden uitgelegd. Daarnaast kon worden afgevraagd of de uitwerking van de concernuitzondering niet tot overkill leidde. De staatssecretaris merkte naar aanleiding van de hiervoor genoemde voorbeelden van de NOB op
dat hij bereid was te bezien of de voorgestelde maatregel nader zou moeten worden toegespitst.621 In samenhang daarmee zou hij bezien welke rol de concernuitzondering daarbij moest blijven vervullen.622 Vervolgens werd een nota van wijziging ingediend met
daarin opgenomen de gewijzigde tekst van art. 20a Wet VPB 1969.623 Het volgende werd
opgemerkt omtrent de wijziging van de concernuitzondering:
‘Uitzonderingen op de regel dat verliesverrekening niet mogelijk is bij een belangrijke aandeelhouderswisseling – de bonafide gevallen waarin de aankoop van de aandelen niet in
overwegende mate is ingegeven door de nog openstaande verliezen – zijn opgenomen in het
nieuwe tweede, derde en vierde lid. (...)
In tweede lid was oorspronkelijk een uitzondering opgenomen voor verhangingen binnen
een concern. Die uitzondering is niet langer nodig in verband met een versoepeling ten
opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel en is daarom vervallen. De versoepeling, die
is opgenomen in het tweede lid, onderdeel b, betreft de behandeling van bepaalde interne
aandeelhouderswisselingen. (...)
Nieuw is uitzondering op grond van waarvan bepaalde interne aandeelhouderswisselingen
buiten beschouwing blijven. Het gaat daarbij om de situatie dat een natuurlijke persoon of
rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of een stichting) in het oudste verliesjaar reeds
ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang bezat, en vervolgens zijn deel verder
vergroot (tweede lid, onderdeel b). De overweging die aan die uitzondering ten grondslag
ligt, is dat die persoon reeds zozeer bij de vennootschap is betrokken, dat het hem bij de uitbreiding van zijn deel meer zal gaan om de vergroting van zijn betrokkenheid dan om de
vergroting van zijn mogelijkheden om te profiteren van de nog openstaande verliezen.’624
Hoewel de concernuitzonderingsbepaling met de nota van wijziging werd verduidelijkt,
bleef onduidelijkheid bestaan. Deze onduidelijkheid is van tweeërlei aard. In de eerste
plaats rijst de vraag of aan de betekenis van het woord ‘uiteindelijke’ in ‘uiteindelijke
belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon’ dezelfde betekenis moet worden
toegekend als het woord ‘uiteindelijke’ in het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969. Logischerwijs zou, omdat hetzelfde woord is gebruikt, ook dezelfde betekenis aan dit woord
moeten worden toegekend. Hieruit zou dan de conclusie kunnen worden getrokken dat
voor de toepassing het tweede lid ook vereist is dat de gehele schakel dient te worden
doorlopen totdat men uitkomt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die reeds een
belang van een derde had. Anderzijds is met de concernuitzonderingsbepaling toch uitdrukkelijk beoogd dat niet steeds door de gehele schakel van aandeelhouders/gerechtigden heen hoeft te worden gekeken bij overdrachten van een verlieslichaam binnen concern. Maar waarom wordt in het tweede lid opnieuw gesproken van het ‘uiteindelijke
belang’? Heeft de wetgever voor de toepassing van het tweede lid geen beter begrip kunnen bedenken dan het begrip ‘uiteindelijke’? Het tweemaal gebruiken van hetzelfde
621
622
623
624
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Kennelijk was de uitwerking van de voorbeelden voor de wetgever ook niet duidelijk.
Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7.
Alhoewel de NOB het gewijzigde voorstel opnieuw van commentaar voorziet, wordt in dit commentaar niet expliciet ingegaan op de herziene concernuitzonderingsbepaling. Vgl. NOB-commentaar op de nota naar aanleiding van verslag en de nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001(27 209)) van 27 oktober 2000.
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begrip, waaraan dan tweemaal een verschillende betekenis zou moeten worden toegekend, is alsdan ronduit verwarrend.
In de tweede plaats is het begrip ‘rechtspersoon’ in combinatie met de hiervoor gememoreerde parlementaire geschiedenis, waar de vereniging en de stichting specifiek als voorbeelden worden genoemd, zeer onduidelijk. De vraag rijst namelijk waarom in de parlementaire geschiedenis als voorbeelden van rechtspersonen nu juist de vereniging en de
stichting worden genoemd als zijnde rechtspersonen waarin het uiteindelijke belang vanwege het civielrechtelijke karakter van deze rechtspersonen in beginsel niet kan wijzigen.
Hierdoor zou men kunnen betogen dat de concernuitzonderingsbepaling restrictief dient
te worden uitgelegd en bijvoorbeeld niet van toepassing zou zijn bij kapitaalvennootschappen zoals de bv en de nv.625 De stichting en de vereniging worden immers niet voor
niets genoemd in de parlementaire geschiedenis. Een restrictieve uitleg van de concernuitzonderingsbepaling is echter weer deels in strijd met de hiervoor gememoreerde parlementaire geschiedenis, alwaar deze bepaling toch uitdrukkelijk is bedoeld als een versoepeling van de aandeelhouderstoets van het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969. Indien
de uitleg van deze bepaling beperkt zou moeten blijven tot rechtspersonen waarin het uiteindelijke belang in beginsel niet kan wijzigen (zoals de stichting en de vereniging), kan
afgevraagd worden of deze tegemoetkoming in de praktijk nu zo bruikbaar is. Het gebruik
van het woord rechtspersoon is overigens dan ook bijzonder ongelukkig.
Op basis van het vorenstaande kom ik tot de (tussen)conclusie dat de uitleg van de concernuitzonderingsbepaling op basis van de oorspronkelijke en nadien gewijzigde wettekst en toelichting van art. 20a Wet VPB 1969 niet duidelijk is. Op basis van de tekst en
toelichting kan zowel een restrictieve als een ruime benadering worden verdedigd. Het
wekt dan ook geen verbazing dat de uitleg van deze bepaling onderwerp zou worden van
procedures. De meest in het oog springende procedure in dit kader is HR 22 september
2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16.
5.3.4.2.C HR 22 september 2006, nr. 42.444
Schematisch kan de uitgangssituatie van het arrest als volgt worden weergegeven:626

C

D

57,04%

42,96%
BV B

100%
BV A

37,5%
BV X

C had een belang van 57,04% in BV B, en zijn zus (D) hield de resterende aandelen (42,96%).
BV B hield via haar 100% dochter BV A een belang van 37,5% in BV X (het verlieslichaam),

625 Zie bijvoorbeeld C. van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235 en de conclusie van A-G Wattel
van 9 maart 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/579, V-N 2006/49.17. Ik kom hier verderop in deze paragraaf op terug.
626 Zie hiervoor de uitspraak van Hof Leeuwarden van 24 juni 2005, nr. 03/0908, V-N 2005/52.15.
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die haar onderneming (de exploitatie van een bioscoop en onroerende zaken) in 1993 had
gestaakt. Ultimo 1995 beschikte BV X over compensabele verliezen. Op 2 april 1996 verwierf BV A de resterende 62,5% aandelen in BV X. Tot het moment dat BV X in 1999
nieuwe activiteiten ging ontplooien, leed ze jaarlijks een klein verlies, terwijl in 1999 en
2000 een klein positief resultaat werd behaald. Per 1 januari 2000 werd een herstructurering binnen het concern uitgevoerd, waarbij de aandelen in BV X werden overgedragen
aan BV E, een 100% dochter van BV B. In haar aangifte vennootschapsbelasting 2001 verrekende BV X de behaalde winst van dat jaar ad € 42.632 met de onverrekende verliezen
(afkomstig uit jaren vóór de litigieuze aandeelhouderswisseling op 2 april 1996). In geschil
was of de verliesverrekening werd beperkt op grond van art. 20a Wet VPB 1969.627 Belanghebbende meende een beroep te kunnen doen op de concernuitzonderingsbepaling van
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, omdat er sprake zou zijn van een uitbreiding
van het uiteindelijke belang door een rechtspersoon (in casu: BV B) die bij het begin van
het oudste verliesjaar reeds een belang van een derde had. De concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 was naar de mening van belanghebbende ook van toepassing op kapitaalvennootschappen, aangezien anders de bepaling
‘van een natuurlijke persoon of rechtspersoon’ in deze bepaling zinledig zou zijn.
Zowel Hof Leeuwarden als A-G Wattel waren van mening dat het beroep van BV X op de
concernuitzonderingsbepaling ongegrond was.628 A-G Wattel constateerde dat op basis
van de wetsgeschiedenis weliswaar wat te zeggen valt voor de visie van belanghebbende,
maar dat deze lezing op basis van de wetsgeschiedenis de minst aannemelijke is. Ook de
staatssecretaris van Financiën had eerder – in zijn hoedanigheid als beleidsuitvoerder –
aangegeven dat een vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal nimmer het
uiteindelijke belang kunnen hebben in de zin van de concernuitzonderingsbepaling.629
De Hoge Raad komt echter op basis van doel en strekking van de concernuitzonderingsbepaling tot het oordeel dat de verliesverrekening in de casus van het arrest niet beperkt
werd. De Hoge Raad merkt in zijn arrest op dat het oorspronkelijke wetsvoorstel sprak
van directe zeggenschap en directe gerechtigdheid in de concernuitzonderingsbepaling
van lid 2 en dat daarmee dus niet van belang was hoe het uiteindelijke belang in de desbetreffende verliesvennootschap was verdeeld. De uitzondering zou dus ook gelden
indien geen van die uiteindelijke aandeelhouders een belang van ten minste een derde
zou hebben in de desbetreffende verliesvennootschap.630 Vervolgens gaat de Hoge Raad in
op de ‘versoepeling’ die in art. 20a Wet VPB 1969 is opgenomen in de eerste nota van wijziging. De Hoge Raad merkt in r.o. 3.3.2 op dat deze passage uit de parlementaire geschiedenis kennelijk aldus moet worden begrepen dat niet werd beoogd een beperking aan te
brengen ten opzichte van de met het oorspronkelijke tweede lid beoogde uitzondering.
Het moet er daarom voor worden gehouden dat ook bij de uitbreiding van het belang van
een verbonden lichaam in een verliesvennootschap de uitzondering van art. 20a, lid 2,
onderdeel b, Wet VPB 1969 van toepassing is, ook al heeft geen van de uiteindelijke aandeelhouders een belang van ten minste een derde in die verliesvennootschap. In een zodanig geval moet vanuit dat verbonden lichaam worden beoordeeld of de uitzonderingsbepaling van toepassing is. Daarnaast is in de nota van wijziging ter zake van de concernuitzonderingsbepaling opgemerkt dat de overweging die aan deze uitzondering ten
grondslag ligt, is dat die persoon reeds zozeer bij de vennootschap is betrokken, dat het
hem bij de uitbreiding van zijn deel meer zal gaan om de vergroting van zijn betrokken627 In de procedure was tevens de vraag aan de orde of het overgangsrecht van XIVd, lid 1, Wet Ondernemerspakket 2001 de verliesverrekening beperkte. Ik ga hier niet op in, aangezien deze vraag
voor de toepassing van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet
VPB 1969 niet van belang is. Het standpunt van belanghebbende dat de verliesverrekening op
grond van het overgangsrecht niet werd belet, werd overigens afgewezen.
628 Zie de uitspraak van Hof Leeuwarden van 24 juni 2005, nr. 03/00908, NTFR 2005/955, V-N 2005/
52.15 en de conclusie van A-G Wattel van 9 maart 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/579, V-N 2006/49.17.
629 Zie onderdeel 3.2 van het besluit van 20 december 2005, nr. CPP2005/1946M, V-N 2006/6.21,
BNB 2006/75, alsook de eerdere versies van dit besluit.
630 Zie onderdeel 3.3.1 van het arrest.
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heid dan om de vergroting van zijn mogelijkheden om te profiteren van de nog openstaande verliezen.631 Vervolgens merkt de Hoge Raad in r.o. 3.3.3 en 3.3.4 op:
‘3.3.3. (...) Immers, bij de uitbreiding door een verbonden lichaam van het belang in een verliesvennootschap zal deze vennootschap bij de verliesvennootschap reeds zodanig betrokken
zijn dat het bij de uitbreiding van het belang meer zal gaan om de vergroting van de betrokkenheid dan om te profiteren van de nog openstaande verliezen.
3.3.4. Nu B B.V. in het oudste jaar waarvan het verlies nog niet volledig is verrekend in
belanghebbende ten minste een derde deel van het belang had, wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 20a, lid 2, letter b, van de Wet.’
Het beroep van belanghebbende werd daarom gegrond verklaard.
Naar mijn mening is de ruimhartige uitleg van de concernuitzonderingsbepaling die de
Hoge Raad voorstaat ten zeerste toe te juichen.632 Zoals hiervoor is geconstateerd, kon de
bepaling op basis van de tekst en toelichting van het oorspronkelijke wetsvoorstel in
samenhang met de nadien gewijzigde tekst en toelichting op meerdere manieren worden
geïnterpreteerd. Een uitleg die in het voordeel van de belastingplichtige pleit, zoals in de
casus van het arrest, lijkt mij het meest voor de hand liggend, mede in het licht van het
antimisbruikkarakter van art. 20a Wet VPB 1969. Tegelijkertijd heeft het arrest veel vragen opgeroepen in de literatuur.633 Deze vragen zijn deels voortgekomen uit de interpretatie van het arrest door de staatssecretaris van Financiën in het als gevolg van dit arrest
gewijzigde besluit van 6 mei 2008.634
5.3.4.2.D De visie van het Ministerie van Financiën op het arrest
In de voorgangers van het besluit van 6 mei 2008 werd door de staatssecretaris nog een
restrictieve uitleg van de concernuitzonderingsbepaling verdedigd, waarbij slechts bij
rechtspersonen van het verenigings- en stichtingstype een beroep kon worden gedaan op
deze uitzondering. In onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei 2008 licht de staatssecretaris zijn lezing van het arrest toe. De staatssecretaris is van mening dat uit het arrest volgt
dat het begrip ‘uiteindelijk belang van een rechtspersoon’, naast de rechtspersonen die
zelf geen achterliggende belanghebbenden hebben, mede omvat het belang van de laatste
rechtspersoon aan de top van een keten van rechtspersonen (tophoudstervennootschap).
Een directe of indirecte uitbreiding van een belang in een verliesvennootschap door een
tophoudstervennootschap die reeds een belang van ten minste een derde heeft in de verliesvennootschap blijft voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 buiten aanmerking. Het is geen beletsel als het belang in dit lichaam vervolgens weer berust bij
natuurlijke personen die zelf niet ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang
in het verlieslichaam houden. Dit standpunt wordt de staatssecretaris nader toegelicht
met een drietal voorbeelden die ik hierna vanwege het belang letterlijk zal weergeven.
Vervolgens zal ik ingaan op de ingenomen standpunten in dit besluit.

631 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
632 Zie in gelijke zin de euforische aantekening van de Redactie Vakstudienieuws bij het arrest in
V-N 2006/49.16.
633 Zie bijvoorbeeld J. Gooijer, ‘Interne verhangingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime benadering’, WFR 2006/1203, A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas, ‘Uitbreiding van een belang in een
verliesvennootschap’, WFR 2008/1193 en C. van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235 met
naschrift van A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas.
634 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, V-N 2008/27.16, BNB 2008/176, dat het
besluit van 20 december 2005, nr. CPP2005/1946M, V-N 2006/6.21, BNB 2006/75 verving.
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Voorbeeld 1

A B

C D

BV X

50%
BV Y

40%
BV Z

Er is sprake van een tophoudstervennootschap635 X met 4 natuurlijke personen
als aandeelhouder. Ieder van de aandeelhouders bezit 25% van de aandelen X.
X heeft een 50% belang in vennootschap Y. Y bezit 40% van de aandelen in
vennootschap Z. De overige 60% van de aandelen Z zijn in handen van een
derde. Y vergroot het belang in Z door de resterende 60% van de aandelen in Z
over te nemen.
De uitzondering van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 is hier naar de mening van
de staatssecretaris niet van toepassing. Er is namelijk naar de mening van de staatssecretaris geen sprake van een uitbreiding van het ‘uiteindelijke belang van een rechtspersoon’
(X) die al ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam (Z)
had. Het ‘uiteindelijke belang’ van X in het verlieslichaam (Z) voorafgaand aan de uitbreiding bedraagt 20%. Niet van belang is dat Y zelf wel meer dan een derde deel van de aandelen in het verlieslichaam bezit. Y geldt namelijk niet als de ‘uiteindelijke rechtspersoon’.

635 De staatssecretaris spreekt van ‘vennootschap’. In de schema’s bij deze voorbeelden noem ik de
bv als vennootschap.
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Voorbeeld 2

A B

C D

BV X

100%
BV Y

40%
BV Z

Er is sprake van een tophoudstervennootschap X met 4 natuurlijke personen als aandeelhouder. Ieder van de aandeelhouders bezit 25% van de aandelen X. X heeft een 100%
belang in vennootschap Y. Y bezit 40% van de aandelen in vennootschap Z. De overige 60%
van de aandelen Z zijn in handen van een derde. Y vergroot het belang in Z door de resterende 60% van de aandelen in Z over te nemen. De uitzondering van art. 20a, lid 2,
onderdeel b, Wet VPB 1969 is hier naar de mening van de staatssecretaris wel van toepassing. Er is sprake van een uitbreiding van het ‘uiteindelijke belang van een rechtspersoon’
(X) die al ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam (Z)
had. Hier doet niet aan af dat de belanghebbenden in X (natuurlijke personen) ieder afzonderlijk slechts beschikken over een uiteindelijk belang van minder dan een derde in het
verlieslichaam (Z).
Volledigheidshalve merkt de staatssecretaris op dat indien in het voorbeeld de resterende
60% van de aandelen niet door vennootschap Y of X zouden worden aangekocht, maar
door een of meer van de aandeelhouders natuurlijke personen in X, niet wordt voldaan
aan de voorwaarde van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. De uiteindelijke aandeelhouders natuurlijke personen houden immers individueel minder dan een derde deel
van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam.
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Voorbeeld 3

A

B

C

D

PH 1

PH 2

PH 3

PH 4

BV X

100%
BV Y

40%
BV Z

Dezelfde situatie als voorbeeld 2 met dien verstande dat de natuurlijke personen hun aandelen in de vennootschap X houden door middel van vier persoonlijke houdster-bv’s. Deze staan aan de top van een keten van rechtspersonen.
Individueel houden ze minder dan een derde deel van het uiteindelijke belang
in het verlieslichaam. Er wordt dus niet voldaan aan de voorwaarde van art. 20a,
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, ongeacht of de resterende 60% van de aandelen wordt aangekocht door de natuurlijke personen, door hun persoonlijke
houdster-bv’s of door de vennootschappen Y of X.
De staatssecretaris is gegeven de bovenstaande voorbeelden van mening dat steeds gekeken dient te worden naar het belang van de laatste rechtspersoon aan de top van een
keten van rechtspersonen (tophoudstervennootschap). Het is naar zijn mening niet voldoende dat een overdracht plaatsvindt aan een verbonden lichaam of een verbonden
natuurlijke persoon. Steun voor de opvatting van de staatssecretaris is te vinden in
r.o. 3.3.4 van het arrest, waar BV B (zie de figuur bij het arrest hiervóór) expliciet wordt
genoemd als de rechtspersoon die bij het begin van het oudste jaar reeds een belang van
een derde in het verlieslichaam had.636 Op basis van een ruimhartige interpretatie van de
concernuitzonderingsbepaling had de Hoge Raad ook kunnen oordelen dat in het arrest
voldoende was dat BV A in het oudste verliesjaar reeds een belang van een derde in het
verlieslichaam had. Hier heeft de Hoge Raad echter niet voor gekozen en onduidelijk is of
de Hoge Raad BV B bewust heeft genoemd in zijn laatste rechtsoverweging van het arrest.
Ondanks kritiek van de literatuur op dit standpunt (zie hierna) denk ik dat de staatssecretaris op basis van het arrest en de wetsgeschiedenis tot deze uitleg kon komen. Het arrest
en de wetsgeschiedenis geven in mijn optiek ruimte voor de lezing van de staatssecretaris.
Toch rijst de vraag waarom niet een soepelere reikwijdte van de concernuitzondering is
toegestaan, waarbij overdrachten aan een verbonden lichaam worden gesauveerd. Een
dergelijke lezing volgt weliswaar niet uit het arrest, maar zou naar mijn mening op basis
van de tekst en toelichting van de concernuitzonderingsbepaling goed kunnen worden
verdedigd. In mijn optiek bestaat er namelijk geen principieel verschil tussen de situaties
als genoemd in voorbeeld 2 en 3. De vraag of de verliesverrekening in stand blijft, zou dan
636 Overigens dient te worden opgemerkt dat belanghebbende in cassatie ook betoogd had dat gekeken diende te worden naar BV B en niet bijvoorbeeld naar BV A.
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afhankelijk zijn van de vraag of de uiteindelijke aandeelhouders hun belang in het verlieslichaam al dan niet houden via hun persoonlijke houdstermaatschappij. Dit laat zich
tevens illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld (voorbeeld 4).
Voorbeeld 4

A
B

C

D

PH 1

BV X

100%
BV Y

40%
BV Z

Dit voorbeeld is gelijk aan voorbeeld 2, met dien verstande dat aandeelhouder A
zijn belang houdt via zijn persoonlijke houdstermaatschappij PH 1. Vervolgens
breidt BV Y haar belang in BV Z (het verlieslichaam) uit door de resterende 60%
van de aandelen in BV Z te kopen.
Op basis van de lezing van de staatssecretaris dient gekeken te worden naar de tophoudstervennootschap in het concern. Indien PH 1 als de tophoudstervennootschap is aan te
merken, PH 1 is immers de laatste rechtspersoon van de keten van rechtspersonen, is de
concernuitzonderingsbepaling niet van toepassing. Of geldt deze vennootschap niet als
tophoudstervennootschap? In mijn optiek kan het niet de bedoeling van de concernuitzonderingsbepaling zijn dat de toepassing van deze uitzondering afhankelijk is van het
antwoord op de volstrekt willekeurige vraag of de uiteindelijke aandeelhouders/natuurlijke personen hun belang in het verlieslichaam houden via hun persoonlijke houdstermaatschappij. Dit is overigens ook niet de ratio van de concernuitzonderingsbepaling. Die
beoogt een versoepeling te zijn van de aandeelhouderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB
1969, omdat niet in alle gevallen kan worden vastgesteld wie de uiteindelijke aandeelhouders/natuurlijke personen zijn. Wanneer dan opeens bekend zou worden dat een van de
aandeelhouders in BV X zijn belang in deze vennootschap houdt of bijvoorbeeld heeft
ingebracht in een persoonlijke houdstermaatschappij, zou dat een impact kunnen hebben op de vraag of de verliezen van BV Z in stand blijven. Dit is naar mijn mening in strijd
met doel en strekking van de concernuitzonderingsbepaling. Daarnaast kan worden
betoogd dat PH 1 in deze situatie ook niet aan te merken als de tophoudstervennootschap
van het concern, in elk geval niet voor de aandeelhouders B, C en D.637 De vraag rijst dan
ook of niet een ruimhartiger interpretatie op zijn plaats was geweest, namelijk om overdrachten aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijke persoon te sauve-

637 Om nog maar te zwijgen van de situatie waarbij achter PH 1 bijvoorbeeld nog een geheel familieconcern schuilt met diverse tussengeschakelde vennootschappen.
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ren.638 In mijn optiek verdient het aanbeveling dit expliciet in de concernuitzondering tot
uitdrukking te brengen door middel van een expliciete wetswijziging. Ik kom hier in
hoofdstuk 7 op terug.
In de literatuur is veel aandacht besteed aan de concernuitzonderingsbepaling, het arrest
en het gewijzigde besluit van 6 mei 2008.639 Hoewel de meeste auteurs het oordeel van het
arrest op basis van doel en strekking van de concernuitzonderingsbepaling lijken te
onderschrijven, is er ook kritiek op het oordeel van de Hoge Raad. Zo is Gooijer640 van
mening dat de Hoge Raad een doelredenering heeft gebruikt om tot zijn oordeel te
komen. Van Dijk641 vindt het arrest onjuist, omdat de Hoge Raad van verkeerde uitgangspunten is uitgegaan, namelijk dat de verliesverrekening in de casus van het arrest onder
de oorspronkelijke tekst van de concernuitzonderingsbepaling ook niet beperkt zou worden. Voorts is hij van mening dat de Hoge Raad kort gezegd uitgaat van de onjuiste uitleg
van de parlementaire geschiedenis, met name waar het gaat om de ratio van de concernuitzonderingsbepaling. Zoals ik echter hiervoor heb betoogd, ben ik van mening dat de
Hoge Raad op basis van de wetsgeschiedenis op goede gronden tot zijn oordeel heeft kunnen komen, maar zou een ruimhartiger interpretatie meer in lijn zijn met doel en strekking van deze concernuitzonderingsbepaling. De uitleg van de staatssecretaris van het
arrest in het besluit wordt door enkele auteurs642 als te eng ervaren.
5.3.4.2.E Samenloop art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 en de concernuitzonderingsbepaling
Er kan samenloop optreden tussen de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 en de
concernuitzonderingsbepaling. Dit laat zich illustreren met het volgende voorbeeld.

638 Ik heb dit standpunt al eerder verdedigd in D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe concernuitzonderingsbepaling van art. 20a Wet VPB 1969: Nog één keer HR 22 september 2006’, MBB 2009 nr. 9,
p. 330-335.
639 Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/
729, P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/
286, J.W. Bellingwout, ‘Ondernemerspakket 2001; beter ten halve gekeerd...’, Ondernemingsrecht
2000, p. 431, E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a
Wet VPB 1969): vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532, J. Gooijer, ‘Interne verhangingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime benadering’, WFR 2006/1203, J.N. Bouwman,
‘Hoge Raad legt artikel 20a, lid 2, letter b, Wet VPB 1969 ruim uit’, NTFR 2006/1345, J.W. Zwemmer, de noot onder BNB 2007/27, A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas, ‘Uitbreiding van een belang
in een verliesvennootschap’, WFR 2008/1193 en C. van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235
met naschrift van A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas.
640 J. Gooijer, ‘Interne verhangingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime benadering’, WFR 2006/
1203.
641 C van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235 met naschrift van A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas.
642 Zie o.a. A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas, Uitbreiding van een belang in een verliesvennootschap, WFR 2008/1193 en de aantekening van de Redactie Vakstudienieuws bij het besluit in
V-N 2008/27.16.
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Voorbeeld

BV A

100%

100%

BV B

BV C

65%

35%
BV D

100%
BV E

BV E is in dit voorbeeld het verlieslichaam. BV B draagt haar 65% belang in BV D
over aan BV C die daarmee alle aandelen in het verlieslichaam (middellijk,
via BV D) houdt. Bij lezing van zowel art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 als art. 20a,
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 zou men tot de conclusie kunnen komen dat
de verliesverrekening in deze situatie niet verloren zou gaan. In de eerste plaats
op basis van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969, aangezien er in deze situatie geen
sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam.
In de tweede plaats op basis van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, waarbij kan worden volstaan met het beoordelen van het uiteindelijke belang van
BV A in het verlieslichaam, mede op grond van HR 22 september 2006,
nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16. Uit dit voorbeeld blijkt
duidelijk de beoogde werking van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 als
een uitdrukkelijke versoepeling van de aandeelhouderstoets van het eerste lid
van art. 20a Wet VPB 1969. In dergelijke situaties behoeft derhalve in beginsel
niet te worden doorgekeken naar de uiteindelijke aandeelhouders/natuurlijke
personen van BV A, maar kan worden volstaan met de beoordeling van het uiteindelijke belang van BV A in het verlieslichaam BV E.643 Op basis van de wetssystematiek van art. 20a Wet VPB 1969 dient echter in eerste instantie de aandeelhouderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 te worden doorlopen, zodat
– indien de aandeelhouders/natuurlijke personen in BV A niet zijn gewijzigd –
niet aan de toepassing van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 wordt toegekomen.
Ook de uitspraak van Hof Amsterdam van 9 juli 2008, nr. P07/00814, NTFR 2008/1616,
V-N 2008/60.14 ging in feite over de samenloop van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 en
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. De belastingplichtige betoogde in deze procedure onder meer dat op basis van het arrest HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/
643 Indien één van de aandeelhouders van BV A zijn belang in deze vennootschap overigens weer
houdt via zijn/haar persoonlijke houdstermaatschappij, kan echter op basis van de hiervoor uiteengezette visie van de staatssecretaris niet worden volstaan met het beoordelen van het uiteindelijke belang van BV A in het verlieslichaam. Zie voorbeeld 4 hiervóór.
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1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16 voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969
niet de gehele schakel van vennootschappen behoefde te worden doorlopen. Hof Amsterdam betoogde in casu echter terecht dat voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet
VPB 1969 de gehele schakel dient te worden doorlopen naar de uiteindelijke aandeelhouders. Het directe aandeelhouderschap was voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet
VPB 1969 niet belang.
5.3.4.3
De uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969
Op grond van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 niet
van toepassing indien het de belastingplichtige niet bekend is of bekend had kunnen zijn
dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, mits
de wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt.644
Alhoewel de uitzondering van toepassing kan zijn op elke belastingplichtige, is deze met
name bedoeld voor beursvennootschappen, waarbij geen sprake is van opkoop van aandelen. Bij dergelijke vennootschappen zal immers niet altijd eenduidig zijn vast te stellen
of het uiteindelijke belang in het verlieslichaam al dan niet is gewijzigd. Het moet daarbij
overigens gaan om handel die ‘voor die aandelen’ op de beurs niet uitgaat boven hetgeen
gebruikelijk is.645 Uit de nota naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer blijkt dat aan
de hand van de statistieken van de beurs over de voorgaande jaren kan worden beoordeeld
of sprake is van een gebruikelijke handel in de aandelen van het verlieslichaam.646 Niet
beoogd is om reële fusies, splitsingen en overnames te belemmeren, te meer ook omdat
indien de uitzondering niet van toepassing is, de verliesverrekening alsnog niet komt te
vervallen indien voldaan is aan de voorwaarden van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969.647
Op diverse plaatsen in de parlementaire geschiedenis is overigens opgemerkt dat deze uitzondering alleen van toepassing is voor zover de aandelen ter beurze worden verhandeld.
Bij een overname – al dan niet vijandelijk – kan men geen beroep doen op deze uitzondering.648 De NOB had in haar commentaar bij het oorspronkelijke wetsvoorstel aanvankelijk bepleit om deze uitzondering te laten vallen, omdat deze naar de mening van de NOB
onduidelijk zou zijn.649 Voorts had de NOB bepleit om deze uitzondering niet alleen van
toepassing te laten zijn bij transacties die via de beurs plaatsvinden. De staatssecretaris
merkte in dit kader op dat de toets of sprake is van een gebruikelijke wijziging onder meer
bedoeld is voor de opkoop van aandelen. Het buiten beschouwing laten van handel buiten
de beurs bij beursvennootschappen zou beursvennootschappen bevoordelen ten opzichte
van andere ondernemingen. Hiervoor zijn naar de mening van de staatssecretaris geen
goede redenen aanwezig.
644 Deze uitzondering was in de oorspronkelijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 opgenomen in lid 3,
onderdeel a. Bij nota van wijziging is onderdeel b, dat zag op de wijzigingen krachtens erfrecht
of huwelijksvermogensrecht verhuisd naar lid 2, onderdeel a. De oorspronkelijke uitzonderingsbepaling sprak over ‘uiteindelijk belang’ in plaats van ‘uiteindelijke zeggenschap’ en ‘uiteindelijke gerechtigdheid’. Voorts werd de nota van wijziging opgemerkt dat de oorspronkelijke uitzondering ook zou kunnen worden toegepast indien een beursvennootschap alle aandelen van
een natuurlijke persoon in een lege verliesvennootschap koopt. Zie Kamerstukken II, 2000-2001,
27 209, nr. 7, p. 17.
645 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 55 en Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7,
p. 16.
646 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41 e.v. Overigens kunnen ook ter beurze genoteerde
vennootschappen een beroep doen op het hiervoor gememoreerde arrest van de Hoge Raad van
22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16, indien een dergelijke vennootschap een belang van ten minste een derde in een verliesvennootschap uitbreidt. Zie
in gelijke zin F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures,
2e druk, Kluwer, Deventer 2010, p. 84.
647 Kamerstukken I 2000-2001, 27 209, nr. A, p. 3 en Schriftelijke antwoorden op vragen uit de
Tweede Kamer Ondernemerspakket 2001, V-N BP 21/19.5.
648 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 55.
649 Zie het NOB-commentaar op wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001
(27 209)) van 23 augustus 2000 en tevens Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
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De uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 bewerkstelligt dat, evenals bij de toepassing van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 het geval is, niet steeds hoeft te worden
doorgekeken naar de achterliggende aandeelhouders/natuurlijke personen zoals bij de
toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 is vereist. Praktisch gezien zou het immers
zowel voor de fiscus als voor de belastingplichtige veelal onmogelijk zijn om bij beursgenoteerde vennootschappen na te gaan, wie de uiteindelijke aandeelhouders/ natuurlijke
personen waren op het moment waarop de verliezen werden geleden en op het moment
waarop de verliezen tot verrekening leiden. Dit probleem is overigens niet nieuw, maar
speelde reeds onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.650 Art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969
bevat dan ook uitdrukkelijk een versoepeling ten opzichte van het eerste lid.651 Er geldt
hierbij wel een duidelijke restrictie. De wijziging mag namelijk niet uitgaan boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt. Zoals vermeld kan bij een overname – al
dan niet vijandelijk – dus geen beroep worden gedaan op deze uitzondering voor beursvennootschappen.652 In de toelichting op de (eerste) nota van wijziging wordt opgemerkt
dat, indien het (beurs)lichaam nadien alsnog bekend wordt met het feit dat sprake is
geweest van een belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang, de uitzondering van
art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 vanaf dat moment niet meer van toepassing is.653 De toespitsing in lid 3 van art. 20a Wet VPB 1969 op situaties waarin het bij het verlieslichaam niet
bekend is of bekend had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in belangrijke mate is
gewijzigd, is opgenomen om te vermijden dat een beursvennootschap alle aandelen van
een natuurlijke persoon van een lege verliesvennootschap opkoopt. Weliswaar zijn de
namen van de uiteindelijke aandeelhouders in de opkopende beursvennootschap dan niet
bekend, art. 20a Wet VPB 1969 behoort naar doel en strekking wel van toepassing te
zijn.654 De oorspronkelijk voorgestelde wettekst bood deze mogelijkheid nog wel aan
beursvennootschappen.
In mijn optiek is art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 een voor de praktijk welkome tegemoetkoming in de bewijslast of sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate. De kritiek van de NOB als zou de bepaling reële fusies, splitsingen en overnames beletten, lijkt met de introductie van de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 niet langer hout te snijden. Ondanks dat de
uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 wellicht niet in alle gevallen soelaas zal bieden, zal, in samenhang met dit vierde lid, de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in
zoverre beperkt blijven tot situaties waarbij sprake is van (nagenoeg) lege of beleggingsvennootschappen. Bij een beursgang waarbij meer dan 30% van het uiteindelijke belang
650 In welk geval Van Soest en Bierlaagh de bewijslast dat de aandelen voor meer dan 30% in andere
handen waren overgegaan, op de inspecteur wilden leggen. In deze laatste zin tevens Hof Amsterdam 9 mei 1990, nr. 4811/88, V-N 1990, p. 3146 e.v.
651 Volgens Kavelaars is deze bepaling strikt genomen niet noodzakelijk. Hij doet daarvoor een
beroep op de onwetendheid van de fiscus. Als de belastingplichtige niet weet dat het uiteindelijke
belang in belangrijke mate is gewijzigd, zal de fiscus dit ook niet weten, P. Kavelaars, ‘Handel in
verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 290. Dit moge in de
praktijk vaak zo zijn, dit neemt niet weg dat mijns inziens de verliesvennootschap terecht de
mogelijkheid krijgt zich te disculperen als zij onkundig is, respectievelijke redelijkerwijs op de
hoogte had kunnen zijn van een belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang. Uit de opmerking van Kavelaars kan wellicht de verkeerde conclusie worden getrokken. Niet relevant is of de
fiscus weet of het belang in het verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd, maar uitsluitend
relevant is of de belastingplichtige die de verliezen wenst te verrekenen, dit weet. Ook al is de
fiscus volledig op de hoogte van de wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam,
als het lichaam dit zelf niet weet, respectievelijk redelijkerwijs had kunnen weten, dan zijn de
verliezen volledig verrekenbaar.
652 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56 e.v.
653 Kok leidt uit deze opmerking af dat eventuele verrekening van verliezen die (in het verleden)
reeds heeft plaatsgevonden niet zal worden ‘teruggedraaid’, Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729. Dit oordeel lijkt mij juist.
654 Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een vennootschap via de beurs de
helft van de aandelen in een beursvennootschap opkoopt. Schriftelijke antwoorden op vragen uit
de Tweede Kamer Ondernemerspakket 2001, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5.
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in een beursvennootschap naar de beurs wordt gebracht, komt het mij voor dat deze bepaling geen soelaas biedt. Alsdan zal immers duidelijk zijn dat het belang in belangrijke
mate is gewijzigd, indien de bestaande aandeelhouders geen aandelen zouden kopen die
op de beurs verhandeld worden. In deze situatie zou een tegenbewijsregeling naar mijn
mening niet misstaan, omdat het bij een beursgang de aandeelhouders toch in nagenoeg
alle gevallen niet zal gaan om de verliezen van een verlieslichaam te benutten.655
In het kader van de beurstoets van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is nog van belang dat
methoden ter voorkoming van verliesverdamping kunnen leiden tot toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969 waardoor de verliezen mogelijkerwijs alsnog komen te vervallen.
Ik verwijs hierbij naar de door Kampschöer aangehaalde casus, waarbij aan certificaathouders werd voorgesteld om kapitaal te storten in de verliesgevende vennootschappen teneinde de mogelijkheden van verliescompensatie te benutten en/of te versnellen.656 Mijns
inziens is in een dergelijk geval de uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 niet zonder meer van toepassing, aangezien de vennootschap weet of redelijkerwijs behoorde te
weten dat zich een wijziging van het uiteindelijke belang zou voordoen. Een uitzonderingssituatie zou zich kunnen voordoen indien de vennootschap zou kunnen aantonen
dat de bestaande certificaathouders in gelijke mate zouden participeren, zodanig dat geen
sprake zou zijn van een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate.657
5.4

D E B E L E G G IN G S TO E T S

5.4.1

Structuur

De beleggingstoets in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 jo. art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969
is geïntroduceerd ter vermijding van de overdracht van de aandelen in een vennootschap,
die nimmer een materiële onderneming had gedreven, maar zich had beziggehouden met
het beleggen van vermogen. Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 had de
Hoge Raad immers bepaald dat beleggingsvennootschappen in principe niet vielen onder
het toepassingsbereik van deze bepaling en dat daarmee de verliezen van een dergelijke
vennootschap niet kwamen te vervallen.658 Met de introductie van art. 20a Wet VPB 1969
behoren deze situaties tot het verleden en vallen beleggingsvennootschappen zonder
meer onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969. De beleggingstoets van
art. 20a Wet VPB 1969 valt uiteen in twee delen, aangezien deze zowel in het verliesjaar

655 De staatssecretaris heeft tijdens de parlementaire behandeling nog opgemerkt dat een materiële
onderneming die naar de beurs gaat, niet zal zijn aan te merken als een beleggingsvennootschap.
Tevens is het naar de mening van de staatssecretaris niet waarschijnlijk dat er een beursgang zal
plaatsvinden na een zeer drastische inkrimping van de activiteiten. Een beperking van de verliesverrekening is dan dus niet aan de orde. Zie Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, nr. 89b, p. 4. Dit
moge weliswaar zo zijn, het is echter niet uit te sluiten dat de vennootschap die naar de beurs
gaat beschikt over een dochtervennootschap met verrekenbare verliezen die de toets van het
vierde lid niet kan doorstaan. Ook dan lijkt geen sprake van handel in verliezen.
656 G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift,
Rijksuniversiteit Leiden, 1992, p. 114.
657 In door Kampschöer aangehaalde casus van Breevast werd overigens vooraf goedkeuring gekregen voor de kapitaalinjectie en (kennelijk) ook het niet van toepassing zijn van het toenmalige
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
658 Zie bijvoorbeeld HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20 en HR 30 november 1994,
nr. 29.515, BNB 1995/31. Men kan zich afvragen of de reparatie van dit heffingslek in art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 niet op eenvoudiger wijze had kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld door
het begrip ‘onderneming’ in art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te vervangen door het begrip ‘werkzaamheden’, zodat ook beleggingsactiviteiten onder het toepassingsbereik zouden vallen. Zie in
dit verband bijvoorbeeld art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 dat ziet op achterwaartse verliesverrekening en in hoge mate is gestoeld op art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. In deze bepaling komt het
begrip ‘werkzaamheden’ eveneens voor, zodat een minieme wijziging van art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 wellicht hetzelfde zou hebben gehad.
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als in het winstjaar dient te worden toegepast.659 Art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 ziet
hierbij op het verliesjaar, terwijl art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 ziet op het winstjaar. Deze
bepalingen luiden als volgt:660
‘4. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op een verlies dat is geleden in een jaar waarin
de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels uit beleggingen bestonden, mits (...)
6. Een verlies waarop het vierde lid van toepassing is, is slechts verrekenbaar met de belastbare winst onderscheidenlijk het Nederlandse inkomen van een jaar waarin de bezittingen
van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestaan uit
beleggingen.’
Op grond van de beleggingstoets is het eerste lid (lees: de aandeelhouderstoets) niet van
toepassing (dat wil zeggen: de verliezen zijn in beginsel wél voorwaarts verrekenbaar) ten
aanzien van een verlies uit enig jaar als gedurende ten minste negen maanden van dat jaar
de bezittingen van de belastingplichtige niet grotendeels (dat wil zeggen voor meer
dan 50%661) bestonden uit beleggingen. De beleggingstoets dient ook in het jaar van de
belangrijke aandeelhouderswisseling zelf op het gehele jaar te worden toegepast.662 Daarnaast dient aan dezelfde voorwaarden te zijn voldaan in het betreffende winstjaar, dat wil
zeggen ook in dit jaar dienen de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels te bestaan uit beleggingen.663 Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt niet of de beleggingstoets dient te worden toegepast op basis van de
werkelijke waarde van de beleggingen (evenals van de overige bezittingen) of de fiscale
boekwaarde.664 De staatssecretaris van Financiën heeft in het besluit van 6 mei 2008
(evenals de voorgangers van dit besluit) aangegeven dat het gaat om de werkelijke waarde
van de bezittingen.665 Dit oordeel is juist.
Voor de toepassing van de beleggingstoets dient uitsluitend te worden gekeken naar de
bezittingen en worden schulden die samenhangen met de betreffende bezittingen niet in
aanmerking genomen. Dit zou kunnen leiden tot de situatie dat niet voldaan is aan de
beleggingstoets van art. 20a Wet VPB 1969 en de verliezen dus in beginsel verloren zouden gaan, terwijl geen sprake is van ‘vrije’ beleggingen, maar dat deze beleggingen een
659 Vgl. in dit verband de toepassing van de aandeelhouderstoets van art. 20a Wet VPB 1969 waarbij
het winstjaar irrelevant is.
660 Art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 is overigens per 1 januari 2002 ingevoerd. Aanvankelijk was deze
voorwaarde opgenomen in art. 20a, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969, waarin de beleggingstoets
oorspronkelijk was opgenomen. Kennelijk bestond er de angst dat de beleggingstoets niet zou voldoen. De memorie van toelichting sprak overigens van een ‘verduidelijking’. Er leek echter
sprake te zijn van een omissie, evenals de toevoeging van het vijfde lid in art. 20a Wet VPB 1969,
dat in feite een codificatie van de ‘directe samenhang’-jurisprudentie betrof. Zie Kamerstukken II,
2001-2002, 28 034, nr. 3, p. 34.
661 De ‘grotendeels-grens’ van meer dan 50% is overigens eerst geïntroduceerd bij de nota van wijziging. Op grond van het oorspronkelijke wetsvoorstel gold een strengere norm van meer dan 30%.
Ook is bij nota van wijziging de termijn van drie maanden geïntroduceerd waar op grond van het
oorspronkelijke wetsvoorstel de bezittingen op geen enkel tijdstip in belangrijke mate mochten
bestaan uit beleggingen. Met deze termijn wordt bewerkstelligd dat de verliesverrekening niet
wordt beperkt indien de bezittingen slechts gedurende een zeer korte termijn overwegend hebben bestaan uit beleggingen. Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17.
662 In de literatuur is wel gepleit voor een pro-ratabenadering van de beleggingstoets in het jaar van
de belangrijke aandeelhouderswisseling. Zie A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt geen winst
meer te behalen’, WFR 2010/1424. De wetgever vond dit echter niet nodig. Zie Kamerstukken II,
2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 61.
663 Uiteraard dient tevens te zijn voldaan de voorwaarden voor de activiteiten- en inkrimpingstoetsen
van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Op deze toetsen ga ik in paragraaf 5.5 uitgebreider in.
664 In dezelfde zin P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’,
TFO 2000/286, p. 291.
665 Onderdeel 4.3 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176,
V-N 2008/27.16.
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bepaalde functie in het ondernemingsvermogen van de belastingplichtige vervullen. In
onderdeel b van het achtste lid van art. 20a Wet VPB 1969 is mede daarom een tegemoetkoming ter zake van de beleggingstoets opgenomen voor bijvoorbeeld banken en verzekeringsbedrijven die tegenover hun bezittingen doorgaans verplichtingen op hun balans
hebben staan waardoor in beginsel geen sprake is van vrije beleggingen. Tegelijkertijd
is in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 een uitbreiding van het begrip ‘beleggingen’ opgenomen ter zake van liquide middelen en onroerende zaken. Ik kom hier in paragraaf 5.4.3 nog op terug. Door het opnemen van deze nadere definitie van het begrip
‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 zelf is overigens ook beoogd te voorkomen dat het
beleggingsbegrip dat voor art. 20a Wet VPB 1969 van belang is uitstraling heeft naar
andere bepalingen in de Wet VPB 1969.666
Zoals is geconstateerd in paragraaf 5.3.1.2 vallen als gevolg van de vergelijking tussen het
oudste verliesjaar en het moment van de belangrijke aandeelhouderswijziging de verliezen van alle tussenliggende jaren onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets. Op deze
verliesjaren dient op grond van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 vervolgens per specifiek verliesjaar de beleggingstoets te worden toegepast. Stel bijvoorbeeld dat op grond
van de aandeelhouderstoets de verliezen uit de jaren 2006, 2007 en 2008 niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn. De toepassing van de beleggingstoets kan ertoe leiden dat het
verlies uit bijvoorbeeld 2007 niet langer voorwaarts kan worden verrekend, omdat de
bezittingen van de belastingplichtige in dit jaar gedurende negen maanden grotendeels
bestonden uit beleggingen, terwijl de verliezen uit 2006 en 2008 op grond van de beleggingstoets nog wel verrekenbaar zijn. De ‘klem’ van de aandeelhouderstoets wordt derhalve als gevolg van de werking van de beleggingstoets losgelaten ten aanzien van de
jaren 2006 en 2008. Of deze verliezen daadwerkelijk verrekenbaar zullen zijn, is echter in
de eerste plaats afhankelijk van de activiteiten- of inkrimpingstoets en in de tweede plaats
van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 op grond waarvan ook aan de beleggingstoets dient te
zijn voldaan ten aanzien van het winstjaar.667 Hier blijkt dus goed de gelaagde structuur
waarmee art. 20a Wet VPB 1969 is opgebouwd.
Art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 spreekt overigens van een ‘verlies waarop het vierde lid van
toepassing is’. Dit leidt ook tot de nodige hoofdbrekens. Het vierde lid is van toepassing
indien de verliezen wél verrekenbaar zijn, omdat is voldaan aan zowel de beleggingstoets
als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. Met art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 wordt derhalve beoogd te voorkomen dat een ‘regulier verlies’ (dat wil zeggen: een ‘niet-beleggingsverlies’) na een wijziging van het uiteindelijke belang, kan worden verrekend met een
beleggingswinst.668 Voor ‘beleggingsverliezen’ is een dergelijke regeling niet noodzakelijk, omdat deze verliezen op grond van het vierde lid al niet verrekenbaar zijn. Het vorenstaande betekent overigens in mijn optiek wel dat een belangrijke aandeelhouderswijziging altijd tot gevolg heeft dat verliezen die in stand blijven op grond van art. 20a Wet
VPB 1969 als gevolg van de toepassing van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 nimmer mogen
worden verrekend met beleggingswinsten. In zoverre is dan ook altijd sprake van een
zekere vorm van activiteitencompartimentering. Hoewel de ratio van deze bepaling duidelijk is, kan met recht worden afgevraagd waarom belastingplichtigen (maar ook de fiscus) tot in lengte van dagen (lees: maximaal negen jaar) zouden moeten volgen in hoeverre in het verleden een belangrijke aandeelhouderswijziging heeft plaatsgevonden,
waardoor winsten van beleggingsactiviteiten niet verrekenbaar zijn met deze ‘operationele’ verliezen. Praktisch gezien betekent dit dat ten aanzien van elke vennootschap die
666 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18.
667 Zie tevens een soortgelijk voorbeeld in de Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede
Kamer, Wet Ondernemerspakket 2001, V-N BP 21/19.5.
668 Men ziet dat het nog een hele toer is om door de dubbele ontkenningen van art. 20a Wet VPB 1969
heen te ploegen. Om die reden vermijd ik bij voorkeur de benadering van Van Horzen in dit
kader, die opmerkt dat het zesde lid van toepassing is op verliezen waarop het eerste lid niet van
toepassing is. Zie F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2006, p. 105.
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beleggingsactiviteiten gaat verrichten moet worden nagegaan of er in het verleden een
belangrijke aandeelhouderswijziging heeft plaatsgevonden, waardoor eventuele beleggingswinsten niet kunnen worden afgezet tegen de in het verleden behaalde operationele
verliezen. In mijn optiek gaat deze vorm van activiteitencompartimentering te ver en was
een meer proportionele maatregel op zijn plaats geweest.
5.4.2

Tijdselementen in de beleggingstoets

Bij lezing van de beleggingstoets valt onmiddellijk op dat, anders dan bij de aandeelhouderstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen, het oudste verliesjaar geen rol
speelt. Hoewel het mij logisch voorkomt dat de beleggingstoets per verliesjaar wordt toegepast – het gaat immers om de samenstelling van de bezittingen van de belastingplichtige in een specifiek jaar om te kunnen beoordelen of de verliesverrekening in stand
blijft – is des te opmerkelijker dat voor de activiteiten- en inkrimpingstoetsen deze vergelijking met het oudste verliesjaar wel weer van belang is. Ik kom hier in paragraaf 5.5
hierna nog op terug. Door de expliciete vermelding in art. 20a, lid 4, aanhef en art. 20a,
lid 6, Wet VPB 1969 van het jaar waarin het verlies is geleden en het jaar waarin de belastbare winst, respectievelijk het Nederlandse inkomen is behaald, hoeft de beleggingstoets
uitsluitend in deze twee jaren te worden toegepast. Het vorenstaande impliceert dat de
toepassing van de beleggingstoets in de tussenliggende jaren tussen het verlies- en het
winstjaar irrelevant is.
Met de introductie van de beleggingstoets wordt zoals vermeld beoogd te voorkomen dat
ter zake van beleggingsvennootschappen die nimmer een materiële onderneming hebben
gedreven, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen niet kan worden toegepast. De
beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 lijkt dit probleem te hebben
opgelost. Toch rijst de vraag of de beleggingstoets zijn doel niet voorbijschiet. Het gaat
immers om de willekeurige omstandigheid of de bezittingen in het verliesjaar en het
winstjaar voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen. Weliswaar worden hiermee de
belastingplichtigen getroffen die beleggingsactiviteiten verrichten, maar tevens vennootschappen die een materiële onderneming drijven maar om welke reden dan ook niet voldoen aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de belastingplichtige die een materiële onderneming drijft en
tevens beschikt over beleggingen, die als gevolg van een aanzienlijke waardestijging op
de beurs de 50%-grens overschrijden.669
Al met al denk ik dat de toepassing van de beleggingstoets evenwichtig uitpakt. Op grond
van deze beleggingstoets mogen de beleggingen immers gedurende een periode van
negen maanden in het betreffende boekjaar de 50%-grens niet overschrijden.670 De belastingplichtige lijkt aldus voldoende tijd te hebben om de toepassing van deze grens te
monitoren, bijvoorbeeld door het afbouwen van de beleggingen. Tevens dient hierbij te
worden bedacht dat, wanneer zowel de 50%-grens als de negenmaandsgrens wordt overschreden, toch bezwaarlijk kan worden betoogd dat de belastingplichtige zich niet bezighoudt met beleggingsactiviteiten. In zoverre lijkt het niet onredelijk dat art. 20a Wet
VPB 1969 de verrekening van deze verliezen beperkt.671 Hoewel niet valt uit te sluiten dat
zich desalniettemin onredelijke uitkomsten kunnen voordoen, wordt met deze forse
cumulatieve vereisten van de beleggingstoets naar mijn mening voldoende gewaarborgd
669 Zoals hiervoor vermeld in paragraaf 5.4.1 dient het immers te gaan om de waarde in het economische verkeer van de bezittingen.
670 Het begrip ‘jaar’ in de beleggingstoets dient mijns inziens conform art. 7, lid 4, Wet VPB 1969 te
worden opgevat, dat wil zeggen boekjaar, dan wel, indien de belastingplichtige niet regelmatig
boekhoudt met geregelde jaarlijkse afsluitingen, kalenderjaar. Dit geldt ook voor het jaar van de
belangrijke aandeelhouderswisseling zelf, dat op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 dient te
worden opgesplitst in een resultaat voor de belangrijke aandeelhouderswisseling (periode 1) en
een resultaat na de belangrijke aandeelhouderswisseling (periode 2). De beleggingstoets wordt
derhalve toegepast op het gehele jaar (periode 1 + periode 2).
671 Wanneer men het bestaansrecht van art. 20a Wet VPB 1969 zelf accepteert.
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dat de ‘sympathieke gevallen’ buiten het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. Ik vind het (in zoverre, zie paragraaf 5.4.1) dan ook niet onredelijk dat de beleggingstoets geen disculpatiemogelijkheid kent in de vorm van bijvoorbeeld activiteitencompartimentering, zoals de activiteiten- en inkrimpingstoetsen deze wel kennen in art. 20a,
lid 11, Wet VPB 1969.672 Dit zou art. 20a Wet VPB 1969 nog complexer maken dan deze
bepaling thans al is.673
Ter zake van de negenmaandsgrens heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven
dat hij van mening is dat geen sprake hoeft te zijn van een aangesloten periode van negen
maanden.674 Dit oordeel is mijns inziens juist. Wel mag de verliesvennootschap in totaal
gedurende bijna zes maanden meer dan 50% beleggingen bezitten, als maar precies in het
midden van deze zes maanden een boekjaarovergang plaatsvindt. In beide boekjaren bezit
de belastingplichtige dan niet gedurende meer dan drie maanden over meer dan 50% aan
beleggingen, waardoor aan de beleggingstoets is voldaan.675
5.4.3

Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969

5.4.3.1
Beleggingen versus materiële onderneming
Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 werd ten aanzien van de vraag of
sprake was van de handel in verlieslichamen aangegrepen bij het begrip ‘onderneming’
zoals dat gold in de inkomstenbelasting.676 Door de aansluiting bij dit materiële begrip
‘onderneming’ bleek dat de Hoge Raad zich aan de strikte invulling van dit begrip hield
door de toepassing van deze bepaling bij vennootschappen die geen materiële ondernemingsactiviteit hadden verricht, uit te sluiten. De Hoge Raad ging hierbij in voorkomende
gevallen nog een stap verder door enkel een materieel en objectief ondernemingsbegrip

672 Zie voor een andersluidende visie Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729, die ervoor heeft gepleit om activiteitencompartimentering
toe te passen. De staatssecretaris wijst een regeling voor activiteitencompartimentering echter af
na een suggestie hiertoe van de NOB. Zie Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede
Kamer, Wet Ondernemerspakket 2001, V-N BP 21/19.5.
673 Vgl. tevens mijn opmerkingen hiervóór in paragraaf 4.4.2.7 ten aanzien van het afwijzen van een
pro-rata-partebenadering bij een gedeeltelijke wijziging van het uiteindelijke belang.
674 Onderdeel 4.3 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176,
V-N 2008/27.16.
675 De beleggingstoets kan in beginsel worden omzeild door creatief gebruik te maken van gebroken
boekjaren indien bijvoorbeeld de driemaandstermijn dreigt te worden overschreden. Wel zijn
uiteraard de bepalingen omtrent stelselwijzigingen en goed koopmansgebruik van belang, zie
art. 7, lid 4, Wet VPB 1969 en art. 3.25 Wet IB 2001. Dit betekent onder meer dat er geen sprake
mag zijn van het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. Zie in dit kader bijvoorbeeld onderdeel 8.14 van de conclusie van A-G Wattel van 14 februari 2008, nr. 44.021, NTFR 2008/474,
V-N 2008/15.15, waarin A-G Wattel tot de constatering komt dat het voorkomen van een incidenteel nadeel niet is gelijk te stellen met het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. De A-G
verwijst in zijn conclusie onder meer naar de uitspraken van Hof Amsterdam 10 november 1992,
nr. 1518/91, V-N 1993/821 die leidde tot HR 2 maart 1994, nr. 29.316, BNB 1994/123 en Hof Den
Bosch 26 mei 1989, nr. 1318/1988, BNB 1991/11. De Hoge Raad heeft zich voor zover mij bekend
nimmer (expliciet) uitgelaten over de vraag of het voorkomen van een incidenteel fiscaal nadeel
gelijk is te stellen met het behalen van incidenteel fiscaal voordeel, al is in HR 27 januari 1993,
nr. 28.708, BNB 1993/119 het inlassen van een kort boekjaar in de aldaar voorliggende casus door
de Hoge Raad wel geoorloofd geacht. Stelselwijzigingen met het oog op het omzeilen van een antimisbruikmaatregel als art. 20a Wet VPB 1969 behoeven naar verwachting echter op minder sympathie van de rechterlijke macht te rekenen. Zie voor een uitgebreidere analyse R.J. de Vries en
D.R. Post, ‘Naar een convergerend begrip incidenteel fiscaal voordeel’, WFR 2010/960.
676 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30.
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onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5, (oud) te willen scharen.677 De fictie van
art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 op grond waarvan bepaalde binnenlands belastingplichtigen
geacht werden hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen speelde
voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet geen enkele rol. De vraag wanneer voor de
toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 sprake was van een materiële onderneming is vooral door de jurisprudentie ingevuld. In HR 9 november 1994, nr. 29.675,
BNB 1995/20 bevestigde de Hoge Raad dat alleen ten aanzien van activiteiten die het normale vermogensbeheer overschrijden, sprake kon zijn van een materiële onderneming.
In de jurisprudentie werden de activiteiten van een eenmansstamrecht- en pensioenlichaam als het drijven van een onderneming in de zin van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969
aangemerkt, evenals de activiteiten van een tussenhoudster.678 In HR 25 oktober 2000,
nr. 35.695, NTFR 2000/1590, BNB 2000/388 oordeelde de Hoge Raad dat Hof Amsterdam in
deze procedure terecht had teruggegrepen op de norm van het ondernemingsbegrip zoals
dat gold onder art. 6 Wet IB 1964. Het lijkt er dan ook op dat onder de vigeur van art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 een eenduidige invulling van het ondernemingsbegrip gold. Dit
beeld lijkt echter enigszins genuanceerd te moeten worden door de procedure die heeft
geleid tot HR 8 december 2006, nr. 41.711, NTFR 2006/1739, BNB 2007/83, alwaar het ging
om een belanghebbende die beschikte over aanzienlijke verliezen die waren ontstaan als
gevolg van (zeer riskante) valuta- en rentespeculaties. Uit het arrest lijkt te kunnen worden afgeleid dat het (voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969) mogelijk is
om activiteiten te verrichten die weliswaar normaal, actief vermogensbeheer overstijgen,
maar waar desondanks geen sprake is van het drijven van een onderneming.679 In mijn
optiek valt hieruit af te leiden dat de Hoge Raad voor de invulling van het ondernemingsbegrip van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 geen a-contrario-redenering wenst te hanteren op basis van het beleggingsbegrip. Het begrip ‘onderneming’ dient zelfstandig te worden getoetst.
5.4.3.2
Beleggingen onder art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969
Het begrip ‘beleggingen’ is in de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 niet nader gedefinieerd.
Zoals echter hiervoor is opgemerkt, is niet beoogd om het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a
Wet VPB 1969 uitstralingseffecten te geven naar andere bepalingen in de Wet VPB 1969,
met name waar het gaat om de nadere invulling van dit begrip in art. 20a, lid 8,
onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 is
daarmee normspecifiek.680 Anderzijds zal het begrip ‘beleggingen’ in andere bepalingen,
bijvoorbeeld in art. 13 Wet VPB 1969, ook geen uitstralingseffecten hebben naar de invulling van dit begrip in art. 20a Wet VPB 1969. Uit het nader rapport blijkt dat de staatssecretaris van Financiën met het begrip ‘beleggingen’ het oog heeft op vermogensbestanddelen die worden aangehouden met het oog op het verkrijgen van rendement dat bij normaal actief vermogensbeheer mag worden verwacht.681 Dit is een objectieve toets waarbij
de beleggingen geïsoleerd worden bezien, onafhankelijk van de onderneming waarbin677 Zie bijvoorbeeld HR 30 november 1994, nr. 29.515, BNB 1995/31, in welk arrest de Hoge Raad
besliste dat de omzetting van de beherende participatie in een cv in de commanditaire leidde tot
staking van de onderneming in de zin van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Dit, ondanks dat een
commanditaire vennootschap op grond van de Wet IB 1964 wel als ondernemer werd aangemerkt.
678 Zie de uitspraken van Hof Amsterdam van 14 oktober 1998, nr. 97/22088, V-N 1999/9.15 en Hof
Amsterdam 21 april 1999, nr. 98/2666, V-N 1999/34.1.1.
679 In gelijke zin H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM 125, Kluwer, Deventer
2007, p. 210. In deze procedure werd overigens ook teruggegrepen op de criteria als genoemd in
BNB 2000/388. A-G Wattel had in deze conclusie bij het arrest betoogd dat er een tertium bestaat
tussen normaal, actief vermogensbeheer en onderneming, namelijk ‘abnormaal vermogensbeheer’.
680 Zie in gelijke zin H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM 125, Kluwer, Deventer 2007, p. 216. Zie tevens A-G Van Ballegooijen in zijn conclusie van 3 februari 2005, NTFR 2005/
292 bij HR 28 oktober 2005, nr. 41.071, NTFR 2005/1488, BNB 2006/80.
681 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A en B, p. 20.
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nen deze renderen. In de memorie van toelichting wordt dit standpunt herhaald en geeft
de staatssecretaris van Financiën, in een geheel ander verband overigens, voorbeelden van
beleggingen. Dit zijn in zijn visie aandelen die ter beurze zijn genoteerd, uitstaande deposito’s en obligaties alsmede onroerende zaken die geen band hebben met de materiële
onderneming van de belastingplichtige, maar worden aangehouden voor de huuropbrengst dan wel de vervreemdingswinst.682 Voorts wordt opgemerkt dat het kenmerk van
beleggen is dat opbrengsten worden behaald met activa die niet bedrijfsgebonden zijn en
eenvoudig kunnen worden vervangen door andere activa. Indien de aandelen in een dergelijk lichaam worden verworven, zal het de aandeelhouder niet zozeer te doen zijn om
de specifieke activa van deze vennootschap, maar juist om de mogelijkheid om de nog
openstaande verliezen te compenseren. Het lijkt er dan ook op dat ter zake van het begrip
‘beleggingen’ dient te worden aangesloten bij dit begrip zoals dit geldt ten aanzien van de
regels voor vermogensetikettering in de inkomstenbelasting voor wat betreft de winst uit
onderneming.683 Met Zwemmer ben ik van mening dat het dient te gaan om vermogensbestanddelen die aan het bedrijfsvermogen kunnen worden onttrokken zonder dat de
bedrijfsvoering als zodanig wordt aangetast.684 De vraag kan worden gesteld of bij het
begrip ‘beleggingen’ nog een onderscheid dient te worden gemaakt tussen blijvend of tijdelijk overtollige beleggingen. Op basis van de regels voor de vermogensetikettering zouden eerstgenoemde beleggingen wel onder het begrip ‘beleggingen’ voor de toepassing
van art. 20a Wet VPB 1969 vallen, maar laatstgenoemde beleggingen niet. De ‘overnameof oorlogskas’ valt daarmee bijvoorbeeld niet onder het begrip ‘beleggingen’.
Omdat met de beleggingstoets van art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel een normspecifiek
begrip ‘beleggingen’ is beoogd, is de definitie van het begrip ‘vrije beleggingen’ in art. 13
lid 12, Wet VPB 1969 niet van belang. In mijn optiek zal een vermogensbestanddeel dat
op grond van de beleggingentoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 dient te worden aangemerkt als een belegging doorgaans tevens aan te merken als een vrije belegging
in de zin van art. 13, lid 12, Wet VPB 1969. Omgekeerd behoeft dit niet het geval te zijn,
al is wel aangegeven dat voor de invulling van het begrip ‘vrije belegging’ dient te worden
verstaan andere beleggingen dan die welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn in het kader
van de ondernemingsactiviteiten van het lichaam dat de beleggingen bezit. Bij deze laatste toets is van belang welke plaats het vermogensbestanddeel inneemt in het vermogen
van de desbetreffende dochtermaatschappij. Bij deze beoordeling wordt het gehele vermogen van de dochtermaatschappij in ogenschouw genomen, dus zowel de actiefzijde als
de passiefzijde van de balans.685 Het vorenstaande impliceert dat voor de toepassing van
art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 ten aanzien van groepsvorderingen de functie die de
betreffende groepsvordering vervult in het verlieslichaam beoordeeld dient te worden (zie
tevens paragraaf 4.4.2.3 hierna).
In de memorie van toelichting is met betrekking tot de beleggingstoets nog opgemerkt
dat de afwezigheid van enig bezit de beperking van de verliesverrekening niet opheft.686
Hoewel het doel van deze opmerking duidelijk is, namelijk om tevens die lichamen onder
het bereik van art. 20a Wet VPB 1969 te brengen die geen activiteiten ontplooien, rijst de
vraag of dit nu wel bewerkstelligd wordt met de beleggingstoets. Letterlijke lezing van de
beleggingstoets leidt er in mijn optiek namelijk toe, dat bij de afwezigheid van enig bezit
aan de beleggingstoets zal zijn voldaan. De bezittingen van de belastingplichtige hebben
alsdan niet gedurende ten minste negen maanden grotendeels bestaan uit beleggingen,
zodat de verliezen in beginsel voorwaarts verrekenbaar zijn. Het zal juist de activiteitentoets zijn die in dat geval voorkomt dat de verliezen alsnog verrekenbaar zijn, indien de
682 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 11 en p. 56 e.v.
683 Zie onder meer HR 21 december 1955, nr. 12.558, BNB 1956/44, HR 25 mei 1977, nr. 18.294,
BNB 1977/251 en Hof Amsterdam 6 april 1978, nr. 24/78, BNB 1979/120.
684 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, Kluwer, Deventer 2003, p. 106.
685 Zie onderdeel 1.12.1 van het besluit van 12 juli 2010, nr. DGB2010/2154M, NTFR 2010/1761,
V-N 2010/36.2.
686 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 57.
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gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige ten opzichte van
het oudste verliesjaar tot minder dan 30% zijn afgenomen. Dit laatste hoeft echter niet
altijd het geval te zijn, bijvoorbeeld indien de belastingplichtige nimmer activiteiten is
gestart. Ik ga hier in paragraaf 5.4.4 hierna uitgebreider op in.687
5.4.3.3
Holdingvennootschappen
In de nota naar aanleiding van het verslag voor de Tweede Kamer is de staatssecretaris van
Financiën ingegaan op de vraag hoe het beleggingscriterium moet worden uitgelegd bij
holdingvennootschappen:688
‘Bij een zuiver passieve holding is het mogelijk dat de aandelen in een actieve dochtermaatschappij een belegging vormen, ongeacht of het pakket aandelen een deelneming vormt in
de zin van artikel 13, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In de situatie van de actieve houdstermaatschappij, kunnen er echter ook bezittingen, waaronder
deelnemingen, zijn die een belegging vormen. Dat hangt af van de functie die de bezittingen
vervullen. Indien de deelneming wordt aangehouden in verband met de relatie tussen de
eigen bedrijfsuitoefening en de bedrijfsactiviteit van de dochtermaatschappij, is geen sprake
van een belegging. Indien de deelneming niet zo’n functie binnen de onderneming van de
actieve houdstermaatschappij vervult, is sprake van een belegging.’
Uit bovenstaande passage blijkt mijns inziens opnieuw dat niet alleen naar de beleggingen als zodanig moet worden gekeken, maar ook naar de functie die de beleggingen vervullen in de uitoefening van de onderneming.689 Dit kan wederom worden gezien als een
bevestiging van de visie dat het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a, lid 4 aanhef en lid 6,
Wet VPB 1969 alleen ziet op de (blijvend) overtollige beleggingen die zonder schade voor
de bedrijfsuitoefening aan het vermogen van de onderneming kunnen worden onttrokken.
In het verlengde van het bovenstaande behoren vorderingen op groepsvennootschappen
in het algemeen niet onder het begrip ‘beleggingen’ te worden geschaard. Dit laat onverlet dat voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op grond van art. 13, lid 12,
Wet VPB 1969 (mogelijkerwijs) wél sprake is van vrije beleggingen. Een holdingvennootschap die tevens financieringsactiviteiten verricht en in die hoedanigheid veelvuldig
bedragen uitleent aan groepsmaatschappijen die deze gelden op hun beurt aanwenden in
hun respectievelijke ondernemingen, verricht in mijn optiek geen beleggingsactiviteiten
in de zin van art. 20a Wet VPB 1969. Veelal fungeert de holdingvennootschap ook als de
centrale financieringsmaatschappij die de benodigde financiële middelen aantrekt van de
bank of andere financiële instelling en deze bedragen doorleent aan haar dochtermaatschappijen. Hierdoor kan gemakkelijk de 50%-grens worden overschreden. Deze vorderingen hebben voor de moedermaatschappij echter niet het karakter van vrije beleggingen,
maar dienen om de dochtermaatschappijen in staat te stellen een onderneming te drijven.
Naar mijn mening vallen deze vorderingen dan ook niet onder het begrip ‘beleggin-

687 Er dient overigens bedacht te worden dat een belastingplichtige zonder enig bezit doorgaans ook
niet in staat zal zijn om in dat betreffende jaar een verlies te realiseren (afgezien bijvoorbeeld van
het in aanmerking nemen van (doorbelaste) kosten). Toepassing van de beleggingstoets lijkt in
zoverre dan een academische kwestie.
688 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41-42. Deze benadering is overigens bevestigd in
HR 26 februari 2010, nr. 08/03581, NTFR 2010/529, BNB 2010/125, V-N 2010/13.23, waarin in feite
de toepassing van resolutie van 15 oktober 1974, nr. B74/21 516, BNB 1975/11 naar voren kwam.
689 Volledigheidshalve merk ik op dat met ingang van 1 januari 2007 de omstandigheid dat sprake is
van een deelneming op grond van art. 13, lid 2, Wet VPB 1969 niet noodzakelijkerwijs met zich
meebrengt dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Toch wordt een niet-kwalificerende
beleggingsdeelneming, bijvoorbeeld een laagbelaste financieringsdochter, mijns inziens niet per
se als belegging aangehouden.
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gen’.690 Dit geldt a fortiori voor financieringsvennootschappen die voldoen aan de voorwaarden van art. 2a Uitv.besch. VPB 1971. Voorts laat dit mijns inziens onverlet dat ter
zake van een financieringsvennootschap sprake is van een houdster- of financieringsvennootschap in de zin van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969. Dit is een geheel zelfstandige
regeling die dan ook los van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dient te worden
bezien (zie paragraaf 5.6.1 hierna).
5.4.3.4
Belastingplichtigen met gemengde activiteiten
Ten aanzien van de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 vindt geen compartimentering plaats, indien een belastingplichtige zowel beleggingsactiviteiten als ondernemingsactiviteiten verricht. Zodra de (vrije) beleggingen de 50%-grens overschrijden in
hetzij het verliesjaar hetzij het winstjaar, zijn de verliezen niet verrekenbaar. Dit geldt
eveneens in het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, ondanks dat slechts de
verliezen uit de periode voor de belangrijke aandeelhouderswisseling niet voorwaarts verrekenbaar zijn. Zoals ik hiervoor reeds heb betoogd, vind ik deze ‘alles-of-niets-benadering’ vanuit pragmatisch oogpunt goed verdedigbaar, al zou vanuit een theoretische
invalshoek activiteitencompartimentering meer juist zijn.691
5.4.3.5
Belastingplichtigen ex art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969
Zoals vermeld in paragraaf 5.2.1 hiervóór is art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel van toepassing op alle belastingplichtigen. Art. 20a Wet VPB 1969 maakt immers geen onderscheid
tussen binnenlandse en buitenlands belastingplichtigen. De vraag komt dan op op welke
wijze de beleggingstoets dient te worden toegepast ten aanzien van belastingplichtigen
die op grond van art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 slechts in de heffing worden
betrokken indien en voor zover zij een onderneming drijven. Logischerwijs zou de beleggingstoets slechts moeten worden toegepast op basis van de bezittingen van de belastingplichtige die in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken. Geheel
zeker is dit echter niet. Letterlijke lezing van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 zou tot
de conclusie kunnen leiden dat de beleggingstoets ten aanzien van alle bezittingen dient
te worden toegepast, derhalve ook ten aanzien de bezittingen die niet in de heffing van
de vennootschapsbelasting worden betrokken.692 Dit kan leiden tot overkill en is mijns
inziens ongewenst.
5.4.3.6
Pensioen-, stamrecht- en lijfrente-bv’s
Bij pensioen-, stamrecht- en lijfrente-bv’s doet zich al snel het probleem voor dat de beleggingen al snel meer dan 50% van het totaal van de bezittingen zullen uitmaken. Doorgaans
zal bij deze vennootschappen echter geen sprake zijn van vrije beleggingen, doch van
beleggingen die dienen ter verzekering van de pensioen-, stamrecht- en lijfrenteverplichtingen. Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 werden de activiteiten van
dergelijke vennootschappen als het drijven van een onderneming aangemerkt.693 Voor de
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dient echter beoordeeld te worden of sprake is
beleggingen. Met het oog op dit type vennootschappen is in art. 20a, lid 8, onderdeel b,
Wet VPB 1969 het begrip ‘beleggingen’ ingeperkt, zij het dat uit de toelichting op deze

690 Vgl. echter HR 14 januari 1959, nr. 13.750, BNB 1959/73, in welk arrest de Hoge Raad oordeelde
dat hypothecaire vorderingen niet geacht werden zaken te zijn die voor de werkzaamheden van
de belastingplichtige werden gebruikt. Aldus was geen sprake van een bedrijfsmiddel. Zie tevens
HR 26 februari 2010, nr. 08/03581, NTFR 2010/529, BNB 2010/125, V-N 2010/13.23.
691 Zoals vermeld heeft o.a. Kok voor activiteitencompartimentering gepleit. Zie Q.W.J.C.H. Kok, ‘De
beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729.
692 Vgl. de toepassing van de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen ten aanzien
van buitenlands belastingplichtigen met een vaste inrichting in Nederland en binnenlands belastingplichtigen met een vaste inrichting in het buitenland. Zie paragraaf 5.2.4 hiervóór en paragraaf 5.8 hierna.
693 Zie bijvoorbeeld de uitspraken van Hof Amsterdam van 14 oktober 1998, nr. 97/22088, V-N 1999/
9.15.
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bepaling blijkt dat deze voornamelijk ziet op banken en verzekeringsmaatschappijen.
Hierdoor lijken dergelijke vennootschappen buiten het toepassingsbereik van art. 20a
Wet VPB 1969 te blijven, tenzij gelden met eigen vermogen worden belegd (zie
paragraaf 5.4.4.3 hierna).
5.4.4

Wettelijke uitbreiding van het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a, lid 8,
Wet VPB 1969

In het achtste lid van art. 20a Wet VPB 1969 worden enige nuanceringen ten aanzien van
het begrip ‘beleggingen’ aangebracht. Onderdeel a betreft het uitbreiding van het begrip
‘beleggingen’, terwijl onderdeel b een beperking behelst. In onderdeel a gaat het om
liquide middelen en onroerende zaken die zijn bestemd om direct of indirect ter beschikking te worden gesteld aan anderen dan met de belastingplichtige verbonden lichamen
als bedoeld in art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969. In onderdeel b gaat het om beleggingen van
een belastingplichtige die een onderneming drijft waarvan de werkzaamheden noodzakelijkerwijs meebrengen dat gelden worden belegd die aan hem, anders dan als eigen vermogen, zijn toevertrouwd. Deze beleggingen worden voor de toepassing van de beleggingstoets niet als belegging aangemerkt. De toevoeging van het achtste lid in art. 20a
Wet VPB 1969 is geschied bij nota van wijziging, mede naar aanleiding van kritiek van
de NOB.694
5.4.4.1
Liquide middelen
De expliciete gelijkstelling van liquide middelen met beleggingen in art. 20a, lid 8,
onderdeel a, Wet VPB 1969 is enigszins ongenuanceerd. Als motivering werd slechts gegeven dat deze uitbreiding ook in andere bepalingen in de Wet VPB 1969 is opgenomen.695
Op basis van deze gelijkstelling zou men tot de conclusie kunnen komen dat alle liquide
middelen in beginsel als beleggingen worden aangemerkt. In het besluit van 6 mei 2008
is deze gelijkstelling verzwakt. Bedrijfsgebonden liquide middelen worden niet aangemerkt als beleggingen.696 Als gevolg van deze goedkeuring kan men zich afvragen
waarom het begrip ‘beleggingen’ met liquide middelen is uitgebreid. Steeds zal immers
moeten worden beoordeeld welke functie de liquide middelen in de onderneming hebben. Deze beoordeling vloeit naar mijn mening echter al voort uit het begrip ‘beleggingen’ zelf. Daarvoor is de uitbreiding in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 niet
nodig.
5.4.4.2
Onroerende zaken
Onroerende zaken die ter beschikking worden gesteld aan derden die niet worden aangemerkt als verbonden lichamen in de zin van art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969, worden eveneens aangemerkt als beleggingen, aldus art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969.697 De
toevoeging geldt ter voorkoming van handel in vennootschappen die wel ondernemingsactiviteiten verrichten, maar waarbij de winst voor een groot deel wordt behaald met
onroerende zaken die ook als beleggingsobject kunnen worden verhandeld.698 Met de uitbreiding wordt voorkomen dat verlieslijdende onroerendgoedvennootschappen worden

694 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 42.
695 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18. Deze opmerking is opmerkelijk in het licht van
de hiervoor gememoreerde opmerking van de staatssecretaris dat met de toevoegingen in het
achtste lid geen uitstralingseffecten naar andere bepalingen wordt beoogd. Overigens heb ik deze
uitbreiding, anders dan art. 12a Wet VPB 1969 dat immers op dezelfde leest is gestoeld als art. 20a
Wet VPB 1969, nergens kunnen vinden.
696 Onderdeel 5.1 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176,
V-N 2008/27.16.
697 Opmerkelijk genoeg worden onroerende zaken die ter beschikking worden gesteld aan verbonden natuurlijke personen in de zin van art. 10a, lid 5, Wet VPB 1969 niet per definitie als belegging aangemerkt.
698 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 15 en 18.
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gekocht om de openstaande verliezen te kunnen gebruiken voor het wegstrepen van de
winst op nieuw ingebrachte onroerende zaken.
Tijdens de parlementaire behandeling is nog opgemerkt dat bij de formulering van deze
bepaling is aangesloten bij art. 3.45 Wet IB 2001. Op grond van deze bepaling worden
bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden uitgesloten voor de toepassing van de investeringsaftrek. Het begrip ‘terbeschikkingstelling’ in
art. 20a Wet VPB 1969 moet op dezelfde wijze worden uitgelegd als voor de toepassing van
de investeringsaftrek.699 Dit betekent dat onder meer sprake is van ter beschikking stellen
bij verhuur, time-charter van schepen en hotelexploitatie. Omdat het aanmerken van bijvoorbeeld hotelexploitatie als beleggen, niet strookt met de bedoeling van de wet, wordt
een minder strikt standpunt ingenomen indien sprake is van een normale zakelijke
exploitatie, waarbij de duur van het gebruik min of meer kortstondig is, terwijl een relatie
tussen de eigenaar/exploitant en de gebruiker(s), afgezien van die ter zake van het
gebruik, ontbreekt. Dit betekent naar de mening van de wetgever dat hotels, cafés, restaurants, tennishallen, bowlingbanen, squashbanen en dergelijke voor de toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969 in de regel dus niet zullen worden aangemerkt als belegging. Uit
deze versoepeling van de invulling van het begrip onroerende zaken die ter beschikking
worden gesteld aan verbonden lichamen, blijkt opnieuw dat de wetgever heeft geworsteld
met een deugdelijke formulering om te bepalen welke onroerende zaken nu wel en welke
niet onder dit begrip dienen te vallen.700 De vraag rijst dan ook of de toevoeging van
onroerende zaken in art. 20a, lid 8, Wet VPB 1969 noodzakelijk was. Dit geldt te meer, nu
de staatssecretaris van Financiën in het besluit van 6 mei 2008 heeft aangegeven dat bij
verhuur van onroerende zaken de feitelijke omstandigheden bepalend zijn of sprake is
van een belegging of van een onderneming.701 Indien binnen een concern de onroerende
zaken zijn ondergebracht in een zelfstandige vennootschap die deze onroerende zaken
vervolgens verhuurt aan een verbonden werkmaatschappij, kan naar zijn mening uit
art. 20a, lid 8, onderdeel a Wet VPB 1969 niet a contrario worden afgeleid dat geen sprake
is van beleggingen.
5.4.4.3
Beleggingen aangehouden in het kader van een onderneming
Art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969 bevat een tegemoetkoming met betrekking tot
het beleggingsbegrip die met name van toepassing is op banken en verzekeringsmaatschappijen. Op grond van deze bepaling worden bij een belastingplichtige die een onderneming drijft waarvan de werkzaamheden noodzakelijkerwijs meebrengen dat gelden
worden belegd die aan hem, anders dan als eigen vermogen,702 zijn toevertrouwd door
lichamen of natuurlijke personen die niet met hem zijn verbonden als bedoeld in art. 10a,
lid 4, respectievelijk lid 5, Wet VPB 1969, de beleggingen die rechtstreeks samenhangen
met deze toevertrouwde gelden niet als belegging aangemerkt.703
Deze bepaling ziet zoals vermeld in het bijzonder op banken en verzekeringsmaatschappijen waarvan de bezittingen veelal bestaan uit beleggingen (effectenportefeuilles), zij het
dat deze beleggingen een specifiek doel dienen, namelijk ter dekking van uitgeleende gelden respectievelijk verzekeringsverplichtingen. Deze beleggingen zijn derhalve niet vrij
beschikbaar. Deze bepaling voorkomt nu dat verliezen die een bancaire instelling of een
699 Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, nr. 89c, p. 4.
700 Zie voor een soortgelijke discussie de parlementaire behandeling en de toelichting bij art. 3.30a
Wet IB 2001. In deze bepaling wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen gebouwen die al dan
niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan met de belastingplichtige verbonden
natuurlijke personen en lichamen.
701 Onderdeel 4.2 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176,
V-N 2008/27.16.
702 Het tekstdeel ‘anders dan als eigen vermogen’ is bij tweede nota van wijziging aan art. 20a, lid 8,
onderdeel b, Wet VPB 1969 toegevoegd met als doel te verduidelijken dat beleggingen die met
eigen vermogen zijn gefinancierd, niet onder de uitzondering van art. 20a, lid 8, onderdeel b,
Wet VPB 1969 vallen. Het is immers juist de bedoeling dat de reparatiemaatregel handel in verliesvennootschappen met dergelijke beleggingen tegengaat, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209,
nr. 8, p. 4.
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verzekeringsmaatschappij lijdt, na een aandeelhouderswisseling niet meer zouden kunnen worden verrekend omdat er te veel beleggingen zouden zijn.704 De NOB vreesde dat
art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969 onvoldoende soelaas zou bieden voor banken
en verzekeraars. De staatssecretaris van Financiën deelt deze vrees niet. Naar zijn mening
zal bij de door de NOB genoemde schadeverzekeringen en tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen vaak sprake zijn van een situatie waarbij de verzekeringsuitkeringen worden
gedekt door middel van ontvangen premies. Hierdoor zullen er geen of nauwelijks beleggingen ter dekking van deze verplichtingen aanwezig zijn. Verder zullen de ondernemingsactiviteiten naar het oordeel van de staatssecretaris noodzakelijkerwijs met zich
meebrengen dat door derden gelden in de vorm van een (obligatie)lening worden toevertrouwd waarmee (hypothecaire) kredieten worden verstrekt en in venture capital wordt
geïnvesteerd. Die kredieten en het venture capital vormen op grond van art. 20a, lid 8,
onderdeel b, Wet VPB 1969 geen beleggingen.705
Ook hier kan mijns inziens met recht de vraag worden gesteld of de toevoeging van
art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969 nu daadwerkelijk noodzakelijk is. Kennelijk
heeft de wetgever er niet voor willen kiezen om bij de invulling van het begrip ‘beleggingen’ voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 een open norm te kiezen, die op grond
van de jurisprudentie kan worden ingevuld. In mijn optiek had de wetgever er echter ook
voor kunnen kiezen om in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 het begrip ‘vrije beleggingen’ op te nemen. Daarmee wordt alsdan geëxpliciteerd dat slechts de niet-bedrijfsgebonden beleggingen, dat wil zeggen de vermogensbestanddelen die aan het bedrijfsvermogen
kunnen worden onttrokken zonder dat de bedrijfsvoering als zodanig wordt aangetast,
onder dit begrip vallen. Het achtste lid van art. 20a Wet VPB 1969 zou daarmee kunnen
komen te vervallen.
5.5

D E AC T IV I TE I TE N TO E T S E N D E IN K R I M P IN G ST O E T S

5.5.1

De structuur van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets

Wanneer de belastingplichtige voldoet aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef,
Wet VPB 1969, dient nog te worden bepaald of is aan voldaan aan de activiteitentoets en
de inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdeel a respectievelijk onderdeel b, Wet
VPB 1969. Aan beide toetsen dient te zijn voldaan om de verliezen niet te laten vervallen
op grond van art. 20a Wet VPB 1969. De activiteiten- en inkrimpingstoetsen luiden als
volgt:

703 Hierbij rijst vervolgens de vraag wanneer sprake is beleggingen die rechtstreeks samenhangen met
deze toevertrouwde gelden. Zie tevens het NOB-commentaar op de nota naar aanleiding van het
verslag en de nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten in
verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket
2001 (27 209)) van 27 oktober 2000, waar wordt ingegaan op het verschil tussen zogeheten ‘unitlinked veredelingsproducten’ en premies van schade- en overlijdensrisicoverzekeringen die worden belegd. Zie tevens hierna.
704 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18. Met deze expliciete wettelijke bepaling heeft
HR 23 juni 1999, nr. 34.021, BNB 1999/321 geen werking voor art. 20a Wet VPB 1969. Genoemd
arrest betrof de toepassing van de ruilarresten, resp. de vervangingsreserve (met ingang van
1 januari 2001 herinvesteringsreserve) op de vervreemding van aandelen die behoren tot een
effectenportefeuille bij een verzekeringsmaatschappij. De Hoge Raad oordeelde dat de ruilarresten niet van toepassing waren omdat aan de afzonderlijke effecten in het vermogen van de verzekeringsmaatschappij niet de economische betekenis toekwam die aan de ruilgedachte ten
grondslag lag. Voorts stuitte de vorming van de vervangingsreserve af op het in art. 14, lid 4,
Wet IB 1964 (thans art. 3.54, lid 7, onderdeel a, Wet IB 2001) opgenomen vereiste dat niet tot de
bedrijfsmiddelen behoren vermogensrechten die ter belegging worden aangehouden.
705 Schriftelijke antwoorden Tweede Kamer, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5,
p. 4224.
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‘4. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op een verlies, (...) mits:
a. direct voorafgaande aan de wijziging, bedoeld in het eerste lid, de gezamenlijke omvang
van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet is afgenomen tot minder dan 30 percent van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar,
als bedoeld in het eerste lid, en
b. ten tijd van de wijziging niet het voornemen bestaat de gezamenlijke omvang van de op
dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie jaar alsnog te laten
afnemen tot minder dan 30 percent van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden
bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het eerste lid.’
Zoals hiervoor is aangegeven, functioneerde art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 naar de
mening van de wetgever niet goed in situaties van duurzame inkrimpingen. Dit betrof
situaties waarin weliswaar een materiële onderneming werd gedreven die verlieslijdend
was, doch nog niet was gestaakt en na de aandeelhouderswisseling in (sterk) afgeslankte
vorm werd voortgezet. Het stringente stakingscriterium van geheel of nagenoeg geheel,
waardoor de grens van de duurzame inkrimping feitelijk op minder dan 10% van de oorspronkelijke onderneming lag, bood hiertoe voldoende ruimte. De onderdelen a en b van
art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 beogen een adequate oplossing te bieden voor dit probleem.
De verliezen zijn op grond van onderdeel a niet verrekenbaar als direct voorafgaande aan
de wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige, de gezamenlijke
omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige is afgenomen tot minder dan
30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste
jaar waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend. Ik noem dit de activiteitentoets.706
Voorts mag ten tijde van de wijziging niet het voornemen bestaan om de gezamenlijke
omvang van de op het tijdstip van de wijziging aanwezige werkzaamheden binnen een
periode van drie jaren alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke
omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar waarvan een verlies nog
niet volledig is verrekend. Ik noem dit de inkrimpingstoets. Laatstgenoemde toets is opgenomen om te vermijden dat de inkrimping of staking louter met het oog op de mogelijkheid van handhaving van de verliesverrekening wordt uitgesteld totdat de aandelen zijn
verkocht.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel (zie paragraaf 4.4.2.1 hiervóór) was de activiteitentoets niet vanuit het perspectief van de inkrimping of afslanking van bestaande activiteiten geformuleerd, maar vanuit het perspectief van de uitbreiding met nieuwe, andersoortige activiteiten. Indien het verlieslichaam na het verliesjaar andersoortige activiteiten
zou starten, zouden de verliezen niet langer verrekenbaar zijn, ook als hierbij de oorspronkelijke activiteiten ongewijzigd zouden worden voortgezet. Dit maakte dat weer
afzonderlijke regelingen nodig waren, indien de uitbreiding van de activiteiten plaatsvond door de verkrijging van vermogen in het kader van een bedrijfsfusie, een juridische
fusie, een juridische splitsing dan wel van een ander lichaam dat tot dezelfde fiscale eenheid behoorde.707 Onder druk van de Tweede Kamer is deze bepaling bij (eerste) nota van
wijziging gewijzigd en meer op de situatie van een inkrimping of afslanking van
bestaande activiteiten toegesneden.708 Blijkens de herziene wettekst gaat het om duurzame inkrimpingen – gedefinieerd als een inkrimping van meer dan 70% van de gezamenlijke omvang van de oorspronkelijke werkzaamheden – die reeds direct voorafgaande aan

706 Omdat de wettekst rept van ‘werkzaamheden’ zou men ook kunnen spreken van de werkzaamhedentoets. Om esthetische redenen kies ik voor het gebruik van de term activiteitentoets in
plaats van de werkzaamhedentoets.
707 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 58.
708 De angst bestond namelijk – en mijns inziens terecht – dat door aan te sluiten bij het starten of
verwerven van andersoortige activiteiten aanpassingen van ondernemingen aan veranderende
omstandigheden zou worden bemoeilijkt. Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 37 e.v.
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de wijziging van het uiteindelijke belang hebben plaatsgevonden dan wel binnen drie
jaren na de wijziging van het uiteindelijke belang zullen plaatsvinden.709
De activiteitentoets en de inkrimpingstoets zijn overigens nader aangescherpt in het
vijfde en het zevende lid van art. 20a Wet VPB 1969. Lid 5 bepaalt dat werkzaamheden die
in samenhang met de in het eerste lid bedoelde wijziging zijn aangevangen voor de toepassing van het vierde lid buiten beschouwing blijven. Dit betreft in feite een codificatie
van de ‘directe-samenhang-jurisprudentie’ zoals deze gold onder art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969. Het zevende lid ziet op een aanscherping van de activiteitentoets en de
inkrimpingstoets indien sprake is van recent aangevangen werkzaamheden.710 Wanneer
op basis van het vierde lid in samenhang met het vijfde en het zevende lid tot de conclusie
wordt gekomen dat niet voldaan wordt aan de activiteitentoets en de inkrimpingstoets,
zijn de verliezen niet voorwaarts verrekenbaar. In dat geval rest een beroep op het elfde
lid van art. 20a Wet VPB 1969 op grond waarvan de verliezen met betrekking tot deze
ingekrompen activiteiten alsnog verrekenbaar zijn, voor zover deze activiteiten worden
voortgezet (indien wel voldaan is aan de beleggingstoets) dan wel een beroep op art. 20a,
lid 12, Wet VPB 1969 op grond waarvan vermogensbestanddelen mogen worden geherwaardeerd tot maximaal de waarde in het economische verkeer.
5.5.2

Tijdselementen in de activiteitentoets en de inkrimpingstoets

De activiteitentoets en de inkrimpingstoets bevatten, evenals de aandeelhouderstoets en
de beleggingstoets, een aantal tijdselementen. In de eerste plaats gaat het bij de activiteitentoets van onderdeel a van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 om het moment ‘direct voorafgaande’ aan de wijziging van het uiteindelijke belang als bedoeld in het eerste lid (de
belangrijke aandeelhouderswisseling). Op dit moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging dient de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden
van de belastingplichtige te worden vergeleken met de gezamenlijke omvang van de
werkzaamheden bij het begin van het oudste verliesjaar, als bedoeld in het eerste lid. De
toevoeging van het tijdselement ‘direct voorafgaande’ expliciteert mijns inziens dat een
vergelijking dient te worden gemaakt tussen de werkzaamheden in het oudste verliesjaar
en de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging. De duurzame inkrimping zelf behoeft geenszins op het tijdstip direct
voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging te hebben plaatsgevonden,
maar dit kan ook een ruime periode daarvoor zijn. In vergelijking met de activiteitentoets
valt op dat bij de inkrimpingstoets ‘ten tijde van de wijziging’ niet het voornemen mag
bestaan om de werkzaamheden binnen een periode van drie jaren te laten afnemen tot
minder dan 30% van de omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar. Omdat
het in art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 gaat om een voornemen tot inkrimping
binnen een periode van drie jaren, dient het voornemen van de toekomstige aandeelhouders met betrekking tot de werkzaamheden van de belastingplichtige te worden beoordeeld. Dit voornemen dient vanzelfsprekend niet direct voorafgaande aan de belangrijke
aandeelhouderswijziging te worden beoordeeld, maar op het moment van de belangrijke
aandeelhouderswijziging. Op deze wijze kan het verschil tussen het tijdselement ‘direct
voorafgaande’ in de activiteitentoets en het tijdselement ‘ten tijde van de wijziging’ in de
inkrimpingstoets worden verklaard.
De inkrimpingstoets is van toepassing indien ten tijde van de belangrijke aandeelhouderswijziging het voornemen bestaat om ‘binnen een periode van drie jaren’ de werkzaamheden van de belastingplichtige duurzaam te laten inkrimpen tot minder dan 30% van de
omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar. Onder het begrip ‘drie jaren’

709 Hierdoor wordt de handel in bijna lege verliesvennootschappen, waarbij de nieuwe aandeelhouder andere activiteiten of nieuwe soortgelijke activiteiten in de vennootschap start, voorkómen,
terwijl naar de inschatting van de staatssecretaris van Financiën reële fusies, splitsingen en overnames niet worden belemmerd. Zie Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, nr. 89b, p. 3.
710 Zie uitgebreider paragraaf 5.5.3.4.

Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

201

dient naar mijn mening op grond van art. 7, lid 4, Wet VPB 1969 te worden verstaan ‘drie
boekjaren’. Dit betekent dat bij een belangrijke aandeelhouderswijziging in een belastingplichtige (met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar) op bijvoorbeeld 1 juli 2009 ten
tijde van deze aandeelhouderswijziging op 1 juli 2009 niet het voornemen mag bestaan
om de werkzaamheden vóór 31 december 2011 te laten afnemen tot minder dan 30% ten
opzichte van het oudste verliesjaar. In dit voorbeeld telt het boekjaar 2009 daarom voor
een volledig jaar mee. Indien de wetgever had beoogd de inkrimpingstoets van toepassing
te laten zijn voor een periode van drie kalenderjaren na de belangrijke aandeelhouderswijziging, dan had dit naar mijn mening uitdrukkelijk in de wettekst tot uiting moeten
komen, zoals dit bijvoorbeeld ook is gebeurd in art. 15ai, lid 3, onderdeel b en c, Wet
VPB 1969.711
5.5.2.1
Het ‘oudste jaar’ in art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969
Art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 spreken over ‘het oudste jaar’ als bedoeld
in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 (waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend). Met
andere woorden: onder het begrip het oudste jaar, waarvan een verlies nog niet is verrekend als bedoeld in het vierde lid van art. 20a Wet VPB 1969 dient hetzelfde te worden
verstaan als het in het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969. Met recht kan worden afgevraagd of deze formulering wel tot de bedoelde uitkomst leidt. Het lijkt erop dat is beoogd
dat voor de toepassing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets in beginsel de activiteiten van elk respectievelijk verliesjaar vóór de belangrijke aandeelhouderswisseling
dienen te worden getoetst ten opzichte van de op het moment direct voorafgaande aan de
belangrijke aandeelhouderswijziging aanwezige activiteiten (of bij een voornemen tot
inkrimping binnen drie jaar ten opzichte van de mate waarin de belastingplichtige ten
tijde van de belangrijke aandeelhouderswisseling voornemens is de activiteiten in te
krimpen).712 Het zou immers logisch zijn om ten aanzien van elk verliesjaar te beoordelen
of nu wel of niet sprake is geweest van een duurzame inkrimping. Ten aanzien van de activiteitentoets lijkt mij dit overigens een eenvoudiger exercitie dan bij de inkrimpingstoets.
Indien de inkrimpingstoets zou moeten worden toegepast ten aanzien van elk verliesjaar
dat onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets valt, zou er ten opzichte van jaar 1 bijvoorbeeld een voornemen tot inkrimping kunnen worden geconstateerd, terwijl dit voornemen er ten opzichte van jaar 2 mogelijkerwijs niet (meer) zou zijn. De keuze om de
inkrimpingstoets toe te passen ten aanzien van het oudste verliesjaar als genoemd in het
eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 lijkt mij dan ook goed verdedigbaar.
Maar ook bij de activiteitentoets wordt verwezen naar het oudste verliesjaar als bedoeld
in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Met Kok ben ik van mening dat niet valt in te zien waarom
de omvang van de werkzaamheden van het oudste verliesjaar als bedoeld in het eerste lid
van art. 20a Wet VPB 1969 bepalend zouden moeten zijn voor de vraag of een verlies uit
een later jaar (dat tevens onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets van het eerste lid

711 Zie tevens HR 10 januari 2009, nr. 07/13128, NTFR 2009/305, FED 2009/67. De Hoge Raad oordeelde
in dit arrest ten aanzien van art. 13ca, (oud) Wet VPB 1969, op grond waarvan de belastingplichtige een tijdelijke afwaardering op haar deelneming in de eerste vijf jaar na verwerving ten laste
van haar resultaat mocht brengen, dat onder ‘jaar’ in art. 13ca, (oud) Wet VPB 1969 dient te worden verstaan ‘boekjaar’. Weliswaar betrof art. 13ca, (oud) Wet VPB 1969 een faciliteit, terwijl het
in art. 20a Wet VPB 1969 gaat om misbruik van de handel in verlieslichamen, maar ik zie niet in
waarom het begrip ‘jaar’ in enige bepaling in de Wet VPB 1969 anders zou moeten worden opgevat dan art. 7, lid 4, Wet VPB 1969. Dit geldt a fortiori als een nadere motivering voor een dergelijke andersluidende interpretatie ontbreekt. In dit verband kan tevens gewezen worden op
art. 14a, lid 6, Wet VPB 1969 waarin termijn van ‘drie jaar’ is opgenomen. In de parlementaire
geschiedenis bij de invoering van art. 14a en 14b Wet VPB 1969 is echter opgemerkt dat onder
drie jaar wordt verstaan drie maal twaalf maanden. Zie Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 5,
p. 8.
712 Een expliciete bevestiging van dit standpunt ontbreekt overigens in de parlementaire geschiedenis.
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valt) voorwaarts verrekenbaar is.713 Dit kan als volgt worden verklaard. Bij een belangrijke
aandeelhouderswisseling geldt er in beginsel maar één oudste verliesjaar, namelijk het
laatste openstaande jaar waarvan de verliezen nog niet zijn verrekend. Zoals hiervoor vermeld is dit oudste verliesjaar als genoemd in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 gelijk aan het
oudste verliesjaar als genoemd in art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Dit
betekent dat voor de toepassing van de activiteitentoets de omvang van de werkzaamheden van het oudste verliesjaar dienen te worden vergeleken met de omvang van de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging. Er is daarmee slechts een eenmalige activiteitentoets. De activiteiten van de tussenliggende verliesjaren die tevens onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets vallen, zijn
daarbij volstrekt irrelevant. Deze verliesjaren worden immers ‘meegetrokken’ met de uitkomst van de activiteitentoets ten opzichte van het oudste verliesjaar. De vraag rijst dan
waarom de activiteiten in het oudste verliesjaar van belang zijn voor de beoordeling van
de vraag of een nadien geleden verlies (van vóór de belangrijke aandeelhouderswijziging)
nog wel verrekenbaar is.714 Dit is des te opmerkelijker indien men bedenkt dat voor de
toepassing van de beleggingstoets elk verliesjaar wél afzonderlijk in de beoordeling wordt
betrokken.
5.5.3

De ‘werkzaamheden’ van de belastingplichtige

5.3.3.1
Het begrip ‘werkzaamheden’
Het begrip ‘onderneming’ in art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is in art. 20a, lid 4,
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 vervangen door het begrip ‘werkzaamheden’. Blijkens
de toelichting op de (eerste) nota van wijziging is het begrip ‘werkzaamheden’ ruimer dan
het begrip ‘onderneming’, omdat ook activiteiten die geen materiële onderneming vormen, daartoe behoren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan activiteiten die voor de
inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden (afdeling 3.4 Wet IB 2001)
(tot 1 januari 2001 inkomsten uit andere arbeid) worden aangemerkt.715 Als de oorspronkelijke (verliesgevende) werkzaamheden zijn afgenomen of binnen drie jaren zullen afnemen tot minder dan 30%, waarna nieuwe (winstgevende) werkzaamheden worden gestart,
zijn de verliezen niet verrekenbaar. Het is hierbij dus relevant om vast te stellen wat de
oorspronkelijke werkzaamheden waren in het oudste verliesjaar ter onderscheiding van
de nieuwe werkzaamheden. Uit de toelichting op (eerste) nota van wijziging blijkt dat
hierbij verschillende factoren een rol spelen, zoals de personeelsbezetting, de omzet en
de bezittingen. Welke factoren doorslaggevend zijn, hangt af van de desbetreffende
bedrijfstak. Bij een arbeidsintensief bedrijf, zoals een bedrijf dat IT-deskundigen detacheert, zal de personeelsbezetting de belangrijkste factor vormen. Bij bijvoorbeeld een
energiebedrijf zullen vooral de omzet en de materiële vaste activa relevant zijn.716 In de
schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer wordt door de NOB het voorbeeld genoemd van een scheepswerf, waarin het omvangscriterium onredelijk zou uitwerken, omdat bij dergelijke bedrijven periodes met veel nieuwbouworders worden afgewisseld met periodes waarin slechts reparatie-opdrachten worden verricht. De NOB is van
mening dat een afname van meer dan 70% toch ten minste duurzaam zou moeten zijn,
wil de verliescompensatie komen te vervallen. Hierop antwoordt de staatssecretaris van
Financiën dat een dergelijke tijdelijke terugval in de omzet niet betekent dat per definitie
sprake is van een belangrijke inkrimping. Dit hangt ook af van andere factoren. In het
geval van de scheepswerf moet bijvoorbeeld ook worden gekeken naar het aantal personeelsleden en het vermogen dat in vaste materiële activa is geïnvesteerd. Bij een tijdelijke

713 Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/
729.
714 Zie tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’,
WFR 2001/729 en het aldaar opgenomen voorbeeld.
715 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18.
716 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17.
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afname van de omzet zullen deze laatste twee factoren niet veel zijn gewijzigd. In dat
geval zal dus geen sprake zijn van een inkrimping met meer dan 70%.717
Afgezien van het hiervoor opgenomen voorbeeld van de scheepswerf is in de parlementaire geschiedenis niet expliciet ingegaan op de vraag hoe moet worden omgegaan met
een tijdelijke stillegging van de activiteiten, terwijl wel degelijk het voornemen bestaat
om de activiteiten voort te zetten.718 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 gold een tijdelijke stillegging van de activiteiten van de vennootschap niet als een staking. Van een
tijdelijke stillegging van activiteiten was sprake als een lichaam in moeilijkheden verkeerde of stillag en vervolgens als zodanig werd voortgezet.719 Op basis van de tekst van
art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 kan men zich echter afvragen of een tijdelijke stillegging van activiteiten, bijvoorbeeld indien de vennootschap tijdelijk in moeilijkheden verkeert, niet leidt tot het vervallen van de verliezen. De wettelijke toets is
immers of de op het tijdstip van de wijziging van het uiteindelijke belang aanwezige werkzaamheden zijn afgenomen tot minder dan 30% van de werkzaamheden bij het begin van
het oudste verliesjaar. Dit lijkt een objectieve toets te zijn. Dit zou betekenen dat, als de
werkzaamheden tijdelijk (volledig) zijn stilgelegd en zich gedurende deze periode een
belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam voordoet, de verliezen niet meer verrekenbaar zijn. En dit, terwijl de nieuwe aandeelhouder(s) wellicht de
vennootschap kochten om de oude bestaande activiteiten weer nieuw leven in te blazen.720
Toch lijkt een meer subjectieve toets ten aanzien van de beoordeling of sprake is van een
duurzame inkrimping van de werkzaamheden tot minder dan 30% van de oorspronkelijke
werkzaamheden verdedigbaar, indien men zou kijken naar zowel de aard als de omvang
van de werkzaamheden. Op basis van de objectieve toets zou men dan wellicht tot de conclusie kunnen komen dat sprake is van een duurzame inkrimping, maar omdat het (subjectieve) voornemen bestaat om de activiteiten voort te zetten, zouden de verliezen niet
komen te vervallen. Of deze subjectieve toets volgt uit art. 20a, lid 4, onderdelen a en b,
Wet VPB 1969 is echter niet geheel duidelijk. In het licht van de ‘animus compensandi’
(zie paragraaf 4.4.2.4 hiervóór) die zoals vermeld niet van toepassing is op art. 20a
Wet VPB 1969 ligt een subjectieve benadering echter niet voor de hand. Zie tevens paragraaf 5.5.4 hierna.
Overigens rijst de vraag hoe de activiteitentoets nu praktisch gezien dient te worden uitgevoerd. Weliswaar is tijdens de parlementaire behandeling opgemerkt dat de activiteitentoets een feitelijke toets is, maar afgevraagd kan worden hoe in dit kader dient te worden omgegaan met bijvoorbeeld de omzet als een van de onderdelen van deze feitelijke
toets. Indien bijvoorbeeld de werkzaamheden van een verliesvennootschap (met een
boekjaar gelijk aan het kalenderjaar) op 30 november in enig jaar zijn gestaakt en op
1 december van dat jaar een aandelenoverdracht plaatsvindt, dan kan men de activiteitentoets ten aanzien van de factor omzet op twee manieren toepassen. In de eerste plaats kan
gekeken worden naar de omzet direct voorafgaande aan de aandelenoverdracht waarbij
717 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4223. Hierbij wijst de staatssecretaris van
Financiën nog op de activiteitencompartimentering van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 dat de
mogelijkheid biedt om bij een afname van de werkzaamheden met meer dan 70% de verliezen
nog te verrekenen met de winsten van de voortgezette activiteiten.
718 In het voorbeeld van de scheepswerf werden de activiteiten van de scheepswerf niet stilgelegd,
maar was sprake van een schommeling in de omvang van de activiteiten.
719 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30. Dit standpunt is in lijn met de jurisprudentie voor
de inkomstenbelasting over de vraag of sprake is van een staking bij een tijdelijke stilleging van
de werkzaamheden. Zie M.A. Wisselink, J. Spaanstra en M.A. Wisselink, Overdrachts- en liquidatiewinst, FM 1, 7e geheel herziene druk, Kluwer, Deventer 1994., p. 12 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
720 Zie bijvoorbeeld HR 29 november 1978, nr. 18.945, BNB 1979/57, in welk arrest (dat ging over de
toepassing van de vervangingsreserve (thans herinvesteringsreserve)) bij een vennootschap
waarin bedrijfsactiviteiten en personeel ontbraken, maar niettemin het voornemen bestond om
de voorheen gedreven onderneming voort te zetten. Hierdoor was geen sprake van een staking
van een onderneming, maar van het tijdelijk stilleggen ervan.
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de omzet met betrekking tot de gestaakte activiteiten dient te worden geëlimineerd. In
het hiervóór genoemde voorbeeld zal dit wellicht niet zo’n probleem zijn, maar ik kan mij
voorstellen dat zich praktijksituaties kunnen voordoen, waarbij een dergelijke eliminatie
van de omzet nog niet zo eenvoudig is. In de tweede plaats kan worden gekeken naar de
werkelijk gerealiseerde omzet van het desbetreffende boekjaar, waarbij alsdan over de
maand december geen omzet meer zal zijn gerealiseerd. De omzet van de maand december zal hierbij overigens überhaupt niet meer in ogenschouw mogen worden genomen,
omdat het gaat om de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan het
moment van de aandeelhouderswijziging. Maar hoe zit het met de omzet met betrekking
tot de werkzaamheden die op 30 november zijn gestaakt? Indien deze omzet wel meetelt
voor de activiteitentoets is het zeer goed denkbaar dat alsnog aan de activiteitentoets is
voldaan. Maar dit lijkt mij niet de bedoeling van de activiteitentoets. De eerste benadering
is naar mijn mening evident in lijn met doel en strekking van de activiteitentoets en de
tweede benadering niet. Opnieuw lijkt er dan weer enig kunst- en vliegwerk noodzakelijk
om tot de beoogde ‘doel-en-strekking’-benadering te komen. In dit voorbeeld zullen de
overige genoemde factoren die van belang zijn voor de activiteitentoets dan uitkomst
moeten bieden, al dan niet in combinatie met een verzoek om zekerheid op grond van
art. 20a, lid 10, onderdeel c, Wet VPB 1969.
5.5.3.2
Aard én omvang van de werkzaamheden van belang?
Letterlijke lezing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 leidt tot de conclusie dat het slechts gaat om de omvang
van de werkzaamheden en niet om de aard ervan. Dit zou betekenen dat het vierde lid
niet van toepassing zou zijn als de omvang van de werkzaamheden niet met 70% is afgenomen, maar de aard van de werkzaamheden volledig zou zijn gewijzigd. In dat geval is
sprake van een changement van activiteiten.721 Bij de toelichting van de activiteitentoets
en de inkrimpingstoets is vermeld dat bij de beoordeling van de omvang van de werkzaamheden verschillende factoren een rol kunnen spelen, zoals de personeelsbezetting, de
omzet en de bezittingen, waarbij tevens de specifieke bedrijfstak van belang kan zijn.
Impliciet lijkt hieruit af te leiden dat een wijziging van de aard van de activiteiten ook
leidt tot het vervallen van de verliezen, omdat alsdan ook andere factoren van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de omvang van de activiteiten. Wanneer men van een
arbeidsintensief bedrijf over zou gaan naar een kapitaalintensief bedrijf, zullen blijkens
de hiervoor gememoreerde toelichting andere factoren een rol spelen bij het bepalen van
de omvang van de werkzaamheden. De vergelijking van de omvang van de werkzaamheden met het oudste verliesjaar lijkt dan een vergelijking tussen appels en peren te zijn
geworden. Daarnaast sprak de oorspronkelijke tekst van de activiteitentoets over het aanvangen of verwerven van ‘andersoortige activiteiten’, waardoor een vorm van activiteitencompartimentering noodzakelijk was.722
In het kader van het hierna te bespreken art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 heeft de staatssecretaris van Financiën wel expliciet opgemerkt dat zowel de aard als de omvang van de

721 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 leidde een changement van de activiteiten overigens niet
tot een ‘staking’ van de onderneming. Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30. Zie ook
paragraaf 5.5.3.3 en 5.5.3.4 hierna.
722 Zie paragraaf 4.4.2.1 hiervóór. Deze oorspronkelijke tekst is nadien om andere redenen komen te
vervallen, namelijk omdat verliesvennootschappen die ondernemingsactiviteiten verrichtten
met activa die tevens als beleggingsobject konden worden verhandeld niet onder het toepassingsbereik van deze bepaling vielen. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 15. Tevens kan
gewezen worden op de nota naar aanleiding van het verslag waarin de leden van de fracties van
de CDA en D66 de vraag hebben gesteld of de beperking van de verliesverrekening pas aan de orde
zou moeten zijn indien de onderneming in aard of omvang substantieel verandert en deze wijziging op of rond het tijdstip van de aandeelhouderswisseling heeft plaatsgevonden. De staatssecretaris antwoordt hierop dat hij bereid is te bezien of de reparatiemaatregel verder kan worden toegespitst. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
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werkzaamheden van belang zijn.723 Hoewel deze opmerking aan duidelijkheid niets te
wensen overlaat, is de daaropvolgende zin van de staatssecretaris ronduit verwarrend. De
staatssecretaris merkt namelijk op dat dit de handel in verliesvennootschappen voorkomt
doordat de aandelen van een bijna lege verliesvennootschap worden verkocht aan de
nieuwe aandeelhouder die vervolgens in de vennootschap nieuwe soortgelijke activiteiten
start. Het komt mij voor dat met de toevoeging dat zowel de aard als de omvang van de
activiteiten van belang zijn voorkomen wordt dat nieuwe aandeelhouders activiteiten
gaat ontplooien die nu juist andersoortig zijn dan de oorspronkelijke activiteiten van de
verliesvennootschap, terwijl deze oorspronkelijke activiteiten ook overigens met meer
dan 70% zijn ingekrompen. Ten aanzien van soortgelijke activiteiten geldt nu juist dat verliezen uit de jaren voor de belangrijke aandeelhouderswijziging weer wél verrekenbaar
zijn, mits deze activiteiten niet opnieuw door de nieuwe aandeelhouders zijn opgestart,
dan wel in (directe) samenhang met de belangrijke aandeelhouderswijziging zijn opgestart (zie art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969).
In de parlementaire geschiedenis is voorts opgemerkt dat de activiteitentoets in samenhang met het negende (thans elfde) lid moet worden bezien. Op basis van deze opmerking
zou men tot de conclusie kunnen komen dat voor de activiteitentoets van art. 20a, lid 4,
Wet VPB 1969 zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn. Dit
is dus een aanscherping ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Op basis van
hetgeen hiervoor is opgemerkt, lijkt mij deze lezing de meest waarschijnlijke, maar het
ware duidelijker geweest als dit expliciet in de wettekst was opgenomen. Nu dient men
op basis van de toelichting tot een uitleg te komen die in lijn lijkt te zijn met doel en strekking van de bepaling, terwijl deze uitleg niet uit de wettekst volgt. Sterker nog: de wettekst vermeldt expliciet dat het slechts gaat om een toets van de omvang van de werkzaamheden. De vraag rijst dan ook of een rechter (opnieuw) bereid zal zijn art. 20a
Wet VPB 1969 naar doel en strekking uit te leggen, terwijl voor beide lezingen wel iets te
zeggen valt. Het verschil in uitkomst kan worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld.
Voorbeeld
Twee enthousiaste jonge ondernemers besluiten een bv op te richten, waarin zij
een koeriersbedrijf starten. De bv maakt in de eerste drie jaren slechts verliezen,724 waarna wordt besloten om een geheel andere koers te gaan varen. De
twee ondernemers besluiten om een netwerksite op internet te gaan opzetten.
Hoewel in het eerste jaar van deze nieuwe activiteiten (jaar 4) nog een verlies
wordt gemaakt vanwege enkele noodzakelijke investeringen, zijn de verwachtingen hoopvol. Er worden in de toekomst (aanzienlijke) winsten verwacht. De
winstprognoses leiden ertoe dat een groot internetbedrijf belangstelling toont
om de aandelen in de verliesvennootschap over te nemen. In jaar 5 worden de
aandelen verkocht aan dit bedrijf. Zijn de verliezen uit de periode voor de
belangrijke aandeelhouderswisseling voorwaarts verrekenbaar?
Er is sprake van een belangrijke aandeelhouderswijziging, waardoor de verliezen van
jaar 1 t/m 4, eventueel aangevuld met een verlies uit periode 1 in jaar 5, in beginsel niet
voorwaarts verrekenbaar zijn. Aan de beleggingstoets lijkt te zijn voldaan, waardoor nog
slechts hoeft te worden beoordeeld of aan de activiteitentoets is voldaan.725 Hiertoe dienen de werkzaamheden in het oudste verliesjaar te worden beoordeeld ten opzichte van

723 Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer, Ondernemerspakket 2001, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5.
724 Gemakshalve laat ik in dit voorbeeld de regeling ten aanzien van aanloopverliezen zoals opgenomen in art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 buiten beschouwing.
725 Ik laat de toepassing van de inkrimpingstoets in dit voorbeeld buiten beschouwing. Tevens ga ik
ervan uit dat de nieuwe werkzaamheden niet in samenhang met de belangrijke aandeelhouderswijziging zijn aangevangen, zodat art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 toepassing mist.
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het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderwijziging. Er zijn twee
lezingen mogelijk.
Op basis van de eerste lezing wordt alleen de omvang van de werkzaamheden voor de toepassing van de activiteitentoets betrokken. Op basis van deze toets zou men tot de conclusie kunnen komen dat aan de activiteitentoets is voldaan. Dit betekent dat de verliezen
uit de jaren voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswisseling voorwaarts verrekenbaar zijn met toekomstige winsten van de netwerksite, maar ook met eventuele
andersoortige activiteiten (mits dit geen beleggingsactiviteiten zijn, zie art. 20a, lid 6,
Wet VPB 1969). Op basis van de tweede lezing worden zowel de aard als de omvang van
de werkzaamheden voor de toepassing van de activiteitentoets betrokken. Aangezien de
aard van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar (jaar 1) volledig anders is dan de
aard van de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging, is niet voldaan aan de activiteitentoets. Zoals hiervoor is geconstateerd, vindt hierbij slechts een beoordeling plaats van de werkzaamheden in het oudste
verliesjaar ten opzichte van het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging, waardoor zelfs het verlies van jaar 4 (en een eventueel verlies uit periode 1 in jaar 5) niet langer voorwaarts verrekenbaar is. In mijn optiek schiet de tweede
lezing, indien deze juist zou zijn, zijn doel volledig voorbij. Met recht kan namelijk de
vraag worden gesteld of sprake is van ongewenste handel in een verlieslichaam. Dit geldt
a fortiori ten aanzien van het verlies van jaar 4 en periode 1 van jaar 5, aangezien deze verliezen zijn behaald met activiteiten (zijnde niet-beleggingsactiviteiten) die worden voortgezet door de nieuwe aandeelhouder. Een meer proportionele regeling was hier mijns
inziens op zijn plaats geweest. Op de vraag of in dit voorbeeld nog een beroep zou kunnen
worden gedaan op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 ga ik in paragraaf 5.5.5 nader in.
Tot slot kan ten aanzien van de activiteitentoets nog het volgende worden opgemerkt. Op
basis van doel en strekking van de activiteitentoets zou men in mijn optiek verwachten
dat een changement van de activiteiten wel degelijk leidt tot het vervallen van de verliezen. In dit kader zou wellicht aansluiting kunnen worden gezocht bij de voor de herinvesteringsreserve ontwikkelde jurisprudentie inzake de vraag wanneer sprake is van een staking. Zo volgt bijvoorbeeld uit HR 19 maart 2010, nr. 08/02813, NTFR 2010/720, BNB 2010/
214, V-N 2010/15.19 dat de ‘identiteit’ van de onderneming hetzelfde dient te blijven om
niet te concluderen tot staking. Dit zou het geval zijn indien de onderneming economisch
qua aard, omvang en winstcapaciteit dezelfde is gebleven. Ik kom hier in hoofdstuk 7 op
terug.
5.5.3.3

Werkzaamheden die zijn aangevangen in samenhang met een wijziging van het
uiteindelijke belang
Art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 bepaalt dat voor de toepassing van het vierde lid werkzaamheden die in samenhang met de in het eerste lid bedoelde wijziging van het uiteindelijke
belang zijn aangevangen, buiten beschouwing blijven. Het is hierbij niet relevant onder
welke aandeelhouder de werkzaamheden zijn aangevangen. Dit vijfde lid is eerst met
ingang van 1 januari 2002 in art. 20a Wet VPB 1969 opgenomen en betreft in feite een
voortzetting van de ‘directe-samenhang’- jurisprudentie zoals gewezen onder art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969.726 Voor 1 januari 2002 werkte art. 20a Wet VPB 1969 derhalve
niet (voldoende) indien vóór de belangrijke aandeelhouderswijziging de verliesgevende
werkzaamheden waren afgebouwd en inmiddels nieuwe activiteiten in de verliesvennoot-

726 Zie bijvoorbeeld HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130 en HR 28 november 1984,
nr. 22.523, BNB 1985/113. Opmerkelijk genoeg spreekt de wettekst over ‘samenhang’, terwijl de
memorie van toelichting spreekt over een ‘directe samenhang’. Of hiermee een ‘indirecte samenhang’, wat hieronder ook moge worden verstaan, ook onder het bereik van art. 20a, lid 5,
Wet VPB 1969 valt, is onduidelijk.
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schap waren aangevangen. In de literatuur was veelvuldig op deze omissie gewezen.727
Ook onder art. 20a Wet VPB 1969 leek het namelijk de bedoeling dat de in de jurisprudentie uitgezette lijn zou worden voortgezet, zodat het des te verwonderlijker was dat dit bij
de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 niet in de tekst tot uitdrukking kwam. Met ingang
van 1 januari 2002 is deze omissie dus hersteld. Volgens de memorie van toelichting gaat
het om de activiteiten die een lege verliesvennootschap overneemt van een andere vennootschap die vervolgens alle aandelen in de verliesvennootschap verwerft. Deze overgenomen activiteiten tellen niet mee bij de vraag of sprake is van een belangrijke inkrimping.728 Het gevolg van de toepassing van het vijfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 voor de
toepassing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets van het vierde lid is dat het personeel, de omzet en de activa die samenhangen met deze werkzaamheden samenhangen
buiten beschouwing blijven. Dit zal in de praktijk niet altijd een eenvoudige opgave
zijn.729
Aanvankelijk zag het vijfde lid overigens slechts op de toepassing van de activiteitentoets
en de inkrimpingstoets.730 Als gevolg van de invoering van de Technische Herstelwet 2005
verwijst het vijfde lid echter nog slechts naar het vierde lid. Dit impliceert dat het vijfde
lid ook van toepassing zou zijn op de beleggingstoets, terwijl ontegenzeggelijk sprake is
van een aanscherping van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets en niet van de
beleggingstoets. De memorie van toelichting bij de Technische Herstelwet 2005 vermeldt
in dit kader dat een onjuiste verwijzing wordt hersteld.731 Wanneer het vijfde lid echter
ook van toepassing zou zijn op de beleggingstoets, dan betekent dit dat de werkzaamheden (inclusief de daarbij behorende bezittingen) die in directe samenhang met de belangrijke aandeelhouderswijziging zijn aangevangen ook voor de toepassing van de beleggingstoets buiten toepassing blijven. Dit is van belang, omdat bij het niet voldoen aan de
beleggingstoets ook geen beroep kan worden gedaan op bijvoorbeeld art. 20a, lid 11,
Wet VPB 1969. De verbazing is dan ook groot wanneer men bedenkt dat deze uitbreiding
van het toepassingsbereik van art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 zonder nadere toelichting als
een technische wetswijziging is doorgevoerd, waarbij geen inhoudelijke wijzigingen zijn
beoogd.
5.5.3.4
Uitzondering voor recent gestarte of verworven werkzaamheden
Lid 7 van art. 20a Wet VPB 1969 bevat een uitzondering op de ‘duurzame inkrimpings’voorwaarde van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 voor recent gestarte of
verworven werkzaamheden. Indien de omvangrijkste werkzaamheid van de belastingplichtige van het oudste jaar waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, in dat jaar
of in een van de drie daaraan voorafgaande jaren732 is aangevangen of verworven, wordt
voor de toepassing van lid 4, onderdelen a en b, van art. 20a Wet VPB 1969 voor het oudste
jaar gelezen het jaar waarvan het verlies ten tijde van de wijziging nog niet volledig is ver-

727 Zie bijvoorbeeld J.H. Bijl en J.F.C. Smeets, ‘De nieuwe regeling inzake afgewaardeerde vorderingen
en handel in verliesvennootschappen’, MBB 2001 nr. 2, p. 52; Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 en Chr. Spanjersberg en
A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een toetsing van nieuwe toetsen’,
WFR 2001/738.
728 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 3, p. 34. Het wekt geen verbazing dat de memorie van
toelichting sprak van een verduidelijking van de wettekst in plaats van een omissie.
729 Impliciet lijkt uit art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 te kunnen worden afgeleid dat voor de toepassing
van het vierde lid zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn. Indien
immers slechts de omvang van de werkzaamheden van belang zou zijn, zou het vijfde lid slechts
hoeven te zien op de oorspronkelijke gestaakte werkzaamheden. Andersoortige werkzaamheden
zouden bij een toets naar de aard en omvang immers reeds buiten beschouwing blijven.
730 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 1-2, p. 11. Art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 verwees hierbij
naar de (tevens in dat wetsvoorstel vernummerde) onderdelen a en b van lid 4 (i.e. de activiteitentoets en de inkrimpingstoets).
731 Kamerstukken II, 2004-2005, 30 200, nr. 3, p. 8.
732 Opnieuw gaat het hier mijns inziens om boekjaren.
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rekend en de omvang van de werkzaamheden het grootst was.733 De achterliggende
gedachte van deze bepaling is dat bij recent aangevangen of verworven werkzaamheden
in dat geval de werkzaamheden in het oudste verliesjaar verhoudingsgewijs vaak nog
gering zullen zijn en het oudste verliesjaar daarom (bezien vanuit de positie van de wetgever) minder geschikt is als vergelijkingsbasis. Met name kan hierbij worden gedacht aan
situaties waarin een nieuwe onderneming wordt gestart die aanvankelijk veelbelovend is,
waardoor de werkzaamheden aanzienlijk worden uitgebreid, maar die later aanzienlijk
wordt ingekrompen vanwege de toenemende verliezen en vervolgens wordt verkocht.734
Het zevende lid is daarmee een aanscherping ten opzichte van art. 20a, lid 4, onderdelen a
en b, Wet VPB 1969, omdat in beginsel sneller zal zijn voldaan aan de voorwaarde dat de
werkzaamheden met meer dan 70% zijn ingekrompen, terwijl dit in vergelijking met het
oudste jaar (nog) niet het geval was.735
Art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 is eveneens van toepassing indien de werkzaamheden zijn
verworven in het oudste verliesjaar dan wel in één van de drie daaraan voorafgaande
jaren. Deze verwerving kan op meerdere manieren plaatsvinden, zoals een activa/passivatransactie, maar ook in het kader van een bedrijfsfusie of een juridische fusie.736 Ook bij
een dergelijke verwerving blijven deze werkzaamheden voor de toepassing van het vierde
lid buiten beschouwing.
Evenals het vijfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 zag het oorspronkelijke zevende lid
slechts op de toepassing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets.737 Als gevolg van
de invoering van de Technische Herstelwet 2005 is het zevende lid echter van toepassing
op het gehele vierde lid, derhalve ook ten aanzien van de beleggingstoets. Opnieuw is echter geen inhoudelijke wijziging beoogd, maar wordt een onjuiste verwijzing hersteld.738
Wanneer de beleggingstoets zou moeten worden uitgevoerd met inachtneming van het
zevende lid, dan zou dit betekenen dat bij recent aangevangen of verworven werkzaamheden de beleggingstoets dient te worden toegepast ten aanzien van het oudste verliesjaar
of de drie daaraan voorafgaande jaren waarin de omvang van de werkzaamheden het
grootst was. Dit lijkt mij in strijd met de bedoeling van de beleggingstoets.
5.5.3.5
Duurzame inkrimping bij eindiging van de subjectieve belastingplicht
Bij een duurzame inkrimping van de werkzaamheden van een lichaam kan een einde
komen aan zijn subjectieve belastingplicht. Dit is het geval bij de lichamen van art. 2,
lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969, zoals een vereniging of stichting, indien de werkzaamheden van dit lichaam op grond waarvan zij in de belastingplicht wordt betrokken, worden beëindigd. Wanneer een dergelijk lichaam na verloop van tijd weer zodanige nieuwe
activiteiten entameert dat het weer subjectief belastingplichtig wordt, dan brengt dit in
733 Ook hier spreekt de wettekst van de ‘omvangrijkste werkzaamheid’ en van de ‘omvang’ van de
werkzaamheden, hetgeen weer een argument is dat slechts de omvang van de werkzaamheden
van belang is.
734 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17-18.
735 Zie voor een andersluidende visie Kavelaars die art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 als een versoepeling
van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 bestempelt, P. Kavelaars, ‘Handel in verliesen herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286. Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, ‘De
beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 alsmede het
aldaar opgenomen voorbeeld. Zie tevens Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5,
p. 4224, waaruit blijkt dat het zevende lid nu juist dient om een in de praktijk geregeld voorkomende situatie waarin handel in verliezen aan de orde kan komen, te treffen, namelijk ondernemingen die nooit uit de aanloopverliezen komen. In het oudste jaar zijn dan nog nauwelijks activiteiten aanwezig. Vervolgens worden de activiteiten sterk uitgebreid. Desondanks loopt het
bedrijf nog steeds niet goed. Daarna vindt een zodanige inkrimping plaats dat ten tijde van de
aandeelhouderswisseling weinig activiteiten resteren. Zonder het bepaalde in art. 20a, lid 7,
Wet VPB 1969 zou in deze situatie verliesverrekening mogelijk blijven, terwijl volgens de staatssecretaris van Financiën duidelijk sprake is van handel in een verliesvennootschap.
736 Een verkrijging onder algemene titel in het kader van een juridische fusie is mijns inziens eveneens aan te merken als een verwerving.
737 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 1-2, p. 11.
738 Kamerstukken II, 2004-2005, 30 200, nr. 3, p. 8.
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beginsel mee dat eventueel onverrekende verliezen van de ‘oude’ beëindigde activiteiten/
onderneming kunnen worden verrekend met de winsten van de nieuwe activiteiten/
onderneming.739 Art. 20a Wet VPB 1969 kan in dat geval een rol spelen als in de periode
waarin het lichaam niet subjectief belastingplichtig was, het uiteindelijke belang in het
lichaam is gewijzigd. Dit kan zich alleen voordoen bij lichamen van het ‘verenigingstype’,
dat leden als deelgerechtigden kent. Voor lichamen van het ‘stichtingstype’ is dit niet wel
denkbaar, aangezien een stichting geen deelgerechtigden heeft, zodat het uiteindelijke
belang in een stichting niet kan worden gewijzigd. Iets soortgelijks doet zich overigens
voor als lichamen na eerst subjectief belastingplichtig te zijn geweest voortaan een subjectieve vrijstelling ex art. 5, 6 of 6a Wet VPB 1969 deelachtig worden. Ook dan eindigt de
subjectieve belastingplicht immers die later weer kan ‘herleven’ zodra niet langer aan de
vereisten voor de subjectieve vrijstelling wordt voldaan.
5.5.4

De inkrimpingstoets

Art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 spreekt over het bestaan van een voornemen
ten tijde van de belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam.
Er moet met andere woorden ten tijde van de belangrijke aandeelhouderswisseling een
oogmerk bestaan om de werkzaamheden binnen een periode van drie jaren te laten
inkrimpen tot minder dan 30%. Het bijzondere van dit oogmerkvereiste is dat op grond
van een letterlijke lezing niet relevant is óf de werkzaamheden binnen drie jaren na de
belangrijke aandeelhouderswisseling voor meer dan 70% zijn ingekrompen, doch enkel
dat hiertoe op het moment van de aandeelhouderswisseling het voornemen bestond.740
Alleen dan lijkt de inkrimpingstoets van toepassing. Uiteraard zal het feit dat de werkzaamheden binnen drie jaren na de belangrijke aandeelhouderswisseling feitelijk zijn
ingekrompen wel terugwijzen naar het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisseling en moet de belastingplichtige aannemelijk maken (zie tevens paragraaf 5.7.1.3
hierna) dat op dit tijdstip niet het voornemen tot de inkrimping bestond. Dit zal over het
algemeen geen eenvoudige bewijslast zijn, maar kan zich bijvoorbeeld voordoen als door
externe omstandigheden plotseling de afzetmarkt wegvalt of zich een onvoorziene calamiteit voordoet. Wanneer het voornemen tot inkrimping niet aanwezig is, dan zijn de verliezen van vóór de belangrijke aandeelhouderswisseling verrekenbaar met alle winsten
die na de belangrijke aandeelhouderswisseling worden behaald, en dus ook als de werkzaamheden feitelijk binnen drie jaren na de aandeelhouderswisseling voor meer dan 70%
zijn ingekrompen.741 Letterlijke toepassing van het oogmerkvereiste van onderdeel b van
art. 20a Wet VPB 1969 leidt er overigens toe dat de verliezen komen te vervallen als de
belastingplichtige tijde van de belangrijke aandeelhouderswisseling weliswaar het voornemen heeft om binnen drie jaren na de belangrijke aandeelhouderswisseling de werkzaamheden voor meer dan 70% in te krimpen, maar dit voornemen om welke reden dan
ook niet uitvoert. Dit, terwijl de verliesvennootschap haar activiteiten ongewijzigd voortzet.742 Naar mijn mening schiet art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 zijn doel hier
dan ook voorbij. In een dergelijke situatie rest de belastingplichtige weliswaar nog een
beroep op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969, waardoor de verliezen alsnog verrekenbaar zijn,
maar er zijn wel twee belangrijke verschillen. In de eerste plaats is voor een succesvol
beroep op het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 een verzoek aan de inspecteur noodza739 Uiteraard voor zover passend binnen de wettelijke termijnen van art. 20 Wet VPB 1969.
740 Kavelaars lijkt overigens een andere mening toegedaan. P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 291-292.
741 Vgl. bijvoorbeeld HR 28 april 1993, nr. 28.292, BNB 1993/212, in welk arrest kwam vast te staan
dat de overdracht van de aandelen niet had plaatsgevonden in directe samenhang met de staking
van de onderneming. Vgl. tevens HR 20 november 1996, nr. 31.430, BNB 1997/22.
742 Vgl. hetgeen hiervóór in paragraaf 4.4.2.4 is opgemerkt ten aanzien van de animus compensandi.
Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 lijkt dan onvermijdbaar. Het lijkt daarbij lastig te bewijzen
dat een vennootschap een voornemen heeft tot een duurzame inkrimping van meer dan 70%, terwijl dit feitelijk niet gebeurt.
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kelijk. Tegen de afwijzing van een dergelijk verzoek staan in beginsel geen rechtsmiddelen open (zie paragraaf 5.7.3 hierna). In de tweede plaats geldt bij een beroep op art. 20a,
lid 11, Wet VPB 1969 dat de verliezen slechts verrekenbaar zijn met belastbare winsten en
binnenlandse inkomens voor zover deze winsten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden
die reeds aanwezig waren direct voorafgaande aan de wijziging van het uiteindelijke
belang als bedoeld in het eerste lid. Dit betekent een beperking van de mogelijkheden tot
verliesverrekening, aangezien de resultaten van andersoortige werkzaamheden niet voor
verrekening in aanmerking komen.
In het verlengde van het vorenstaande kan dan ook worden afgevraagd of het moet gaan
om een subjectief of objectief oogmerk tot inkrimping. Noch de wettekst noch de toelichting geven hier expliciet uitsluitsel over. Wel is in paragraaf 4.4.2.4 hiervóór aangegeven
dat tijdens de parlementaire behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 is gezegd dat voor de
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 de ‘animus compensandi’ niet is vereist. In lijn met
deze gedachte ligt het dan voor de hand dat het voor de toepassing van art. 20a, lid 4,
onderdeel b, Wet VPB 1969 moet gaan om een objectief oogmerk.
Toch zou art. art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 naar mening moeten voorzien in
een tegenbewijsmogelijkheid. De bepaling had bijvoorbeeld een duurzame inkrimping
van meer dan 70% binnen drie jaren na de wijziging van het uiteindelijke belang als een
fictief voornemen tot inkrimping kunnen bestempelen, tenzij de belastingplichtige aannemelijk zou hebben gemaakt dat dit voornemen ten tijde van de wijziging van het uiteindelijke belang niet aanwezig was.743 Daarmee zou recht worden gedaan aan bonafide
situaties waarbij wellicht een voornemen tot inkrimping bestond, maar op basis van de
feitelijke gang van zaken redelijkerwijs geconcludeerd kan worden dat geen sprake is van
ongewenste handel in een verlieslichaam.744 Hiermee rijst de vraag of de activiteitentoets
en de inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 in combinatie
met art. 20a, lid 5 en lid 7, Wet VPB 1969 niet op eenvoudiger wijze hadden kunnen worden vormgegeven met inachtneming van de ‘directe-samenhang’-jurisprudentie.745 Ik
kom hier in hoofdstuk 7 nog op terug.
5.5.5

Activiteitencompartimentering

Lid 11 van art. 20a Wet VPB 1969 bepaalt dat, indien niet is voldaan aan de voorwaarden
van lid 4, onderdelen a en b van art. 20a Wet VPB 1969, maar wel aan de voorwaarde van
de aanhef van lid 4 (de beleggingstoets), op verzoek van de belastingplichtige verliezen
toch voorwaarts verrekenbaar zijn met belastbare winsten onderscheidenlijk binnenlandse746 inkomens voor zover die winsten of inkomens zijn toe te rekenen aan de werkzaamheden die reeds aanwezig waren direct voorafgaande aan de wijziging van het uiteindelijke belang als bedoeld in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Dit lid bevat dus een tegemoetkoming voor de situatie waarin de inkrimping meer bedraagt dan 70%. Voorwaartse
verrekening van verliezen blijft dan toch mogelijk met de winsten voor zover die uit de
voortgezette activiteiten worden behaald. De verliezen kunnen niet worden verrekend
met winsten die met de nieuwe activiteiten worden behaald, aangezien in zoverre dan de
handel in verlieslichamen zou worden toegestaan.

743 Naar analogie van de termijn van drie jaar zoals opgenomen in art. 14, lid 4 en art. 14a, lid 6,
Wet VPB 1969.
744 Jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969
is overigens zeer schaars dan wel non-existent, hetgeen erop zou kunnen duiden dat inspecteurs
zich soepel opstellen ten aanzien van de toepassing van deze toetsen. In gelijke zin E.J.W.
Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB 1969): vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532.
745 In gelijke zin E.J.W. Heithuis, De handel in verlies- en herinvesteringsreservelichamen, FM 98, 1e druk,
Kluwer, Deventer 2002, p. 70.
746 Opnieuw is bedoeld Nederlandse inkomens.
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De belangrijkste voorwaarde voor het kunnen toepassen van deze vorm van activiteitencompartimentering747 is dat in elk geval dient te zijn voldaan aan de beleggingstoets van
lid 4, aanhef, van art. 20a Wet VPB 1969. De bezittingen van de belastingplichtige mogen
in het verliesjaar dus niet voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen.748 Deze vorm van
activiteitencompartimentering is in zoverre bijzonder, omdat de staatssecretaris van
Financiën dit nog nadrukkelijk in het nader rapport had afgewezen als vanuit praktisch
oogpunt te bezwaarlijk.749
Een andere voorwaarde voor het kunnen toepassen van de activiteitencompartimentering
van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 is dat de belastingplichtige een verzoek om toepassing
van deze regeling dient in te dienen. Onduidelijk is wanneer dit verzoek uiterlijk moet
worden ingediend, maar het komt mij voor dat dit verzoek dient te worden ingediend
vóór de definitieve aanslag over het winstjaar waarmee de belastingplichtige dit verlies
wenst te verrekenen is vastgesteld. Opmerkelijk genoeg staan tegen de afwijzing van dit
verzoek geen rechtsmiddelen open, noch kan een verzoek om zekerheid worden ingediend op grond van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969.750
Zoals hiervoor reeds is geconstateerd (zie paragraaf 5.5.2), vindt ten aanzien van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets slechts een eenmalige toets plaats, namelijk de toets
van de omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar ten opzichte van de
omvang van de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke
aandeelhouderswijziging (dan wel ten tijde van de belangrijke aandeelhouderswijziging
voor wat betreft de inkrimpingstoets). Dit betekent dat de omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar bepalend is voor de vraag of voldaan is aan de activiteitentoets in de overige verliesjaren die onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets vallen. De
uitkomst van de activiteitentoets van het vierde lid werkt door naar het elfde lid. Dit kan
betekenen dat indien bijvoorbeeld niet aan de activiteitentoets is voldaan in het oudste
verliesjaar 1, maar wel in het daarop volgende verliesjaar 2, dat ook ten aanzien van verliesjaar 2 een verzoek om toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 noodzakelijk is.
Dit, terwijl de werkzaamheden in verliesjaar 2 niet drastisch zijn ingekrompen.
In de parlementaire geschiedenis is voorts opgemerkt dat voor de toepassing van het elfde
lid zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn. De staatssecretaris heeft in dit verband opgemerkt dat de handel in verliesvennootschappen voorkomt dat
de aandelen van een bijna lege verliesvennootschap worden verkocht aan een nieuwe aandeelhouder die vervolgens in de vennootschap nieuwe soortgelijke activiteiten start.751 Ik
kan de staatssecretaris hier niet in volgen. Het elfde lid ziet nu juist op het verrekenen van
soortgelijke activiteiten, terwijl het verrekenen van winsten van andersoortige activiteiten wordt belet.
Het gaat mijns inziens echter nog verder. Dat de aard van de werkzaamheden van belang
is, blijkt uit het woord ‘voorzover’. Maar ik vermag niet in te zien waarom de omvang van
de activiteiten voor de toepassing van lid 11 nog van belang is. Aan het omvangscriterium
van het vierde lid is nu juist niet voldaan. Met andere woorden: de activiteiten van de
belastingplichtige zijn reeds voor meer dan 70% ingekrompen (of er bestaat een voornemen om dit binnen drie jaren te doen). De omvang van de werkzaamheden ten opzichte
van het oudste verliesjaar is dus reeds bepaald en behoeft niet nog eens te worden bepaald

747 De term ‘winstsplitsing’ vind ik in dit verband minder juist, omdat deze term reeds wordt gehanteerd in het kader van de bedrijfsreorganisatiefaciliteiten en de fiscale eenheid.
748 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17-18. Kok heeft ervoor gepleit pleit om, ook als niet
is voldaan aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969, de activiteitencompartimentering toe te passen, Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729. In mijn optiek is het op praktische gronden goed verdedigbaar dat in dergelijke situaties activiteitencompartimentering is afgewezen. Zie paragraaf 5.4
hiervóór.
749 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A en B, p. 19 e.v.
750 Wel kan een verzoek worden ingediend dat voldaan is aan de beleggingstoets op grond van
art. 20a, lid 10, onderdeel b, Wet VPB 1969. Zie ook paragraaf 5.7.3.
751 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4224.
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in het kader van de toepassing van het elfde lid. In mijn optiek bestaat er ook geen enkele
belemmering voor de belastingplichtige om zijn activiteiten na de belangrijke aandeelhouderswijziging weer uit te breiden tot bijvoorbeeld de oorspronkelijke omvang van de
werkzaamheden zoals deze waren in het oudste verliesjaar, mits deze activiteiten naar
hun aard maar gelijksoortig zijn met de werkzaamheden in het oudste verliesjaar. De
omvang van de activiteiten in de jaren na de belangrijke aandeelhouderswisseling is naar
mijn mening dan ook irrelevant.
Het vorenstaande betekent naar mijn mening ook dat ten aanzien van het hiervoor gememoreerde verliesjaar 2 – waarin (op zelfstandige basis) wel werd voldaan aan de activiteitentoets, maar omdat in jaar 1 niet aan de activiteitentoets werd voldaan, geldt dit ook
voor het verliesjaar 2 – een verzoek om toepassing van het elfde lid dient te worden
gedaan. Met betrekking tot het elfde lid geldt geen zelfstandige toets van de omvang van
de werkzaamheden. Indien ten aanzien van het oudste verliesjaar niet wordt voldaan aan
de activiteitentoets, geldt dit voor alle verliesjaren. Voor de toepassing van een succesvol
beroep op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 dient alsdan nog slechts te worden beoordeeld of
in het verliesjaar is voldaan aan de beleggingstoets. De beleggingstoets geldt weer wél ten
aanzien van elk specifiek verliesjaar. Het is hierbij overigens niet noodzakelijk om het
desbetreffende verlies op te splitsen in een ‘beleggingsresultaat’ en een ‘niet-beleggingsresultaat’.752 Is ten aanzien van een verliesjaar voldaan aan de beleggingstoets, dan is dit
volledige verlies voorwaarts verrekenbaar op grond van het elfde lid, mits de activiteiten
gelijksoortig zijn.
Ten aanzien van de beoordeling van de aard van de werkzaamheden dient naar mijn
mening in de praktijk de nodige soepelheid te worden betracht. Het is namelijk heel goed
denkbaar dat de belastingplichtige na de belangrijke aandeelhouderswijziging werkzaamheden gaat ontplooien die weliswaar niet een-op-een als gelijksoortig zijn aan te merken,
maar in een ruimer kader wel als gelijksoortig kunnen worden beschouwd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het internetbedrijf dat internetdiensten aanbiedt via de (telefoon)kabel. Als gevolg van hevige concurrentie en de opkomst van de glasvezelkabel ziet
de belastingplichtige zich genoodzaakt om de activiteiten drastisch in te krimpen. Een
succesvolle speler op het gebied van de glasvezeltechnologie ziet echter nog wel mogelijkheden ten aanzien van de vennootschap en de daarbij behorende activa en het personeel.
Na de overname wordt besloten om de glasvezeltechnologie ook in deze vennootschap te
gaan exploiteren. In het licht van de voortschrijdende technologie zouden deze werkzaamheden naar mijn mening aan te merken zijn als gelijksoortige activiteiten als de oorspronkelijke internetdiensten via de telefoonkabel.
Zoals vermeld beoogt art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 soelaas te bieden indien niet voldaan
kan worden aan de voorwaarden van de activiteitentoets, maar wel aan de beleggingstoets. Op basis van de tekst van het elfde lid gaat het hierbij om de vraag of de werkzaamheden van de belastingplichtige direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging aanwezig waren. Waarom hier is in de tekst opgenomen dat het moet gaan om
werkzaamheden voor zover zij aanwezig zijn op het moment direct voorafgaande aan de
belangrijke aandeelhouderswijziging is onduidelijk. In dat kader rijst de vraag of de
‘directe-samenhang’-jurisprudentie zoals deze per 1 januari 2002 (opnieuw) is vastgelegd
in art. 20a, lid 5, Wet VPB op het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is.753
Art. 20a, lid 5, Wet VPB bepaalt immers dat voor de toepassing van art. 20a, lid 4, Wet
VPB 1969 werkzaamheden die in directe samenhang met de belangrijke aandeelhouderswisseling zijn aangevangen buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Deze werkzaamheden dienen daarom voor de toepassing van de activiteitentoets te worden ‘weggedacht’. Voor de toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 is dit niet expliciet geregeld.
Dit zou kunnen betekenen dat toekomstige winsten na de belangrijke aandeelhouderswij-

752 De formeelrechtelijke basis om een verlies op te splitsen in twee separate resultaten ontbreekt
bovendien.
753 Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor verliesverrekening in het jaar van de aandelenoverdracht?
Een beschouwing naar aanleiding van HR 21 november 2008, nr. 44.044’, WFR 2009/198.
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ziging tevens voor verrekening in aanmerking komen met verliezen afkomstig uit jaren
voor de belangrijke aandeelhouderswijziging voor zover deze zien op deze nieuw opgestarte werkzaamheden.754 Deze uitleg is echter evident in strijd met doel en strekking van
art. 20a Wet VPB 1969, waardoor ik verwacht dat een rechter hier niet in mee zal gaan. Er
zijn echter situaties denkbaar waarbij het elfde lid zeer onbillijk kan werken.
In paragraaf 5.5.3.2 is stilgestaan bij het volgende voorbeeld. Twee enthousiaste jonge
ondernemers besluiten een bv op te richten, waarin zij een koeriersbedrijf starten. De bv
maakt in de eerste drie jaren slechts verliezen,755 waarna wordt besloten om een geheel
andere koers te gaan varen. De twee ondernemers besluiten om een netwerksite op internet te gaan opzetten. Hoewel in het eerste jaar van de nieuwe activiteiten (jaar 4) nog een
verlies wordt gemaakt vanwege enkele noodzakelijke investeringen, zijn de verwachtingen hoopvol. Er worden in de toekomst (aanzienlijke) winsten verwacht. De winstprognoses leiden ertoe dat een groot internetbedrijf belangstelling toont om de aandelen in de
verliesvennootschap over te nemen. In jaar 5 worden de aandelen verkocht aan dit bedrijf.
De vraag rijst of de verliezen uit de voorgaande jaren voorwaarts verrekenbaar zijn.
Bij dit voorbeeld kwam de vraag op of een beroep op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 nog
soelaas kon bieden, indien geconstateerd zou worden dat niet voldaan zou zijn aan de activiteitentoets. Aan deze toets zou niet zijn voldaan, indien voor de toepassing van de activiteitentoets ook de aard van de werkzaamheden doorslaggevend zou zijn. Op grond van
het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 geldt echter dat de verliezen alsnog verrekenbaar
zijn met toekomstige winsten na de belangrijke aandeelhouderswijziging voor zover de
winsten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die reeds aanwezig waren direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging. De conclusie lijkt te zijn dat toekomstige winsten die worden behaald met de internetactiviteiten voor verrekening in aanmerking komen met de verliezen van jaar 1 tot en met jaar 4 en periode 1 van jaar 5, derhalve
ook voor zover de verliezen betrekking hebben op de koeriersactiviteiten.756 Hoewel ik
deze uitkomst alleszins redelijk vind, is het toch bijzonder dat hiervoor een beroep op
art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 noodzakelijk is. Dit laatste geldt uiteraard alleen indien de
conclusie is dat voor de toepassing van het vierde lid zowel de aard als de omvang van de
activiteiten van belang zijn. Concluderend kan worden gesteld dat voor een juiste toepassing van het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 nog heel wat hobbels moeten worden
genomen.
Tot slot dient nog rekening te worden gehouden de wijziging van art. 20a, lid 1, Wet
VPB 1969 per 1 januari 2011 op grond waarvan verliezen uit periode 1 van het jaar van de
belangrijke aandeelhouderswisseling eveneens niet voorwaarts verrekenbaar zijn over
de belangrijke aandeelhouderswisseling heen. Het resultaat uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling wordt hierbij immers opgedeeld in een resultaat voor (periode 1) en een resultaat na (periode 2) de belangrijke aandeelhouderswisseling. Bobeldijk757 merkt op dat er bij toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 noch voor de fiscus noch voor de belastingplichtige een belang is om de voorgeschreven splitsing van lid 1
toe te passen. Naar zijn mening bestaat er dan ook geen bezwaar om het resultaat naar
tijdsgelang aan beide perioden toe te rekenen. Ik zie hier de noodzaak niet van in.758 Het
elfde lid is immers een uitzondering op de hoofdregel. Wanneer deze uitzondering van
754 Ik merk nogmaals op dat wel dient te zijn voldaan aan de beleggingstoets, waardoor het opstarten
van nieuwe activiteiten geen soelaas zal bieden indien niet tevens aan de beleggingstoets wordt
voldaan.
755 Gemakshalve laat ik in dit voorbeeld de regeling ten aanzien van aanloopverliezen zoals opgenomen in art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 buiten beschouwing.
756 De internetactiviteiten zijn in dit voorbeeld overigens niet in directe samenhang met de overdracht van de aandelen opgestart, zodat art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 niet van toepassing is. Daarnaast is van belang dat indien de koeriersactiviteiten weer zouden worden opgestart eventuele
winsten met betrekking tot deze activiteiten niet voor verrekening in aanmerking komen met de
verliezen uit jaren voor de belangrijke aandeelhouderswijziging. Deze activiteiten waren immers
niet ‘aanwezig’ op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging.
757 A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424, onderdeel 3.6.
758 Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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toepassing is, komt men wetssystematisch niet meer aan de splitsingsproblematiek van
lid 1 toe.759
5.5.6

Samenloop tussen de beleggingstoets en de activiteiten- en
inkrimpingstoetsen

Met de beleggingstoets, de activiteitentoets en de inkrimpingstoets in art. 20a Wet
VPB 1969 is beoogd een verstrakking in te voeren van het stakingsvereiste zoals dat gold
onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Daarmee heeft de wetgever de handel in verlieslichamen een belangrijke slag toegebracht. Toch zijn er wellicht nog situaties denkbaar
waarin de combinatie van de beleggingstoets en de activiteitentoets niet de beoogde werking heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin een verlieslichaam nimmer
werkzaamheden heeft verricht. In de memorie van toelichting is met betrekking tot de
beleggingstoets opgemerkt dat de afwezigheid van enig bezit de beperking van de verliesverrekening niet opheft.760 In mijn optiek dient deze opmerking enigszins te worden
genuanceerd (zie tevens paragraaf 5.4.3.2 hiervóór). De vraag rijst namelijk of de afwezigheid van enig bezit de verliesverrekening beperkt op grond van de beleggingstoets dan
wel op grond van de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. Dit laat zich illustreren met het
volgende voorbeeld.
Voorbeeld
BV X is opgericht in 2006 met € 20.000 aan eigen vermogen en beschikt over
compensabele verliezen uit de jaren 2006, 2007 en 2008. Deze verliezen zijn
ontstaan als gevolg van instandhoudingskosten van de vennootschap (kosten
ter zake van de Kamer van Koophandel, de aangifte vennootschapsbelasting en
het samenstellen van de jaarrekening). Op 1 juli 2009 vindt een belangrijke aandeelhouderswijziging plaats, waardoor de verliezen uit de jaren vóór 2009 in
beginsel niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn.761
Om te beoordelen of de verliezen daadwerkelijk niet voorwaarts verrekenbaar zijn, dienen de beleggingstoets, de activiteitentoets en de inkrimpingstoets te worden bekeken.
Op basis van de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 mogen de bezittingen van de belastingplichtige niet gedurende ten minste negen maanden grotendeels
hebben bestaan uit beleggingen. Deze toets dient te worden toegepast ten aanzien van elk
verliesjaar. De bezittingen van BV X bestaan in de desbetreffende verliesjaren slechts uit
een bankrekening waaruit de instandhoudingskosten worden voldaan. In mijn optiek kan
worden verdedigd dat deze bankrekening noodzakelijk is ter instandhouding van de vennootschap en ter voldoening van de hiermee samenhangende kosten, zodat sprake is van
bedrijfsgebonden bedrijfsmiddelen. Deze bankrekening kan niet zonder meer aan de vennootschap worden onttrokken, zonder hiermee het bestaansrecht van de vennootschap
in gevaar te brengen. Daarmee is naar mijn mening voldaan aan de beleggingstoets.
Voor de toepassing van de activiteitentoets dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de activiteiten op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging (i.e. direct voorafgaande aan 1 juli 2009) en de activiteiten aan het begin van
het oudste verliesjaar (i.e. 2006). Op basis van deze toets zou tot de conclusie kunnen worden gekomen dat is voldaan aan de activiteitentoets. Er is mijns inziens geen sprake van
een inkrimping van de werkzaamheden, aangezien BV X nimmer werkzaamheden heeft
verricht. Hetzelfde heeft in beginsel te gelden ten aanzien van de inkrimpingstoets, er
759 A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De
(on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’, NTFR 2011/2802 lijken dezelfde mening te zijn toegedaan.
760 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 57.
761 Ik heb hierbij bewust een voorbeeld gekozen waarbij de aandelen in het verlieslichaam voor
1 januari 2011 worden overgedragen, zodat het resultaat uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling buiten beschouwing kan blijven.
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bestaat namelijk geen voornemen om de werkzaamheden (die er niet zijn) te laten afnemen tot minder dan 30% van de omvang van de werkzaamheden aan het begin van het
oudste verliesjaar. Omdat de activiteitentoets en de inkrimpingstoets moeten worden toegepast ten aanzien van het oudste verliesjaar, zijn de activiteiten van BV X in de jaren
2007 en 2008 zelfs volstrekt irrelevant.762 Op basis van het vorenstaande is mijns inziens
de conclusie gerechtvaardigd dat de verliezen uit de jaren 2006, 2007 en 2008 in deze
casus niet wordt beperkt door art. 20a Wet VPB 1969. Of deze verliezen daadwerkelijk verrekenbaar zijn, is echter nog wel afhankelijk van de vraag of in het winstjaar is voldaan
aan de beleggingstoets van het zesde lid. In het winstjaar kunnen echter inmiddels
nieuwe winstgevende activiteiten zijn opgestart. Deze uitleg lijkt ook in lijn te zijn met
doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969. De aanscherping in deze bepaling door de
introductie van de beleggingstoets beoogde immers te voorkomen dat de bepaling tegen
de handel in verlieslichamen ook van toepassing zou zijn op beleggingsvennootschappen.
Daar is in het onderhavige voorbeeld geen sprake van.763
5.6

O V ER IG E AS P E C T E N VA N A R T . 2 0 A W E T V P B 1 9 6 9

In deze paragraaf behandel ik enkele overige aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 die in
het voorgaande nog niet aan bod zijn gekomen, behoudens de formele en Europeesrechtelijke aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Deze komen in respectievelijk de
paragrafen 5.7 en 5.8 aan de orde. In paragraaf 5.6.1 behandel ik in de samenloop met de
houdsterverliesregeling van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969, terwijl de achterwaartse
verliesverrekening bij toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in paragraaf 5.6.2 aan de orde
komt. Vervolgens ga ik in paragraaf 5.6.3 op de mogelijkheid tot herwaardering van vermogensbestanddelen en het laten vrijvallen van een herinvesteringsreserve op grond van
art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 in, terwijl in paragraaf 5.6.4 de samenhang tussen art. 20a
Wet VPB 1969 en de doorschuif- en de inhaalregeling aan de orde komt.
5.6.1

Samenloop met de houdsterverliesregeling

De regeling voor verliesverrekening bij houdster- en financieringsvennootschappen is
opgenomen in art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969.764 Tijdens de parlementaire behandeling
van deze regeling is de vraag opgekomen hoe de houdsterverliesregeling zich verhoudt
met art. 20a Wet VPB 1969. Zou de wetgever niet meer beducht moeten zijn voor handel
in houdsterverliezen dan voor het benutten van deze houdsterverliezen door de inbreng
van nieuwe activiteiten? In dit kader kwam voorts de vraag op of het wetssystematisch
niet juister zou zijn om de houdsterverliesregeling in art. 20a Wet VPB 1969 op te nemen?
De staatssecretaris merkt echter op dat het bestaande art. 20a Wet VPB 1969 zich richt
tegen de handel in verlieslichamen en daarmee ook tegen de handel in houdsterverliezen.
De houdsterverliesregeling richt zich juist tegen het ongewenst gebruik van verliezen die
voortvloeien uit het houden van deelnemingen, waarop art. 20a Wet VPB 1969 niet ziet.765
Hiermee is duidelijk dat de toetsen van de houdsterverliesregeling en art. 20a Wet
VPB 1969 zelfstandig dienen te worden toegepast. De wijziging van het uiteindelijke
belang in een houdstervennootschap leidt daardoor in beginsel tot het vervallen van deze
houdsterverliezen. De vraag rijst vervolgens hoe de beleggingstoets dient te worden toegepast ten aanzien van een houdstervennootschap dan wel ten aanzien van een financieringsvennootschap. Voor de vennootschap die zich (nagenoeg) alleen bezighoudt met het
houden van deelnemingen dient mijns inziens worden aangesloten ten aanzien van het762 In gelijke zin Q.W.J.C.H. Kok, De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting,
WFR 2001/729.
763 Ook art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 staat mijn inziens niet in de weg aan verliesverrekening, aangezien er geen werkzaamheden zijn verricht.
764 Zie over deze regeling uitgebreid hoofdstuk 6 van mijn monografie De handel in verlieslichamen en
de houdsterverliesregeling, FM 98, Kluwer, Deventer 2009.
765 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 10, p. 8.
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geen hiervóór in paragraaf 5.4.3.3 is opgemerkt. Ook hier dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de kwalificatie als houdstermaatschappij op grond van
art. 20, lid 4, Wet VPB 1969, waarbij van belang kan zijn of een deelneming al dan niet
kwalificeert als beleggingsdeelneming en anderzijds de beleggingstoets van art. 20a, lid 4,
aanhef, Wet VPB 1969. Laatstgenoemde toets dient geheel zelfstandig te worden bezien,
waarbij een beoordeling dient plaats te vinden naar de plaats van de beleggingen in de
onderneming.
Ten aanzien van belastingplichtigen die zich nagenoeg alleen bezighouden met het direct
of indirect financieren van verbonden lichamen zal bij de toepassing van de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 moeten worden bepaald welke functie de
desbetreffende groepsvorderingen vervullen in de onderneming. Ik verwijs hier kortheidshalve naar hetgeen in paragraaf 5.4.3.3 is opgemerkt.
5.6.2

Achterwaartse verliesverrekening

Art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 is in feite de spiegelbeeldige bepaling van art. 20a, lid 1, 2 en
3, Wet VPB 1969 in de situatie van achterwaartse verliesverrekening.766 Art. 20a, lid 9,
Wet VPB 1969 bevat echter een geheel zelfstandige regeling, waarbij tevens een geheel
zelfstandig ‘stakingsvereiste’ geldt. Als gevolg van de inperking van de termijn voor achterwaartse verliesverrekening per 1 januari 2007 tot één jaar is art. 20a, lid 9, Wet
VPB 1969 dienovereenkomstig aangepast. Voor verliezen uit de jaren 2009, 2010 en 2011
is de tekst echter aangepast in verband met de (tijdelijk) verruimde mogelijkheid van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar.767 Met betrekking tot verrekening van een
verlies met de belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse768 inkomen uit het
voorafgaande jaar vindt art. 20a, lid 1 t/m 3, Wet VPB 1969 (lees: de aandeelhouderstoets)
overeenkomstige toepassing. Er is dan overigens sprake van de handel in een winstlichaam en niet in een verlieslichaam.769 Uit de wijziging van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969
per 1 januari 2011 blijkt overigens expliciet dat beoogd is de handel in winst-bv’s een halt
toe te roepen.770
Vóór de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 heb ik betoogd dat het
negende lid van art. 20a Wet VPB 1969 als een dode letter kon worden aangemerkt.771 In
HR 21 november 2008, nr. 44.044772 werd namelijk bevestigd dat ten aanzien van de voorwaartse verliesverrekening het verlies het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling niet onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 viel. In art. 20a, lid 9,
Wet VPB 1969 werden lid 1, 2 en 3 vervolgens van overeenkomstige toepassing is verklaard. Hierbij was de vraag wat onder deze overeenkomstige toepassing diende te wor766 De overeenkomstige toepassing van art. 20a, lid 2 en 3, Wet VPB 1969 is toegevoegd bij de eerste
nota van wijziging op de Veegwet Wet IB 2001, Kamerstukken II, 2000-2001, nr. 27 466, nr. 7, p. 5
en 15. Op grond van de tweede volzin van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was deze bepaling ook
van toepassing met betrekking tot achterwaartse verliesverrekening.
767 De volgende toevoeging is gemaakt in art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969: Daarbij wordt voor het in het
eerste lid bedoelde oudste jaar gelezen het oudste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin die wijziging heeft plaatsgevonden en dat valt binnen de voor de belastingplichtige geldende termijn
voor de achterwaartse verliesverrekening, bedoeld in art. 20 Wet VPB 1969.
768 Bedoeld is wederom het Nederlandse inkomen. Ook dit is per 1 januari 2002 niet gewijzigd.
769 De NOB had in zijn commentaar verzocht om de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening te heroverwegen. Zie onderdeel 10.8 van het NOB-commentaar op het wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de
tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 (27 209) van
23 augustus 2000.
770 Zie onder meer Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 3, p. 4 en A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winstbv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424.
771 Zie mijn bijdragen in MBB 2008 nr. 10, p. 363 e.v., ‘Verliesverrekening rondom het jaar van aandelenoverdracht: kill, overkill en underkill’, in WFR 2009/198, ‘Ruim baan voor verliesverrekening in het jaar van de aandelenoverdracht? Een beschouwing naar aanleiding van HR 21 november 2008, nr. 44.044’.
772 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22.
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den verstaan. In de parlementaire geschiedenis is omtrent de ratio van het negende lid
opgemerkt:
‘De maatregel van de beperking van de verliescompensatie is op grond van het zevende
[thans negende lid, DRP] lid van overeenkomstige toepassing in de omgekeerde situatie,
namelijk de terugwenteling van verliezen. Na een belangrijke aandeelhouderswisseling kunnen verliezen van dat jaar en van latere jaren in beginsel niet meer achterwaarts worden
verrekend met de winst van de jaren vóór de aandeelhouderswisseling. (...) Of sprake is van
een belangrijke aandeelhouderswisseling wordt bij de achterwaartse verliesverrekening
beoordeeld door het jaar van de wijziging te vergelijken met het begin van het derde jaar
voorafgaande aan de wijziging. Dit volgt uit de tweede volzin van het zevende lid. (...) Dit
referentietijdstip houdt verband met de termijn van de achterwaartse verliesverrekening.’773
Bovenstaande passage ziet nog op de vóór 1 januari 2007 geldende termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar. Op basis van de huidige termijn van achterwaartse verliesverrekening was nog slechts de vergelijking van belang tussen het jaar van
de belangrijke aandeelhouderswijziging en het daaraan voorafgaande jaar.774 Overeenkomstige toepassing in combinatie met HR 21 november 2008, nr. 44.044775 zou dan tot
de gevolgtrekking leiden dat lid 9 daarmee zinledig was geworden.
In mijn monografie heb ik mij daarom hardop afgevraagd of art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969
mede in verband met de termijn voor achterwaartse verliesverrekening niet beter kon
vervallen.776 Misbruik zou immers niet of nauwelijks meer kunnen voorkomen. De praktijk bleek weerbarstiger, maar vooral ook creatiever. Belastingplichtigen (en hun adviseurs) bleken dankbaar gebruik te maken van het feit dat art. 20, lid 9, Wet VPB 1969 niet
werkte in de situatie van binnenjaarse verliesverrekening in het jaar van de belangrijke
aandeelhouderswisseling. Vennootschappen die hun activa hadden verkocht en een winst
hadden gerealiseerd werden hierbij verkocht aan een derde, die vervolgens binnen hetzelfde jaar een aftrekpost creëerde, bijvoorbeeld als gevolg van willekeurige afschrijving.
Ook kon de vennootschap bijvoorbeeld worden opgenomen als moedermaatschappij in
een fiscale eenheid, waarna de verliezen van de dochtermaatschappijen vanaf het
moment van totstandkoming van de fiscale eenheid binnen hetzelfde jaar konden worden
verrekend.777 Uit de parlementaire behandeling valt op te maken dat het budgettaire
belang dusdanig groot was (circa € 100 miljoen) dat een wetswijziging noodzakelijk

773 (Eerste) nota van wijziging, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 7. Veel meer wordt er ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening en de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet opgemerkt. In de memorie van toelichting bij art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969 werd nog opgemerkt
dat deze bepaling tevens beoogde een dam op te werpen tegen onbedoeld gebruik van achterwaartse verrekening van investeringsbijdragen. In algemene zin kan dan ook gesteld worden dat
deze bepaling beoogde te voorkomen dat op ongeëigende wijze gebruik werd gemaakt van het
‘belaste’ verleden van de vennootschap. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 305. p. 23 en 24.
774 Vorenstaande vergelijking laat zich overigens maar moeilijk lezen in art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969.
De laatste volzin vermeldt in dit kader dat voor het oudste jaar in lid 1 moet worden gelezen het
jaar voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging. Maar dit betreft nu juist een
winstjaar en niet het ‘oudste verliesjaar’. Dient men het eerste lid dan zo te lezen dat er sprake is
van ‘winstverrekening’ in plaats van verliesverrekening? Op basis van de hiervoor gememoreerde
toelichting moet men kennelijk maar begrijpen dat het slechts gaat om de vraag welke jaren met
elkaar moeten worden vergeleken en niet om de techniek van verliesverrekening versus ‘winstverrekening’.
775 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22.
776 D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer,
Deventer 2009, p. 103.
777 De moedermaatschappij sluit immers bij het aangaan van de fiscale eenheid haar boeken niet af.
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was.778 Hierdoor was het noodzakelijk dat art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 werd gewijzigd in
die zin dat verliesverrekening over het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisseling niet langer mogelijk was.779 Het resultaat uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling wordt hierbij opgesplitst in een resultaat uit de periode voor de aandeelhouderswisseling (periode 1) en een resultaat uit het jaar na de belangrijke aandeelhouderswisseling (periode 2). Een negatief resultaat wordt hierbij toegerekend aan het
voorafgaande respectievelijk het volgende jaar. Verliesverrekening over het tijdstip van
de belangrijke aandeelhouderswisseling heen (en vice versa) lijkt daarmee definitief een
halt te zijn toegeworpen.780
Het is zeer opvallend dat art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 een eigen stakingsvereiste kent dat
gebaseerd lijkt te zijn op de tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Zo is een verlies
wel achterwaarts verrekenbaar als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
a. in de tussenliggende periode zijn de werkzaamheden van de belastingplichtige niet
nagenoeg geheel, d.w.z. voor ten minste 90%, gestaakt;781 en
b. gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het verlies is geleden en in
het jaar waarin de belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse (lees: Nederlandse) inkomen is behaald waarmee het verlies achterwaarts zou worden verrekend,
bestaan de bezittingen van de belastingplichtige niet grotendeels, d.w.z. voor meer
dan 50%, uit beleggingen. Deze beleggingstoets komt overeen met de beleggingstoets
van art. 20a, lid 4, aanhef en lid 6, Wet VPB 1969.
Als gevolg van de wijziging van het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011
kan achterwaartse verliesverrekening overigens überhaupt niet meer plaatsvinden. Een
verlies uit periode 2 wordt immers toegerekend aan het volgende jaar (t+1). Een eventueel
verlies uit jaar t+1 kan vervolgens niet meer worden teruggewenteld naar een eventueel
positief resultaat uit periode 1. De overeenkomstige toepassing van het eerste lid belet dit.
Met recht kan men zich afvragen waarom ten aanzien van voorwaartse verliesverrekening
een andere activiteitentoets en inkrimpingstoets heeft te gelden dan het stakingsvereiste
ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening. Over de achterliggende gedachte van
deze uiteenlopende vereisten kan men alleen maar gissen, aangezien dit verschil in de
parlementaire geschiedenis niet nader is gemotiveerd. Het belangrijkste verschil tussen
beide toetsen is gelegen in de marge tussen ten minste 90% (nagenoeg geheel) van art. 20a,
lid 9, onderdeel a, Wet VPB 1969 en de duurzame inkrimping van meer dan 70% van
art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Wat betreft achterwaartse verliesverrekening is daarmee sprake van een versoepeling ten opzichte van voorwaartse verliesverrekening, omdat voor het beletten van achterwaartse verliesverrekening op grond van
art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 een grotere inkrimping vereist is dan ten aanzien van voor-

778 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 3. Zie tevens A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt
geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424 en A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der
Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De (on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’,
NTFR 2010/2802.
779 Zie hiervoor uitgebreider paragraaf 5.3.
780 Mogelijkheden lijken nog wel te bestaan ten aanzien van ongerealiseerde verliezen. Zie hierover
D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312 en mijn Opinie in NTFR, ‘Over
handel in ongerealiseerde verliezen’, NTFR 2011/893. Zie tevens paragraaf 5.6.3.2 hierna.
781 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 had de Hoge Raad reeds in deze zin beslist in HR 29 januari 1997, nr. 31.847, BNB 1997/89. Als gevolg van de verkorte termijn van achterwaartse verliesverrekening van één jaar rijst overigens de vraag welke betekenis aan de zinsnede ‘in de tussenliggende periode’ moet worden toegekend. Mijns inziens kan hieronder niet anders worden verstaan dan de periode in het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling tot aan het moment
van deze belangrijke aandeelhouderswisseling. Het (gehele) winstjaar zelf is naar mijn mening
niet onder de tussenliggende periode begrepen. Vanzelfsprekend bevat het stakingscriterium van
lid 9 overigens ook geen inkrimpingstoets als opgenomen in onderdeel b van art. 20a, lid 4,
Wet VPB 1969. Dit is logisch, aangezien achteraf geen sprake kan zijn van een voornemen tot
inkrimping.
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waartse verliesverrekening, namelijk van 90% of meer. De andersluidende voorwaarden
voor de achterwaartse verliesverrekening roepen toch wel de vraag op waarom ook voor
de voorwaartse verliesverrekening niet dichter bij het oude art. 20, lid 5, Wet VPB 1969
kon worden aangesloten. In elk geval bevreemdt het dat de wetgever niet heeft gekozen
voor een eensluidend stakingscriterium van ofwel 70% ofwel 90%.
5.6.3

Vrijwillige herwaardering ex art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969

Het twaalfde lid is in feite de sluitpost van art. 20a Wet VPB 1969. Wanneer de belastingplichtige op enig moment geconfronteerd wordt met verval van de verrekenbare verliezen, dan bestaat ingevolge dit twaalfde lid de mogelijkheid om alle op dat moment aanwezige vermogensbestanddelen te herwaarderen naar de werkelijke waarde.782 De aldus
zichtbaar geworden stille reserves kunnen dan worden verrekend met de op dat moment
aanwezige verrekenbare verliezen. Een eventueel restant aan verrekenbare verliezen
komt definitief te vervallen.783 Ook kan een herinvesteringsreserve – dit is immers een
reeds zichtbaar geworden stille reserve – in de winst worden opgenomen.784 Met de herwaarderingsmogelijkheid van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 is op eenvoudige wijze uitvoering gegeven aan de onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 gewezen arresten
HR 6 juni 1979, nr. 19.154, BNB 1980/214, HR 12 februari 1986, nr. 23.275, BNB 1986/201
en HR 22 maart 1995, nr. 29.493, BNB 1995/152. In deze arresten besliste de Hoge Raad
voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 dat stille reserves die vóór de aandelenoverdracht waren ontstaan, maar na de aandelenoverdracht werden gerealiseerd,
wel konden worden benut om de verliezen van de oude onderneming die vóór de aandelenoverdracht waren geleden, te verrekenen. Voorts is van belang dat art. 20a, lid 12,
Wet VPB 1969 in feite een codificatie betreft van de hiervóór genoemde jurisprudentie.
Het lijkt er dan ook op dat indien de belastingplichtige ervoor kiest om art. 20a, lid 12,
Wet VPB 1969 niet toe te passen, hij dit niet alsnog kan doen bij realisatie van de stille
reserves met een beroep op deze jurisprudentie. Geheel zeker is dit echter niet.785
Uit de tekst van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 kan worden afgeleid dat de belastingplichtige expliciet de herwaardering dient toe te passen, de inspecteur past een herwaardering
niet ambtshalve toe. Daarnaast lijkt er geen ruimte te bestaan voor de inspecteur om een
herwaardering te weigeren, behoudens voor zover de inspecteur de werkelijke waarde
van het vermogensbestanddeel betwist. Zoals uit de wettekst blijkt, is de herwaarderingsmogelijkheid toegespitst op bezittingen. Gaat de verhoging gepaard met een verhoging
van de boekwaarde van een verplichting, dan is herwaardering van de bezittingen in
zoverre niet mogelijk. Hierbij moet blijkens de toelichting op de (eerste) nota van wijziging bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een belastingplichtige aandelen in
een beursfonds heeft en callopties op die aandelen heeft geschreven. De aandelen in dat
fonds kunnen op grond van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 dan slechts worden opgewaardeerd voor zover deze (op)waardering – gezien de uitoefenprijs van de optie – niet zou lei-

782 De wettekst van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 spreekt overigens over ‘bezittingen’, terwijl de parlementaire geschiedenis spreekt over ‘vermogensbestanddelen’. Mijns inziens is geen verschil
beoogd.
783 Tenzij een beroep kan worden gedaan op toepassing van de hardheidsclausule bij terugoverdracht van de aandelen aan de oorspronkelijke aandeelhouder(s). Zie paragraaf 5.3.2.1.
784 De expliciete vermelding van de herinvesteringsreserve is op verzoek van de Nederlandse Orde
van Belastingadviseurs bij tweede nota van wijziging aan art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 toegevoegd, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 8, p. 3.
785 Zoals ik heb aangegeven in NTFR 2011/893, kan de toezegging van de staatssecretaris in het besluit
van 6 mei 2008 echter ook ruimhartiger worden opgevat. Dit lijkt mij echter niet zijn bedoeling.
Zie D.R. Post, ‘Over handel in ongerealiseerde verliezen’, NTFR 2011/893.
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den tot een opwaardering van de optieverplichting.786 Uit de memorie van toelichting kan
worden afgeleid dat alleen die bezittingen zouden mogen worden geherwaardeerd die
binnen de onderneming werden gebruikt op het moment dat de verliezen zijn ontstaan.787 In de nota naar aanleiding van het verslag is echter opgemerkt dat alle bezittingen/vermogensbestanddelen voor herwaardering in aanmerking komen.788 Uit de wettekst blijkt niet dat de herwaarderingsmogelijkheid beperkt is tot die bezittingen die binnen de onderneming werden gebruikt op het moment dat de verliezen zijn ontstaan,
zodat mijns inziens de visie in de nota naar aanleiding van het verslag de juiste is.789 Goodwill komt mijns inziens ook in aanmerking voor herwaardering, zelfs indien dit zelfgekweekte goodwill is. De herwaardering kan ook gedeeltelijk plaatsvinden. Hierbij mag de
belastingplichtige kiezen of en, zo ja, welke vermogensbestanddelen hij herwaardeert.
Ook een herinvesteringsreserve mag gedeeltelijk vrijvallen.790 Deze vrijheid is bijvoorbeeld nuttig als de verrekenbare verliezen minder bedragen dan het totaal van de herinvesteringsreserve en de stille reserves.791 De staatssecretaris van Financiën heeft expliciet
bevestigd dat na herwaardering van een vermogensbestanddeel de afschrijving mag
plaatsvinden over deze hogere waarde. Wel dient hierbij opnieuw te worden gekeken
naar de afschrijvingstermijn en de restwaarde.792
Tot 1 januari 2011 vond de herwaardering plaats door de vermogensbestanddelen te herwaarderen op de eindbalans van het jaar dat voorafging aan het jaar waarin de situatie
zich voordoet waardoor de verliesverrekening niet langer mogelijk is. Dit was tot 1 januari
2011 immers het tijdstip vanaf wanneer de verliezen niet langer voorwaarts verrekenbaar

786 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 19. Het komt mij voor dat de door de Hoge Raad
geformuleerde criteria voor samengestelde waardering van bezittingen en schulden (‘hedge
accounting’) in het zogeheten ‘cacaobonenarrest’ (HR 10 april 2009, nr. 42.916, NTFR 2009/821,
V-N 2009/18.19) tevens een rol kunnen spelen bij de vraag of en in hoeverre een opwaardering kan
plaatsvinden. In dat arrest gaf de Hoge Raad criteria op grond waarvan met elkaar samenhangende bezittingen en schulden gezamenlijk gewaardeerd dienen te worden. De Hoge Raad koos
hierbij een correlatie van 80 tot 125%, waarbij vermoedelijk aansluiting is gezocht bij de International Accounting Standards (IAS 39).
787 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 13.
788 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43.
789 In dezelfde zin P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’,
TFO 2000/286, p. 293-294. Overigens valt te betwijfelen of de opvatting van Kavelaars dat art. 20a,
lid 12, Wet VPB 1969 overbodig juist is, omdat herwaardering van bezittingen op grond van
art. 3.25 Wet IB 2001 (goed koopmansgebruik) altijd tot de mogelijkheden zou behoren. Herwaardering lijkt immers op basis van goed koopmansgebruik niet toegestaan. Zie tevens D.R. Post,
‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’, TFO 2011/116.
790 Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43 en het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/
984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, V-N 2008/27.16, onderdeel 6.2. Andere fiscale reserves zoals
de egalisatiereserve en de oudedagsreserve van art. 3.53, lid 1, onderdelen a en b, Wet IB 2001
komen echter niet voor (gedeeltelijke) vrijval in aanmerking. Gezien het specifieke karakter van
de oudedagsreserve kan ik mij dit voorstellen, maar ten aanzien van de egalisatiereserve is dit
moeilijker verdedigbaar.
791 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43.
792 Zie het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, V-N 2008/27.16,
onderdeel 6.3.
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zouden zijn op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969.793 Op deze herwaardering kon tot
het tijdstip waarop de aanslag over dit (voorafgaande) jaar onherroepelijk vaststond, worden teruggekomen. Zodra de aanslag over het daaropvolgende winstjaar definitief was,
stond vast dat die oude verliezen niet meer verrekenbaar waren.794 In onderdeel 6.4 van
het besluit van 6 mei 2008 had de staatssecretaris van Financiën overigens nog een handreiking gedaan voor de situatie dat een aanslag van het jaar voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging reeds onherroepelijk vaststond. De belastingplichtige
diende in dat geval zijn keuze voor herwaardering kenbaar te maken uiterlijk op het tijdstip waarop de aanslag over het jaar waarin de belangenwijziging heeft plaatsgevonden
onherroepelijk werd. Tevens werd gewezen op de mogelijkheid tot het vragen van zekerheid op grond van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969.795
Met de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 is de cesuur van deze bepaling weer (terug)verschoven naar het moment van de belangrijke aandeelhouderswisseling. Vanzelfsprekend ligt het dan ook voor de hand om voor het tijdstip van de herwaarderingsmogelijkheid van het twaalfde lid bij dit moment aan te haken. Over dit laatste
punt heeft de staatssecretaris in de nota naar aanleiding van het verslag bij de oorspronkelijke voorstel van de wetswijziging in 2011 opgemerkt, dat de herwaardering plaatsvindt op het tijdstip direct voorafgaand aan het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisseling.796 Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging echter nog niet uit van de toerekening van een verlies aan het voorafgaande dan wel volgende jaar. Onduidelijk is daarom
of eerst toerekening van het verlies dient plaats te vinden of eerst herwaardering. Indien
de herwaardering plaatsvindt vóór de toerekening, hoeft mogelijk zelfs geen toerekening
meer plaats te vinden, indien de herwaardering leidt tot winst in de desbetreffende periode.
De herwaarderingsmogelijkheid van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 haalt (gedeeltelijk) de
angel uit de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in bonafide situaties en is daarmee
mijns inziens een proportionele maatregel om aan de onbillijke toepassing van deze bepaling tegemoet te komen. De verbazing is dan ook groot dat de wetgever een dergelijke
mogelijkheid wel geeft bij een antimisbruikbepaling als art. 20a Wet VPB 1969, maar een
soortgelijke regeling heeft afgewezen indien verliezen dreigen te verdampen als gevolg
van het verstrijken van de reguliere termijnen voor verliescompensatie.797
5.6.3.1
Samenloop tussen art. 20a, lid 11 en lid 12, Wet VPB 1969
Het is mogelijk dat een samenloop optreedt tussen de toepassing van het elfde en het
twaalfde lid van art. 20a Wet VPB 1969. Op basis van het elfde lid kan de belastingplichtige, indien niet is voldaan de beleggingstoets, maar wel aan de activiteitentoets en de

793 Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’,
WFR 2001/729. In onderdeel 6.3 en 6.4 van besluit van 7 augustus 2002, nr. CPP2002/1751M,
NTFR 2002/1154, BNB 2002/358, V-N 2002/39.17 werd nog aangegeven hoe dient te worden omgegaan met een herwaardering indien de belangrijke aandeelhouderswijziging zich had voorgedaan
voor de inwerkingtreding van art. 20a Wet VPB 1969. In latere versies van dit besluit zijn deze
onderdelen komen te vervallen, vermoedelijk vanwege het geringe belang ervan.
794 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43. De staatssecretaris sprak van een winstjaar, maar
uiteraard kon in dit jaar, het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, ook sprake zijn
van een verlies.
795 Onderdeel 6.4 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176,
V-N 2008/27.16. De Redactie Vakstudienieuws oppert nog de vraag of het vereist is dat verzocht
wordt om zekerheid om de goedkeuring deelachtig te worden. Naar mijn mening is dit niet het
geval.
796 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 61.
797 Kamerstukken II, 2005-2006, nr. 30 572, nr. 4, p. 13. Zie in gelijke zin J.C.M. van Sonderen, ‘(Grensoverschrijdende) verliesverrekening’, MBB 2005 nr. 6, p. 205 en J.C.M. van Sonderen en
Q.W.J.C.H. Kok, ‘Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de
liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties’, MBB 2006 nr. 7-8,
p. 294 en paragraaf 3.4.2.
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inkrimpingstoets, op verzoek de verliezen uit deze jaren nog wel voorwaarts verrekenen,
terwijl op grond van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 de mogelijkheid bestaat tot herwaardering van vermogensbestanddelen. Uit de tekst van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 volgt
mijns inziens dat deze bepalingen ten aanzien van hetzelfde verliesjaar niet tegelijkertijd
kunnen worden toegepast. Art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 vermeldt immers dat deze bepaling van toepassing is, indien verliezen niet meer verrekenbaar zijn op grond van art. 20a
Wet VPB 1969. Toepassing van lid 11 leidt er nu juist toe dat de verliezen nog wel voorwaarts verrekenbaar zijn. Deze visie is bevestigd door de staatssecretaris in onderdeel 6.1
van het Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. Kiest
de belastingplichtige met betrekking tot een verlies uit een jaar voor de mogelijkheid van
art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969, dan kan niet tevens worden gekozen voor de herwaarderingsmogelijkheid van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969. Ten aanzien van andere verliesjaren
die normaliter zouden komen te vervallen, aangezien niet kan worden voldaan aan de
beleggingstoets, kan echter wel worden gekozen voor de herwaarderingsmogelijkheid
van lid 12. Strikt genomen is aldus geen sprake van samenloop omdat het verschillende
verliesjaren betreft. Samenloop zou zich voordoen indien de belastingplichtige in enig
jaar het twaalfde lid zou willen toepassen, en een eventueel restant verlies (na herwaardering) alsnog voorwaarts zou willen verrekenen op grond van het elfde lid. Dit laatste nu is
niet mogelijk.
De vraag rijst overigens nog hoe bij gelijktijdige toepassing van het elfde en twaalfde lid
moet worden omgegaan met stille reserves die zijn aangegroeid in jaren waarin het elfde
lid is toegepast. Logischerwijs zou in dergelijke samenloopsituaties geen herwaardering
moeten kunnen plaatsvinden van stille reserves die zijn aangegroeid in jaren waarin
wordt gekozen voor activiteitencompartimentering ex art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969. In
feite komt dit neer op een vorm van compartimentering.
Het voorbeeld in genoemd onderdeel 6.1 van het besluit van 6 mei 2008 geeft geen uitsluitsel over de vraag of latente stille reserves uit jaren waarin het elfde lid is toegepast
mogen worden geherwaardeerd. De opmerking van de staatssecretaris dat in de praktijk
bij toepassing van het elfde lid normaliter ook minder behoefte aan de mogelijkheid tot
opwaardering bestaat, deel ik overigens niet.798 Mede in het kader van de ingeperkte termijn van voorwaartse verliesverrekening per 1 januari 2007 tot negen jaar zou toepassing
van de herwaarderingsmogelijkheid bij het elfde lid (maar ook overigens in het kader van
de reguliere verliesverrekeningsregels) niet hebben misstaan. Wanneer de belastingplichtige over voldoende stille reserves beschikt om alle openstaande verliezen te verrekenen
als gevolg van de toepassing van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 lijkt toepassing van deze
bepaling zelfs de voorkeur te genieten boven een verzoek om toepassing van art. 20a,
lid 11, Wet VPB 1969.
5.6.3.2
Latente verliezen en winsten
Reeds onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 bepaalde de Hoge Raad dat
stille reserves die vóór de aandelenoverdracht waren ontstaan, maar na de aandelenoverdracht werden gerealiseerd, wel konden worden benut om de verliezen van de oude
onderneming die vóór de aandelenoverdracht waren geleden, te verrekenen. In BNB 1995/
152 oordeelde de Hoge Raad hierbij dat verliezen (i.e. negatieve stille reserves) die pas tot
uitdrukking kwamen na de aandeelhouderswisseling tevens onder het bereik van art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 vielen. In HR 9 april 2004, nr. 39.406, NTFR 2004/553, BNB 2004/
218, V-N 2004/21.14 bepaalde de Hoge Raad voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 dat een liquidatieverlies dat pas gerealiseerd wordt na de aandeelhouderswijziging, ook onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kan vallen, indien dit verlies voortvloeit uit feiten en omstandigheden van vóór de belangenwij-

798 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4224. Kok ziet overigens (afgezien van het
budgettaire belang) geen bezwaren om herwaardering toe te staan indien voor activiteitencompartimentering wordt gekozen, Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/6436, p. 736.
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ziging.799 Met Van Wagensveld en Brands800 kon echter worden afgevraagd of de Hoge
Raad tot deze beslissing is gekomen ten aanzien van alle liquidatieverliezen die pas na de
belangenwijziging tot uitdrukking komen dan wel of de Hoge Raad zich heeft uitgelaten
over de specifieke – enigszins gekunstelde – feiten en omstandigheden van het arrest.801
Betoogd zou kunnen worden dat niet alle latente liquidatieverliezen noodzakelijkerwijs
onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 vielen en dat het arrest
restrictief dient te worden uitgelegd. Met het arrest HR 26 februari 2010, nr. 08/03581,
NTFR 2010/529 (met mijn noot), BNB 2010/125, V-N 2010/13.23 is echter definitief bevestigd
dat latente liquidatieverliezen onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 vallen.
Daarmee is echter niet gezegd dat dit arrest en BNB 2004/318 zonder meer kunnen worden
toegepast op art. 20a Wet VPB 1969. Anderzijds valt op grond van doel en strekking van
art. 20a Wet VPB 1969 niet goed in te zien, waarom de hiervoor genoemde jurisprudentie
op basis van doel en strekking niet van toepassing zou zijn onder art. 20a Wet VPB 1969.
Ook de staatssecretaris van Financiën is van mening dat de hiervóór vermelde jurisprudentie onder de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 zijn belang heeft behouden, getuige
onderdeel 2.5 van het besluit van 6 mei 2008.802 De staatssecretaris geeft hierbij echter
aan dat de jurisprudentie ten aanzien van zowel latent aanwezige verliezen als latent aanwezige winsten van toepassing nog steeds van belang is. Zoals ik hiervoor reeds aangaf,
betwijfel ik of de jurisprudentie ten aanzien van latent aanwezige stille reserves nog van
toepassing is. Art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 betreft immers een codificatie van de jurisprudentie zoals gewezen onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ten aanzien van positieve
stille reserves.
Reeds eerder heb ik betoogd dat ik – in tegenstelling tot de staatssecretaris – niet zonder
meer overtuigd ben dat de hiervoor genoemde jurisprudentie zoals gewezen onder art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ten aanzien van latente (liquidatie)verliezen nog van toepassing
zou zijn op art. 20a Wet VPB 1969.803 De wetgever heeft er immers voor gekozen om de
jurisprudentie ten aanzien van latente resultaten te codificeren in het huidige art. 20a,
lid 12, Wet VPB 1969. Hierbij is ervoor gekozen om slechts een regeling te treffen ten aanzien van latente winsten. Met ingang van 1 januari 2011 lijkt nog sterker beargumenteerd
te kunnen worden dat latente verliezen niet langer onder het toepassingsbereik van
art. 20a Wet VPB 1969 vallen.
Het gewijzigde art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt immers per 1 januari 2011 dat de verliezen die zijn geleden voor het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisseling – in
afwijking van art. 20 Wet VPB 1969 – niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn. Wat
betreft resultaten uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling voor en na de
belangrijke aandeelhouderswisseling heeft dit tot gevolg dat een afzonderlijke berekening dient te worden gemaakt van deze resultaten. Wanneer deze berekening leidt tot een
negatieve uitkomst, vindt toerekening plaats van dit resultaat aan het voorafgaande respectievelijk het volgende jaar. Uit de wettekst blijkt (nog duidelijker dan uit de tekst tot

799 Het tijdstip waarop een liquidatieverlies in aanmerking mag worden genomen op grond van
art. 13d, lid 9, Wet VPB 1969 is hierbij overigens niet van belang. Vgl. r.o. 6.3 van het arrest
BNB 2004/218. Zie ook HR 27 maart 1991, nr. 26.409, BNB 1991/204, waarin de Hoge Raad besliste
dat nagekomen vaste-inrichtingsbaten nog wel in aanmerking konden komen voor verliesverrekening, ondanks de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
800 T.C. van Wagensveld en J.P. Brands, ‘Verliesverrekening bij nagekomen liquidatieverlies’,
WFR 2005/246.
801 In de casus van het arrest ging het kort gezegd om het terugnemen van een afwaarderingsverlies
van een vordering op een deelneming vóór de belangenwijziging als gevolg van de omzetting van
de vordering in aandelenkapitaal. Door deze omzetting werd het opgeofferde bedrag verhoogd,
waarna een aandeelhouderswijziging plaatsvond en de deelneming alsnog werd geliquideerd. Het
liquidatieverlies uitte zich derhalve na de belangrijke aandeelhouderswijziging.
802 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, V-N 2008/27.16.
803 Zie D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312 en D.R. Post, ‘Over handel
in ongerealiseerde verliezen’, Opinie in NTFR 2011/893.
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1 januari 2011) dat het gaat om geleden verliezen respectievelijk de genoten winst. In de
memorie van toelichting is dit uitdrukkelijk bevestigd:804
‘De aanpassing van het eerste lid van artikel 20a van de Wet Vpb 1969 betekent dat een in
het overdrachtsjaar over de periode tot het tijdstip van overdracht gerealiseerd verlies
[vet, DRP] niet voorwaarts kan worden verrekend met latere winsten, ook niet met een positieve belastbare winst van het overdrachtsjaar over de periode na de overdracht.’
De wettekst schrijft derhalve een (fictieve) resultaatbepaling voor in het jaar van de aandelenoverdracht over de periode voor en na de belangrijke aandeelhouderswijziging,
waarbij het gaat om de genoten winst. Deze winst kan in mijn optiek niet op een andere
wijze worden bepaald dan met inachtneming van de regels voor het bepalen van de jaarwinst en goed koopmansgebruik.805 Dit betekent dat latente verliezen slechts binnen de
kaders van goed koopmansgebruik in aanmerking hoeven te worden genomen. Hieruit
volgt dat uit oogpunt van voorzichtigheid latente verliezen in aanmerking mogen worden
genomen.806 Dit is echter niet verplicht. Slechts onder omstandigheden kan sprake zijn
van een zodanig waardedaling dat deze op grond van goed koopmansgebruik verplicht in
aanmerking dient te worden genomen.807 In dergelijke situaties is echter geen sprake
meer van een latent verlies, omdat goed koopmansgebruik in dit geval voorschrijft dat het
verlies in de jaarwinst wordt opgenomen. Met andere woorden: het verlies zit in dergelijke gevallen reeds in de ‘reguliere’ jaarwinst verwerkt. Het vorenstaande betekent naar
mijn mening dat per 1 januari 2011 latente verliezen niet (langer) onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. De twijfel die nog kon bestaan ten aanzien van
de toepassing van deze bepaling tot 1 januari 2011 is na deze datum weggenomen als
gevolg van de gekozen wetssystematiek, de tekst van de wet en de parlementaire toelichting daarop. Daarmee is de visie van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 2.5 van
het besluit van 6 mei 2008 in elk geval na 1 januari 2011 achterhaald.808 Indien de wetgever eventueel ongewenst gebruik van handel in ongerealiseerde verliezen wenst te bestrijden, rest naar mijn mening slechts een wetswijziging. Een groter brevet van onvermogen
had de wetgever zich wat betreft de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dan ook niet
kunnen opspelden.
5.6.4

Samenloop met de doorschuif- en inhaalregeling

5.6.4.1
Art. 46 BvdB 2001
Met ingang van 1 januari 2001 bevat het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting
2001 een bepaling tegen de handel in lichamen met een vaste inrichting die beschikt over
doorgeschoven buitenlandse winsten dan wel over voort te wentelen buitenlandse bronbelasting. Art. 46 BvdB 2001 bepaalde tot 1 januari 2012 dat bij een wijziging van het
belang in belangrijke mate onder omstandigheden deze gestalde winsten en/of onverrekende bronbelasting niet in aanmerking konden worden genomen bij de berekening van
de vermindering van dubbele belasting op grond van art. 33 BvdB 2001.809 De verkoop van
een dergelijk lichaam aan een derde kan onder omstandigheden aantrekkelijk zijn,
omdat aan de gestalde winsten dan wel onverrekende belasting nog een zekere waarde
kan worden toegekend, indien de activiteiten van de vaste inrichting weliswaar zijn
gestaakt, maar nieuwe activiteiten worden opgestart die Nederlands inkomen genereren.
De belastingplichtige heeft hierbij in het verleden zijn mogelijkheden om een vrijstelling
804 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 3, p. 33.
805 In gelijke zin A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424,
onderdeel 3.5.
806 Voor liquidatieverliezen ex art. 13d Wet VPB 1969 geldt echter een uitzondering.
807 Vgl. o.a. HR 30 maart 1995, nr. 12.236, BNB 1955/183 en HR 17 april 1991, nr. 27.074, BNB 1991/165.
808 Hetzelfde geldt overigens voor enkele andere in het besluit opgenomen standpunten. Zie hierover
nader D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s’, WFR 2011/312, onderdeel 4.
809 In art. 10, lid 8 (en daarvoor in lid 2), BvdB 1989 was een soortgelijke regeling opgenomen.
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ter voorkoming van dubbele belasting te claimen dan wel om bronbelasting te verrekenen
niet (volledig) kunnen benutten.
Art. 46 BvdB 2001 is sterk vergelijkbaar met art. 20a Wet VPB 1969 en beoogt – analoog
aan art. 20a Wet VPB 1969 – te voorkomen dat bij de overdracht van een dergelijke vennootschap onbedoeld gebruik kan worden gemaakt van de doorgeschoven winsten of de
voortgewentelde bronbelasting. Bij een belangrijke aandeelhouderswisseling worden
deze doorgeschoven winsten of voortgewentelde bronbelasting niet in aanmerking genomen. Daarnaast bepaalt art. 46, lid 3 BvdB 2001 dat art. 15ae Wet VPB 1969 van overeenkomstige toepassing is. De analoge toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (met uitzondering van lid 9) lijkt logisch. Bonafide gevallen blijven hierbij in beginsel buiten het toepassingsbereik van art. 46 BvdB 2001, terwijl tevens een verzoek om zekerheid kan worden
gedaan, naar analogie van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969. De mogelijkheid tot herwaardering op grond van bijvoorbeeld art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 kan er toe leiden dat nog
een gedeelte van de doorgeschoven winsten of onverrekende bronbelasting alsnog kan
worden benut en alsdan tot een vermindering kan leiden.810 Een belangrijk nadeel is echter dat men de toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 in vol ornaat – derhalve inclusief toepassing van de beleggingstoets, de activiteitentoets en de inkrimpingstoets – dient toe te
passen bij situaties waarbij art. 46 BvdB 2001 een rol speelt. Dit betekent tevens dat in
voorkomende gevallen de over- en underkill van art. 20a Wet VPB 1969 is geïncorporeerd
in art. 46 BvdB 2001. Voorts is van belang dat de toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 moeten
worden toegepast op het niveau van de belastingplichtige en niet slechts op de vaste
inrichting (die er wellicht niet meer is). In de praktijk zal daarom lang niet altijd eenduidig
zijn vast te stellen of aan de (analoge) voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 zal zijn voldaan.
Recentelijk heeft Rechtbank Den Haag art. 46 BvdB 2001 overigens in strijd geacht met de
goede trouw jegens de verdragspartners.811 Het hof was echter een andere mening toegedaan,812 waardoor de Hoge Raad het uiteindelijke oordeel zal moeten vellen.
Als gevolg van de invoering van de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen per 1 januari
2012 geldt art. 46 BvdB 2001 per deze datum nog slechts ten aanzien van lichamen met
onverrekende bronbelasting. Ten aanzien van stallingswinsten uit de jaren vóór 1 januari
2012, geldt op grond van art. 34 BvdB 2001 dat de regels zoals die luidden op 31 december
2011 van toepassing blijven. Dit geldt derhalve ook voor art. 46 BvdB 2001.813
5.6.4.2
Samenloop met de inhaalregeling
De toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 voor wat betreft de beleggings- en activiteitentoets van lid 4 kan, zoals vermeld, onevenwichtig uitpakken ten aanzien van binnenlands
belastingplichtigen die een vaste inrichting hebben in het buitenland dan wel ten aanzien
van buitenlands belastingplichtige die in Nederlands een onderneming drijven met
behulp van een vaste inrichting (zie paragraaf 5.2.4 hiervoor en paragraaf 5.8 hierna). Dit,
omdat in beginsel alle bezittingen en activiteiten van de belastingplichtige meetellen voor
de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20a, lid 4, Wet
VPB 1969. Voor wat betreft de samenloop van art. 20a Wet VPB 1969 met de toepassing
van de inhaalregeling van art. 35 BvdB 2001 kunnen tevens onevenwichtigheden ontstaan, wanneer de verliezen komen te vervallen op grond van art. 20a Wet VPB 1969, maar

810 Vgl. nota van toelichting, besluit van 21 november 2000, Stb. 2000, 642, p. 52-53. Ik lees art. 46
BvdB 2001 overigens zo dat het niet noodzakelijk is om de herwaarderingsmogelijkheid van
art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 daadwerkelijk toe te passen. Slechts voor de toepassing van art. 46
BvdB 2001 wordt deze bepaling dan toegepast.
811 Zie de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 13 oktober 2010, nr. AWB 09/3088, V-N 2010/64.12,
NTFR 2011/408 (met mijn noot).
812 Hof Den Haag 11 oktober 2011, nr. 10/00776, NTFR 2012/24 (met mijn noot).
813 Zie art. XXI van het Verzamelbesluit 2012, Stb. 2011, 677.
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de inhaalregeling tegelijkertijd wel van toepassing zou blijven.814 Deze problematiek
blijft na invoering van de objectvrijstelling per 1 januari 2012 actueel, aangezien art. 35
BvdB 2001 inhoudelijk nog zal ‘voortleven’ in art. 33b Wet VPB 1969.815 De problematiek
kan worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld:816
Voorbeeld
Een binnenlands belastingplichtige met een vaste inrichting in land X behaalt
in jaar 1 t/m 3 de volgende resultaten:
Jaar

1

2

3

Totaal

Buitenlandse winst

(100)

0

200

100

Nederlandse winst

30

(20)

200

210

(70)

(20)

400

310

Wereldwinst

Op 1 januari van jaar 3 vindt een belangrijke aandeelhouderswijziging plaats,
terwijl niet aan de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 kan worden
voldaan.817 Op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 zijn alsdan de verliezen
van de jaren 1 en 2 van in totaal 90 niet langer voorwaarts verrekenbaar. In
jaar 3 maakt de belastingplichtige weer winst. Naast het feit dat de verliezen
van jaar 1 en 2 niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn, wordt op grond van
de inhaalregeling van art. 35 BvdB 2001 in jaar 3 slechts 100 van de 200
winst van de vaste inrichting vrijgesteld, zodat in jaar 3 300 in de Nederlandse
heffing wordt betrokken. En dat, terwijl het totale Nederlandse inkomen over
jaar 1 t/m 3 slechts 210 bedraagt. Nederland zou in dat geval derhalve over 90
meer heffen dan het daadwerkelijk aan Nederland toerekenbare inkomen. Nu
kan gezegd worden dat deze onevenwichtigheid het gevolg van is van de überhaupt al onevenwichtige en in strijd met het systeem van de Wet VPB 1969
zijnde bepaling van art. 20a Wet VPB 1969, maar geconstateerd dient te worden
814 De toepassing van de doorschuif- en inhaalregeling kan overigens als gevolg van de beperking van
de termijnen voor verliesverrekening überhaupt tot onevenwichtigheden leiden, aangezien de
termijnen voor de doorschuif- en inhaalregeling na invoering van de Wet werken aan winst nog
steeds onbeperkt zijn, terwijl de termijnen voor verliesverrekening zijn beperkt. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Werken aan winst’, Kamerstukken II, 2005-2006,
30 572, nr. 8, heeft de staatssecretaris aangekondigd ten aanzien van de samenloop van de doorschuif- en inhaalregeling met de inperking van de termijn van voorwaartse verliesverrekening
dat een besluit zal worden uitgevaardigd, analoog aan het hierna te bespreken besluit van 16 april
2002, nr. IFZ2002/357, V-N 2002/25.8. Bij Koninklijk Besluit van 18 december 2008, Stb. 2008, 574,
V-N 2009/4.2.2 is de inhaalregeling ex art. 35, lid 2 BvdB 2001 hiertoe aangepast door aan het
tweede lid een nieuw onderdeel b toe te voegen, op grond waarvan de inhaalregeling achterwege
kan blijven indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het negatieve bedrag aan buitenlandse winst al heeft geleid tot een verlies, dat niet meer verrekenbaar is op grond van art. 20,
lid 2, Wet VPB 1969. Zie hieromtrent D.R. Post en M.M. Bruggink, ‘Verliescompensatie en de
inhaalregeling’, MBB 2010 nr. 3, p. 103-109. Ter zake van de doorschuifregeling ontbreekt (vooralsnog) een soortgelijke bepaling.
815 Zij het dat als gevolg van de invoering van de objectvrijstelling deze problematiek op enig
moment zal verdwijnen, omdat er mogelijk geen in te halen verliezen meer zijn. Op grond van
art. 35, lid 2, onderdeel b, BvdB 2001 respectievelijk art. 33b, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 kan
de belastingplichtige immers verzoeken dat de inhaalregeling niet langer van toepassing is, mits
voldaan is aan de aldaar genoemde voorwaarden.
816 Het voorbeeld is ontleend aan T. Bender en M.M. Vogel, ‘Onevenwichtigheden bij de overbrenging
van buitenlandse winst en verlies naar andere jaren’, WFR 2002/1248, die dit voorbeeld weer hebben ontleend aan het hierna te bespreken besluit van 16 april 2002, nr. IFZ2002/357, V-N 2002/
25.8. Bender en Vogel hebben een derde jaar aan het voorbeeld van de staatssecretaris toegevoegd.
817 In dit voorbeeld wordt er geen resultaat toegerekend aan de periode voor de belangrijke aandeelhouderswisseling in jaar 3, zodat toerekening van een eventueel verlies achterwege blijft.
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dat het verlies in casu in zijn geheel wordt bepaald door het verlies van de buitenlandse vaste inrichting.818 De combinatie van art. 20a Wet VPB 1969 en de
inhaalregeling leiden in dit voorbeeld dan ook tot een onevenwichtige uitkomst. Om enigszins aan deze onevenwichtigheid tegemoet te komen, is in het
besluit van 16 april 2002, nr. IFZ2002/357, V-N 2002/25.8 goedgekeurd dat de
inhaalregeling buiten toepassing blijft wanneer er een bepaald verband is tussen de inhaalverliezen en de vervallen compensabele generale verliezen voor
zover ten genoegen van de inspecteur wordt aangetoond dat:
– de negatieve winst uit een buitenlandse vaste inrichting feitelijk heeft geresulteerd in nog openstaande verrekenbare verliezen van de belastingplichtige (anders gezegd, de nog openstaande verrekenbare verliezen zijn direct
terug te leiden tot de negatieve winst uit de vaste inrichting en zijn niet het
gevolg van ‘binnenlandse’ verliezen), en
– deze nog openstaande verrekenbare verliezen als gevolg van de wijziging
van het uiteindelijk belang in de belastingplichtige, met ingang van het jaar
van aandelenoverdracht niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn op grond
van art. 20a Wet VPB 1969.
Uit de bewoordingen van dit besluit blijkt dat de staatssecretaris geworsteld
heeft met de exacte omschrijving van de goedkeuring. Zo is bijvoorbeeld niet
geheel duidelijk wanneer de inhaalverliezen ‘direct zijn terug te leiden’ tot de
negatieve winst uit de vaste inrichting. Wel lijkt uit de bewoordingen te kunnen
worden afgeleid dat deze toets per jaar dient te worden toegepast. In het bovengenoemde voorbeeld zou dit volgens de staatssecretaris betekenen dat aangezien de verliezen van jaar 1 en 2 van in totaal 90 voor 70 direct terug te leiden
zijn op verliezen van de vaste inrichting, de inhaalregeling voor een bedrag van
70 buiten toepassing kan blijven. De inhaalregeling blijft daarmee in stand
voor 100 -/- 70 = 30. Mijns inziens constateren Bender en Vogel terecht dat als
gevolg van de gekozen benadering waarbij een toets per jaar geldt, voor het vervallen van de inhaalregeling uitsluitend de verliezen van de vaste inrichting
meetellen die ook daadwerkelijk hebben geleid tot een verlies van de belastingplichtige.819 De toevallige verdeling van de jaarwinst heeft op deze wijze
invloed op de toepassing van de inhaalregeling in de toekomst. Dit geldt a fortiori voor het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, waarbij een
splitsing dient te worden gemaakt tussen het resultaat uit periode 1 (voor de
belangrijke aandeelhouderswisseling) en periode 2 (erna). Deze splitsing dient
dan ook te worden gemaakt voor de resultaten van de vaste inrichting.
Bender en Vogel t.a.p. constateren dan ook terecht dat de door de staatssecretaris voorgestelde oplossing in het desbetreffende voorbeeld niet leidt tot een
evenwichtige uitkomst. In jaar 3 wordt immers voorkoming van dubbele belasting gegeven voor 30, zodat in jaar 3 in totaal 170 wordt vrijgesteld en 230 in de
Nederlandse belastingheffing wordt betrokken. Nederland heft alsdan nog
steeds over meer dan de totale Nederlandse winst van 210.820

818 Het resultaat voor de belastingplichtige kan overigens nog veel nadeliger uitpakken indien in
land X soortgelijke wetgeving als art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is. Alsdan komt het verlies
van de vaste inrichting in jaar 1 te vervallen als gevolg van de belangrijke aandeelhouderswisseling en wordt in jaar 3 200 in land X in de belastingheffing betrokken. In totaal wordt in dat geval
zelfs 500 in jaar 3 in de belastingheffing betrokken, verdeeld over Nederland en land X.
819 T. Bender en M.M. Vogel, ‘Onevenwichtigheden bij de overbrenging van buitenlandse winst en
verlies naar andere jaren’, WFR 2002/1248, onderdeel 5.2.3.
820 Dit is in strijd met het door Bender geformuleerde ‘Nederlands inkomen’-criterium. Zie T. Bender,
Vrijstelling ter voorkoming van internationaal dubbele belasting, FM 92, Kluwer, Deventer 2000, hoofdstuk 1.
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Daarnaast is niet altijd even duidelijk hoe de geboden oplossing van de staatssecretaris in het besluit uitwerkt. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld, eveneens ontleend aan Bender en Vogel (t.a.p.):
Voorbeeld
Een belastingplichtige behaalt in de jaren 1 tot en met 4 de volgende resultaten:
Jaar

1

2

3

4

Totaal

Buitenlandse winst

(100)

0

(100)

50

(150)

Nederlandse winst

100

100

0

(400)

(200)

0

100

(100)

(350)

(350)

Wereldwinst

Op 1 januari van jaar 5 vindt een belangrijke aandeelhouderswisseling plaats,
terwijl niet voldaan kan worden aan de overige voorwaarden van art. 20a
Wet VPB 1969.821 Op grond van art. 20a Wet VPB 1969 komen alsdan de op dat
moment aanwezige verliezen van in totaal 350 te vervallen. Het totaal van de
inhaalverliezen is op dat moment 150. Ingevolge de goedkeuring van de staatssecretaris heeft het verlies van de vaste inrichting in jaar 1 echter niet ‘direct
geleid’ tot een verlies van de belastingplichtige. In dat jaar realiseert de belastingplichtige immers geen verlies. Dit is wel gebeurd in jaar 3, maar in jaar 4 is
een buitenlandse winst behaald van 50. In dit voorbeeld kan dan worden afgevraagd op welke wijze deze buitenlandse winst van 50 gealloceerd dient te worden aan de resultaat van de vaste inrichting van jaar 1 en jaar 3. Letterlijke
lezing van de goedkeuring van de staatssecretaris leidt er in elk geval toe dat de
buitenlandse winst van 50 slechts gealloceerd mag worden aan jaar 3. De goedkeuring van de staatssecretaris leidt dan weliswaar tot verzachting van de pijn
van art. 20a Wet VPB 1969, maar pakt nog steeds onevenwichtig uit.
Voorts is onduidelijk hoe de goedkeuring uitpakt indien sprake is van meerdere
vaste inrichtingen. De vraag rijst dan welk verlies van een vaste inrichting heeft
geleid tot het generale verlies van de belastingplichtige. Hoewel een pro-ratapartebenadering voor de hand ligt, is niet geheel zeker dat een dergelijke benadering ook door de staatssecretaris van Financiën wordt voorgestaan. Bender en
Vogel (t.a.p.) stellen voor om in dergelijke situaties aan te sluiten bij de systematiek zoals opgenomen in (thans) art. 4 van de Uitv.reg. BvdB 2001 bij de toedeling van de verminderingen wanneer in het jaar zelf niet voldoende ruimte is
om de vrijstellingsaanspraken uit alle desbetreffende landen te gelde te maken
(categorie 1- versus categorie 2-verminderingen). De inhaalbeschikkingen met
de kleinste bedragen zouden op grond van deze regeling het eerste vervallen.
Aangezien een expliciete regeling ontbreekt, lijkt vooralsnog een pro-rata-partebenadering meer voor de hand te liggen.822
Met Bender en Vogel kan dan ook worden afgevraagd of de goedkeuring niet op
een evenwichtigere en (eenvoudigere) wijze had kunnen worden weergegeven.
Zij stellen voor om bij toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 een inhaalregeling
te laten vervallen tot maximaal het bedrag van de compensabele verliezen die
op grond van art. 20a Wet VPB 1969 komen te vervallen. Het bedrag van de verliesbeschikking hoeft in dat geval slechts te worden afgetrokken van het bedrag
van de inhaalbeschikking. Zeker is immers dat tot het bedrag van de inhaal ooit

821 In dit voorbeeld wordt er geen resultaat toegerekend aan de periode voor de belangrijke aandeelhouderswisseling in jaar 5, zodat toerekening van een eventueel verlies achterwege blijft.
822 Overigens ontbreekt een aanpalende regeling voor inhaalverliezen indien de verliezen op grond
van de toepassing van de hardheidsclausule zouden herleven, bijvoorbeeld bij terugoverdracht
aan de oorspronkelijke aandeelhouders. Zie paragraaf 5.3.2.1 hiervóór.
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een vermindering van de wereldwinst heeft plaatsgevonden. De toevallige
omstandigheid dat in een bepaald jaar sprake is van een winst of een verlies is
alsdan niet langer van belang.823 Gegeven de invoering van de objectvrijstelling
per 1 januari 2012 ligt een dergelijke aanpassing echter niet voor de hand en
dienen belastingplichtigen het met de goedkeuring uit het besluit van 16 april
2002 te doen.824
5.7

FO R M E L E A S P E C T EN VA N A R T . 2 0 A W E T V P B 1 9 6 9

In deze paragraaf komen de formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 aan bod. Het gaat
hierbij om de bewijslastverdeling (paragraaf 5.7.1) van de diverse onderdelen van art. 20a
Wet VPB 1969, de (on)mogelijkheid van bezwaar tegen de toerekening van de resultaten
uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling (paragraaf 5.7.2), de mogelijkheid
van zekerheid vooraf zoals opgenomen in het tiende lid (paragraaf 5.7.3) en de relatie met
de overige formeelrechtelijke bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk IV van de Wet
VPB 1969 (paragraaf 5.7.4).
5.7.1

De bewijslastverdeling

5.7.1.1
De aandeelhouderstoets
Een belangrijke vraag is wie de bewijslast draagt van de aandeelhouderstoets zoals opgenomen in art. 20a, lid 1, 2 en 3, Wet VPB 1969. Tijdens de parlementaire behandeling zijn
hierover nauwelijks opmerkingen gemaakt. In antwoord op een vraag van de NOB wordt
opgemerkt dat het voor de inspecteur lastig is om te bewijzen dat sprake is van een
belangrijke aandeelhouderswisseling en dat de belastingplichtige uiteraard het recht
heeft de constatering dat aannemelijk is dat sprake is van een belangrijke aandeelhouderswisseling te weerleggen. Hieruit valt af te leiden dat de belastinginspecteur de bewijslast van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 heeft.825 De belastinginspecteur moet dus bewijzen
dat aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke
mate is gewijzigd. Dit valt overigens tevens af te leiden uit het feit dat verliesverrekening
in beginsel het uitgangspunt is van art. 20 Wet VPB 1969, tenzij een specifieke wettelijke
bepaling zich hiertegen verzet. Zo’n wettelijke bepaling is art. 20a Wet VPB 1969. De
bewijslast ligt dan op degene die zich beroept op het feit dat de verliezen in afwijking van

823 Opmerkelijk is voorts dat voor wat betreft de onevenwichtige samenloop van de inhaalregeling
met de reguliere regels voor verliesverrekening art. 35 BvdB 2001 wel is aangepast bij Koninklijk
Besluit van 18 december 2008, Stb. 2008, 574, V-N 2009/4.2.2, maar dat de in het besluit van
16 april 2002 opgenomen regeling niet in het BvdB 2001 is opgenomen. De gekunstelde tekst van
het besluit van 16 april 2002 doet vermoeden dat de wetgever dit niet heeft aangedurfd. Zie tevens
D.R. Post en M.M. Bruggink, ‘Verliescompensatie en de inhaalregeling’, MBB 2010 nr. 3, p. 103-109.
824 Dit besluit is overigens ook niet aangepast aan de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 op grond waarvan het resultaat uit periode 1 (de periode van het boekjaar van de desbetreffende belangenwijziging tot aan het tijdstip van deze wijziging) tevens van belang is voor de
goedkeuring zoals opgenomen in dit besluit.
825 Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer, Ondernemerspakket 2001, Kamerstukken II, 1999-2000, nr. 27 209, V-N BP 21/19.5.
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het uitgangspunt van art. 20 Wet VPB 1969 in casu niet verrekenbaar zijn.826 Deze bewijslastverdeling is een wijziging ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 voor
welke bepaling de belastingplichtige diende te bewijzen dat was voldaan aan de tenzijclausule, te weten tenzij de verliesverrekening hoofdzakelijk ten goede kwam aan de oorspronkelijke aandeelhouders; de belastinginspecteur had dan reeds voldaan aan zijn
bewijslast met betrekking tot voorwaarde dat de onderneming geheel of nagenoeg geheel
was gestaakt.
De bewijslastverdeling ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen van onderdeel a (verkrijging krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht) en onderdeel b (verkrijging door
een natuurlijke persoon of rechtspersoon die reeds een belang van een derde bezit) van
art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 rust echter op de belastingplichtige. Wanneer de belastingplichtige een beroep op een van deze uitzonderingsbepalingen wenst te doen, dient de
belastingplichtige aan te tonen dat aan de aldaar opgenomen voorwaarden is voldaan.
Hetzelfde heeft mijns inziens te gelden ten aanzien van de bewijslastverdeling van
art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969. Uit de aanhef van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 – ‘Het eerste
lid is niet van toepassing (...)’ – en de hieruit blijkende ondergeschiktheid van lid 3 ten
opzichte van lid 1 leid ik af dat de vraag of de uitzondering voor beursvennootschappen
van toepassing is, bij de belastingplichtige ligt. De belastinginspecteur heeft dan immers
reeds voldaan aan zijn bewijslast met betrekking tot lid 1 op grond waarvan het aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd. Dan is de belastingplichtige weer aan zet om te bewijzen dat het hem niet bekend is
of bekend had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in hem in belangrijke mate is
gewijzigd en voorts deze wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden
aangemerkt.
5.7.1.2
De beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen
Uit het ondergeschikte karakter van lid 4 en lid 6 van art. 20a Wet VPB 1969 ten opzichte
van lid 1 kan mijns inziens worden afgeleid dat de bewijslast van de beide in lid 4 opgenomen toetsen bij de belastingplichtige ligt. Het startpunt voor art. 20a Wet VPB 1969 ligt
immers in lid 1. Zodra aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige
in belangrijke mate is gewijzigd, zijn de verliezen (in beginsel) niet meer verrekenbaar.
Hieraan kan worden ontkomen door te voldoen aan de beleggingstoets en de activiteitenen inkrimpingstoets van lid 4. De aanhef van deze bepaling – ‘Het eerste lid is voorts niet
van toepassing indien (...)’ – waaruit het ondergeschikte karakter van lid 4 ten opzichte
van lid 1 blijkt, maakt dat de bewijslast van de beleggingstoets en de activiteiten- en
inkrimpingstoetsen naar mijn mening op de belastingplichtige ligt. Dit is ook bevestigd
in de nota naar aanleiding van het verslag, waarin de staatssecretaris van Financiën als
motivering geeft dat de belastingplichtige weet welke activiteiten precies zijn verricht en
of het vermogen in het verlies- of winstjaar in belangrijke mate uit beleggingen heeft
bestaan.827 Dit geldt mijns inziens ook voor de voor het winstjaar geldende beleggingstoets van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969. Ook van deze toets ligt de bewijslast op de belastingplichtige. Naar mijn mening geldt dus voor alle onderdelen van art. 20a, lid 4 en lid 6,

826 Ik wijs nog op het woordgebruik in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Relevant is namelijk dat aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in het verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd. De
inspecteur moet dus aannemelijk maken dat aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in het
verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd. De NOB constateerde dienaangaande dat de verliezen zelfs komen te vervallen indien aannemelijk is dat een wijziging in het uiteindelijke belang
heeft plaatsgevonden, maar dit niet daadwerkelijk het geval is. De belastingplichtige moet dan
aannemelijk maken dat deze wijziging niet heeft plaatsgevonden en zal hier in voorkomende
gevallen niet altijd in slagen. In dat kader kan ook worden afgevraagd of de zinsnede ‘aannemelijk is dat’ niet beter achterwege had kunnen blijven. Zie onderdeel 7 van het NOB-commentaar
op de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede trance van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 (27 209)).
827 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39.
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Wet VPB 1969 dat de bewijslast volledig op de belastingplichtige ligt.828 In vergelijking
met art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is de bewijslast van de belastinginspecteur dus in
zoverre versoepeld dat hij niet meer behoeft te bewijzen dat de onderneming van het verlieslichaam geheel of nagenoeg is gestaakt.829
5.7.1.3
Bewijslast overige aspecten van art. 20a Wet VPB 1969
De leden 5 tot en met 8 van art. 20a Wet VPB 1969 geven een nadere invulling van de
beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van het vierde lid. Voor de
bewijslast wordt mijns inziens dan ook aangesloten bij de bewijslast voor het vierde lid
(zie paragraaf 5.7.1.2 hiervóór). Voor de toepassing van het elfde en het twaalfde lid van
art. 20a Wet VPB 1969 is de bewijslastverdeling niet aan de orde, omdat op dat moment
reeds vaststaat dat al dan niet voldaan is aan de beleggingstoets- en/of de activiteiten- en
inkrimpingstoetsen.
Art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 handelt over de situatie van achterwaartse verliesverrekening en bepaalt dat het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing zijn.
Hetzelfde heeft dan mutatis mutandis te gelden ten aanzien van de bewijslastverdeling.
Ter zake van het alternatieve stakingscriterium en de beleggingstoets van art. 20a, lid 9,
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 rust de bewijslast vervolgens weer op de belastingplichtige.
5.7.2

De toerekening van het resultaat uit het jaar van de belangrijke
aandeelhouderswisseling

5.7.2.1
Lacune in de rechtsbescherming?
Het gewijzigde art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt per 1 januari 2011 dat de verliezen
die zijn geleden voor het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisseling – in afwijking van art. 20 Wet VPB 1969 – niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn. Voor de resultaten uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling voor en na de belangrijke
aandeelhouderswisseling heeft dit tot gevolg dat een afzonderlijke berekening dient te
worden gemaakt van deze resultaten. Wanneer deze berekening leidt tot een negatieve
uitkomst, vindt toerekening plaats van dit resultaat aan het voorafgaande respectievelijk
het volgende jaar. Indien toerekening aan een ander jaar niet mogelijk is omdat de belastingplicht is aangevangen met jaar waarin zich de wijziging heeft voorgedaan of is geëindigd bij het einde van dat jaar, wordt het negatieve bedrag niet in aanmerking genomen.830
Op enkele plaatsen is gesuggereerd dat als gevolg van de wijziging van art. 20a, lid 1, Wet
VPB 1969 sprake is van een lacune in de rechtsbescherming.831 In voorkomende gevallen
kan een belastingplichtige immers geen bezwaar meer maken tegen de aanslag dan wel
828 Anders Kavelaars die meent dat de bewijslast van het bestaan van het voornemen van art. 20a, lid
4, onderdeel b, Wet VPB 1969 op de belastinginspecteur rust, P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en
herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 292. Overigens is het voor de
belastingplichtige uitermate moeilijk zo niet onmogelijk is om aannemelijk te maken dat hij een
voornemen niet had. Hoe kan iemand aannemelijk maken dat hij iets niet van plan was? Zie ook
Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/
729.
829 Blijkens HR 20 november 1996, nr. 31.430, BNB 1997/22 diende de inspecteur ook het ‘directe
samenhang’-vereiste te bewijzen als de staking van de onderneming na de aandelenoverdracht
plaatsvond. Onder het nieuwe art. 20a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 behoeft de inspecteur dit dus niet
meer te doen.
830 Daarnaast is in de laatste volzin van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 opgenomen dat toerekening van
een negatief bedrag niet leidt tot het vergoeden van heffingsrente op grond van Hoofdstuk VA
van de AWR. Deze volzin komt overigens met ingang van 1 januari 2013 te vervallen als gevolg
van de invoering van de regeling voor belastingrente. Ik laat dit aspect hier buiten beschouwing.
831 Zie het NOB-commentaar van 11 november 2010, A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der
Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De (on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’, NTFR
2010/2802, alsmede (op enig moment) de website van KPMG Meijburg & Co.
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verliesbeschikking van jaar t-1, terwijl art. 20b Wet VPB 1969 niet in de mogelijkheid
voorziet van het wijzigen van de verliesbeschikking (indien deze reeds definitief is vastgesteld), anders dan door ambtshalve vermindering. Dit standpunt is op zichzelf juist. Hierbij wordt er echter aan voorbijgegaan dat er wel degelijk bezwaar en beroep openstaat
tegen de vaststelling van de belastbare winst in jaar t. In deze belastbare winst ligt tevens
het bedrag van de toerekening besloten. Daarmee is sprake van communicerende vaten.
Het antwoord van de staatssecretaris in dit kader is desalniettemin onbevredigend.832 De
staatssecretaris merkt op dat de belastingplichtige bezwaar kan maken tegen de toerekening van het verlies aan het voorafgaande jaar door bezwaar te maken tegen de aanslag
over dat voorgaande jaar. Om te voorkomen dat de bezwaartermijn verstrijkt, zou de
belastingplichtige kunnen verzoeken de aangifte over dat jaar aan te houden en zo nodig
pro forma bezwaar kunnen aantekenen. Naar de mening van de staatssecretaris gaat het
bovendien om een beperkt aantal gevallen, omdat de thans aangepaste maatregel vooral
een preventieve werking heeft. Deze opmerking van de staatssecretaris is veel te kort door
de bocht. Het is immers niet geheel ondenkbaar dat als gevolg van een aandelenovername
de eventuele toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in zijn geheel niet zeker is. Belastingplichtigen die vermoeden dat art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing kan zijn, zouden dan
in het jaar voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswisseling reeds pro forma
bezwaar moeten maken tegen de aanslag en/of verliesbeschikking. Dit lijkt mij uiterst
ongewenst. Het zou naar mijn mening het meest zuiver zijn om in dergelijke gevallen binnen de kaders van art. 20b Wet VPB 1969 alsnog de mogelijkheid van bezwaar en beroep
open te stellen.833 Met andere woorden: de toerekening van een verlies aan het voorafgaande jaar zou op grond van art. 20b Wet VPB 1969 bij voor bezwaar vatbare beschikking
moeten gebeuren.
5.7.2.2
De aangifte in het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling
In WFR 2011/312834 heb ik mij afgevraagd, indien art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is,
naar welk bedrag de aangifte vennootschapsbelasting dient te worden ingevuld, d.w.z. de
belastbare winst vóór of na toerekening van verliezen aan het voorafgaande respectievelijk volgende jaar. Hierbij heb ik het volgende voorbeeld aangehaald, waarbij in jaar t een
belangrijke aandeelhouderswisseling plaatsvindt, terwijl niet voldaan kan worden aan
een van de uitzonderingen van art. 20a Wet VPB 1969. Het resultaat van jaar t ziet er als
volgt uit:
Resultaat periode 1 jaar t: -40
Resultaat periode 2 jaar t: +50
In jaar t wordt een jaarwinst behaald van 10. Het verlies uit periode 1 wordt op basis van
art. 20a Wet VPB 1969 toegerekend aan jaar t-1 en vermindert de belastbare winst. De jaarwinst van jaar t wordt vastgesteld op +50.
Stel dat de belastingplichtige tevens beschikt over een compensabel verlies uit het voorafgaande jaar (t-1). Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 heeft dan een aantal gevolgen:
1. het komt mij voor dat de belastingplichtige in jaar t aangifte dient te doen naar een
belastbare winst van 10 (zie echter hierna);
2. als gevolg van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 wordt het verlies uit periode 1
toegerekend aan het voorafgaande jaar;
832 Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, nr. D, p. 31.
833 Hierbij dient bedacht te worden dat in voorkomende gevallen de belastingplichtige als gevolg van
de toerekening aan het voorgaande jaar alsnog een beroep zou willen doen op de mogelijkheid
van de verruimde carry-back in jaar t-1. Indien de verliesbeschikking echter onherroepelijk vaststaat, is dit echter niet meer mogelijk. Ook hier zou een tegemoetkoming op zijn plaats zijn. Zie
in gelijke zin A.P.J.D. Rambhadjan c.s., t.a.p. Dit is echter door de staatssecretaris van Financiën
afgewezen. Zie de brief van 22 februari 2011, nr. AFP2011/57U, NTFR 2011/443.
834 D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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3. het verlies van het voorafgaande jaar (t-1) wordt vergroot met 40. Er volgt een (ambtshalve?) aanpassing van de verliesbeschikking ex art. 20b Wet VPB 1969, waartegen in
voorkomende gevallen geen bezwaar meer openstaat;
4. de jaarwinst van het jaar t wordt door de inspecteur vastgesteld op 50. Er staat bezwaar
en beroep open tegen deze vaststelling van de belastbare winst in dit jaar.835
De belastingplichtige dient naar mijn mening aangifte te doen op basis van de gehele jaarwinst van 10. Dit blijkt overigens eveneens uit aangiftebiljet voor de vennootschapsbelasting voor het jaar 2011. De belastingplichtige dient vervolgens zelf aan te geven op welke
wijze het resultaat naar zijn mening zou moeten worden opgesplitst over periode 1 en 2.
Hoewel dit mij logisch voorkomt, dient wel bedacht te worden dat de bewijslast van
art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 op de inspecteur ligt. Voorts is niet altijd met zekerheid vast
te stellen of art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is.
5.7.3

De mogelijkheid van zekerheid vooraf

Op grond van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 kan de belastingplichtige zekerheid verkrijgen over het antwoord op de volgende vragen:836
a. is sprake van een situatie waarin het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in
belangrijke mate is gewijzigd;837
b. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het
verlies is geleden niet grotendeels uit beleggen; en
c. is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB
1969.
Deze vragen zijn zowel relevant voor de voorwaartse verliesverrekening als de achterwaartse verliesverrekening, behoudens uiteraard onderdeel c, dat slechts ziet op voorwaartse verliesverrekening. In aanvulling op het vorenstaande kan voor de achterwaartse
verliesverrekening zekerheid worden verkregen over het antwoord op de volgende vragen:
d. zijn de werkzaamheden van het lichaam gestaakt of nagenoeg geheel gestaakt;838 en
e. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin de
belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse inkomen is behaald waarmee
een verlies achterwaarts zou worden verrekend, niet grotendeels uit beleggingen.
Op bovengenoemde vragen beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking,
waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Hierop kan de inspecteur alleen terugkomen
als de belastingplichtige onjuiste gegevens heeft verstrekt. In dat geval is de beschikking
835 Door A.P.J.D. Rambhadjan c.s., t.a.p. is gesuggereerd dat de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969
niet op adequate wijze zou doorwerken naar de artikelen 21 en 21a Wet VPB 1969, omdat verrekening zou plaatsvinden naar een gedeelte van een boekjaar (nl. periode 1 respectievelijk periode
2). Ik kan Rambhadjan c.s. hierin niet volgen. Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 leidt weliswaar tot de vaststelling van een belastbare winst die afkomstig is periode 1 of 2, maar dit is wel
degelijk de belastbare winst van het gehele boekjaar.
836 Ik wijs hier op het woordgebruik van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969. De belastingplichtige kan
slechts zekerheid verkrijgen over het antwoord op de in de onderdelen a tot en met d genoemde
vragen. Dit zegt nog niets over de vraag of de inspecteur inhoudelijk van mening is dat de in
genoemde onderdelen vermelde feiten in casu ook aan de orde zijn bij de belastingplichtige.
Mijns inziens had het tekstdeel ‘het antwoord op’ moeten vervallen. De belastingplichtige wil
zekerheid over de inhoudelijke vragen, niet over het antwoord daarop. Vgl. in dit kader bijvoorbeeld art. 14, lid 8, Wet VPB 1969, art. 14a, lid 8, Wet VPB 1969 en art. 14b, lid 7, Wet VPB 1969
die wel degelijk spreken van zekerheid over de vraag of (in dit geval) sprake is van het ontgaan of
uitstellen van belastingheffing. Vgl. tevens Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 58 waar
wel degelijk wordt gesproken over zekerheid omtrent de vraag of bepaalde onderdelen van art.
20a Wet VPB 1969 van toepassing zijn.
837 In mijn optiek ziet dit onderdeel op de toepassing van de gehele aandeelhouderstoets, derhalve
inclusief de toepassing van het tweede en derde lid.
838 Naar ik veronderstel in de tussenliggende periode.
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namelijk niet rechtsgeldig.839 Art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 is een welkome tegemoetkoming voor belastingplichtigen die als gevolg van een wijziging van het uiteindelijke
belang zekerheid willen verkrijgen of voldaan is aan de voorwaarden van art. 20a Wet VPB
1969. Het komt mij overigens voor dat op basis van letterlijke lezing van art. 20a, lid 10,
Wet VPB 1969 geen antwoord wordt verkregen of een bepaald verlies verrekenbaar is op
grond van art. 20a Wet VPB 1969. Op basis van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 kan slechts
zekerheid worden verkregen omtrent de aldaar opgesomde onderdelen. De verrekenbaarheid van het verlies zelf komt bij de verliesverrekeningsbeschikking ex art. 21 of art. 21a
Wet VPB 1969 tot uitdrukking.840
In mijn optiek (zie tevens paragraaf 5.5.5), dient de beslissing op het verzoek om toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 tevens in het tiende lid te worden opgenomen. Alsdan heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om tegen de afwijzing van een dergelijk
verzoek in bezwaar (en eventueel beroep) te komen, anders dan door middel van bezwaar
(en beroep) tegen de aanslag en of verlies(verrekenings)beschikking zelf. Voorts zou naar
mijn mening een algehele tegenbewijsmogelijkheid voor de toepassing van art. 20a Wet
VPB 1969 niet misstaan. Er zijn immers situaties denkbaar waarbij art. 20a Wet VPB 1969
op grond van een letterlijke lezing weliswaar van toepassing is (de ‘animus compensandi’
is immers niet vereist), maar toepassing van deze bepaling, op grond van een redelijke
wetstoepassing achterwege zou moeten blijven. Het gaat dan om situaties waarin een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige niet in overwegende mate is
gericht op het verruimen van de mogelijkheden van verliesverrekening van de belastingplichtige dan wel van degenen die een (uiteindelijk) belang in de belastingplichtige houden. Ik kom hier in hoofdstuk 7 op terug.
5.7.4

Relatie met overige formeelrechtelijke bepalingen van hoofdstuk IV Wet
VPB 1969

Aangezien art. 20a Wet VPB 1969 bepaalt dat verliezen in beginsel niet langer voor- dan
wel achterwaarts verrekenbaar zijn, rijst de vraag op welke wijze dit is geformaliseerd.
Hierbij zijn naast art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 ook de algemene formele bepalingen
omtrent verliesverrekening, art. 20b, 21 en 21a Wet VPB 1969, van belang. De artikelen
20b, 21 en 21a Wet VPB 1969 zien op respectievelijk de vaststelling van de verliesbeschikking, de vermindering van de aanslag bij voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening en de verliesverrekeningsbeschikking. Als gevolg van de invoering van de Technische Herstelwet 2005, Stb. 2005, nr. 603 is expliciet in art. 21 en art. 21a Wet VPB 1969
vastgelegd dat de belastingplichtigen rechtsmiddelen kunnen aanwenden die betrekking
hebben op de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij de vermindering van de aanslag
bij achterwaartse verliesverrekening (art. 21 Wet VPB 1969) en bij de voorwaartse verliesverrekening (art. 21a Wet VPB 1969).841 Voordien kon nog worden getwijfeld of wel rechtsmiddelen tegen de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 openstonden, indien niet expliciet was verzocht om een beschikking ex art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969.842 Hierbij is overigens van belang dat art. 20b, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt dat een verlies jaarlijks door
de inspecteur wordt vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. Deze vaststelling
839 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43.
840 Het is dus mogelijk dat een belastingplichtige om zekerheid verzoekt ten aanzien van de vraag of
sprake is van een belangrijke aandeelhouderswijziging op grond van art. 20a, lid 10, onderdeel a,
Wet VPB 1969. Wanneer niet tevens wordt verzocht om een uitspraak te doen of voldaan is aan
de voorwaarden als genoemd in art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969, behoeft een verlies dus niet zonder
meer verrekenbaar te zijn.
841 Nadat hierop was gewezen door onder meer J.A.R. van Eijsden in ‘Enkele formele aspecten van
verliesverrekening’, WFR 2003/939. Deze toevoeging was naar de mening van Van Eijsden noodzakelijk vanwege de vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door een geheel nieuw art.
20a Wet VPB 1969.
842 Zie hierover bijvoorbeeld J.A.R. van Eijsden, ‘Enkele formele aspecten van verliesverrekening’,
WFR 2003/939 en het nadien gepubliceerde artikel van Van Eijsden met dezelfde titel in WFR 2005/
1526.
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van het verlies zegt echter niets over de vraag of dit verlies al dan niet verrekenbaar is op
grond van art. 20a Wet VPB 1969. Uit de systematiek van art. 21 en 21a Wet VPB 1969 volgt
namelijk dat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 eerst bij het verrekenen van het verlies aan de orde komt. Het is dan ook daarom dat in deze bepalingen expliciet de mogelijkheid is opgenomen om bezwaar aan te tekenen tegen de toepassing van art. 20a Wet
VPB 1969. In de nota van wijziging bij de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 is opgemerkt dat belastingplichtigen op grond van het tiende lid reeds op het moment van de
belangrijke aandeelhouderswijziging zekerheid kunnen vragen omtrent de toepassing
van deze bepaling.843 Zoals ik hiervoor heb aangegeven dient deze uitspraak van de wetgever in die zin te worden genuanceerd, dat op basis van het tiende lid slechts een uitspraak wordt verkregen over de onderdelen a t/m e van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969. Dit
hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat een verlies ook daadwerkelijk verrekenbaar is
op grond van art. 20a Wet VPB 1969.
In art. 21a, lid 3, Wet VPB 1969 is als gevolg van de hiervoor genoemde wijziging in de
Technische Herstelwet 2005 bepaalt dat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 aan de
orde kan komen bij het afgeven van de beschikking voor voorwaartse verliesverrekening
op grond van art. 21a, lid 1, Wet VPB 1969. Met betrekking tot achterwaartse verliesverrekening is art. 21, lid 2, Wet VPB 1969 van belang. Deze bepaling biedt de belastingplichtige de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de carry-backbeschikking voor
zover dit betreft de toepassing van art. 20 of art. 20a Wet VPB 1969. De omvang van het
verlies kan in beginsel niet aan de orde komen bij een bezwaar tegen de carry-backbeschikking. Hiervoor dient de belastingplichtige bezwaar aan te tekenen tegen de verliesbeschikking ex art. 20b, lid 1, Wet VPB 1969 zelf. De toevoeging van art. 20a Wet VPB 1969
in art. 21, lid 2, Wet VPB 1969 is een welkome tegemoetkoming voor belastingplichtigen
om de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij achterwaartse verliesverrekening aan de
orde te stellen. Praktisch gezien zal dit meestal neerkomen op een bezwaar tegen het niet
afgeven van een beschikking op grond van art. 21, lid 1, Wet VPB 1969.
5.8

D E V E R H O U D IN G M E T H E T E UR O P E SE R EC H T

In mijn artikel in MBB 2011 nr. 11 ben ik ingegaan op de mogelijke Europeesrechtelijke
aspecten van art. 20a Wet VPB 1969.844 Hierbij ben ik onder meer ingegaan op mogelijke
impact van het aanmerken van de Duitse Sanierungsklausel als staatssteun op art. 20a
Wet VPB 1969 en het betoog van Engelen845 dat art. 20a Wet VPB 1969 mogelijkerwijs een
verboden belemmering kan inhouden op basis van het arrest Deutsche Shell846 en/of de
‘golden shares’-arresten.847 Hoewel de mogelijke impact hiervan mij beperkt lijkt, ik verwijs hiervoor kortheidshalve naar mijn analyse in de onderdelen 3.4 en 4 van voornoemd
artikel, kan er mogelijk wel spanning ontstaan bij de toepassing van art. 20a Wet VPB
1969 op buitenlands belastingplichtigen.
Zoals aangegeven in paragraaf 5.2.4 is art. 20a Wet VPB 1969 volgens de wettekst van toepassing op de belastingplichtige. Er wordt daarmee geen onderscheid gemaakt tussen binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Toch rijst de vraag of
voor de toepassing van deze bepaling alle activiteiten en beleggingen van de belasting-

843 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
844 D.R. Post, ‘De verhouding tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het Europese recht’, MBB 2011 nr. 11,
p. 447-457.
845 Zie het college dat F.A. Engelen heeft gegeven voor de Portugese IDEFF op 23 april 2009 met als
titel ‘ECJ Recent Cases: The Exemption Method for the Avoidance of Double Taxation and the Treatment of Losses’, te raadplegen via http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=10=155.
846 HvJ 28 februari 2008, zaak C-293/06 (Deutsche Shell), NTFR 2008/561.
847 Zie bijvoorbeeld de arresten van 4 juni 2002, zaak C-367/98 (Commissie/Portugal), zaak C-483/99
(Commissie/Frankrijk), zaak C-503/99 (Commissie/België), de arresten van 28 september 2006,
zaak C-282/04 (Commissie/Nederland inzake KPN en TPG) en zaak C-283/04 (Commissie/Nederland
inzake KPN en TPG), NJ 2007/127 en meer recent HvJ 23 oktober 2007, zaak C-112/05 (Commissie/
Duitsland inzake Volkswagen), Ondernemingsrecht 2007/189.
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plichtige van belang zijn.848 Waarom zouden immers de activiteiten (en beleggingen) van
de belastingplichtige voor zover die zich over de landsgrens afspelen op enigerlei wijze
van invloed moeten zijn om te kunnen beoordelen of een Nederlands verlies nog verrekenbaar is? Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 op alle activiteiten van de belastingplichtige kan namelijk leiden tot bijzondere situaties.849 Hierbij dient naar mijn mening
een onderscheid te worden gemaakt tussen vennootschappen die vanuit Nederland activiteiten in het buitenland verrichten (de outbound-situatie) en vennootschappen die vanuit het buitenland activiteiten in Nederland verrichten (de inbound-situatie). Alvorens
hier nader op in te zoomen, ga ik eerst in op de vraag op welke wijze art. 20a Wet VPB
1969 naar mijn mening zou moeten worden geïnterpreteerd. Er zijn twee lezingen denkbaar.
De eerste lezing (hierna: ‘lezing 1’) gaat ervan uit dat alle activiteiten van de belastingplichtige voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 van belang zijn. Deze tekstuele uitleg zoekt aansluiting bij het begrip ‘belastingplichtige’. Dit betekent dat ook de activiteiten van het buitenlandse hoofdhuis (in een inbound-situatie) respectievelijk de activiteiten van de buitenlandse vaste inrichting (in een outbound-situatie) van belang zijn voor
de beoordeling of een verlies al dan niet verrekenbaar is op grond van art. 20a Wet VPB
1969. De belastingplichtige is immers het buitenlandse hoofdhuis en niet de vaste inrichting.
De tweede lezing (hierna: ‘lezing 2’) gaat uit van uitleg die meer in lijn is met doel en
strekking van art. 20a Wet VPB 1969. Art. 20a Wet VPB 1969 is hierbij slechts van toepassing op het object dat in de Nederlandse heffing wordt betrokken. In een inbound-situatie
betekent dit dat slechts de activiteiten van de Nederlandse vaste inrichting van belang
zijn. In een outbound-situatie zijn echter zowel de activiteiten van het Nederlandse hoofdhuis als de buitenlandse vaste inrichting van belang, aangezien de heffing van binnenlands belastingplichtigen plaatsvindt over de wereldwinst.
Naar mijn mening is lezing 2 op basis van doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 de
juiste. Zoals gezegd valt immers niet in te zien waarom de activiteiten van het buitenlandse hoofdhuis van belang zijn voor de beoordeling of de verliezen van een Nederlandse
vaste inrichting nog verrekenbaar zijn.850 Toch blijkt lezing 2 niet de lezing te zijn die de
wetgever en/of de besluitgever voorstaat. Dit is (opmerkelijk genoeg) niet te vinden in de
toeplichting op art. 20a Wet VPB 1969, maar (voor wat betreft het fiscale-eenheidsregime)
in de toelichting op art. 31 Besluit FE 2003. Deze bepaling bevestigt in het eerste lid, dat
indien een buitenlandse maatschappij deel gaat uitmaken van de fiscale eenheid, slechts
de vaste inrichting in Nederland daadwerkelijk deel uitmaakt van deze fiscale eenheid. In
het derde lid is vervolgens een uitzondering op deze hoofdregel gemaakt, op grond waarvan – in afwijking van art. 15ae, lid 3, Wet VPB 1969 – voor de belastingplichtige dient te
worden gelezen de buitenlands belastingplichtige die deel uitmaakt van de fiscale eenheid. In de toelichting op deze bepaling is opgemerkt dat de vraag of toetsing ten aanzien
van de activiteiten en beleggingen voor de toepassing van art. 20a van de wet dient plaats
te vinden op het niveau van het lichaam of op het niveau van de vaste inrichting, zich
evenzeer buiten fiscale eenheid voordoet.851 Art. 29, lid 3, (thans art. 31, DRP) van het
besluit beoogt niet een aparte regeling te geven, maar slechts te voorkomen dat de
beperkte definitie van het begrip maatschappij voor buitenlands belastingplichtigen meebrengt, dat bij de toetsing van de in art. 20a van de wet neergelegde vereisten voor de
instandhouding van de verliescompensatie binnen fiscale eenheid mogelijk een andere
maatstaf wordt aangelegd dan buiten fiscale eenheid. Daarmee geeft de staatssecretaris
aan dat zonder het bestaan van de fiscale eenheid voor de toepassing van art. 20a Wet VPB
848 Deze activiteiten en beleggingen zijn immers van belang voor de vraag of voldaan is aan de voorwaarden als gesteld in het vierde lid van art. 20a Wet VPB 1969.
849 Zie tevens D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk,
Kluwer, Deventer 2009, p. 27.
850 In gelijke zin N.M. van der Wal, ‘Vaste inrichtingen en het gemeenschapsrecht: enkele kwetsbare
onderdelen van de Nederlandse regelgeving’, WFR 2009/436, onderdeel 3.4.
851 Kamerstukken I 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 17.
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1969 gekeken dient te worden naar de buitenlands belastingplichtige en niet slechts naar
de vaste inrichting. Dat deze benadering kan leiden tot overkill, is door de staatssecretaris
bewust geaccepteerd:852
‘Verder vraagt de Orde zich af of de regeling zoals neergelegd in artikel 29, derde lid, van
het besluit de meest logische is gezien de ratio van artikel 20a van de wet. De Orde wijst erop
dat een buitenlands belastingplichtige die zijn buitenlandse hoofdhuis inkrimpt, bij aandelenoverdracht geconfronteerd kan worden met een beperking in de Nederlandse verliesverrekeningsmogelijkheden, hoewel de Nederlandse activiteiten ongewijzigd zijn voortgezet.
Opgemerkt kan worden dat het door de Orde geschetste voorbeeld zich ook in spiegelbeeldsituaties kan voordoen, waarbij de werkzaamheden van de vaste inrichting853 met 80% zijn
ingekrompen, maar er op het niveau van het lichaam als zodanig geen enkele inkrimping
heeft voorgedaan. In de visie van de Orde zou in die situatie de verliesverrekening na aandelenoverdracht zijn uitgesloten.’
Op basis van het vorenstaande concludeer ik dat lezing 1 als rechtens juist moet worden
aangemerkt. Deze lezing heb ik ook verdedigd in paragraaf 5.2.4. Dit laat onverlet dat
lezing 2 meer in overeenstemming is met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969.854
Zoals vermeld kunnen beide lezingen vanuit een Europeesrechtelijke invalshoek tot verschillende uitkomsten leiden. Ik werk dit hieronder nader uit.
5.8.1

Het standaard beslisschema van het Hof van Justitie

Voor de vraag of een bepaalde regeling in strijd is met het Europese recht heeft het HvJ
een vast beslisschema of ‘stappenplan’ ontwikkeld. Dit beslisschema855 ziet er als volgt
uit:
1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VwEU?
2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de Verdragsvrijheden?
3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?
4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken?
5. Zo ja, is het middel proportioneel (de evenredigheidstoets); met andere woorden: is er
niet een minder belemmerende/discriminerende maatregel voorhanden?
In een zuiver binnenlandse situatie is er in beginsel geen sprake toegang tot het VwEU,
tenzij het Europese recht rechtstreeks is geïncorporeerd in het nationale recht (vgl. HvJ
17 juli 1997, zaak C-28/95 (Leur-Bloem), BNB 1998/32). Toegespitst op art. 20a Wet VPB
1969 kan er echter in een grensoverschrijdende situatie sprake zijn van toegang tot het
VwEU, bijvoorbeeld indien een vennootschap uit een andere lidstaat zijn aandelen in een
Nederlands verlieslichaam wil verkopen dan wel indien deze buitenlandse vennootschap
de aandelen in een Nederlands verlieslichaam wil aankopen. Ook is sprake van een grensoverschrijdende situatie indien een buitenlands belastingplichtige zijn activiteiten in
Nederland uitoefent met behulp van een vaste inrichting dan wel vice versa. Daarmee is
mijns inziens aan deze voorwaarde voldaan en is er toegang tot het VwEU.
852 Kamerstukken I 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
853 Naar ik aanneem de vaste inrichting in het buitenland.
854 Voor de toepassing van de houdsterverliesregeling van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969, waarbij
eveneens de werkzaamheden van de belastingplichtige een rol spelen, heeft R. de Graaff betoogd
dat zowel de werkzaamheden van het hoofdhuis als dat van de vaste inrichting van belang zijn.
Zie R. de Graaff, ‘De houdsterverliesregeling versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108. In
art. 31 Besluit FE 2003 echter geen uitzondering gemaakt voor deze bepaling, zodat kan worden
betwijfeld of de lezing van De Graaff de juiste is. Anderzijds kan worden afgevraagd dit antwoord
in art. 31 Besluit FE 2003 dient te worden gevonden. Zie tevens D.R. Post, De handel in verlieslichamen
en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer 2009, p. 120.
855 Ontleend aan B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED
Fiscale Brochure, Kluwer, Deventer 2009, p. 6 e.v.
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Vervolgens rijst dan de vraag of er sprake is van discriminatie of van een belemmering.
Discriminatie lijkt op het eerste gezicht bij art. 20a Wet VPB 1969 niet aan de orde, omdat
binnenlands belastingplichtige en buitenlands belastingplichtigen op dezelfde wijze worden behandeld. Zoals vermeld moet voor een goede beoordeling of sprake is van discriminatie een onderscheid te worden gemaakt tussen vennootschappen die vanuit Nederland
activiteiten in het buitenland verrichten (de outbound-situatie) en vennootschappen die
vanuit het buitenland activiteiten in Nederland verrichten (de inbound-situatie).
5.8.2

De inbound-situatie

Zoals vermeld dient naar de mening van de staatssecretaris van Financiën art. 20a Wet
VPB 1969 te worden toegepast op de gehele belastingplichtige. Dit betekent dat voor de
toepassing van de beleggingstoets en de activiteitentoets van het vierde lid, ook de bezittingen en werkzaamheden die zich buiten de Nederlandse heffingssfeer bevinden meetellen voor de beoordeling of de verliezen van de vaste inrichting verrekenbaar zijn op grond
van art. 20a Wet VPB 1969. Dit kan uiteraard tot ingewikkelde en tijdrovende exercities
leiden, omdat voor het hoofdhuis dan bijvoorbeeld beoordeeld moet worden of de bezittingen die toerekenbaar zijn aan het hoofdhuis als een belegging moeten worden aangemerkt.856 Hierdoor kan de bijzondere (inbound-)situatie ontstaan dat verliezen niet meer
verrekenbaar zijn als de vaste inrichting in Nederland minder dan 30% uitmaakt van de
gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van het lichaam en dit lichaam na een
belangrijke aandeelhouderswisseling al zijn overige (buitenlandse) activiteiten stillegt.
Mogelijkerwijs leidt dit tot Europeesrechtelijke complicaties. Ik illustreer dit aan de hand
van een voorbeeld.
Voorbeeld
Stel er zijn twee belastingplichtigen A en B die soortgelijke activiteiten (qua
aard en omvang) in Nederland verrichten. De activiteiten van belastingplichtige
A worden echter in Nederland uitgeoefend door middel van een vaste inrichting, terwijl belastingplichtige B een naar Nederlands opgerichte en feitelijk in
Nederland gevestigde bv is (zonder vaste inrichting). Stel de activiteiten van het
hoofdhuis van belastingplichtige A worden stilgelegd, waarbij de vaste inrichting in Nederland minder dan 30% uitmaakt van de gezamenlijke omvang van
de werkzaamheden van het lichaam. Na een belangrijke aandeelhouderswisseling zijn de verliezen van belastingplichtige A niet langer verrekenbaar, terwijl
de verliezen van belastingplichtige B nog wel verrekenbaar zijn op grond van
art. 20a Wet VPB 1969. Dit, terwijl de activiteiten van beide belastingplichtigen
in Nederland ongewijzigd zijn gebleven. Het uitoefenen van de activiteiten in
Nederland door middel van een vaste inrichting leidt dan tot een nadeel ten
opzichte van het uitoefenen van dezelfde activiteiten met behulp van een vennootschap die slechts activiteiten in Nederland verricht.
Hoewel art. 20a Wet VPB 1969 belastingplichtige A en B ongelijk behandelt, dient in dit
voorbeeld eerst de vraag te worden beantwoord of er sprake is van objectief vergelijkbare
gevallen. Zo op het eerste gezicht lijkt dit niet het geval, omdat een vaste inrichting belast
wordt op basis van het broninkomen, terwijl een vennootschap wordt belast op basis van
haar wereldinkomen. Binnen de context van art. 20a Wet VPB 1969 lijkt echter wel sprake
te zijn van objectief vergelijkbare gevallen. Hierbij is tevens van belang dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat het antwoord op de vraag of voor de toepassing
van een bepaalde belastingmaatregel gevallen vergelijkbaar zijn, moet worden gevonden
in het licht van de doelstelling van de desbetreffende regeling.857 Daarnaast is het vaste
856 Dit zou mijns inziens moeten worden beoordeeld naar de Nederlandse maatstaven voor vermogensetikettering.
857 HvJ 7 september 2004, zaak C-319/02 (Manninen), NTFR 2004/1433, BNB 2004/401.
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jurisprudentie van het Hof van Justitie dat vaste inrichtingen en vennootschappen in een
inbound-situatie in een vergelijkbare situatie verkeren. Zie onder meer de arresten Avoir
Fiscal, Royal Bank of Scotland en Saint-Gobain.858 Met De Graaff ben ik van mening dat dit
op zichzelf ook logisch is: Waarom zou een vaste inrichting op een andere wijze in de
grondslag dienen te worden begrepen dan een vennootschap?859 De Graaff leidt dit voor
wat de binnenlandse regels voor verliesverrekening impliciet af uit het arrest Futura Participations860 en verwijst tevens naar Wattel die schrijft:861
‘Thus, branches of nonresident companies are entitled (...) to the same domestic loss carryover possibilities as residents (Futura) (...).’
Vervolgens concludeert De Graaff met betrekking tot de houdsterverliesregeling dat deze
regeling gaat over de verrekening van verliezen die tot de Nederlandse grondslag behoren.
Voor zover het daarbij gaat om binnenlandse862 verliezen verkeren Nederlandse vaste
inrichtingen en dochtervennootschappen ten aanzien van de houdsterverliesregeling in
een objectief vergelijkbare situatie. Naar mijn mening is er voor wat betreft de beoordeling of er in de hiervoor genoemde situatie sprake is van objectief vergelijkbare gevallen
geen verschil tussen art. 20a Wet VPB 1969 en de houdsterverliesregeling. Beide regelingen betreffen immers een Nederlandse regeling voor de verrekening van verliezen. Nu er
in een objectief vergelijkbare situatie (zie het voorbeeld hierboven met de belastingplichtigen A en B) sprake is van een ongelijke behandeling, lijkt er tevens sprake te zijn van
discriminatie. Dit kan strijdigheid met de vrijheid van vestiging opleveren (art. 49 VwEU).
5.8.3

De outbound-situatie

In de outbound-situatie gaat het om belastingplichtigen die hun buitenlandse activiteiten
vanuit Nederland ontplooien. Art. 20a Wet VPB 1969 bepaalt ook in deze gevallen dat de
activiteiten- en beleggingstoetsen moeten worden toegepast op de belastingplichtige, derhalve inclusief de activiteiten en bezittingen van de (buitenlandse) vaste inrichting. Deze
activiteiten en bezittingen worden in elk geval in de Nederlandse heffing betrokken,
omdat de Nederlandse belastingplichtige wordt belast op basis van zijn wereldinkomen.
De vraag rijst of er situaties denkbaar zijn waarin een ingezetene met een vaste inrichting
in het buitenland voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 slechter worden behandeld dan ingezetenen zonder een vaste inrichting. Met andere woorden: het meetellen
van de activiteiten en de bezittingen van de belastingplichtige die door middel van een
vaste inrichting in het buitenland worden verricht, leidt ertoe dat de belastingplichtige
slechter af is dan wanneer deze (buitenlandse) activiteiten met behulp van een dochtermaatschappij zouden worden uitgeoefend. Zo’n situatie kan zich naar mijn mening voordoen in de spiegelbeeldige situatie van de in paragraaf 5.8.2 geschetste inbound-situatie;
de belastingplichtige met een vaste inrichting in het buitenland staakt zijn activiteiten in
het buitenland en deze werkzaamheden maken meer dan 70% van de totale werkzaamheden van de belastingplichtige. Art. 20a Wet VPB 1969 verhindert in dat geval de verliesverrekening. Indien de belastingplichtige de werkzaamheden in het buitenland zou hebben
verricht met behulp van een dochtervennootschap zou art. 20a Wet VPB 1969 buiten toepassing blijven. Daarmee is sprake van een verschillende behandeling.
858 HvJ 28 januari 1986, zaak C-270/83 (Avoir Fiscal), Jurispr., p. 273, HvJ 29 april 1999, zaak C-311/97
(Royal Bank of Scotland), V-N 1999/37.30 en HvJ 21 september 1999, zaak C-307/97 (Saint-Gobain),
BNB 2000/75.
859 Zie R. de Graaff, ‘De houdsterverliesregeling versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108,
onderdeel 3.2.1.3, die dezelfde vraag heeft beantwoord in het licht van de beoordeling van de
houdsterverliesregeling ex art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969.
860 HvJ 15 mei 1997, zaak C-250/95 (Futura Participations), FED 1998/365.
861 B.J.M. Terra en P.J. Wattel, European Tax Law, (Fed Fiscale Studieserie), Kluwer, Deventer 2008,
p. 405, par. 14.6.1.
862 Naar mijn mening kan beter gesproken worden van Nederlandse verliezen.
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Maar is er ook sprake van objectief vergelijkbare gevallen? Uit onder meer de arresten
Columbus Container Services863 en X Holding864 volgt dat een ongelijke behandeling van
een vaste inrichting ten opzichte van een vennootschap in een outbound-situatie geoorloofd is, omdat geen sprake is van een objectief vergelijkbare situatie.865 Voorts kan worden opgemerkt dat de hiervoor beschreven benadering waarbij slechts de Nederlandse
bezittingen en activiteiten voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in aanmerking
worden genomen, naar huidig recht in een outbound-situatie leiden tot Europeesrechtelijke complicaties. Uit het arrest Amid866 volgt namelijk dat in beginsel geen beperking in
de voorwaartse verliesverrekening mag worden gehanteerd bij een ingezetene met een
vaste inrichting in het buitenland indien ingezetenen zonder vaste inrichting in het buitenland niet met die beperking worden geconfronteerd. Daarmee lijkt het vanuit een
Europeesrechtelijke invalshoek in een outbound-situatie noodzakelijk dat ook de activiteiten en bezittingen van de buitenlandse vaste inrichting meetellen voor de beoordeling
of de verliezen verrekenbaar zijn op grond van art. 20a Wet VPB 1969.867 Anderzijds kan
worden betoogd dat in het hierboven opgenomen voorbeeld het niet laten meetellen van
de buitenlandse activiteiten en bezittingen niet leidt tot een beperking, maar juist tot een
voordeel. In die situatie ondervindt de belastingplichtige dus ook geen nadeel van het niet
laten meetellen van de buitenlandse activiteiten en bezittingen. De belastingplichtige zou
in een nadelige positie kunnen komen te verkeren, indien de Nederlandse activiteiten
zouden worden gestaakt of ingekrompen, terwijl deze activiteiten meer dan 30% zouden
uitmaken van de totale activiteiten van de belastingplichtige. Het niet laten meetellen van
de buitenlandse activiteiten zou er dan toe leiden dat de verliezen van de belastingplichtige niet langer verrekenbaar zijn, terwijl voor de belastingplichtige als geheel bezien
geen sprake is van een inkrimping van meer dan 70%. Echter ook in deze situatie geldt
nog steeds dat op basis van de arresten X Holding en Columbus Container Services geen
sprake is van objectief vergelijkbare situaties, zodat van discriminatie of een belemmering geen sprake kan zijn.
5.8.4

Rechtvaardigingsgronden

5.8.4.1
De inbound-situatie
Nu in paragraaf 5.8.2 geconstateerd is dat er in een inbound-situatie sprake is van een
belemmering (discriminatie), rijst de vraag of dit onderscheid geoorloofd is. Zoals ik hiervoor reeds aangaf, kan uit de arresten Avoir Fiscal, Royal Bank of Scotland en Saint-Gobain
worden afgeleid dat vaste inrichtingen en vennootschappen in inbound-situaties in beginsel op dezelfde wijze dienen te worden behandeld (rechtsvormneutraliteit). In zoverre is
dit onderscheid dan ook niet geoorloofd. Op zichzelf is het bestrijden van ongewenst
gebruik van de handel in verlieslichamen naar mijn mening een geoorloofd doel, maar

863 HvJ 6 december 2007, zaak C-298/05 (Columbus Container Services), NTFR 2007/2295, FED 2008/35.
864 HvJ 25 februari 2010, zaak C-337/08 (X-Holding B.V.), NTFR 2010/541, V-N 2010/12.19, BNB 2010/22,
r.o. 38.
865 Mogelijkerwijs kan wel sprake zijn van objectief vergelijkbare gevallen indien zou worden overgegaan tot een objectvrijstelling voor vaste inrichtingen zoals door de staatssecretaris aangekondigd in zijn zogeheten Sinterklaasbrief van 5 december 2009, nr. DB2009/674M, V-N 2009/62.14 en
opnieuw opgenomen in het rapport van staatssecretaris Weekers genaamd ‘de Fiscale Agenda,
Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel’, Rapport van 14 april
2011, onder andere opgenomen in V-N 2011/22. Ik laat dit thans verder buiten beschouwing. Voor
de houdsterverliesregeling is R. de Graaff uitgebreid op deze vraag ingegaan. Zie R. de Graaff, ‘De
houdsterverliesregeling versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108. Voor wat de toepassing
van de houdsterverliesregeling oordeelde de Hoge Raad overigens op 24 juni 2011 dat deze regeling niet in strijd was met de vrijheid van vestiging (art. 49 VwEU). Zie HR 24 juni 2011, nr. 09/
05115, NTFR 2011/1428.
866 HvJ 14 december 2000, zaak C-141/99 (Amid), NTFR 2001/57, V-N 2001/7.38.
867 Vgl. J.W. Bellingwout, ‘Fiscale eenheid in Europees perspectief?’, WFR 2003/1593, die stelt dat de
belastingheffing over de winst (in algebraïsche zin) bij het hoofdhuis niet nadeliger mag zijn
indien zij een buitenlandse vaste inrichting heeft.
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het verschil in behandeling van een vaste inrichting ten opzichte van een vennootschap
lijkt – bezien vanuit deze doelstelling – niet geoorloofd.
Ook uit het arrest Futura868 lijkt te volgen dat in een inbound-situatie art. 20a Wet VPB
1969 onevenredig uitpakt. In dat arrest oordeelde het Hof van Justitie immers dat een verschillende fiscale behandeling van inwoners en niet-inwoners, in die zin dat inwoners in
beginsel worden belast voor hun wereldinkomen en niet-inwoners uitsluitend voor hun
binnenlandse inkomen, in overeenstemming is met het fiscale territorialiteitsbeginsel en
niet kan worden aangemerkt als een indirecte discriminatie naar nationaliteit. Nu nietinwoners voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet slechts naar hun binnenlandse activiteiten hoeven te kijken, maar naar alle activiteiten van de belastingplichtige
gezamenlijk, lijkt in zoverre te worden afgeweken van dit arrest.
Daarnaast lijken er geen overtuigende rechtvaardigingsgronden voor het verschil in
behandeling aan te voeren. Budgettaire overwegingen worden door het Hof van Justitie
niet als rechtvaardigingsgrond erkend.869 Mogelijkerwijs kan het antimisbruikkarakter
van art. 20a Wet VPB 1969 wel als een rechtvaardigingsgrond gelden. Art. 20a Wet VPB
1969 is immers een antimisbruikbepaling die beoogt de (door de wetgever als ongewenst
beschouwde) handel in verliezen te voorkomen. Hierbij rijst dan de vraag of het is toegestaan om een antimisbruikmaatregel toe te passen in een grensoverschrijdende situatie
terwijl geen sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie op basis van de door het
Hof van Justitie ontwikkelde criteria.870 Hoewel een antimisbruikbepaling naar mijn
mening wel degelijk van toepassing kan zijn op situaties waarbij geen sprake is van een
volstrekt kunstmatige constructie871 en dus ook een zekere mate van overkill kan voorkomen, is van doorslaggevend belang of het verschil in behandeling tussen de vaste inrichting en een vennootschap gerechtvaardigd kan worden vanuit dit antimisbruikkarakter
van de desbetreffende bepaling. En dit laatste nu vind ik niet overtuigend. De buitenlandse activiteiten zijn namelijk voor het waarborgen van voorkomen van het eventuele
misbruik niet van belang. Voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 is slechts van
belang of sprake is van het ongewenst gebruik van Nederlandse verliezen. Zoals ik hiervoor met het voorbeeld heb aangetoond, zijn de buitenlandse activiteiten en bezittingen
van de belastingplichtigen hierbij volstrekt irrelevant. Met andere woorden: er is een
meer proportionele uitwerking van art. 20a Wet VPB 1969 denkbaar, namelijk wanneer
art. 20a Wet VPB 1969 (in inbound-situaties) slechts van toepassing zou zijn op de binnenlandse werkzaamheden/activiteiten van de belastingplichtige. De bewuste keuze van de
wetgever voor een zekere mate van overkill872 is daarmee in een inbound-situatie vanuit
een Europeesrechtelijke invalshoek kwetsbaar. Het Europese recht lijkt daarmee te dwingen tot een uitleg van art. 20a Wet VPB 1969 op basis van de hierboven genoemde lezing 2.
Deze lezing is zoals hiervoor aangegeven ook overigens meer in overeenstemming met
doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969.
5.8.5

Art. 20a Wet VPB 1969 en het altijd-ergens-beginsel

In paragraaf 3.3.4 heb ik reeds kort stilgestaan bij de onmogelijkheid van grensoverschrijdende verliescompensatie in het licht van het arrest X Holding, waarin het Europese Hof
van Justitie besliste dat het niet toestaan van een grensoverschrijdende fiscale eenheid
niet in strijd is met het Europese recht.873 Voor het arrest X Holding kwam reeds de vraag
aan de orde in hoeverre het EU-recht verplicht om verliezen die in de bronstaat niet langer

868
869
870
871

HvJ 15 mei 1997, zaak C-250/95 (Futura Participations), FED 1998/365.
Zie bijvoorbeeld r.o. 50 van het arrest Saint-Gobain.
Vgl. HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04, NTFR 2006/1406, BNB 2007/54, V-N 2006/49.15.
De Graaff lijkt wat terughoudender in dit verband. Zie R. de Graaff, ‘De houdsterverliesregeling
versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108.
872 Kamerstukken I, 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
873 HvJ 25 februari 2010, zaak C-337/08 (X-Holding B.V.), NTFR 2010/541, V-N 2010/12.19, BNB 2010/22.
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verrekenbaar zijn, alsnog in aftrek toe te staan. In het arrest Marks & Spencer II874 besliste
het Hof van Justitie dat een verbod op grensoverschrijdende verliescompensatie gerechtvaardigd kan zijn indien rechtmatige doelstellingen worden nagestreefd die zich met het
EG-Verdrag verdragen en gerechtvaardigd zijn uit hoofde van dwingende redenen van
algemeen belang. De volgende rechtvaardigingsgronden spelen volgens het Hof van Justitie hierbij een rol:
1. winsten en verliezen dienen in beginsel binnen eenzelfde belastingregeling symmetrisch te worden behandeld om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de verschillende betrokken lidstaten te waarborgen;
2. het gevaar van dubbele verliesverrekening;
3. het gevaar van belastingontwijking door verliesoverdracht aan landen met een (relatief) hoog tarief (en waar de fiscale waarde van een verlies dus relatief het hoogste is).
Een dergelijke regeling is volgens het Hof van Justitie echter niet proportioneel in een
situatie waarin:
1. de niet-ingezeten dochtervennootschap de in haar vestigingsstaat bestaande mogelijkheden van verliesverrekening heeft uitgeput voor het betreffende belastingjaar alsmede voor vroegere belastingjaren, al dan niet via de overdracht van dat verlies aan
een derde of via de verrekening ervan met de winst uit vroegere belastingjaren;
2. er geen mogelijkheid bestaat dat het verlies van de buitenlandse dochtervennootschap
in latere jaren in de vestigingsstaat wordt verrekend door de dochtermaatschappij of
door een derde, met name ingeval de dochtervennootschap aan een derde is verkocht.
Wattel heeft de omstandigheid dat op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie
verliezen altijd ergens in aftrek zouden moeten in zijn noot onder het Marks & Spencer
II-arrest in BNB 2006/72 het ‘altijd-ergens-beginsel’ genoemd, een rechtstreeks werkend
maar tot het arrest Marks & Spencer II onbenoemd beginsel van primair gemeenschapsrecht. Wattel schrijft:875
‘Het beginsel dat een belastingplichtige die binnen de EU een interne grens overschrijdt
(gebruik maakt van zijn verdragsvrijheden) niet daardoor in een fiscaal nadeliger positie
mag geraken in vergelijking met thuisblijven, zodat hij hoe dan ook uiteindelijk steeds
ergens in de interne markt zijn aftrekbare kosten, verliezen, persoonlijke tegemoetkomingen, credits, etc. moet kunnen vergelden; bij voorkeur in de correcte jurisdictie (de jurisdictie
die het concomitante positieve inkomen belast), maar als dat (definitief) onmogelijk is, dan
desnoods in de territoriaal verkeerde jurisdictie indien daar wél positieve belastingrondslag
voorhanden is.’
Volgens Essers sluit het altijd-ergens-beginsel naadloos aan bij de totaalwinstgedachte.876
Wel merkt hij op dat steeds voor elke concrete situatie dient te worden nagegaan of er
voor het feit dat een fiscaal voordeel alleen aan de ingezeten belastingplichtigen wordt
toegekend, objectieve, ter zake dienende gronden bestaan die het verschil in behandeling
met buitenlandse ingezetenen kunnen rechtvaardigen. Dit betekent naar zijn mening dat
het altijd-ergens-beginsel steeds zal moeten worden gerelateerd aan de eigen nationale
regels.877
In het licht van het altijd-ergens-beginsel rijst naar mijn mening de vraag hoe dit beginsel
zich verhoudt tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Met andere woorden: zijn er
situaties denkbaar waarbij de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (of wellicht een soort874 HvJ 13 december 2005, zaak C-446/03, BNB 2006/72. Zie tevens HvJ 21 februari 2006, zaak C-152/
03 (Ritter-Coulais), NTFR 2006/355, V-N 2006/13.10.
875 Zie tevens K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR 5.0.6.C.
876 P.H.J. Essers, ‘De Europese dimensie van het totaalwinstbeginsel’, in: Maatschappelijk Heffen (1), De
Wetenschap, Opstellen aangeboden aan Leo Stevens, Kluwer, Deventer 2006, p. 242.
877 Vgl. tevens E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’,
WFR 2006/211.
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gelijke bepaling in een andere lidstaat) leidt tot strijdigheid met dit altijd-ergens-beginsel
en de daaraan ten grondslag liggende jurisprudentie?878 Deze situatie zou zich mogelijkerwijs kunnen voordoen indien de verkoop van een Nederlandse verlieslatende deelneming
door de moedermaatschappij uit een andere lidstaat leidt tot toepassing van art. 20a Wet
VPB 1969?879 Kan de moedermaatschappij op grond van het altijd-ergens-beginsel in deze
situatie een verlies claimen, aangezien het verlies in Nederland definitief is geworden als
gevolg van de werking van art. 20a Wet VPB 1969? Mijns inziens is dit niet geheel duidelijk. Uit het arrest Krankenheim Ruhesitz am Wannsee880 (hierna: ‘KR Wannsee’) lijkt te
volgen dat een lidstaat in beginsel geen rekening hoeft te houden met de nationaalrechtelijke regels van een andere lidstaat. In deze zaak ging het om een Duitse vennootschap
met een vaste inrichting in Oostenrijk, waarbij de vraag opkwam of het Duitse hoofdhuis
verplicht kon worden rekening te houden met de niet-verrekenbaarheid van de verliezen
van de vaste inrichting in Oostenrijk.881 Het Hof van Justitie oordeelde uiteindelijk dat er
in casu weliswaar sprake was van een beperking van de vrijheid van vestiging, maar dat
deze beperking gerechtvaardigd wordt door de noodzaak om de samenhang van de Duitse
fiscale regeling te garanderen.882
Ook de staatssecretaris van Financiën lijkt van mening dat in dergelijke situaties geen
rekening hoeft te worden gehouden met de regels van een andere lidstaat. In zijn reactie
op de schriftelijke vragen ten aanzien van de Fiscale Agenda merkte de staatssecretaris het
volgende op:883
‘Op dit punt worden geen problemen voorzien. Uit de arresten Lidl en Krankenheim volgt
dat het niet in strijd is met de vrijheid van vestiging als een in een lidstaat gevestigde vennootschap de verliezen uit een buitenlandse vaste inrichting niet van de winst in deze lidstaat kan aftrekken, ook niet als deze verliezen ten gevolge van wettelijke beperkingen in de
andere lidstaat aldaar niet aftrekbaar zijn. Alleen verliezen uit buitenlandse vaste inrichtingen die definitief onverrekenbaar zijn bij staking zullen in aftrek moeten worden toegelaten. In de voor te stellen objectvrijstelling zal dit worden geregeld.’
Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2012 heeft de staatssecretaris
van Financiën naar aanleiding van vragen van de NOB opnieuw expliciet zijn visie op het
arrest KR Wannsee gegeven:884
‘De NOB stelt dat uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU zou blijken dat verliezen van vaste inrichtingen ook “definitief” zijn indien het verlies lokaal ook onbruikbaar
zou zijn geworden indien de vaste inrichtingstaat het belastingrecht van de hoofdhuisstaat
zou hebben gekend. De NOB verwijst hiervoor naar het arrest van het Hof van Justitie in de
zaak Krankenheim Ruhesitz am Wannsee (arrest van 23 oktober 2008 in de zaak C-157/07,
Jurispr. Blz. I-8061). Ik merk op dat in het arrest enkel geoordeeld wordt dat het land van
het hoofdhuis niet verplicht is rekening te houden met de ongunstige gevolgen voortvloeiend
878 Zie tevens C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 76 e.v., die ten aanzien van de Oostenrijkse
bepaling tegen de handel in verlieslichamen de vraag opwerpt hoe deze bepaling zich verhoudt
tot het jurisprudentie van het Hof van Justitie op grond waarvan verliezen altijd ergens in aftrek
zouden moeten komen. De Oostenrijkse regeling tegen de handel in verlieslichamen komt aan
bod in paragraaf 6.6.
879 Ik ga er hierbij voorts vanuit dat er ook overigens geen sprake is van een volstrekt kunstmatige
situatie.
880 HvJ 23 oktober 2008, zaak C-157/07, NTFR 2008/2306, V-N 2008/55.14.
881 In casu werden aanvankelijk verliezen behaald met de vaste inrichting, maar in latere jaren volgden winsten die op grond van de Duitse nationale regeling moesten worden ingehaald. In Oostenrijk kwamen (een deel van) de verliezen van de vaste inrichting op grond van de Oostenrijkse nationale regeling echter niet voor verrekening in aanmerking.
882 R.o. 43 e.v. van het arrest.
883 Reactie van de staatssecretaris van Financiën op schriftelijke vragen ten aanzien van de Fiscale
Agenda, V-N 2011/30.1.
884 Kamerstukken II, 2011-2012, 33 033, nr. 10, p. 92-93.
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uit de wetgeving van de andere staat, in dat geval bestaand uit beperkingen in de voorwaartse verliesverrekening. Daaruit kan dus niet worden afgeleid dat het feit dat in Nederland de voorwaartse verliesverrekening beperkt is tot negen jaar betekent dat de verliezen
van een vaste inrichting uit een andere lidstaat daarmee op dat moment “definitief” zouden
worden. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de stelling van de NOB tot het curieuze
resultaat zou leiden dat Nederland gedwongen zou worden buitenlandse verliezen gunstiger te behandelen dan binnenlandse: Nederlands zou dan immers gedwongen worden verliezen te importeren die, als zij in Nederland zelf geleden waren, niet meer verrekenbaar
zouden zijn. De stelling van de NOB zou zelfs kunnen leiden tot dubbele verliesverrekening
in die situaties dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening in het land van de vaste
inrichting langer dan 9 jaar zou zijn. Ik ben dan ook niet voornemens hiertoe een regeling
te treffen.’
Hoewel ik deze visie van de staatssecretaris op het arrest KR Wannsee op zichzelf kan
onderschrijven, kan toch niet ontkend worden dat bij verkoop van een Nederland verlieslichaam door een moedermaatschappij uit een andere lidstaat, waarbij de verliezen niet
langer verrekenbaar zijn op grond van art. 20a Wet VPB 1969, deze verliezen wel degelijk
definitief zijn. Of zijn definitieve verliezen slechts verliezen die bij liquidatie niet kunnen
worden verrekend?885 Uit de hierboven genoemde jurisprudentie kan hierover naar mijn
mening (vooralsnog) geen definitief uitsluitsel worden gegeven.886 Daarbij is verklaarbaar
dat het arrest KR Wannsee hier geen uitsluitsel over geeft, omdat het daar strikt genomen
niet ging om definitief geleden verliezen. De verliezen van de Oostenrijkse vaste inrichting waren op grond van de Duitse regeling immers onbeperkt verrekenbaar.887 Het Hof
van Justitie zal hopelijk meer duidelijkheid verschaffen in de nog lopende prejudiciële
procedure A Oy (zaak C-123/11).888 Het gaat in deze procedure in feite om een ‘Marks &
Spencer II-achtige’ procedure, waarbij de vraag aan de orde is of Finland in het kader van
een grensoverschrijdende juridische fusie verplicht is om de ‘definitieve’ verliezen van de
Zweedse verkrijgende vennootschap over te nemen. In casu blijft in Zweden geen vaste
inrichting achter (hetgeen de Fusierichtlijn wel vereist) en is er daarom geen verliesverrekening meer mogelijk. A-G Kokott is in deze zaak tot de conclusie gekomen dat Finland
in casu het verlies van de Zweedse verdwijnende vennootschap niet behoeft toe te staan.
Zij concludeert dat de beperking van de vrijheid van vestiging die de weigering meebrengt
om de overnemer van buitenlandse verliezen toe te staan, noodzakelijk is vanuit het
gezichtspunt van het doel van handhaving van de verdeling van de heffingsbevoegdheden, zonder dat in dit verband een rol speelt of de Zweedse dochtervennootschap in haar
vestigingsstaat nog een mogelijkheid om haar verliezen te verrekenen. Wanneer het Hof
van Justitie deze conclusie zou volgen, lijkt het altijd-ergens-beginsel te moeten worden
genuanceerd.
Resumerend ben ik erg benieuwd of het Hof van Justitie zou oordelen dat een verlies dat
op grond van art. 20a Wet VPB 1969 (of een gelijksoortige regeling in een andere lidstaat)

885 Mogelijkerwijs kan hierbij nog een rol spelen dat het verlies voor de moedermaatschappij in een
dergelijke situatie ook definitief is geleden, omdat ‘commercieel’ ook een verlies kan zijn geleden.
886 In het verlengde hiervan kan worden opgemerkt dat indien het Europese recht in deze situatie
zou verplichten tot het in aanmerking nemen van de verliezen die op grond van art. 20a Wet VPB
1969 niet langer verrekenbaar zijn er naar mijn mening sprake zou zijn van een (meer) zuivere
vorm van Durchgriff. Zie tevens paragraaf 4.3.1.
887 In gelijke zin W.F.E.M. Egelie zijn noot bij het arrest KR Wannsee in NTFR 2008/2306.
888 In gelijke zin G.T.K. Meussen in zijn annotatie bij HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia)
in BNB 2012/5 en tevens G.F. Boulogne in zijn noot bij hetzelfde arrest in NTFR 2011/2634.
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niet langer verrekenbaar is, als een definitief geleden verlies op grond van het altijdergens-beginsel (en de daarbij behorende jurisprudentie) heeft te gelden.889
5.8.6

Is een tegenbewijsmogelijkheid noodzakelijk?

In paragraaf 4.4.2.4 heb ik opgemerkt dat de omstandigheid dat de ‘animus compensandi’
niet is vereist voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening een van de
belangrijkste tekortkomingen van deze bepaling is. De vraag rijst of een dergelijke tegenbewijsregeling niet ook vereist is op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie
(voor zover het grensoverschrijdende situaties betreft waarbij een beroep op het Unierecht kan worden gedaan). Massoner heeft ten aanzien van de Oostenrijkse Mantelkaufregelung betoogd, dat op basis van de Fusierichtlijn een tegenbewijsmogelijkheid zou moeten bestaan.890
Aanvankelijk leek het Hof van Justitie inderdaad de mening toegedaan dat een antimisbruikbepaling gepaard dient te gaan met een tegenbewijsregeling. In de Cursus Belastingrecht wordt hierover het volgende opgemerkt:891 Belemmerende nationale regelingen die
van toepassing zijn ‘op elke situatie’ (zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden die wijzen op misbruik) ‘om welke reden dan ook’ (dus zonder het oogmerk van
misbruik) zijn volgens het Hof van Justitie te algemeen om ter bestrijding van misbruik te
dienen. Hun belemmerende werking kan dan ook niet worden gerechtvaardigd met het
argument dat belastingontwijking moet worden bestreden. Toch is de jurisprudentie van
het Hof van Justitie naar mijn mening niet geheel eenduidig op dit punt. Uit de arresten
Cadbury Schweppes892 en Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation893 lijkt te volgen dat het Hof van Justitie bereid is om meer algemene maatregelen (zoals bijvoorbeeld
CFC- of thincapwetgeving) toe te staan onder de voorwaarde dat de belastingplichtige de
mogelijkheid heeft om te bewijzen dat in zijn situatie geen sprake is misbruik. In het
arrest Ampliscientifica894, dat ging over de houdbaarheid van een minimum houdsterperiode van één tot twee jaar voor het aanvragen van een fiscale eenheid voor de btw, eiste
het Hof van Justitie echter geen tegenbewijsmogelijkheid voor bonafide situaties.895 Hoewel het Hof van Justitie dus niet eenduidig is in zijn oordeel of een tegenbewijsmaatregel
noodzakelijk is, behoeft het naar mijn mening geen betoog dat art. 20a Wet VPB 1969
daarmee evenrediger zou worden vormgegeven. Ik kom hier in hoofdstuk 7 op terug.
5.8.7

Art. 1 van het Eerste Protocol EVRM

In de literatuur is de vraag opgeworpen of art. 20a Wet VPB 1969 niet in strijd zou kunnen
komen met art. 1 van het Eerste Protocol van het EVRM (hierna: P1-1), onder meer door

889 Zie in dit kader ook E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’, WFR 2006/211, paragraaf 5.6 die in dit verband enkele voorbeelden schetst waarbij
kunstmatige handel in verliezen kan ontstaan, indien verliezen in een andere lidstaat tegen een
hoger statutair tarief te gelde zouden kunnen worden gemaakt. Dit lijkt echter wel een rechtstreeks uitvloeisel van het arrest Marks & Spencer II. Verder kan gewezen worden op M. Lang,
‘The Marks & Spencer Case – The open issues following the ECJ’s final word’, European Taxation,
februari 2006, Volume 46, no. 2, p. 54 e.v.
890 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 74 e.v. Zie over de Oostenrijkse Mantelkaufregelung
nader paragraaf 6.6.
891 Zie K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.B.b.
892 HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04, NTFR 2006/1406, BNB 2007/54, V-N 2006/49.15.
893 HvJ 13 maart 2007, zaak C-524/04, NTFR 2007/470, FED 2007/41.
894 HvJ 22 mei 2008, zaak C-162/07, NTFR 2008/1104, V-N 2008/25.20.
895 Waarbij vervolgens weer de vraag opkomt hoe dit arrest zich verhoudt tot het arrest Leur-Bloem,
HvJ 17 juli 1997, zaak C-28/95, BNB 1998/32, aangezien in dit arrest een algemene duurzaamheidseis voor aandelenfusie werd afgewezen. Zie tevens K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht
EBR.5.1.7.B.b.
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Thomas.896 Aangezien deze bepaling gaat over het al dan niet onrechtmatig ontnemen
van eigendom, is cruciaal in dit verband of verliezen kunnen worden aangemerkt als
eigendom in de zin van P1-1. Eerder heb ik betoogd dat dit naar mijn mening het geval
is.897 Dit betekent echter nog niet dat bij inperking van de verliezen snel sprake zal zijn
van ontneming van eigendom, aangezien de overheid in dit kader een ruime beoordelingsvrijheid toekomt. Dit geldt naar mijn mening zowel ten aanzien van de inperking van
de termijnen voor voorwaartse verliesverrekening, de invoering van de houdsterverliesregeling van art. 20, lid 4 t/m 6 Wet VPB 1969 als ten aanzien van de vervanging van art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door een aangescherpt art. 20a Wet VPB 1969. Daarmee acht ik
de kans op een geslaagd beroep op P1-1 zeer gering.898
5.9

D E VE R H O UD I N G T US S E N A R T . 2 0 A W E T VP B 1 9 6 9 E N H E T
L E E R S T UK V AN FR AU S L E G I S

In paragraaf 3.4.2 ben ik ingegaan op de mogelijkheden die belastingplichtigen ter
beschikking staan om te voorkomen dat een verlies verdampt op grond van de reguliere
termijn van voorwaartse verliesverrekening, onder verwijzing naar mijn uitgebreide analyse in TFO 2011/116.899 Hierbij ben ik tevens ingegaan op de relatie tussen methoden ter
voorkoming van verliesverdamping en toepassing van het leerstuk van fraus legis (met
name HR 10 maart 1993, nr. 28.139, BNB 1993/196). De algemene tendens die uit de jurisprudentie is af te leiden is dat toepassing van het leerstuk van fraus legis slechts in zeer
bijzondere gevallen aan de orde kan komen. Uit de jurisprudentie valt tevens af te leiden
dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen eigen en gekochte verliezen. In deze
paragraaf sta bij dit onderscheid stil, waarbij ik tevens inga op de relatie met art. 20a Wet
VPB 1969.
5.9.1

Eigen versus gekochte verliezen

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet werken aan winst heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat er binnen de kaders van wet en jurisprudentie geen
bezwaren bestaan tegen het voorkomen van verliesverdamping.900 Wel zijn de bepalingen
tegen de handel in verlieslichamen en de jurisprudentie op het gebied van stelselwijzigingen van belang. Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2010 en
opnieuw tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2012 zijn deze
bewoordingen min of meer herhaald.901 Hierbij is opgemerkt dat de Belastingdienst zich
redelijk en constructief zal opstellen. De staatssecretaris heeft ook geen bezwaar tegen
een stelselwijziging als je als belastingplichtige daarbij het bedrijfseconomische waarderingssysteem wijzigt ter voorkoming van verliesverdamping, mits die wijziging in overeenstemming is met goed koopmansgebruik en mits het gaat om een eigen verlies.
De staatssecretaris lijkt hierbij ontegenzeggelijk aan de toepassing van art. 20a Wet VPB
1969 te refereren. Onder de vigeur van de voorganger van art. 20a Wet VPB 1969, art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969, zijn diverse arresten gewezen waarbij nader is ingegaan op de

896 E. Thomas, ‘Terugwerkende kracht, (on)toelaatbaar?’, WFR 2005/326 en E. Thomas, ‘Mensenrechten en beperkingen van de verliesverrekening – Verliezen als ‘eigendomsrecht’ in de zin van art.
1 Eerste Protocol EVRM’, FED 2007/69.
897 D.R. Post, ‘Verlies van verliezen: strijd met het Eerste Protocol EVRM’, MBB 2007 nr. 12, p. 407-414.
898 In gelijke zin P.G.H. Albert in zijn noot bij HR 7 december 2007, nr. 43.285, BNB 2008/34; E. Thomas, ‘Terugwerkende kracht, (on)toelaatbaar?’, WFR 2005/326 en ‘Mensenrechten en beperkingen
van de verliesverrekening – Verliezen als ‘eigendomsrecht’ in de zin van art. 1 Eerste Protocol
EVRM’, FED 2007/69 is van mening dat zowel de houdsterverliesregeling als art. 20a Wet VPB 1969
onvoldoende voorzienbaar waren en daarmee in strijd komen met P1-1.
899 D.R. Post, ‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’, TFO 2011/116.
900 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 58-62.
901 Handelingen I, 2009-2010, 32 128, nr. 14, p. 484 e.v. en Kamerstukken I, 2011-2012, 33 003, nr. D,
p. 8.
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vraag of sprake was van eigen verliezen dan wel ‘gekochte’ verliezen. De vraag rijst of deze
jurisprudentie, die ik hierna zal bespreken, nog van belang is.
In HR 10 maart 1993, nr. 28.484, BNB 1993/197 oordeelde de Hoge Raad dat de renteaftrek
kon worden bestreden met het leerstuk van fraus legis, in een situatie waarbij de rentebaten bij de ontvangende partij wegvielen tegen de compensabele verliezen. Het ging hierbij
om een ‘kasrondje’ waarbij betaalde agio werd teruggeleend. De rente-inkomsten ter zake
van deze lening vielen bij de aangekochte dochtermaatschappij weg tegen de compensabele verliezen. Deze compensabele verliezen waren geleden in een periode waarin de
belastingplichtige nog geen aandeelhouder was, terwijl in de verliesvennootschap ook
nimmer een onderneming werd gedreven. De Hoge Raad oordeelde dat in casu sprake was
van een samenstel van rechtshandelingen gericht op het creëren van renteaftrek, hetgeen
in strijd komt met doel en strekking van de Wet VPB 1969. De Hoge Raad oordeelde als
volgt:
‘Weliswaar vormt het door de dochtervennootschap als rente ontvangen bedrag, in beginsel
aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen winst, doch deze winst wordt verrekend met de nog te compenseren verliezen, welke verliezen zijn geleden voor belanghebbende de aandelen in de dochtervennootschap had verkregen en aldus niet middellijk ten
laste van belanghebbendes aandeelhouders zijn gekomen.’
De vraag rijst waarom de Hoge Raad in het arrest BNB 1993/196 oordeelde dat er geen
sprake was van fraus legis, maar in BNB 1993/197 wel. Een belangrijk verschil is naar mijn
mening dat in laatstgenoemd arrest de Hoge Raad oordeelde dat belastingbesparing het
enige/doorslaggevende motief van de transactie was, terwijl in BNB 1993/196 daarnaast
zakelijke redenen voor de herstructurering aanwezig geacht werden. Een ander belangrijk verschil is dat in BNB 1993/197 sprake was van verliezen die waren geleden voordat de
belastingplichtige de aandelen in de dochtervennootschap (de vennootschap met de compensabele verliezen) had verkregen. Opmerkelijk genoeg oordeelde de Hoge Raad echter
dat in BNB 1993/197 sprake was van fraus legis, ondanks dat de verliezen na toepassing
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 nog in stand waren gebleven. Met andere woorden:
het toenmalige art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 vormde in principe geen belemmering
voor de verrekening van verliezen.902 Desondanks oordeelde de Hoge Raad dat sprake was
van een samenstel van rechtshandelingen dat in strijd kwam met doel en strekking van
de wet. Het creëren van kunstmatige rente die diende ter compensatie van de aangekochte verliezen kwam daarmee in strijd met doel en strekking van de Wet VPB 1969.
Het arrest BNB 1993/197 dient naar mijn mening enigszins genuanceerd te worden na het
verschijnen van HR 30 juni 1999, nr. 34.219, BNB 1999/323.903 Het ging in dit arrest om
een belanghebbende die in 1982 alle aandelen verwierf in E BV, in welke vennootschap
compensabele verliezen aanwezig waren over de twee voorafgaande jaren (1980 en 1981).
In de jaren 1982 tot 1986 zette E BV haar bedrijf voort en werden steeds verliezen
gemaakt. In de loop van 1986 werd het bedrijf van E BV gestaakt. In 1987 heeft belanghebbende zich door twee met haar in een fiscale eenheid samengevoegde dochtervennootschappen bedragen laten schuldig erkennen, welke vorderingen zij vervolgens tegen uitreiking van een aandeel heeft ingebracht in E BV. Op deze wijze ontstond de situatie
waarin de verschuldigde rente binnen de fiscale eenheid bij belanghebbende aftrekbaar
was, terwijl de rente vervolgens bij E BV in verband met de daar aanwezige compensabele
verliezen niet tot daadwerkelijke heffing van vennootschapsbelasting leidde. Plaatsvervangend procureur-generaal Van Soest nam conclusie in deze zaak en oordeelde onder
meer als volgt:

902 Hierbij is nog van belang op te merken dat deze bepaling onder meer niet van toepassing was
indien nimmer en materiële onderneming werd gedreven. Zie bijvoorbeeld HR 9 november 1994,
nr. 29.675, BNB 1995/20.
903 In gelijke zin O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, FM 113, 2e herziene druk, Kluwer,
Deventer 2008, p. 57 e.v.
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‘8.1. Naar het mij voorkomt, volgt uit de wetsgeschiedenis van 1969 dat de wetgever het met
doel en strekking van de toen in het leven geroepen regeling in overeenstemming achtte dat
de verliescompensatie ongemoeid gelaten zou worden indien de aandelen in een lichaam
met compensabele verliezen overgedragen worden aan nieuwe aandeelhouders en de
bestaande onderneming wordt voortgezet. Dit is de teneur van alle uiteenzettingen en volgt
in het bijzonder uit de Nadere memorie van antwoord, p. 30, linkerkolom, 7e al.
8.2. Naar ik meen, heeft Uw Raad in de arresten van 10 maart 1993, nrs. 28 139 (BNB
1993/196) en 28 484 (BNB 1993/197), doel en strekking van de vennootschapsbelastingwetgeving niet anders willen opvatten dan uit het zojuist onder 8.1 betoogde volgt. Dat in het
arrest nr. 28 484 de renteaftrek werd verworpen, schrijf ik toe aan twee facetten die het
toen berechte geval onderscheiden van het zojuist veronderstelde, te weten enerzijds dat van
een onderneming in het verlieslichaam waarschijnlijk geen sprake was, en anderzijds dat de
overdracht van de aandelen in de tijd dichtbij de rente-constructie lag.
8.3. Ik meen dan ook dat de omstandigheid dat de onderneming van E BV na de verwerving
van de aandelen door de belanghebbende nog vier jaar is voortgezet, verhindert de in deze
zaak verlangde rente-aftrek in strijd met doel en strekking van de wet te oordelen.
8.4. Anders zou het zijn indien – niettegenstaande dat tijdsverloop – tussen de verwerving
van de aandelen E BV door de belanghebbende en de staking van de onderneming een
directe samenhang zou bestaan, maar daaromtrent is niets gesteld of gebleken.’
Van Soest verwijst in onderdeel 8.4 van zijn conclusie naar de ‘directe samenhang’-jurisprudentie van de Hoge Raad die gewezen is ten aanzien van de toepassing van art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Zie onder meer HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130
en HR 28 november 1984, nr. 22.523, BNB 1985/113. Strikt genomen was art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 namelijk niet van toepassing indien niet aan de wettelijke volgorde
van deze bepaling was voldaan (i.e. staking van de ondernemingsactiviteiten van de belastingplichtige gevolgd door aandelenoverdracht). Echter, de Hoge Raad oordeelde onder
meer in BNB 1984/130 en BNB 1985/113 dat indien er een directe samenhang bestond tussen de aandelenoverdracht van een verlieslichaam waarvan de ondernemingsactiviteiten
waren gestaakt en het opstarten van nieuwe activiteiten, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969
op basis van doel en strekking van deze bepaling toch van toepassing was (en daarmee de
verliesverrekening belette). Naar de mening van Van Soest zou art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB
1969 in casu geen beperking voor de verliesverrekening moeten vormen, omdat de onderneming van de belastingplichtige nog gedurende vier jaren werd voortgezet.
De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof en volgt de conclusie zoals hierboven
beschreven. De omstandigheid dat de onderneming van E BV na de verwerving van de
aandelen door belanghebbende nog vier jaar is voortgezet, waardoor art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 toepassing miste, leidde in casu tot het oordeel dat de renteaftrek in stand
kon blijven. Uit het arrest BNB 1999/323 lijkt dan ook afgeleid te kunnen worden dat –
indien toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 de verliesverrekening niet beperkt
– er in beginsel geen belemmeringen kunnen bestaan ten aanzien van het in aanmerking
nemen van een belast voordeel dat effectief niet tot belastingheffing leidt als gevolg van
de nog aanwezige compensabele verliezen. Deze visie komt in grote mate overeen met
hetgeen de Hoge Raad heeft geoordeeld in het hiervoor in paragraaf 3.4.2 aangehaalde
arrest BNB 1993/196.
Voornoemde visie is echter niet onomstreden. In zijn noot bij het arrest in BNB bekritiseert Zwemmer het arrest. Naar zijn mening zou de Hoge Raad op basis van BNB 1993/197
tot de conclusie moeten zijn gekomen dat sprake was van fraus legis. Volgens Zwemmer
liggen aan het betoog van Van Soest twee misverstanden ten grondslag:
1. Het misverstand dat het in stand blijven van de verliescompensatie op grond van
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 bij voortzetting van de onderneming relevant is voor
de beoordeling van eventuele strijd met doel en strekking van de wet.
2. De miskenning dat uit de wetsgeschiedenis niet alleen blijkt dat het de bedoeling van
de wetgever is dat verliescompensatie ongemoeid blijft bij voortzetting van de onderneming na de aandeelhouderswisseling, maar ook dat zulks het geval is indien van een
onderneming geen sprake was.
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Ten aanzien van deze kritiek wil ik twee aanvullende dan wel nuancerende opmerkingen
plaatsen. In de eerste plaats constateert Zwemmer naar mijn mening terecht dat de vraag
of de verliezen in stand blijven op grond van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 op zichzelf
nog niet de vraag beantwoordt of het samenstel aan rechtshandelingen als fraus legis
dient te worden bestempeld. In zoverre lijkt het oordeel in BNB 1999/323 iets te kort door
de bocht. De vraag is echter wel of dit leidt tot een ander oordeel. Zoals ik hiervoor reeds
aangaf, kan naar mijn mening namelijk worden gesteld dat – nu art. 20, lid 5, (oud) Wet
VPB 1969 in casu buiten toepassing bleef – wordt teruggevallen op BNB 1993/196, waaruit
(kort gezegd) volgt dat het aantrekken van positieve winstbestanddelen door een lichaam
met compensabele verliezen niet in strijd komt met de strekking van de verliescompensatie. Een ander belangrijk element uit dit arrest is echter dat er in de casus van het arrest
tevens andere (lees: niet-fiscale) motieven waren voor de in dat arrest aan de orde zijnde
herstructurering. Ik onderschrijf het eerste kritiekpunt van Zwemmer dan ook in zoverre,
dat ondanks dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet van toepassing is, nog steeds zelfstandig beoordeeld dient te worden of de desbetreffende rechtshandeling niet in strijd
komt met doel en strekking van de wet. BNB 1993/196 schetst hiervoor de kaders voor
zover het de verliesverjonging an sich betreft. Het arrest laat zich echter niet uit over de
gehanteerde of te hanteren methodiek om tot de verliesverjonging te komen.
In de tweede plaats onderschrijf ik de visie van Zwemmer dat het arbitrair lijkt waarom
de Hoge Raad oordeelt dat er wél sprake is van fraus legis in de situatie waarin er (kennelijk) geen materiële onderneming is gedreven (BNB 1993/197, terwijl art. 20, lid 5 (oud)
Wet VPB 1969 in dergelijke situaties evident niet van toepassing was904) maar dat de Hoge
Raad oordeelde dat er géén sprake was van fraus legis in de situatie dat de onderneming
nog enige tijd na de aandeelhouderswisseling is voortgezet (BNB 1999/323). In beide gevallen was toepassing van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 immers niet aan de orde, zij dat
het in de eerste situatie het niet toepassen van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 vanuit de
wetgever bezien als ongewenst werd beschouwd.905 Bezien vanuit de toepassing van
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 zou er geen verschil in uitkomst tussen beide arresten
moeten zijn. Met andere woorden: art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 belet in beide gevallen de verliesverrekening niet. Het verschil in uitkomst tussen BNB 1993/197 en BNB 1999/
323 dient naar mijn mening dan te worden verklaard vanuit de overige feiten en omstandigheden uit de beide arresten waardoor er toch geen sprake was van een vergelijkbare
situatie. Ik kan mij hier wel iets bij voorstellen. In BNB 1993/197 werd een verliesvennootschap aangekocht, die nimmer een onderneming had gedreven, gevolgd door het op een
gekunstelde wijze creëren van een rentelast, waardoor effectief eigen winsten worden
verrekend met gekochte verliezen. Het samenstel van rechtshandelingen is dusdanig willekeurig, terwijl tevens sprake is van aangekochte verliezen, dat ik mij kan vinden in het
oordeel van de Hoge Raad dat sprake was van fraus legis. De omstandigheid dat in BNB
1999/323 wel sprake was van een onderneming die bovendien nog vier jaren werd voortgezet, leidt bezien vanuit art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 weliswaar niet tot een andere
uitkomst, maar voor de toepassing van het leerstuk van fraus legis is in BNB 1999/323 wel
degelijk sprake van een andere situatie. Noch de plaatsvervangend procureur-generaal
noch de Hoge Raad beargumenteert echter waarom er een verschil in uitkomst is. Ik kan
mij voorstellen dat de Hoge Raad mogelijkerwijs van mening zou kunnen zijn dat in BNB
1999/323 sprake is van overige, niet-fiscale motieven, aangezien de onderneming van het
verlieslichaam gedurende een aantal jaren nog is voortgezet. Ook dit argument lijkt maar
moeilijk houdbaar, omdat uit de feiten van het arrest duidelijk blijkt dat de onderhavige
constructie in overwegende mate is opgezet vanuit fiscale motieven.

904 Zie bijvoorbeeld HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20.
905 Het gegeven dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet van toepassing was, indien nimmer een
materiële onderneming was gedreven, is immers een van de belangrijkste redenen geweest om
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te vervangen door een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969. Zie
Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 11 e.v.
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Al met al kan naar mijn mening worden geconcludeerd dat niet geheel duidelijk is
waarom de Hoge Raad in BNB 1999/323 tot een ander oordeel is gekomen dan in BNB 1993/
197. Het verschil in uitkomst lijkt te moeten worden verklaard uit het feit dat in BNB 1999/
323 sprake was een onderneming die gedurende vier jaren is voortgezet. Het verschil in
uitkomst tussen beide arresten roept naar mijn mening de vraag op of in het kader van
verliesverjongingsconstructies niet steeds ook een ander dan fiscaal, niet-zakelijk motief
aanwezig dient te zijn. Naar mijn mening is dit niet noodzakelijkerwijs het geval. Voor
het leerstuk van fraus legis lijkt geen plaats meer, indien de transactie/rechtshandeling of
het samenstel van rechtshandelingen op zichzelf niet in strijd komt met doel en strekking
van de wet. Daarmee wordt teruggevallen op de hoofdregel van BNB 1993/196.
5.9.2

Gekochte verliezen en art. 20a Wet VPB 1969

De vraag rijst of en in hoeverre de in paragraaf 5.9.1 besproken arresten nog van betekenis
zijn na invoering van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2001. Marres en Bavinck906 zijn
van mening dat fraus legis in beginsel niet aan de orde kan komen, indien de verliezen op
basis van het systeem van de Wet VPB 1969 in stand blijven. Dit betekent naar mijn
mening ook dat indien art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is, het benutten van de
verliezen op zichzelf als geoorloofd moet worden beschouwd. Hierbij dient naar mijn
mening tevens in ogenschouw te worden genomen dat art. 20a Wet VPB 1969 ten opzichte
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 op vele plaatsen aanzienlijk is aangescherpt. Voorts
bestaat art. 20a Wet VPB 1969 maar liefst uit twaalf leden, waarin de aandeelhouderstoets
(lid 1 t/m 3), de beleggingstoets (lid 4, aanhef) en de activiteitentoets (lid 4, onderdelen a
en b) zeer uitgebreid zijn uitgewerkt, terwijl voorts nog allerlei aanvullende voorwaarden
en uitzonderingen zijn opgenomen (vgl. het vijfde tot en met twaalfde lid). De wetgever
heeft art. 20a Wet VPB 1969 derhalve op een zodanig gedetailleerde wijze vormgegeven
dat indien een bepaalde situatie niet onder art. 20a Wet VPB 1969 zou vallen, het beoogde
rechtsgevolg door de wetgever geaccepteerd is dan wel binnen het systeem van de wet
past.
Op basis van het vorenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat indien de verliezen
van een belastingplichtige op basis van art. 20a Wet VPB 1969 in stand blijven, de inspecteur zich niet langer (succesvol) op het standpunt kan stellen dat sprake is van gekochte
verliezen. Het arrest BNB 1993/197 is in zoverre dan ook achterhaald. De eventuele daarop
volgende verliesverrekening ter zake van deze verliezen kan dan in principe niet worden
bestreden met toepassing van het leerstuk van fraus legis.907 Hierop geldt slechts één uitzondering, namelijk indien de rechtshandeling an sich met het leerstuk van fraus legis
kan worden bestreden. In zoverre dienen naar mijn mening ook de hiervoor gememoreerde woorden van de staatssecretaris van Financiën te worden genuanceerd, dat het bij
voorkoming van verliesverdamping moet gaan om eigen verliezen.908 Art. 20a Wet VPB
1969 zou naar mijn mening op adequate wijze een dam moeten opwerpen tegen ongewenst gebruik van ‘gekochte’ verliezen. Indien dit niet het geval zou zijn, dan is het aan
de wetgever om deze bepaling dusdanig aan te passen dat dit ongewenste gebruik wordt
aangepakt. Toepassing van het leerstuk van fraus legis lijkt mij hiervoor niet de geëigende
weg.909

906 Zie bijvoorbeeld O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, FM 113, 2e herziene druk, Kluwer,
Deventer 2008, p. 57 e.v. en C.B. Bavink, die wordt geciteerd in onderdeel 4.3.6 van de conclusie
van plv. P-G Van Soest bij BNB 1999/329.
907 In gelijke zin S.F.M. Niekel, ‘Fraus legis en renteaftrek in de vennootschapsbelasting’, TFO 2003/
169.
908 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 58-62.
909 Ik realiseer mij hierbij dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 in principe ook op adequate wijze
een dam zou moeten opwerpen tegen ongewenst gebruik van verliezen. In zoverre kan het niet
geheel uitgesloten worden dat nog betekenis moet worden toegekend aan BNB 1993/197.
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5.10

SA M E N VA T TI N G EN C O N C L U SI E S

In dit hoofdstuk zijn de positiefrechtelijke aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 aan bod
gekomen. Hierbij is stilgestaan bij de diverse binnenlandse en buitenlands belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting op wie art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is. Vervolgens is ingezoomd op de aandeelhouderstoets en de mogelijke uitzonderingen op deze
aandeelhouderstoets. Hierna zijn beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB
1969 en de activiteitentoets en de inkrimpingstoets van art. 20, lid 4, onderdelen a en b,
Wet VPB 1969 aan bod gekomen, waarna ik ben ingegaan op de overige aspecten van
art. 20a Wet VPB 1969, zoals de achterwaartse verliesverrekening, de behandeling van
latente verliezen en winsten en de formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Tot slot
ben ik ingegaan op de wisselwerking tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het Europese recht
gevolgd door de impact van het leerstuk van fraus legis op art. 20a Wet VPB 1969. Het
vorenstaande heeft geleid tot een uitgebreide analyse van de diverse fiscaaltechnische
facetten van art. 20a Wet VPB 1969. Op deze plaats wordt deze positiefrechtelijke analyse
niet herhaald, maar volsta ik met een overzicht van de door mij gesignaleerde belangrijkste (technische) knelpunten van art. 20a Wet VPB 1969. Van een knelpunt is naar mijn
mening sprake indien de positiefrechtelijke analyse van een bepaald onderdeel van
art. 20a Wet VPB 1969 leidt tot een onevenwichtige of onbillijke uitkomst, omdat niet voldaan is aan een van de door mij (in hoofdstuk 1) gestelde kwaliteitseisen. Hierbij geldt de
bestaande regeling als uitgangspunt.
In totaal zijn in dit hoofdstuk 32 knelpunten in de huidige regeling van art. 20a Wet VPB
1969 gesignaleerd. Voorts zijn in hoofdstuk 4 twee belangrijke kritiekpunten op art. 20a
Wet VPB 1969 geuit. In de eerste plaats betrof dit de omstandigheid dat art. 20a Wet VPB
1969 als een vorm van Durchgriff heeft te gelden, maar dat deze Durchgriff vanuit een
civieljuridische invalshoek op een onzuivere wijze is vormgegeven (paragraaf 4.3.1.1). Bij
een zuivere vorm van Durchgriff zouden verliezen niet langer bij het verlieslichaam in
aanmerking worden genomen, maar bij de achterliggende aandeelhouders/belanghebbenden. Thans gaan de verliezen echter verloren, zonder dat hierbij verliezen kunnen
worden overgedragen aan de achterliggende aandeelhouders/belanghebbenden. In de
tweede plaats is het een zeer groot bezwaar dat de ‘animus compensandi’ niet vereist is
voor art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 4.4.2.4). Belastingplichtigen zouden de mogelijkheid moeten hebben om aannemelijk te maken dat de wijziging van het belang in belangrijke mate niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen.
De 32 gesignaleerde knelpunten zijn de volgende:
Knelpunten ten aanzien van de aandeelhouderstoets:
1. Het belang van beherende vennoten in een open cv telt (ten onrechte) mee voor de
vraag of sprake is van een wijziging van het belang in belangrijke mate
(paragraaf 5.2.1.1).
2. Art. 20a Wet VPB 1969 is ten onrechte van toepassing van bij bepaalde fiscaal gefacilieerde omzettingen van rechtspersonen zoals de omzetting van een bv in een stichting en vice versa (paragraaf 5.2.1.7).
3. De toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 dienen bij buitenlands belastingplichtigen te
worden toegepast op de belastingplichtige en niet op de vaste inrichting. Hierdoor
worden vermogensbestanddelen in aanmerking genomen die voor de toetsen van
art. 20a Wet VPB 1969 irrelevant zijn. Mogelijkerwijs leidt dit tot strijdigheid met de
vrijheid van vestiging van art. 49 VwEU (paragraaf 5.2.4 en 5.8).
4. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ‘gestalde art. 15ad-rente’
(zie paragraaf 5.2.2).
5. Het niet of slechts onder zeer stringente voorwaarden laten ‘herleven’ van de verliezen bij terugoverdracht van de aandelen in het verlieslichaam aan de oorspronkelijke
aandeelhouders leidt tot een onredelijke uitkomst (paragraaf 5.3.2.1).
6. Het begrip ‘belang’ dient weliswaar materieel te worden getoetst, maar niet altijd is
duidelijk wat onder dit begrip dient te worden verstaan. Dit is weliswaar een art. 20a
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7.

8.

9.

10.

Wet VPB 1969 ‘overstijgend’ probleem, maar het verdient aanbeveling dat dit begrip
nader verduidelijkt wordt (paragraaf 5.3.3.2).
Wijzigingen van het belang in het kader van een periodiek of finaal verrekenbeding
vallen ten onrechte onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969
(paragraaf 5.3.4.1).
Er kan zich een merkwaardige en ogenschijnlijk onbedoelde samenloop voordoen van
de uitzonderingen zoals opgenomen in art. 20a, lid 2, onderdelen a en b, Wet VPB
1969 (paragraaf 5.3.4.1).
Het toepassingsbereik van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2,
onderdeel b, Wet VPB 1969 na HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB
2007/27, V-N 2006/49.16 is onduidelijk, mede naar aanleiding van de gepubliceerde
visie van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei
2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 (paragraaf 5.3.4.2).
Art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is ten onrechte niet van toepassing bij een beursgang
(paragraaf 5.3.4.3).

Knelpunten ten aanzien van de beleggingstoets:
11. Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 is overbodig, aangezien aangesloten
kan worden bij de regels voor de vermogensetikettering in de Wet IB 2001
(paragraaf 5.4).
12. De toets van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 leidt ertoe dat een belangrijke aandeelhouderswisseling altijd tot gevolg heeft dat verliezen die in stand blijven op grond van
art. 20a Wet VPB 1969 niet mogen worden verrekend met beleggingswinsten. Deze
vorm van activiteitencompartimentering lijkt te zijn doorgeschoten, omdat bij beleggingswinsten steeds dient te worden nagegaan of zich in het verleden een wijziging
van het belang in belangrijke mate heeft voorgedaan (paragraaf 5.4.1).
13. De beleggingstoets werkt niet afdoende bij de afwezigheid van enig bezit dan wel bij
een vennootschap die nimmer werkzaamheden heeft verricht en slechts kosten heeft
gemaakt (paragraaf 5.4.3.2 en 5.5.6).
14. De beleggingstoets zou slechts moeten gelden ten aanzien van de beleggingen die ook
daadwerkelijk in de Nederlandse heffing worden betrokken (paragraaf 5.4.3.5).
15. In art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 zijn liquide middelen ten onrechte gelijkgesteld met beleggingen. De goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën in
onderdeel 5.1 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB
2008/176, op grond waarvan niet-bedrijfsgebonden liquide middelen slecht als belegging worden aangemerkt, is een bevestiging van dit standpunt (paragraaf 5.4.4.1).
16. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van de gelijkstelling van onroerende
zaken met beleggingen in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 en de opmerking
van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 4.2 van het besluit van 6 mei 2008,
nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 (paragraaf 5.4.4.2).
17. Ook de toevoeging van art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969, op grond waarvan
beleggingen die in het kader van de onderneming worden aangehouden (bijvoorbeeld
bij verzekeraars) niet als beleggingen worden aangehouden, is overbodig
(paragraaf 5.4.4.3).
Knelpunten ten aanzien van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets:
18. Bij de activiteitentoets en de inkrimpingstoets bevreemdt het dat de omvang van de
werkzaamheden in het oudste verliesjaar bepalend is voor de vraag of verliezen van
latere jaren alsnog verrekenbaar zijn. Een toets per jaar leidt hier tot een evenwichtigere uitkomst (paragraaf 5.5.2.1).
19. Er kan onduidelijkheid bestaan over de praktische toepassing en uitwerking van de
activiteitentoets (paragraaf 5.5.3.1).
20. Op basis van de huidige tekst van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets lijkt
slechts de omvang van de werkzaamheden van belang te zijn en niet de aard. Dit is in
strijd met doel en strekking van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets, terwijl,
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indien zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn, zich
eveneens onbillijke situaties kunnen voordoen (paragraaf 5.5.3.2).
21. Art. 20a, lid 5 en lid 7, Wet VPB 1969 zijn ten onrechte van toepassing op de beleggingstoets (paragraaf 5.5.3.3 en 5.5.3.4).
22. Art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 schiet zijn doel voorbij, indien ten tijde van
de belangenwijziging weliswaar het voornemen bestaat om de activiteiten in te krimpen met meer dan 70%, maar dit voornemen niet wordt uitgevoerd. Er bestaat in dergelijke situaties ten onrechte geen mogelijkheid voor tegenbewijs (paragraaf 5.5.4).
23. Ten onrechte is bepaald dat voor de toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 de
omvang van de werkzaamheden nog relevant zou zijn. Dit impliceert dat de omvang
van de werkzaamheden niet meer zou mogen toenemen, hetgeen niet in overeenstemming is met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 5.5.5).
Overige technische knelpunten:
24. Er staat ten onrechte geen rechtsmiddel open tegen de afwijzing van een verzoek om
toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 (paragraaf 5.5.5).
25. Onduidelijk is of de ‘directe samenhang’- jurisprudentie zoals deze per 1 januari 2002
is vastgelegd in art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969
(paragraaf 5.5.5).
26. Er geldt geen eensluidend stakings- of inkrimpingscriterium in de situatie van voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening (paragraaf 5.6.2).
27. Het is niet geheel duidelijk of na 1 januari 2011 bij toepassing van art. 20a, lid 12, Wet
VPB 1969 eerst toerekening van het verlies dient plaats te vinden aan de voorafgaande
periode of eerst herwaardering. Indien de herwaardering plaatsvindt vóór de toerekening, hoeft mogelijk zelfs geen toerekening meer plaats te vinden, indien de herwaardering zou leiden tot winst in desbetreffende periode (paragraaf 5.6.3).
28. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ongerealiseerde verliezen. Handel in ongerealiseerde (liquidatie)verliezen is daarmee nog steeds mogelijk
(paragraaf 5.6.3.2).
29. De samenloop tussen de inhaalregeling (art. 35, lid 2, onderdeel b, (oud) BvdB 2001 jo.
art. 33b, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969), het besluit van 16 april 2002 en art. 20a
Wet VPB 1969 is niet altijd duidelijk (paragraaf 5.6.4.2).
30. In het kader van de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 waarbij een verlies uit
de periode vóór de aandeelhouderswisseling dient te worden toegerekend aan het
voorafgaande jaar, kan er een lacune in de rechtsbescherming ontstaan indien de
belastingplichtige geen bezwaar meer kan maken tegen de aanslag en/of de verliesbeschikking van het voorafgaande jaar (paragraaf 5.7.2.1).
EU-rechtelijke knelpunten:
31. In inbound-situaties kan art. 20a Wet VPB 1969 in strijd komen met de vrijheid van
vestiging van art. 49 VwEU (paragraaf 5.8).
32. Op basis van het altijd-ergens-beginsel en de daarbij behorende jurisprudentie (e.g.
Marks & Spencer II) is onduidelijk of toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen niet zou kunnen leiden tot het verplicht in aanmerking nemen van
het verlies bij de achterliggende aandeelhouders van het Nederlandse verlieslichaam
die gevestigd zijn in een andere lidstaat (paragraaf 5.8.5).
Deze knelpunten zouden door de wetgever op een adequate wijze moeten worden aangepakt, zodat art. 20a Wet VPB 1969 voldoet aan de door mij gestelde toetsingskaders. In
hoofdstuk 7 kom ik hier op terug.
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6

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in
verlieslichamen

6.1

IN L E ID I N G

In dit hoofdstuk komt het rechtsvergelijkend onderdeel van mijn onderzoek aan de orde.
In het verleden zijn reeds enkele rechtsvergelijkende studies gedaan op het gebied van
verliesverrekening. Zo was de fiscale behandeling van verliezen in de vennootschapsbelasting het onderwerp van het IFA Congres van 1998910 en is Maisto in 1997 ingegaan op
de verhouding tussen transfer pricing en verliezen.911 In 2011 heb ik samen met Stals een
onderzoek gedaan naar de fiscale behandeling van verliezen in 50 landen.912 Geconstateerd kan worden dat deze onderzoeken met name een breed beeld beogen te geven van
de regels voor de behandeling van verliezen van lichamen in een groot aantal landen. Dit
betekent dat is ingegaan op de diverse onderliggende algemene regels ten aanzien van de
fiscale behandeling van verliezen, bijvoorbeeld in het kader van groepsconsolidatie,
grensoverschrijdende activiteiten, reorganisaties en de invloed van transfer pricing. Hoewel hierbij tevens is stilgestaan bij de zogenoemde ‘Change-of-Control’-wetgeving (CoCwetgeving)913 in enkele landen (met name het onderzoek van de IFA uit 1998), gaat de analyse hierbij doorgaans niet veel verder dan de enkele constatering dat een bepaald land
CoC-wetgeving kent, al dan niet aangevuld met de constatering dat voor de verrekenbaarheid van de verliezen aangesloten wordt bij de aard van de activiteiten van het verlieslichaam. Nader onderzoek is derhalve gewenst, mede gegeven de gedateerdheid van de
meeste van deze onderzoeken. Daarnaast kan worden geconstateerd dat de genoemde
onderzoeken ook niet in voldoende mate bruikbaar zijn voor het rechtsvergelijkende
onderdeel van mijn onderzoek, waarbij ik op basis van een analyse van de CoC-wetgeving
in een aantal landen wil toetsen of en in hoeverre deze wetgeving elementen bevat, die
eventueel kunnen worden gebruikt om de Nederlandse regeling te verbeteren (zie
paragraaf 1.5).
Van recentere datum is de studie van Lüdicke, Kempf en Brink (‘Lüdicke c.s.’) uit 2010
inzake de Duitse regels voor verliesverrekening. Lüdicke c.s. staan ook stil bij de CoCregels in enkele andere landen, waarbij maar liefst 38 landen zijn onderzocht.914 Uit dit
onderzoek concluderen Lüdicke c.s. dat 11 van de onderzochte landen een regeling kennen, waarbij zowel een wijziging van het belang als een wijziging van de ondernemings910 IFA Cahiers de Droit Fiscal International, Volume LXXXIIIa, Tax treatment of corporate losses, Kluwer
Law International, Den Haag 1998.
911 G. Maisto, ‘Comparative survey on losses and the arm’s length principle’, International Transfer Pricing Journal, Vol. 4, No. 3, May/June 1997, p. 98-122.
912 D.R. Post en K.P.E. Stals, ‘The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study’, Intertax,
april 2012, Volume 40, Issue 4, p. 232-244.
913 Zoals ik in paragraaf 1.1 heb aangegeven ben ik mij ervan bewust dat de term CoC-wetgeving de
lading niet volledig dekt, aangezien in voorkomende gevallen sprake is van ‘change of ownership’
en/of ‘change of control’, al dan niet in combinatie met ‘change of activity’. Uit pragmatische
overwegingen hanteer ik de term CoC-wetgeving.
914 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg. Dit deel van het onderzoek is overigens geschreven door R.U. Braunagel. Het onderzoek omvat de 27 EU-landen, aangevuld met de drie EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland, de BRIC-staten (Brazilië, Rusland, India
en China) en tot slot de Verenigde Staten, Canada en Japan.
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activiteiten leidt tot (gedeeltelijk) verval van de verliezen. Ten aanzien van 14 landen
wordt geconcludeerd dat zij geen CoC-wetgeving kennen,915 terwijl andere landen slechts
aangrijpen bij een aandeelhouderswijziging (10)916, een wijziging van de activiteit (2)917 of
één van beide (1).918 Zoals zal blijken uit het vervolg van dit hoofdstuk, kan ten aanzien
van een aantal landen eveneens tot enigszins afwijkende conclusies worden gekomen.919
Zoals vermeld in paragraaf 1.5 heb ik ervoor gekozen om twaalf landen in mijn onderzoek
te betrekken. Per land is voor de volgende opbouw gekozen. Teneinde de desbetreffende
CoC-wetgeving te kunnen plaatsen binnen de context van de nationale wet, volgt eerst
een beschrijving van het onderliggende systeem van winstbelasting voor lichamen. Zo is
naar mijn mening van belang of vervreemdingsresultaten op vermogensbestanddelen
(capital gains and losses) mogen worden verrekend met ander ‘regulier’ inkomen en
welke kaders er gelden binnen de reguliere regels voor verliesverrekening. Vervolgens ga
ik in op de CoC-wetgeving in het desbetreffende land, waarna een beoordeling volgt van
de regeling. Deze beoordeling dient te worden gezien in het licht van de rechtsvergelijkende doelstelling van dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk beoogt immers een vergelijking te
maken van de CoC-wetgeving in een aantal landen ten behoeve van de Nederlandse regeling. Dit betekent dat geen beoordeling van de regeling sec zal plaatsvinden, maar een
beoordeling van de elementen van de regeling die mogelijkerwijs kunnen worden
gebruikt ten behoeve van de Nederlandse regeling. Tegelijkertijd heeft dit als consequentie
dat geen uitputtende beschrijving en/of analyse van de desbetreffende buitenlandse regeling is beoogd, maar slechts een beoordeling van de kern van de buitenlandse regeling. In
zoverre kan aan de analyse van de landen niet hetzelfde ‘gewicht’ worden toegekend als
de positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969 zoals opgenomen in hoofdstuk 5.
Dit is naar mijn mening ook niet nodig. Elk land kiest voor een detailinvulling van een
wettelijke regeling die soms is ingegeven vanwege beweegredenen die passen binnen het
onderliggende nationale systeem van de heffing van winstbelasting voor lichamen. Voor
een beoordeling van de bruikbare elementen van deze buitenlandse CoC-regeling ten
behoeve van de Nederlandse regeling zijn deze details minder van belang. Desalniettemin
geeft het onderzoek zoals opgenomen in het onderhavige hoofdstuk naar mijn mening
een representatief beeld van de desbetreffende CoC-wetgeving in de twaalf onderzochte
landen.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende landen aan de orde:920
• België (paragraaf 6.2);
• Frankrijk (paragraaf 6.3);
• Ierland (paragraaf 6.4);
• het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië (paragraaf 6.5);
• Oostenrijk (paragraaf 6.6);
• Duitsland (paragraaf 6.7);
• Japan (paragraaf 6.8);
• China (paragraaf 6.9);
• India (paragraaf 6.10);
915 Bulgarije, China, Estland, Griekenland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Polen, Roemenië, Rusland, Zwitserland, Slowakije, Hongarije.
916 België, Denemarken, Duitsland, Finland, India, Canada, Noorwegen, Zweden, Spanje, Verenigde
Staten.
917 Frankrijk en Litouwen.
918 Portugal.
919 Zo kent Luxemburg – anders dan door Lüdicke c.s. wordt gesuggereerd – eveneens CoC-wetgeving,
die echter een beperkt toepassingsbereik heeft. Zie bijvoorbeeld O.R. Hoor/S. Labbé, ‘Recent Case
Law: Treatment of Corporate Tax Losses in the Case of a Change in Shareholders’, European Taxation, Volume 50, nr. 6 (juni 2010), p. 274-276 en O.R. Hoor, ‘Optimizing the Use of Corporate Tax
Losses in Luxembourg: A Comprehensive Technical Analysis’, European Taxation, Volume 49, nr. 7
(juli 2009). De afwijkende conclusies van Lüdicke c.s. lijken te zijn veroorzaakt door de enigszins
beperkte reikwijdte van het onderzoek.
920 Voor de onderbouwing van de landenselectie verwijs ik naar paragraaf 1.5.3.
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• Australië (paragraaf 6.11);
• Canada (paragraaf 6.12);
• de Verenigde Staten (paragraaf 6.13).
Ik sluit af met een samenvatting en de belangrijkste conclusies in paragraaf 6.14. Het
manuscript van dit hoofdstuk is afgesloten op 1 juli 2011. Met ontwikkelingen nadien is
slechts beperkt rekening gehouden.
6.2

BE LG IË

6.2.1

Het Belgische systeem van winstbelasting voor lichamen921

Het Belgische systeem voor de vennootschapsbelasting is een klassiek systeem, met daarnaast een vrijstelling voor dividenden ontvangen van kwalificerende deelnemingen. De
vennootschapsbelasting wordt geheven op basis van het wereldwijde inkomen voor binnenlands belastingplichtigen, terwijl buitenlands belastingplichtigen worden belast voor
zover er Belgisch bron-inkomen wordt genoten. De regelgeving is opgenomen in de Belgische Wet op de inkomstenbelasting 1992 (WIB92). Het statutaire tarief voor de vennootschapsbelasting is momenteel 33%. Tezamen met een aanvullende crisisbijdrage van 3%
komt het tarief daarmee voor 2011 uit op 33,99%. Als gevolg van diverse aftrekmogelijkheden is het effectieve tarief in België echter doorgaans lager.
De basis voor het indienen van een aangifte is de jaarrekening, die wordt opgesteld op
basis van Belgische GAAP.922 De winst wordt in België grofweg bepaald op basis van het
inkomen verminderd met de toegestane aftrekposten. Er wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen reguliere winsten en vermogenswinsten. De WIB92 schrijft voor
dat deze winst in 8 stappen wordt bepaald:
1. bepaling van de winst (inclusief toenames van reserves, niet-aftrekbare kosten en uitgekeerde dividenden);
2. kwalificatie van de winst (Belgisch bron-inkomen, inkomen uit niet-verdragslanden,
inkomen uit verdragslanden);
3. aftrek van de winst van verdragslanden, giftenaftrek en aftrek voor het huren van additioneel personeel;
4. aftrek van groepsdividenden (deelnemingsvrijstelling);
5. aftrek van patent-inkomen;
6. notionele interest-aftrek;
7. gebruik van oude verliezen;
8. investeringsaftrek.
België is internationaal met name bekend om de notionele interestaftrek (NIA). Deze NIA
voorziet in een aftrek op het eigen vermogen, gecorrigeerd met enige aanpassingen.923
Deze aftrek wordt bepaald door dit gecorrigeerde eigen vermogen te vermenigvuldigen
met een bepaalde factor. Deze factor is afhankelijk van het rentepercentage op 10-jarige
staatsleningen. Voor de jaren 2011 en 2012 is deze factor vastgesteld op 3,8% respectievelijk 3,425%.924 Indien de NIA niet volledig kan worden benut, dan mag deze maximaal
zeven jaar vooruit worden geschoven op basis van de fifo-methode. Hierop geldt een
belangrijke uitzondering, namelijk indien zich een wijziging in het belang voordoet, ter-

921 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 100/1013 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation en www.fiscanetplus.be.
922 IAS en IFRS zijn in België alleen toegestaan bij geconsolideerde jaarrekeningen.
923 Buitenlandse onroerende zaken worden bijvoorbeeld uitgezonderd, evenals activa die behoren
tot een buitenlandse vaste inrichting, de waarde van vaste activa van de buitenlandse deelnemingen en ‘materiële activa die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen’.
924 Voor kleine ondernemingen geldt een percentage van 4,3% respectievelijk 3,925%.
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wijl niet voldaan kan worden aan de uitzondering op deze bepaling. Hetzelfde heeft te gelden voor de niet-benutte investeringsaftrek. Zie tevens paragraaf 6.2.2 hierna.
Verliezen zijn in België in beginsel onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, terwijl er geen
mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening bestaat. Verliezen mogen echter niet
voorwaarts worden verrekend, indien er sprake is van ‘abnormale of goedgunstige voordelen’. Zie art. 79 WIB92. Dit begrip komt voort uit de Belgische regels voor transfer pricing en bepaalt dat van een abnormaal of goedgunstig voordeel sprake is indien niet-verbonden partijen een bepaalde rechtshandeling niet zouden hebben verricht onder
dezelfde voorwaarden. In zoverre lijkt dit begrip op het ‘at arm’s length’-beginsel zoals
gehanteerd door de OESO en zoals in de Nederlandse Wet VPB 1969 opgenomen in art. 8b
Wet VPB 1969. Een abnormaal voordeel wordt wel tot de belastbare winst gerekend, maar
mag niet worden afgezet tegen de compensabele verliezen en andere aftrekposten. Ter
zake van fusies en splitsingen gelden winstsplitsingsregels.925
6.2.1.1
De Brepols-doctrine
Uit de Belgische literatuur en jurisprudentie blijkt dat geworsteld wordt met de vraag
onder welke omstandigheden een bepaald verlies verrekenbaar is met toekomstige winsten. Dit lijkt tevens een oorzaak te zijn van de daarop volgende strubbelingen van de Belgen hoe om te gaan met de per 1 januari 1997 ingevoerde antimisbruikbepaling op het
gebied van de handel in verliezen, zie paragraaf 6.2.2 hierna. Om die reden ga op deze
plaats in op de in dit kader relevante jurisprudentie.
Lange tijd was onduidelijk of een verlies voorwaarts mocht worden verrekend, indien een
vennootschap haar activiteiten staakte, en nieuwe (al dan niet verkregen) activiteiten
startte, die vervolgens winsten ging behalen. Bij gebreke aan een specifieke antimisbruikbepaling die zag op de verrekening van verliezen, diende hierbij teruggegrepen te worden
op de jurisprudentie rondom de algemene fiscale antimisbruikbepaling van art. 344
WIB92. De Belgische jurisprudentie op het gebied van misbruik wordt met name gevormd
door de zogeheten Brepols-doctrine.926 Het Brepols-arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 6 juni 1961 geldt als een van de belangrijkste arresten op het gebied van de algemene antimisbruikbepaling in de Belgische vennootschapsbelasting van art. 344 WIB92.
In dit arrest heeft het Belgische Hof van Cassatie een negatieve definitie van het begrip
‘simulatie’ gegeven. Het ging in dit arrest om de inbreng van winstgevende activiteiten in
een vennootschap, waarbij tevens een rentelast ontstond, die tegen deze winsten konden
worden afgezet, zodat de desbetreffende vennootschap nagenoeg geen vennootschapsbelasting betaalde. Het Hof van Cassatie oordeelde uiteindelijk als volgt:
‘Er is geen verboden simulatie ten aanzien van de Belastingadministratie noch fiscale
fraude wanneer, teneinde een gunstiger fiscaal regime te genieten, de partijen, gebruik
makend van de vrijheid om overeenkomsten af te sluiten maar zonder enige wettelijke bepaling te overtreden, akten opstellen waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, zelfs wanneer de
vorm die zij aan die akten geven niet de meest normale is.’
Jaecques constateert dat de Belgische Belastingadministratie op dit arrest reageerde met
de ontwikkeling van het begrip ‘economische werkelijkheid’.927 Volgens deze theorie
moet er naast de juridische werkelijkheid ook worden gekeken naar de economische en
commerciële werkelijkheid. Dit leek aanvankelijk zijn werking te hebben. Zo liet het Hof
van Cassatie een uitspraak van het Hof van Beroep van Antwerpen van 2 maart 1978928 in
stand, waarin een verliesgevende vennootschap een winstgevende vennootschap
‘opslorpte’. Volgens het Hof van Beroep ging het hierbij om een constructie zonder
bedrijfseconomische grondslag. Het Hof van Cassatie hield deze uitspraak uiteindelijk in
925 Zie art. 211 WIB92 jo. art. 183bis WIB92.
926 Zie bijvoorbeeld D. Jaecques, De algemene antirechtsmisbruikbepaling, Wolters Kluwer Belgium,
Mechelen 2005, p. 9 e.v.
927 D. Jaecques, De algemene antirechtsmisbruikbepaling, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen 2005, p. 11.
928 Antwerpen 2 maart 1978, J.D.F. 1979, 344, noot P. Malherbe, Bull. Bel., 1981, 53.
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stand in het Ines-arrest.929 De kritiek op dit arrest was niet van de lucht.930 Toch heeft het
enige tijd geduurd voordat het Hof van Cassatie het concept van de bedrijfseconomische
werkelijkheid daadwerkelijk verwierp, na enige contradictoire uitspraken van het Hof
van Beroep van Antwerpen en Brussel.931
In het arrest Aux Vieux Saint-Martin932 werd de Brepols-doctrine verder verfijnd. Ook hierbij ging het om een inbreng van activiteiten van een winstgevende vennootschap in een
verliesgevende vennootschap. Hoewel de Belastingadministratie van mening was dat een
economisch of commercieel doel van deze inbreng ontbrak, oordeelde het Hof van Cassatie met een verwijzing naar de bekende Brepols-doctrine anders. Hierbij werd de Brepolsdoctrine verder verfijnd door te oordelen, dat er zelfs geen sprake is van verboden simulatie, ‘indien de handelingen werden gesteld met het loutere doel om de fiscale last te verminderen’.933
Gemis omschrijft vorenstaande problematiek als het probleem van de interne en externe
identiteitsvereiste van een vennootschap.934 Het gaat daarbij om de vraag of de activiteiten van een vennootschap ook de fiscale identiteit van een vennootschap bepalen. Of met
andere woorden: is de vennootschap met andere activiteiten nog dezelfde belastingplichtige voor de verliesverrekening? Zoals vermeld was de Belgische rechtspraak op dit gebied
enigszins contradictoir, maar na het vonnis in het arrest Aux Vieux Saint-Martin leek de
(verfijnde) Brepols-doctrine definitief zijn weg te hebben gevonden. De uitspraak van het
Hof van Beroep van Antwerpen van 18 december 1995935 is in zoverre dan ook opmerkelijk te noemen. Ook in deze casus ging het om de inbreng van nieuwe activiteiten in een
vennootschap met compensabele verliezen, waarbij de oude activiteiten volledig werden
stilgelegd en de statutaire doelomschrijving werd aangepast aan de nieuwe activiteiten.936
Het Hof van Beroep oordeelde dat de verliezen niet benut konden worden, omdat niet voldaan werd aan het vereiste van continuïteit, zodat in die zin sprake is geweest van een wijziging van de identiteit van de belastingplichtige. Hieruit lijkt te volgens dat één en
dezelfde vennootschap gedurende haar bestaan achtereenvolgens meerdere belastingplichtigen kan worden respectievelijk zijn. Het lijkt er dan ook op dat is teruggevallen op
het hiervoor reeds genoemde Ines-arrest. Gemis937 omschrijft deze opmerkelijke constatering als volgt:
‘Het lijkt wel een fiscaal sprookje van een verlieslatende vennootschap die haar activiteiten
heeft gestaakt en zich rotschrikt wanneer ze zichzelf in de spiegel de vraag stelt wie ze fiscaal
is en door de spiegel geantwoord wordt dat ze fiscaal reeds eenmaal gestorven is en inmiddels aan een tweede fiscaal leven begonnen is. Het erkennen van opeenvolgende belasting-

929 Cass., 7 december 1979, A.F.T., 1980, 249.
930 Zie tevens G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie
ben jij vroeg de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, onderdeel 4.3.
931 Het afwijzen van de concept van de bedrijfseconomische realiteit gebeurde eerst uitdrukkelijk in
Cass. 29 januari 1988, (Mortsel Accountantskantoor), F.J.F, nr. 88/73, A.F.T. 1988, 220, noot P. Vanvelthoven. Zie tevens D. Jaecques, De algemene antirechtsmisbruikbepaling, Wolters Kluwer Belgium,
Mechelen 2005, p. 11 alsmede Cass. 23 december 1993, F.J.F. 94/24, A.F.T. 1994, 156 met noot M.
Mohr.
932 Cass. 22 maart 1990, F.J.F. 90/95, J.D.F. 1990, noot M.B., Pas. 1990, I, 849.
933 Zie tevens G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie
ben jij vroeg de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, onderdeel 4.5.2.
934 G. Gemis, De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf, A.F.T. 1997, afl. 5, onderdeel 2.
935 Cd-rom Fiscale wetgeving & rechtsbronnen, nr. 95511431, Fisc. Koer., 96/188. Zie tevens G. Gemis,
‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, onderdeel 4.7.
936 Het ging om een vennootschap die zich aanvankelijk bezighield met het importeren, fabriceren
en verkopen van bepaalde drukwerken (etiketten, verpakkingen etc.), maar nadien onder meer
boekhoudactiviteiten ging verrichten.
937 G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, onderdeel 4.7.2.
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plichtigen in hoofde van één en dezelfde vennootschap zou dan ook meteen de erkenning
inhouden van een fiscale discontinuïteit.’
Gemis is van mening dat een dergelijke zienswijze een fiscaalrechtelijk fundament ontbeert en dat de uitspraak in zoverre dan ook in strijd lijkt met het legaliteitsbeginsel zoals
vervat in art. 170 van de Belgische Grondwet.
6.2.2

Kenmerken van de Belgische CoC-wetgeving

Aanvankelijk kende de Belgische WIB92 een regeling, waarbij beperkingen werden
gesteld aan de verrekening van verliezen van ‘slapende’ vennootschappen. Deze regeling
was opgenomen in art. 206 (oud) WIB92.938 Verliezen van een vennootschap waren op
grond van deze regeling niet verrekenbaar met toekomstige winsten indien het gemiddelde van de omzet en de financiële opbrengsten van de laatste drie belastbare tijdperken
minder bedroeg dan vijf procent van het gemiddelde balanstotaal tijdens voormelde
belastbare jaren.939 Hoewel het evident de bedoeling was van deze regeling om slechts
‘slapende’ vennootschappen te treffen, was deze regeling ook van toepassing op niet-slapende vennootschappen met opstartverliezen. Deze regeling werd daarom door het Belgische Hof van Arbitrage vernietigd op 11 december 1996, B.S., 19 december 1996, 31625,
als zijnde discriminatoir.
Met ingang van 1 januari 1997 is de Belgische regeling voor het verbod van verliesverrekening na een controlewijziging neergelegd in art. 207, lid 3, WIB92. Deze bepaling werd
ingevoerd bij besluit van 20 december 1996940 en luidt als volgt:
‘In geval van verwerving of van wijziging tijdens het belastbaar tijdperk van de controle van
een vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften, zijn, noch aftrekbaar van de winst van dat tijdperk, noch van deze van enig later tijdperk:
– In afwijking van artikel 72, de niet-verleende investeringsaftrek wegens geen of voldoende winst van de belastbare tijdperken welke voorafgaan aan eerstgenoemd tijdperk;
– In afwijking van artikel 205quinques, de niet-verleende aftrek voor risicokapitaal
wegens geen of onvoldoende winst van de belastbare tijdperken welke voorafgaan aan
eerstgenoemd tijdperk;
– In afwijking van artikel 206, de vorige beroepsverliezen.’
Deze bepaling ziet daarmee niet alleen op ongewenste handel in verliezen, maar beoogt
ook voorwaarden te stellen aan de onbenutte investeringsaftrek en NIA, indien een wijziging in de controle niet beantwoordt aan zogeheten rechtmatige financiële of economische behoeften. Aangezien de wettekst spreekt over ‘de vorige beroepsverliezen’ heeft dit
tot gevolg dat verliezen uit het jaar van de controlewijziging niet onder het toepassingsbereik van art. 207, lid 3, WIB92 vallen.941
Bij het ontstaan van deze maatregel per 1 januari 1997 kwamen soortgelijke fundamentele vragen aan de orde over de rechtsgrond van een dergelijke maatregel als in Nederland
bij de invoering van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969. Gemis constateert dat uit de parlementaire geschiedenis de ratio legis niet duidelijk wordt, maar dat in zijn algemeenheid

938 Zie hierover B. Peeters, ‘Nieuwe bepalingen inzake verliescompensatie: een internationaal kluwen’, Fiskoloog Internationaal, 15 juni 1995, nr. 139.
939 Zie tevens R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging (art.
207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, onderdeel 1.
940 KB 20 december 1996 houdende de diverse maatregelen, met toepassing van de artikelen 2 § 1 en
3 § 1, 2° en 3° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, B.S. 31 december 1996.
941 Zie in deze zin bijvoorbeeld M. de Muynck, G. de Neef en Chr. Amand, Overdracht van ondernemingen, fiscaal-juridische aspecten, Larcier, 1999, hoofdstuk VI, ‘Recupereerbare verliezen’, p. 53.
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moet worden aangenomen dat beoogd is om de handel in verlieslichamen te bestrijden.942
Cougnon merkt op dat het principe van de rechtszekerheid is geschonden, aangezien het
fiscale regime van de vennootschap kan worden gewijzigd door handelen van derden, te
weten de vennoten, waarvoor de vennootschap niet verantwoordelijk is.943
De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de toepassing van art. 207, lid 3,
WIB92 kan op grond van art. 345, paragraaf 1, WIB92 zekerheid vragen aan de Belgische
belastingadministratie. Hierbij kan de vraag worden beantwoord of voldaan is aan de wijziging of verwerving van de controle dan wel of deze wijziging of verwerving beantwoordt
aan de rechtmatige financiële of economische behoeften. Deze zekerheid dient te worden
gevraagd bij de Commissie voor voorafgaande schriftelijke akkoorden bij de administratie
der directe belastingen.
6.2.2.1
Het begrip ‘controle’
Zoals vermeld wordt in de Belgische bepaling aangesloten bij het begrip ‘controle’.944 Uit
de literatuur blijkt dat de Belgen worstelen met wat onder controle dient te worden verstaan.945 Bij gebreke van een nadere onderbouwing in het fiscale recht, lijkt nadere steun
te moeten worden gevonden in het ‘boekhoudrecht’ en het ‘vennootschapsrecht’. Naast
‘controle in feite’ kan hieronder ook worden verstaan ‘controle in rechte’. Gemis schetst
het volgende voorbeeld:946
Voorbeeld
A controleert 60% van B en 35% van C. B controleert 20% van C.
In dit voorbeeld heeft vennootschap A de controle over vennootschap C rechtstreeks voor
35% en indirect (‘onrechtstreeks’) via B voor 20%. Tezamen maakt dit 55% (en dus niet 35%
+ (60% van 20%) = 47%). Anders dan in de Nederlandse regeling is het aandelenbezit voor
de toepassing van de Belgische regeling minder relevant. Dit betekent in het hierboven
genoemde voorbeeld ook dat, indien C de controle heeft over een andere vennootschap,
deze ook gecontroleerd wordt door A. Gemis vraagt zich af of dit wel de bedoeling is
geweest van de Belgische regeling, aangezien bij een controlewijziging op een hoger
niveau dan direct de handel in een verliesvennootschap onwaarschijnlijk lijkt.947
Aanvankelijk werd gedacht dat de aansluiting bij het Belgische boekhoudrecht zou kunnen inhouden dat overdrachten tussen natuurlijke personen niet onder het toepassingsbereik van de regeling zouden vallen. Messiaen en enkele andere auteurs constateren – in

942 Zie bijvoorbeeld G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En
wie ben jij vroeg de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 209 e.v. In gelijke zin R.
Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde lid,
WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, p. 15-38.
943 J.M. Cougnon, ‘Budget ’97 – Prise ou changement de controle’, Act. Fisc. 1997, afl. 11, p. 2.
944 Zoals hierna zal blijken wordt met controle in feite gedoeld op zeggenschap.
945 Zie in dit verband onder meer de uitgebreide uiteenzetting in onderdeel 3 van G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 209 e.v. en R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007,
afl. 7, onderdeel 2.
946 G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 216.
947 G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 217. Zie ook R. Messiaen, ‘Een decennium
verbod van verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van
zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, onderdeel 2.2.3.2 en het aldaar aangehaalde voorbeeld, waaruit blijkt
dat een geringe wijziging van de controle kan leiden tot het volledig vervallen van de verliezen.
Dit lijkt zijn doel enigszins voorbij te schieten. Dit geldt a fortiori voor controlewijzigingen waarbij het financiële belang niet wijzigt. Zie paragraaf 2.2.4 van het artikel van Messiaen.
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tegenstelling tot Gemis – dat dit niet de bedoeling lijkt te zijn van art. 207, lid 3, WIB92.948
Uit de rechtspraak (zie hierna) valt ook af te leiden dat de regeling eveneens betrekking
heeft op aandeelhouders-natuurlijke personen.949 Dit volgt ook uit het Verslag aan de
Koning, waaruit blijkt dat de regeling alleen van toepassing is bij vrijwillige verwerving
van de controle. Onvrijwillige wijzigingen, zoals bijvoorbeeld in de situatie van overlijden, zijn niet bedoeld.950 Toch wijkt de wettekst hier af van de (kennelijke) bedoeling van
de wetgever.
In de Circulaire van 15 december 2000 zijn nadere richtlijnen gegeven wanneer een wijziging in de controle ‘in rechte en onweerlegbaar vermoed’ is dan wel ‘in feite’ is.951 Zo is
de controle onder meer in rechte en onweerlegbaar vermoed (i) wanneer zij voortvloeit
uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken onderneming, (ii) wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakwaarnemers te benoemen of te ontslaan of
(iii) wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken onderneming of krachtens met die onderneming gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid
beschikt. Controle in feite wordt bijvoorbeeld vermoed (behoudens bewijs van het tegendeel) wanneer een vennoot op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze
onderneming, stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van
de stemrechten verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde
aandelen.952
Naar mijn mening hebben Messiaen en Gemis terecht geconstateerd dat de aansluiting bij
het begrip ‘controle’ tot diverse complicaties kan leiden, waarbij voorbij lijkt te worden
gegaan aan het beoogde doel van art. 207, lid 3, WIB92.953 Of zoals Gemis het verwoordde:
‘Het zou heel wat moeite en kosten besparen indien fiscale wonden worden verzorgd met
‘pleisters op maat’. Artikel 207, lid 3, WIB92 is echter geen pleister op maat. Vooreerst is de
pleister te groot voor de wonde, daarenboven is deze pleister niet helemaal op de goede
plaats aangebracht.’
6.2.2.2
Rechtmatige of financiële behoeften
Het moeten beantwoorden aan rechtmatige of financiële behoeften betreft in feite een
zakelijkheidstoets die op meerdere plaatsen in de Belgische wet is opgenomen.954 Dit
betreft een open norm die door de Belgische fiscale wetgever bewust niet nader is ingevuld.955 Wel is door de wetgever opgemerkt dat het normaal is van de belastingplichtige
te vragen dat sprake is van een industriële, commerciële of financiële noodzaak. Deze
visie is door het Belgische Hof van Cassatie bevestigd.956 Gemis merkt op dat in het kader
948 Zie onder meer R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging
(art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, onderdeel 2.1.2 en C. Docclo,
‘Les pertes fiscales et le changement de controle en droit belge et en droit américain’, R.G.F. 1997,
afl. 8-9, p. 254.
949 Zie Rb. Brugge 28 februari 2007, Fisc. Koer. 2006, afl. 5, p. 448 e.v.
950 Zie Verslag aan de Koning, B.S., 31 december 1996, 4e uitgave, 32 643. R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand
van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, onderdeel 2.2.2 gaat nog in op een aantal andere situaties van onvrijwillige verwerving van controle, bijvoorbeeld bij de uitoefening van een pandrecht.
951 Ci.RH.421/521.807, 15 december 2000.
952 Hiervan kan blijkens de toelichting bijvoorbeeld sprake zijn indien niet alle minderheidsaandeelhouders bij een vergadering aanwezig zijn.
953 G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5 en R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van
verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T.
2007, afl. 7.
954 Zie onder meer art. 46, 203, paragraaf 2, derde lid, art. 211, art. 269 en art. 344 WIB92.
955 Zie over dit begrip bijvoorbeeld I. Behaeghe, ‘Toetsing aan rechtmatige financiële of economische
behoeften. Een wetshistorische en rechtsvergelijkende duiding’, in Liber Amicorum W. Maeckelbergh, Kluwer-Ced. Samson, 1993, p. 42.
956 Cass., 10 november 1964, Pas. 1965, I, 251.
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van art. 46 WIB92 is opgemerkt dat een verrichting geacht kan worden aan rechtmatige
behoeften van financiële of economische aard indien de verrichting niet geschiedt uit louter fiscale overwegingen.957 Bij de toelichting van art. 344 WIB92 is echter weer opgemerkt dat deze bepaling enkel van toepassing kan zijn indien het fiscaal motief de uitsluitende beweegreden van de belastingplichtige vormt. Gemis onderkent een verschil in
beide uitlatingen. Uit de jurisprudentie lijkt echter te kunnen worden afgeleid dat een bijkomstig fiscaal motief wel is toegestaan.958 In het Verslag van de Koning bij art. 207
WIB92 zijn twee situaties genoemd waarin verondersteld wordt dat de verwerving of wijziging voldoet aan financiële of economische behoeften:959
• Wijziging van de controle over een onderneming in moeilijkheden met behoud, zelfs
gedeeltelijk, van de tewerkstelling en van de werkzaamheden uitgeoefend door deze
onderneming voor de verwerving of de wijziging van de controle.
• Wijziging van de controle ingevolge overdrachten van aandelen of van bedrijfsleiders
binnen geheel samengesteld uit ondernemingen opgenomen in de boekhoudkundige
consolidatie.
Ten aanzien van het eerste geval rijst hierbij de vraag wanneer er sprake is van een onderneming in moeilijkheden, omdat dit niet nader is omschreven door de Belgische fiscale
wetgever. Gemis acht het niet ondenkbeeldig dat de Belgische Belastingadministratie
hierbij vereist dat de onderneming zonder de wijziging van de controle haar moeilijkheden niet te boven zou komen.960 De Belgische Rulingcommissie lijkt echter iets meer soepelheid te betrachten.961 Bij een rulingaanvraag ging het om een vennootschap, waarvan
de operationele activiteiten werden stopgezet, omdat de vennootschap structureel verliezen leed als gevolg van een prijzenoorlog. Na herkapitalisatie door een groepsvennootschap zou het verlieslichaam echter verder gaan fungeren als groepsfinancieringsvennootschap. De rulingcommissie oordeelde uiteindelijk dat de verliezen mochten worden
benut en derhalve konden worden afgezet tegen toekomstige winsten uit hoofde van de
financieringsactiviteiten. Ten aanzien van de goedkeurende regeling bij ondernemingen
in moeilijkheden kan overigens worden afgevraagd of en in hoeverre deze regeling
afwijkt van de Duitse regeling voor ondernemingen in moeilijkheden (de Sanierungsklausel) die als staatssteun is aangemerkt.962 Ik laat deze vraag in dit kader verder buiten
beschouwing.
De tweede situatie lijkt ook logisch, omdat het gaat om de overdracht binnen een groep
van ondernemingen. Wel geldt hierbij dat het boekhoudkundige begrip consolidatie van
belang is voor de vraag of in casu een fiscaalrechtelijke bepaling dient te worden toegepast.963 Gemis vraagt zich in dit kader overigens wel of deze uitzondering niet in strijd is
met het gelijkheidsbeginsel, omdat wijzigingen in de controle die buiten de boekhoud-

957 G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 225.
958 Zie Brussel 26 september 2003, F.J.F. 2004, no. 67 en Circ. Nr. Ci. D. 19/453.895, 6 december 1993,
Bull. Bel., nr. 735, 291, nr. 24 en R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na
controlewijziging (art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, onderdeel
3.1.
959 B.S. 31 december 1996, 4e uitgave, 32643.
960 G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 227.
961 Zie Voorafg. Besl. Nr. 400.281, 31 maart 2005. Zie tevens R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van
verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T.
2007, afl. 7, onderdeel 2.1.3.
962 Zie paragraaf 5.8 en 6.7.2.4.
963 Zie in dit verband tevens de parlementaire vraag – Inkomstenbelastingen, Fisc. Koerier, 98/234,
p. 234-239, waarin door de Minister van Financiën is bevestigd dat eveneens aan de eis van boekhoudkundige consolidatie is voldaan in geval van buitenlandse consolidatie. Soortgelijke problematiek speelt in Nederland ook bij het groepsvereiste voor art. 10d Wet VPB 1969.
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kundige consolidatie vallen, worden gediscrimineerd.964 In een hiervóór reeds genoemde
rulingaanvraag was eveneens een verhanging binnen de groep aan de orde, waarbij de uiteindelijke moedervennootschap niet wijzigde. Impliciet werd hierbij ook de vraag gesteld
of er wel sprake was van een wijziging of verwerving van de controle. De Belgische Rulingcommissie oordeelde echter ‘slechts’ dat de verliezen aftrekbaar waren. De achterliggende motivering (geen verwerving/wijziging van de controle versus economische of
financiële behoeften) bleef echter uit.965
Uit de tot op heden enige in de rechtspraak gepubliceerde uitspraak (zie paragraaf
6.2.2.2.A hierna), blijkt dat het moet gaan om de behoeften van de vennootschap en niet
die van de vennoten/aandeelhouders.966 Messiaen967 constateert hierbij (en naar mijn
mening terecht) dat in het licht van de doelstelling van de regeling een anomalie; de vennootschap dient rechtmatige of financiële behoeften te hebben, terwijl de regeling van
toepassing is indien achterliggende belanghebbenden de controle verwerven. De intentie
van deze achterliggende belanghebbenden zou dan geen rol spelen, terwijl de vennootschap slechts lijdend voorwerp is bij een wijziging van de controle.
6.2.2.3
Rechtbank Brugge 28 februari 2007
De jurisprudentie op het gebied van art. 207, lid 3, WIB92 is zeer schaars en beperkt tot
slechts één uitspraak, namelijk van Rechtbank Brugge van 28 februari 2007.968 De feiten
in deze casus waren als volgt.969 BVBA 1 en BVBA 2 zijn onafhankelijke vennootschappen
en hebben beide een handelszaak in Ieper, zij het dat de onderscheiden activiteiten duidelijk verschillend zijn (kleinhandel in kinderkleding versus schoenenwinkel). De vennoten van de BVBA 2 willen ogenschijnlijk de uitbating stopzetten. Deze BVBA 2 heeft compensabele verliezen. Zij is tevens eigenaar van het onroerend goed waarin de handelszaak
werd uitgebaat. BVBA 1 wenst dit onroerend goed over te nemen. De aandeelhouders van
BVBA 2 wensen echter het onroerend goed an sich niet over te dragen. Zij zijn naar verluidt
enkel bereid om de aandelen over te dragen, zo valt in ieder af te leiden uit de annotatie
in de Fiscale Koerier. In het originele vonnis wordt dit (helaas) niet in die mate uitdrukkelijk
bevestigd. Wel wordt aangehaald dat de overname van de aandelen inderdaad als doelstelling had om het handelspand van BVBA 2 te kunnen betrekken. Tegen deze achtergrond
worden de aandelen van BVBA 2 dan ook overgenomen door de vennoten van BVBA 1. De
activiteit van BVBA 2 wordt stopgezet. Het personeel van BVBA 2 wordt bedankt voor
bewezen diensten en het statutaire doel van de BVBA 2 wordt gewijzigd door overname
van de doelomschrijving van BVBA 1. Vervolgens wordt de handelszaak van BVBA 1 verder uitgebaat door BVBA 2 en worden de personeelsleden van BVBA 1 overgezet op
BVBA 2.
De Belastingadministratie was van mening dat de verliezen niet konden worden benut op
grond van art. 207, lid 3, WIB92, omdat de wijziging van de controle niet beantwoordde
aan rechtmatige financiële of economische behoeften. De activiteit van de vennootschap
was immers volledig gewijzigd, terwijl tevens het personeel dat in de vroegere handelszaak werkzaam was (de schoenenwinkel), was ontslagen. BVBA 2 betwistte dit standpunt
door te stellen dat de Belastingadministratie enkel naar het standpunt van de vennootschap zou kijken en niet naar de achterliggende aandeelhouders. Zij zouden immers wel
rechtmatige financiële of economische behoeften nastreven.

964 G. Gemis, ‘De identiteitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg
de belastingplichtige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 228.
965 Zie Voorafg. Besl. Nr. 400.281, 31 maart 2005. Zie tevens R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van
verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T.
2007, afl. 7, onderdeel 2.1.3.
966 Rb. Brugge 28 februari 2007, Fisc. Koer. 2006, afl. 5, p. 448 e.v.
967 R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde
lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, onderdeel 3.2.2.
968 Rb. Brugge 28 februari 2007, Fisc. Koer. 2006, afl. 5, p. 448 e.v.
969 Ontleend aan R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging
(art. 207 derde lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, paragraaf 3.2.4.
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Rechtbank Brugge bevestigt dat, indien de Belastingadministratie art. 207, lid 3, WIB92
wil toepassen, op haar de bewijslast ligt dat aan de voorwaarden voor het toepassen van
deze bepaling is voldaan. Onder verwijzing naar het Verslag aan de Koning oordeelt de
rechtbank dat de verrekening van verliezen niet mogelijk is, indien de ‘rechtmatige financiële of economische behoeften enkel in hoofde van de nieuwe aandeelhouders bestaan’.
Dat zou art. 207, lid 3, WIB92 immers tot een zinledige bepaling maken, omdat er voor de
aandeelhouders nagenoeg altijd financiële of economische behoeften zullen bestaan. Nu
de vennootschap niet over voldoende rechtmatige financiële of economische behoeften
beschikt, de activiteiten van deze vennootschap waren immers al gestaakt of het voornemen bestond om deze activiteiten te staken, kunnen de verliezen niet worden benut. Messiaen uit kritiek op deze uitspraak, omdat naar zijn mening de rechtbank zwaarder had
moeten laten wegen dat de overname van de aandelen de uitkomst was van de onderhandelingen tussen twee partijen, waarbij het fiscale motief niet overheersend was.970 Zonder
de overname van de aandelen was er immers geen overeenkomst tussen partijen tot stand
gekomen, omdat rechtstreekse verkoop van het pand door BVBA 2 als ongewenst werd
beschouwd. Na de overname van de aandelen was slechts sprake van ‘fiscale optimalisatie’, die naar de mening van Messiaen bijkomend en ondergeschikt was aan de economische drijfveer om de overname te doen slagen. Anderzijds merkt Messiaen terecht op dat
vanuit de overnemer er ook duidelijke voordelen te behalen vielen door de overname van
de aandelen ten opzichte van de directe overname van het pand.
6.2.3

Beoordeling van de Belgische CoC-wetgeving

De keuze van de Belgische wetgever om bij de toepassing van art. 207, lid 3, WIB92 aan te
sluiten bij het begrip ‘controle’ vind ik minder gelukkig. Dit blijkt ook uit de in de vorige
onderdelen geschetste voorbeelden en in de literatuur gesignaleerde onduidelijkheden.
Daar komt bij dat ‘controle’ niet noodzakelijkerwijs iets zegt over de mate waarin iemand
gerechtigd is tot de verliezen. En dat is wel waar het naar mijn mening bij een bepaling
tegen de handel in verlieslichamen om gaat. Een (rechts)persoon kan de controle hebben
over een verlieslichaam zonder een (direct) financieel belang te hebben bij de verliezen.
Het aangrijpen bij de controle over een verlieslichaam lijkt daarmee minder effectief dan
een beoordeling van de achterliggende financieel belanghebbenden bij het verlieslichaam.
Wat mij meer aanspreekt, is dat wat betreft de toepassing van art. 207, lid 3, WIB92 wordt
aangesloten bij het voor de Belgische vennootschapsbelasting algemene zakelijkheidstoets van rechtmatige of financiële behoeften. Hoewel dit een open norm betreft, die
uiteraard grotendeels ingevuld zal worden door de jurisprudentie, is dit wel een open
norm die geldt voor meerdere bepalingen in de Belgische vennootschapsbelasting. Daarmee is deze open norm naar mijn mening doeltreffender dan een specifieke omschrijving
van ongewenst gebruik van verlieslichamen, omdat wordt aangesloten bij de algemene
bestaande rechtsopvattingen over wat fiscaalrechtelijk als aanvaardbaar kan worden
beschouwd. Bovendien zouden in beginsel alle bonafide gevallen buiten het toepassingsbereik van de bepaling moeten vallen.971 Het vorenstaande laat overigens onverlet dat kritiek kan worden uitgeoefend op het oordeel van Rechtbank Brugge over de precieze invulling van de open norm in de enige tot op heden gepubliceerde casus over de toepassing
van art. 207, lid 3, WIB92, waar de rechterlijke macht zijn oordeel over heeft mogen vellen. Een belangrijk punt van kritiek op een open norm is de omstandigheid dat rechtsonzekerheid kan bestaan omtrent de precieze toepassing van deze norm. Het komt mij voor
dat dit inherent is aan de keuze voor een open norm. Met een open norm wordt nu juist
beoogd te bewerkstelligen dat op basis van de onderliggende feiten en omstandigheden

970 R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging (art. 207 derde
lid, WIB 92). Een stand van zaken’, A.F.T. 2007, afl. 7, paragraaf 3.2.5.
971 Tenzij op de open norm zelf het nodige valt af te dingen. Dat lijkt in elk geval niet te volgen uit
de literatuur omtrent de toepassing van art. 207, lid 3, WIB92.
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tot een afweging kan worden gekomen of al dan niet aan de onderliggende voorwaarden
is voldaan. Dit voorkomt overkill. De wetgever staat daarbij voor de keuze of en in hoeverre het wenselijk is om bonafide situaties zo veel mogelijk buiten schot te laten. Dit kan
op twee manieren, namelijk door het instellen van een open norm, dan wel door het
implementeren van een objectieve norm, die zo veel mogelijk situaties probeert te ondervangen. De keuze voor de laatste variant impliceert (ik zou haast zeggen: per definitie) dat
een zekere mate van overkill (en wellicht ook underkill) onvermijdelijk is, terwijl een dergelijke regeling doorgaans ook ingewikkelder en meer gedetailleerd is.
6.3

FR AN KR IJ K

6.3.1

Het Franse systeem van winstbelasting voor lichamen972

De Franse heffing van vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés) vindt plaats op basis
van de Code Général des Impôts (CGI). Hierbij wordt een territoriaal systeem gehanteerd,
waarmee Frankrijk afwijkt van de regelgeving in de meeste EU-landen. Als gevolg hiervan
worden buitenlandse resultaten van Franse vennootschappen niet in de heffing betrokken. Dit geldt eveneens voor verliezen. Een uitzondering is van toepassing ingeval buitenlands passief inkomen belast wordt naar een tarief dat 50% lager is dan het in Frankrijk
geldende tarief (CFC-wetgeving). In Frankrijk is het tarief voor de vennootschapsbelasting
33,33%.973 Voor buitenlands belastingplichtigen geldt dat zij slechts in Frankrijk worden
belast op basis van hun Franse inkomen.
Tot 1 januari 2005 kende Frankrijk een imputatiesysteem, met ingang van deze datum is
echter een klassiek systeem ingevoerd. Voor dividenden en vervreemdingswinsten geldt
een deelnemingsvrijstelling van 95%. Frankrijk kent in principe twee systemen van
groepsconsolidatie. Op basis van het eerste systeem mogen winsten en verliezen van vennootschappen waar een onderlinge aandeelhoudersrelatie geldt van 95% onderling worden verrekend en in aanmerking worden genomen bij het hoofd van de groep. De belasting wordt hierbij geheven op basis van het gezamenlijke inkomen, waarbij enige correcties dienen te worden gemaakt ten aanzien van intercompanyrelaties, kwijtscheldingen
en dividenduitkeringen. Op basis van het tweede systeem mogen binnenlands belastingplichtigen op verzoek (i) het inkomen van alle binnenlandse en buitenlandse activiteiten
tezamen in aanmerking nemen of (ii) het inkomen van alle binnenlandse en buitenlandse
deelnemingen waarin de belastingplichtige meer dan 50% van de stemrechten bezit tezamen in aanmerking nemen. In de praktijk wordt van dit laatste systeem slechts gebruik
gemaakt door een aantal grote multinationals.
In Frankrijk geldt een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar, terwijl
verliezen onbeperkt voorwaarts mogen worden verrekend.974 Achterwaartse verliesverrekening is niet toegestaan met winsten die reeds zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders.975
De achterwaartse verliesverrekening leidt niet direct tot een belastingteruggaaf, maar tot
een vermindering van de verschuldigde belasting in de komende vijf jaren.976 Dit recht
kan niet worden overgedragen.

972 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 100/1041 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation en www.impots.gouv.fr, de website van de Franse belastingdienst.
973 Daarnaast wordt een surtax van 3,3% berekend. Deze surtax geldt niet voor kleinere ondernemingen. Voor kleinere ondernemingen geldt tevens een opstaptarief van 15% voor de eerste € 38.120
aan winst.
974 Dit geldt voor verliezen die na 31 december 2003 zijn ontstaan. Art. 209-I CGI. Voor zogeheten
langetermijnvervreemdingswinsten geldt een termijn van tien jaar.
975 Art. 220 quinquies CGI.
976 Indien dit recht na vijf jaren nog niet volledig is benut, wordt het alsnog uitgekeerd in de vorm
van een belastingteruggaaf.
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6.3.2

Kenmerken van de Franse CoC-wetgeving

De Franse wetgeving op het gebied van de verrekening van verliezen is in die zin bijzonder te noemen, omdat een wijziging van het belang of de controle (direct of indirect) niet
leidt tot de onverrekenbaarheid van de verliezen. In plaats daarvan zijn de verliezen met
ingang van 1986 niet langer achterwaarts of voorwaarts verrekenbaar, indien zich een
substantiële wijziging in de activiteiten van de vennootschap voordoet, aldus art. 221,
lid 5, CGI.977 Op grond van deze bepaling leidt een verandering van het maatschappelijk
doel van de vennootschap of van de feitelijke activiteiten tot het staken van de onderneming (‘cessation d’entreprise’). Het (fictieve) stakingsmoment leidt op grond van art. 221,
lid 5, CGI tot eindafrekening, de niet-verrekenbaarheid van de verliezen en de vrijval van
enkele voorzieningen.978 Onder voorwaarden kan de eindafrekening uitgesteld worden
(art. 221bis CGI). Uit de toelichting bij de regeling blijkt ook dat deze regeling is ingevoerd
om ongewenst gebruik van verliezen zo veel mogelijk te voorkomen, rekening houdend
met de op dat moment reeds bestaande jurisprudentie.979 Hierbij werd erkend dat een dergelijke maatregel afweek van de klassieke terminologie van het staken van een vennootschap.980 Verdere richtlijnen omtrent de interpretatie van deze bepaling zijn te vinden in
Instruction 4 A-5-86 van 10 maart 1986981, waarin wordt verwezen naar diverse jurisprudentie van vóór de inwerkintreding van dit artikel. In dit besluit zijn tevens enkele voorbeelden opgenomen wanneer al dan niet sprake is van een substantiële wijziging van de
activiteiten. Een vennootschap die voorheen producten maakte en nadien diensten gaat
verlenen ondergaat bijvoorbeeld een substantiële wijziging, evenals het overstappen op
een ander soort product of goed. Geen substantiële wijziging is bijvoorbeeld het toevoegen van een of meer nieuwe activiteiten of het voortzetten van activiteiten die voorheen
onder een leaseovereenkomst vielen. Vanzelfsprekend is de vraag wanneer er sprake is
van een substantiële wijziging van de activiteiten een feitelijke vraag, die derhalve van
geval tot geval zal moeten worden beoordeeld. Dit blijkt ook uit de tot op heden verschenen hoeveelheid Franse jurisprudentie ten aanzien van deze bepaling. Een wijziging van
het volume, van het klantenbestand of van de geografische locatie (bijvoorbeeld als gevolg
van gewijzigde marktomstandigheden) hoeft niet noodzakelijkerwijs een substantiële
wijziging in te houden, evenals het tijdelijk stilleggen van de activiteiten. Dit tijdelijk stilleggen kan zelfs gedurende een periode van 31 maanden.982 Voorts dient de wijziging
structureel en volledig te zijn.983 Dit standpunt is tevens bevestigd in de rechtspraak.984

977 Dit artikel is diverse malen gewijzigd, laatstelijk bij Décret no. 2011-645, 9 juni 2011. Overigens
gold vóór 1986 op basis van Conseil d’Etat 18 novembre 1985, Ets Beauvallet, dat een aanzienlijke
aandeelhouderswijziging wel kon leiden tot verval van de verliezen. In casu ging het om een overdracht van 11.704 van de 14.000 aandelen in een familiebedrijf, waarna na 17 maanden het resterende gedeelte van de aandelen werd verkocht. De eis van de wijziging van de aandeelhouder
is met de nieuwe regeling per 1986 komen te vervallen.
978 Alleen het wijzigen van het maatschappelijk doel is overigens niet voldoende voor een substantiele wijziging van de activiteiten. Zie CE 17 mai 1982, no. 21759, RJF 1982, no. 643.
979 Zie art. 5bis van de ontwerpbegroting 1986, later opgenomen in art. 8 van la loi de finances
no. 85-1403 voor 1986, thans art. 221, lid 5, CGI.
980 Zo valt af te leiden uit de bewoordingen van de toenmalige Franse staatssecretaris Henri Emmanuelli tijdens de behandeling van voornoemde wet.
981 Bulletin officiel de la direction general des impots, no. 41 du 10 mars 1986, Dispositions diverses
(B.I.C. Dispostions communes). Cession, cessation d’entreprise. Opérations emportant cession ou
cession d’entreprise. Changement d’object social ou d’activité réelle d’une société. Dergelijke
‘Instructions’ zijn niet bindend en beogen slechts een interpretatieve richtlijn te geven.
982 La Cour administrative d’appel de Douai, 11 juni 2008, Société Linex Cloisons RJF 2008, no. 1305.
983 Vgl. de opmerkingen van Commissaire du Gouvernement Marianne Pouget, TA Nantes 23 janvier
2001, SA Charline, no. 96-2409: RJF 2001, no. 1056.
984 Conseil d’Etat 30 juni 2010, CE Sa Compagnie Financière Montrachet, no. 308531: RJF 2010,
no. 1001.
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6.3.3

Beoordeling van de Franse CoC-wetgeving

De Franse wetgever heeft er (bewust) voor gekozen om de verliesverrekening sinds 1986
niet afhankelijk te laten zijn van de achterliggende aandeelhouders, maar van de desbetreffende activiteiten van de vennootschap. Sinds 1986 leidt een substantiële wijziging
van deze activiteiten tot fictieve staking van de vennootschap. Vanzelfsprekend rijst hierbij de vraag wat onder een substantiële wijziging dient te worden verstaan, een vraag die
deels door de jurisprudentie wordt ingevuld. Zoals vermeld in paragraaf 6.2.3 spreekt het
gebruik van een open norm mij meer aan dan de vaststelling van objectieve criteria,
omdat bij een open norm de kans op overkill naar mijn mening geringer is. De vraag of
deze open norm moet aansluiten bij een algemeen antimisbruikconcept van de nationale
wetgeving of dat een meer op de specifieke regelgeving toegespitste norm op zijn plaats
zou zijn, bespreek ik in hoofdstuk 7.
Meer fundamenteel rijst de vraag hoe de Franse regeling moet worden beoordeeld, waarbij de Franse wetgever er bewust voor heeft gekozen om voor de bestrijding van ongewenste verliesverrekening niet te kijken naar de achterliggende aandeelhouders. Slechts
de aard van de activiteiten van de desbetreffende vennootschap is van belang. Gesteld zou
kunnen worden dat deze regeling in voorkomende gevallen verder gaat dan een regeling
die wel aangrijpt bij de achterliggende aandeelhouders. De Franse regeling is immers ook
van toepassing in de situatie dat een vennootschap haar activiteiten staakt (bijvoorbeeld
een patatkraam) en daarna besluit om een schoenenwinkel te starten. Regelingen die aangrijpen bij de achterliggende aandeelhouders zouden in dergelijke situaties doorgaans
geen beperkingen opleggen aan de verliesverrekening. De Franse benadering lijkt enerzijds dan ook makkelijker te kunnen worden toegepast dan een zuivere CoC-bepaling,
omdat er geen aandeelhouderstoets is. Anderzijds dient er continu te worden beoordeeld
of en wanneer er sprake is van een substantiële wijziging (of definitieve staking) van de
aard van de activiteiten. Dit leidt in elk geval tot een verzwaring van de administratieve
lasten. Voorts zou naar mijn mening een regeling voor winstsplitsing wenselijk zijn,
indien naast de bestaande activiteiten ook nieuwe activiteiten worden ontplooid. Ik vind
het in dergelijke situaties onredelijk, indien de verliezen in dat geval alsnog in hun geheel
niet meer in aanmerking komen voor voorwaartse verliesverrekening. Resumerend kan
naar mijn mening gesteld worden dat een regeling die slechts aangrijpt bij de aard van de
onderneming in voorkomende gevallen tot meer beperkingen in de verliesverrekening
leidt dan een regeling die aangrijpt bij een aandeelhouderswisseling en als aanvullende
eis stelt dat dezelfde activiteiten voor en na de aandeelhouderswisseling dienen te worden
verricht. Om die reden ben ik van mening dat deze regeling dient te worden afgewezen.
6.4

IE R L AN D

6.4.1

Het Ierse systeem van winstbelasting voor lichamen985

In Ierland geldt sinds 1 januari 2003 een belastingtarief voor lichamen van 12,5%.986 Daarmee hanteert Ierland een van de laagste statutaire tarieven in Europa. De vennootschapsbelasting wordt geheven op grond van Taxes Consolidation Act 1997, die kan worden
gewijzigd op grond van de jaarlijkse Finance Act. Lichamen die gevestigd zijn in Ierland
alsmede buitenlandse lichamen met een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger
worden belast op basis van hun wereldwijde inkomen. Er wordt voor de Ierse heffing van
vennootschapsbelasting in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen vermogenswinsten
en reguliere winsten (enige uitzonderingen daargelaten, zie tevens hierna). De winst

985 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 100/1075 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation.
986 Dit tarief is overigens van toepassing op zogeheten ‘trading profits’. Voor non-trading income,
waarmee in beginsel wordt gedoeld op passief inkomen, geldt een tarief van 25%.
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wordt bepaald op basis van de Irish generally accepted accounting principles (Irish GAAP)
of op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS), aangevuld met
enkele aanpassingen op grond van het Ierse belastingrecht. Dividenden en vermogenswinsten van kwalificerende deelnemingen worden niet belast in Ierland.987 Voor bepaalde
groepen van vennootschappen gelden bepaalde faciliteiten zoals belastingvrije overdracht van activa en overdracht van verliezen. Het Ierse groepsregime mag worden toegepast bij een belang van 75% van de moedermaatschappij in de dochtermaatschappij. Lichamen dienen in Ierland in beginsel aangifte te doen binnen negen maanden na afloop van
het boekjaar. Als gevolg van het te laat indienen van de aangifte kunnen beperkingen worden opgelegd ten aanzien van de verrekening van verliezen en faciliteiten zoals investeringsaftrek.
‘Trading losses’ zijn in Ierland onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, maar slechts met
resultaten die zijn voortgekomen uit ‘trading income’, afkomstig van soortgelijke activiteiten (zie tevens paragraaf 6.4.2).988 Daarnaast geldt een mogelijkheid tot carry-back van
één jaar. Een verlies uit het laatste jaar waarin sprake is van ‘trading’ kan echter maximaal
drie jaar achterwaarts worden verrekend. Zoals vermeld dient het te gaan om soortgelijke
activiteiten. Indien deze soortgelijke activiteiten zijn overgedragen aan een verbonden
lichaam (75% belang) dan kan het verlies ook worden benut voor verrekening met winsten
van deze overnemende vennootschap.
Voor verliezen afkomstig uit een periode waarin een tarief geldt of gold van 12,5% of
10%989 geldt dat deze slechts voor 50% mogen worden verrekend met winsten uit een periode waarin een tarief gold van 25%. Daarnaast geldt eveneens de voorwaarde dat sprake
moet zijn van dezelfde soort activiteiten. Vermogensverliezen mogen slechts worden verrekend met vermogenswinsten.
6.4.2

Kenmerken van de Ierse CoC-wetgeving

Zoals vermeld in de vorige paragraaf kent de Ierse vennootschapsbelasting reeds een
beperking ten aanzien van de verrekening van verliezen waarbij de achterliggende aandeelhouders irrelevant zijn. Verrekening van ‘trading losses’ met ‘trading profits’ is
immers wel mogelijk, mits de winsten zijn behaald met soortgelijke activiteiten. Daarbij
wordt reeds een belangrijke beperking opgeworpen tegen de verrekening van negatieve
resultaten behaald met de ene activiteit met positieve resultaten van andersoortige activiteiten.
In combinatie met een belangrijke aandeelhouderswijziging geldt echter nog een aanvullende beperking, die is opgenomen in art. 401 TCA.990 Deze bepaling is de opvolger van
27 (1) – (7) van de Corporation Tax Act 1976. Uit de tekst en toelichting van art. 401 TCA
blijkt evident dat deze maatregel is ingevoerd om een dam op te werpen tegen de handel
in verlieslichamen.
Verliezen zijn op basis van art. 401 (2) TCA niet voorwaarts verrekenbaar, indien:
‘a) Within any period of 3 years there is both a change in the ownership of a company and
(whether earlier or later in that period or at the same time) a major change in the nature
or conduct of a trade carried on by the company, or
b) At any time after the scale of the activities in a trade carried on by a company has become
small or negligible and before any considerable revival of the trade, there is a change in the
ownership of the company.’
987 Tot 6 april 1999 hanteerde Ierland overigens een verrekeningssysteem.
988 Zie art. 396, lid 1, Taxes Consolidation Act (TCA) 1997, 39, waarin is vermeld dat verliezen verrekenbaar zijn ‘so long as the company continues to carry on the trade’. Er gelden daarnaast enige
specifieke beperkingen voor de verrekening van verliezen, bijvoorbeeld bij boerenbedrijven en
zogeheten ‘residential land losses’. Ik laat dit hier verder buiten beschouwing.
989 Dit tarief was tot en met 31 december 2010 van toepassing op inkomsten uit bepaalde vormen
van manufacturing.
990 Zie Art. 401 TCA.
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Ierland kent een uitgebreide regeling wanneer sprake is van een ‘change in ownership’,
opgenomen in de aanschrijving Schedule 9.991 Van een ‘change in ownership’ is sprake
indien:
• een persoon meer dan 50% van het geplaatste kapitaal verkrijgt;
• twee of meer personen ieder 5% of meer van het geplaatste kapitaal verkrijgen en deze
verkrijging tezamen meer dan 50% bedraagt;
• twee of meer personen ieder 5% of meer van het geplaatste kapitaal verkrijgen en deze
verkrijging tezamen meer dan 50% bedraagt, waarbij verkrijgingen van minder dan 5%
buiten beschouwing worden gelaten, tenzij dit een uitbreiding is van een bestaand
belang en alsdan tezamen een belang van meer dan 5% in het geplaatste kapitaal wordt
verkregen.
Verkrijgingen die zich binnen drie jaar voordoen worden hierbij samengenomen.992
Tevens geldt dat verkrijgingen door gerelateerde personen worden samengeteld.993 In
art. 3 van Schedule 9 is bepaald dat indien het geplaatste kapitaal om bepaalde redenen
geen goede maatstaf zou zijn voor het bepalen of er een change in ownership is, bijvoorbeeld indien preferente aandelen zijn aangegeven, dan kunnen deze tevens in aanmerking worden genomen. Dit lijkt op de materiële toetsing die geldt ten aanzien van de
vraag of sprake is van wijziging in het belang in belangrijke mate voor de toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969.
Op de ‘aandeelhouderstoets’ van art. 401 TCA bestaat een tweetal uitzonderingen. In de
eerste plaats worden verkrijgingen uit hoofde van erfrecht of vanwege een schenking niet
als een verkrijging aangemerkt. Tevens worden interne verhangingen binnen een groep
van vennootschappen gesauveerd, indien de directe houder van het belang na de change
in ownership een (indirect) belang van 75% blijft behouden.994 Hierop bestaat een belangrijke uitzondering, namelijk indien er sprake is van een wijziging van het belang in
lichaam dat het verlieslichaam houdt. Deze uitzondering lijkt op zichzelf logisch, aangezien er dan immers sprake is van een indirecte wijziging van het belang in het verlieslichaam, zonder dat er sprake is van een overdracht binnen een groep.
Naast de aandeelhouderstoets dient te zijn voldaan aan de Ierse activiteitentoets. Blijkens
de vorenstaande tekst dient het te gaan om een ‘major change in the nature or conduct of
a trade’. Hiervan is op grond van art. 401 (1) TCA sprake bij:
‘– A major change in the type of property dealt in, or services or facilities provided, in the
trade, or
– A major change in customers, outlets or markets of the trade.’
In de toelichting is daarnaast vermeld dat deze bepaling ook van toepassing is indien de
verandering in de aard van de activiteiten het gevolg is van een geleidelijk proces dat
begonnen is buiten de hiervoor genoemde driejaarsperiode. Omdat de activiteitentoets
van feitelijke aard is, heeft dit geleid tot diverse jurisprudentie, waarbij steeds cruciaal
was of er sprake was van een wezenlijke verandering van de activiteiten. Hoewel een deel
van de hierna te bespreken jurisprudentie tevens terugkomt in paragraaf 6.5 over het Verenigd Koninkrijk995, kan niet gesteld worden dat de jurisprudentie uit het Verenigd
Koninkrijk verbindend is. Deze jurisprudentie speelt echter wel een (vergaande) rol in de
beoordeling van de Ierse regeling.

991 Schedule 9, Change in ownership of company: Disallowance of trading losses, TCA 1997, 39. Schedule 9 is onderdeel van de Taxes Consolidation Act 1997 en maakt derhalve deel uit van de wet.
992 Hierop geldt een uitzondering, namelijk indien art. 401 TCA reeds is toegepast. Alle omstandigheden van de change in ownership worden dan buiten beschouwing gelaten, hetgeen mij logisch
voorkomt.
993 Zie art. 2 van Schedule 9.
994 Art. 2 jo. art. 5 van Schedule 9.
995 Beide landen hebben immers een ‘common law’-systeem.
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Zo volgt uit Willis v Peeter’s Picture Frame Ltd. (1983) STC 453 dat er geen sprake is van een substantiële wijziging van de aard van de activiteiten wanneer een vennootschap zijn distributiekanaal wijzigt van ‘direct sales’ naar verkoop via een distributiecentrum. In de zaak
M Cronin (IOT) v Lunham Brothers Ltd. (1985) ITR Vol. 3, p. 463 werd bepaald dat het tijdelijk staken van een activiteit niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de activiteiten van
de vennootschap definitief zijn gestaakt.996 Uit deze zaak volgt tevens dat het stilleggen
van één activiteit niet betekent dat alle ondernemingsactiviteiten zijn gestaakt. Daarnaast
kan gewezen worden op de zaak Pobjoy Mint Ltd v Lane (1984) STC 327 en Purchase v Tesco
Stores Ltd 1984 STC 304. In eerstgenoemde zaak, werden door een vennootschap die munten en medaillons van bijzondere edelmetalen maakte, aanvankelijk voorraden gekocht
van een dealer. Vanaf enig moment werd echter niet meer gekocht van deze dealer, maar
werden grote hoeveelheden afgenomen van de groothandel. Tevens werd de gehele voorraad van de dealer overgenomen. Hierbij werden tevens voorraden gekocht van edelmetalen die voordien niet werden ingekocht (22 karaat goud en platina). Geoordeeld werd
dat sprake was van een substantiële wijziging in de handelwijze van de onderneming. In
Purchase v Tesco Stores Ltd werd tevens geoordeeld dat sprake was van een substantiële wijziging in de activiteiten van de onderneming, omdat de vennootschap een aanzienlijke
groei in omzet liet zien als gevolg van het verlagen van de prijzen en het stoppen met het
uitgeven van bepaalde zegels. Door de rechtbank werd geoordeeld dat ‘major’ betekent
‘more than significant but less than fundamental’.
Als gevolg van de hiervoor genoemde jurisprudentie is in de literatuur wel opgemerkt dat
de focus bij een ‘major change’ meer zou moeten liggen op de kwalitatieve aspecten van
de vennootschap dan op de kwantitatieve.997 Dit volgt echter niet noodzakelijkerwijs uit
de hiervóór genoemde jurisprudentie.
In de Ierse belastingwetgeving is tevens voorzien in hoe moet worden omgegaan met een
verlies uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling. Dit jaar wordt op grond
van Sec. 401 (3a) opgedeeld in twee separate boekjaren, waarbij het verlies wordt toegedeeld aan deze twee boekjaren. Deze toedeling geschiedt in beginsel naar tijdsgelang, tenzij deze toerekening evident tot onjuiste uitkomsten zou leiden. Anders dan in Nederland998, kunnen de Ierse IT-systemen een dergelijke opsplitsing van het resultaat uit het
jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling kennelijk wel verwerken.
6.4.3

Beoordeling van de Ierse CoC-wetgeving

De aandeelhouderstoets van de Ierse regeling wijkt enigszins af van de aandeelhouderstoets van art. 20a Wet VPB 1969. Niet alleen is de grens van een belangrijke aandeelhouderswisseling vastgesteld op meer dan 50% in plaats van 30% of meer, voor de toepassing
van art. 401 TCA is de hoedanigheid van de verkrijger tevens van belang. Het gaat erom
dat een persoon, al dan niet tezamen met andere verbonden personen, meer dan 50% van
het geplaatste aandelenkapitaal verkrijgt, waarbij de mogelijkheid bestaat om in bepaalde
situaties een andere maatstaf dan het geplaatste aandelenkapitaal te hanteren. Met
andere woorden, op grond van de Ierse regeling is een aandeelhouderswijziging van meer
dan 50% slechts relevant indien deze wijziging van meer dan 50% in handen van een persoon of een groep van nauw verbonden personen komt. Indien tien niet-gerelateerde personen elk 6% van de aandelen in het verlieslichaam verkrijgen, is er dus geen sprake van
een kwalificerende aandeelhouderswijziging. Dit spreekt mij aan. De vormgeving van de
aandeelhouderstoets op deze manier dient naar mijn mening wel in directe relatie te worden gezien met de activiteitentoets van art. 401 TCA en de reguliere regels voor de verliesverrekening. Op grond van de reguliere regels voor de verliesverrekening zijn de verliezen
uit hoofde van ‘trading income’ immers slechts verrekenbaar ‘so long as the company con-

996 In casu ging het om het tijdelijk stopzetten van het slachten van varkens en produceren van vlees
in de periode van 22 maart 1976 tot en met 22 juli 1977.
997 J. Herlihy, P. Moore en H. O’Sullivan, Corporation Tax 2010, section 4.18.2.1.
998 Zie Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 7, p. 3.
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tinues to carry on the trade’, aldus art. 396, lid 1 TCA. Misbruik van verliezen door het
nemen van een belang van minder dan 50% in het verlieslichaam lijkt dan niet voor de
hand te liggen, omdat het reeds gaat om een ‘actieve’ vennootschap.
In het licht van het vorenstaande rijst wel de vraag wat de relevantie is van een regeling
die de verliezen beperkt na een aandeelhouderswijziging waarbij een separate activiteitentoets is opgenomen, namelijk dat er geen sprake mag zijn van ‘major change in the
nature or conduct of a trade’, waarbij ‘major’ in de jurisprudentie is uitgelegd als ‘more
than significant but less than fundamental’. Anders gezegd: Waarom vereisen de reguliere
regels voor de verliesverrekening dat de vennootschap ‘carries on the trade’, terwijl na
een belangrijke aandeelhouderswisseling geen sprake mag zijn van een ‘major change in
the nature or conduct of trade’? Het lijkt erop dat zonder een aandeelhouderswijziging
iets meer ruimte lijkt te bestaan voor een wijziging van de activiteiten.
De tweede uitzondering ziet op de situatie dat, voordat er een wijziging in de aandeelhoudersstructuur optreedt, er een significante revival van de werkzaamheden plaatsvindt die
reeds gering of verwaarloosbaar waren. Deze uitzondering lijkt op de ‘directe samenhang’-regeling van (thans) art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969. Hiermee wordt derhalve belet dat
nieuwe aandeelhouders de oude werkzaamheden nieuw leven inblazen. Opmerkelijk
genoeg blijkt een dergelijke aanvullende regeling in Frankrijk (zie paragraaf 6.3) niet
noodzakelijk. Dit, terwijl in Frankrijk een overeenkomstige regeling geldt ten aanzien van
het voortzetten van dezelfde activiteiten (ongeacht de achterliggende aandeelhouders).
Het moet er dan kennelijk voor worden gehouden dat met de Franse regeling beter wordt
gewaarborgd dat een staking van de werkzaamheden leidt tot toepassing van de aldaar
geldende eindafrekeningsbepaling. De Ierse bepaling lijkt echter een reparatie respectievelijk aanscherping van de bepaling naar aanleiding van diverse jurisprudentie, die hierna
bij de behandeling van het Verenigd Koninkrijk (paragraaf 6.5) aan de orde komt. Echter,
zoals hiervoor vermeld is de jurisprudentie uit het Verenigd Koninkrijk niet bindend voor
Ierland, maar speelt deze wel een belangrijke rol in de beoordeling van de Ierse regeling.
Tot slot merk ik op dat de Ierse regeling ten aanzien van binnenjaarse verliesverrekening
in het jaar van de belangenwijziging naar mijn mening tot minder complicaties leidt dan
de per 1 januari 2011 ingevoerde wijziging van art. 20a lid 1, Wet VPB 1969 op grond
waarvan de verliezen in de periode voor en na de aandeelhouderswijziging worden toegerekend aan het voorafgaande respectievelijk het volgende jaar.
6.5

VE R EN IG D K O N IN K R I J K V A N G R O O T -B R IT T AN N IË

6.5.1

Het Britse systeem van winstbelasting voor lichamen999

De heffing van vennootschapsbelasting van lichamen in het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië (hierna: het Verenigd Koninkrijk), bestaande uit Engeland, Schotland,
Wales en Noord-Ierland, is neergelegd in de Corporation Tax Act (CTA).1000 Inning van de
belasting vindt plaats door de HMRC, Her Majesty’s Revenue & Customs. Het tarief voor
de vennootschapsbelasting bedraagt per 1 april 2011 26%. In de komende jaren zal dit
tarief steeds met 1% dalen tot 23% per 1 april 2014.1001
De Engelse vennootschapsbelasting wordt geheven op basis van het wereldwijde inkomen
(inkomen alsmede vermogenswinsten), waarbij het boekjaar loopt van 1 april tot
999 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 100/1185 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation.
1000 Andere relevante wetgeving is de Income and Corporation Taxes Act 1988 (ICTA), the Taxation of
Chargeable Gains Act 1992 (TCGA) en de Capital Allowances Act 2011 (CAA). Daarnaast worden
door HMRC met regelmaat statutory instruments, periodically issued statements en extra-statutory concessions uitgegeven, vergelijkbaar met de in Nederland door het Ministerie van Financiën
uitgegeven beleidsbesluiten.
1001 Voorts geldt een opstaptarief van 20% voor de eerste GBP 300.000 aan winst. Voor winsten tussen
de GBP 300.000 en GBP 1,5 miljoen geldt een gedifferentieerd tarief.
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31 maart. Afwijkingen zijn mogelijk, maar boekjaren kunnen niet langer dan twaalf
maanden duren. Sinds 1 juli 2009 geldt een ‘imputation credits’-systeem voor kwalificerende dividenden ontvangen door een belastingplichtige. Uit de Finance Bill 2011 volgt
dat het Verenigd Koninkrijk per 1 april 2011 zal overgaan naar een territoriaal systeem
(op verzoek). Winsten en verliezen van vaste inrichtingen worden bij keuze voor dit
systeem vrijgesteld.
Sinds 1 juli 2009 wordt de winst gecategoriseerd naar herkomst (trading income, property
income, miscellaneous income, income from foreign securities etc.). Dit heeft onder meer
gevolgen voor de verliesverrekening (zie hierna). De winst wordt bepaald op basis van
generally accepted accounting principles (GAAP), aangepast naar de specifieke Engelse
belastingwetgeving.
Evenals in Ierland (zie paragraaf 6.4) zijn ‘trading losses’ in het Verenigd Koninkrijk onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, maar slechts resultaten die zijn voortgekomen uit ‘trading income’ afkomstig van soortgelijke activiteiten (Sec. 393 (1) ICTA en Sec. 45 CTA
2010). Daarnaast geldt een mogelijkheid tot carry-back van één jaar (Sec. 393 (2) ICTA). Een
verlies uit het laatste jaar waarin sprake is van ‘trading’ kan echter maximaal drie jaar
achterwaarts worden verrekend (Sec. 394 ICTA). Onder bepaalde voorwaarden kunnen
verliezen worden overgedragen aan een andere vennootschap, indien laatstgenoemde
vennootschap dezelfde ‘trade’ voortzet. Voor non-trading losses gelden separate regels
(Sec. 396 ICTA), waarmee beoogd wordt te voorkomen dat deze verliezen worden verrekend met trading losses. Vermogensverliezen (capital losses) kunnen in beginsel slechts
worden verrekend met vermogenswinsten.
6.5.2

Kenmerken van de Britse CoC-wetgeving

De Engelse CoC-wetgeving is neergelegd in Sec. 673 ICTA en komt evenals de reguliere
regels voor verliesverrekening, (nagenoeg) overeen met de regels in Ierland.1002 De maatregel is evenals de Ierse regeling dan ook ingegeven om de handel in verliezen te voorkomen.1003 Op basis van Sec. 673 ICTA, een bepaling die zijn oorsprong vindt in de ICTA
1970, zijn verliezen niet voorwaarts of achterwaarts verrekenbaar:
‘a. In any period of three years there is both a change in the ownership of a company and a
major change in the nature or conduct of the company’s trade; or
b. At any time after the scale of the company’s activities has become small or negligible and
before any considerable revival there is a change in the ownership of the company.’
Ook hier geldt (evenals in de Ierse regeling) dat het resultaat van het jaar van de wijziging
van het belang wordt opgeknipt in twee separate boekjaren.1004 Om te beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een wijziging van het belang, kan HMRC iedereen op wiens naam
aandelen in het verlieslichaam zijn geregistreerd, verzoeken om te verklaren of hij de uiteindelijke gerechtigde (‘beneficial owner’) van de aandelen is.1005 Hoewel het verkrijgen
van zeggenschap (‘control’) doorgaans gepaard gaat met het verkrijgen van een belang

1002 Zie paragraaf 6.4.
1003 Zie bijvoorbeeld HMRC Company Taxation Manual CTM6305, mei 2010. Deze Manual is overigens
niet bindend, zie http://www.hmrc.gov.uk/manuals/advisory.htm. Zoals vermeld in paragraaf 6.4
is veel van de hierna te bespreken jurisprudentie tevens van belang voor de Ierse bepaling tegen
de handel in verlieslichamen. Dit vindt naar verwachting zijn grond in het feit dat beide landen
een ‘common law’-systeem kennen. Voor de toepassing van de wetgeving in het Verenigd Koningrijk wordt er echter niet naar de jurisprudentie en/of wetgeving in Ierland gekeken, tenzij het
Noord-Ierland betreft, dat immers deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Andersom lijkt Ierland wel naar de wetgeving in het VK te kijken, zie paragraaf 6.4.
1004 Sec. 674 (3) CTA 2010. Hierbij geldt – evenals in Ierland – dat het resultaat naar tijdsgelang wordt
opgeknipt, tenzij deze uitkomst evident onjuist of onredelijk zou uitwerken.
1005 Zie Simon’s Taxes/Binder, Part D1.113, ‘Restrictions of losses following change of ownership’, p. 1.
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(‘ownership’) blijkt dat dit lang niet altijd het geval hoeft te zijn.1006 Van een change in
ownership is sprake indien:1007
a. een persoon meer dan 50% van het geplaatste kapitaal verkrijgt; of
b. twee of meer personen tezamen meer dan 50% van het geplaatste kapitaal verkrijgen,
terwijl elk van deze personen ten minste een belang van 5% verkrijgt; of
c. twee of meer personen tezamen meer dan 50% van het geplaatste kapitaal verkrijgen,
en elke persoon ten minste 5% verkrijgt, waarbij het huidige bezit ook wordt meegeteld.
Deze laatste situatie is in de literatuur geïllustreerd met het volgende voorbeeld:1008
Voorbeeld
De aandelen in A Ltd worden gehouden door B Ltd en C Ltd, die een belang houden van 70% respectievelijk 30%. B Ltd en C Ltd houden dit belang reeds gedurende een aantal jaren. Vervolgens koopt D Ltd 50% van de aandelen in A Ltd
van B Ltd, terwijl C Ltd tevens 3% overneemt van B Ltd.
Zowel aan voorwaarde a als voorwaarde b is niet voldaan (C Ltd verkrijgt immers een
belang van minder dan 5%). Aan voorwaarde c is echter wel voldaan, omdat het bestaande
bezit van C Ltd meetelt voor de beoordeling of sprake is van een change in ownership. Dit
heeft tot gevolg van de overdracht van 3% van de aandelen meetelt waardoor er derhalve
een change in ownership wordt geconstateerd.
Ten aanzien van de aandeelhouderstoets gelden voorts soortgelijke regelingen als die in
Ierland van toepassing zijn.1009 Zo worden verkrijgingen die zich binnen drie jaar voordoen samengeteld en worden overdrachten waarbij meerdere verbonden personen zijn
betrokken eveneens samengeteld. Preferente aandelen en andere soortgelijke instrumenten kunnen daarnaast ook van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een change
in ownership van meer dan 50%.1010 Logischerwijs tellen verkrijgingen uit hoofde van erfrecht of uit hoofde van een vrijwillige gift niet mee voor de aandeelhouderstoets. Tot slot
worden overdrachten binnen een groep vennootschappen gesauveerd, indien een indirect
belang van 75% behouden blijft.1011
De vraag rijst wat onder een ‘major change in the nature or conduct of trade’ wordt verstaan.1012 In de toelichting bij de regeling wordt hierbij verwezen naar dezelfde jurisprudentie als die reeds besproken is bij Ierland.1013 Voor het Verenigd Koninkrijk heeft HMRC
echter in diverse aanschrijvingen aangegeven hoe deze jurisprudentie naar de mening
van HMRC dient te worden geïnterpreteerd.1014 Tevens zijn richtlijnen gegeven wat naar
de mening van HMRC onder een ‘major change’ wordt verstaan. Factoren die hierbij een
rol kunnen spelen zijn een substantiële wijziging in de dienstverlening, het klantenbestand of bijvoorbeeld een wijziging in de aard van de investeringen. Andere factoren zoals
de locatie van de onderneming, de leveranciers, management, personeel, de methode van

1006 Zie tevens K. Khvat, ‘The keys to effective tax asset preservation’, International Tax Review, 1 november 2010.
1007 HMRC Company Taxation Manual CTM6340, mei 2010.
1008 Simon’s Taxes/Binder, Part D1.113, ‘Restrictions of losses following change of ownership’, p. 2.
1009 Sec. 720 CTA 2010.
1010 Sec. 721 CTA 2010.
1011 Sec. 724 (1), (2), (4) CTA 2010.
1012 Sec. 712 CTA 2010.
1013 Dit mag niet verbazen aangezien het Ierse rechtssysteem gebaseerd is op het ‘common law’systeem zoals dit gehanteerd wordt in het Verenigd Koninkrijk.
1014 Zie bijvoorbeeld Statement of Practice SP 10/91: Corporation tax: major change in the nature or
conduct of a trade or business, 7 augustus 1991, Yellow Tax Handbook 2010-11. Een Statement of
Practice is eveneens niet bindend, zie http://www.hmrc.gov.uk/agents/sop.pdf.
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fabriceren, het inkoop- en/of verkoopbeleid kunnen echter ook van belang zijn.1015 Alle
relevante factoren worden hierbij in onderlinge samenhang beschouwd, hoewel de wijziging in een factor reeds doorslaggevend kan zijn. Hierbij geldt geen ‘motive test’.1016 Wijzigingen in de bedrijfsorganisatie die voortvloeien uit efficiency, voortschrijdende technologieontwikkelingen of managementtechnieken gelden niet als een substantiële wijziging. Hetzelfde geldt indien een onderneming verliesgevende producten uit de verkoop
neemt en eventueel vervangt door nieuwere producten.1017
In de zaak M Cronin (IOT) v Lunham Brothers Ltd. (1985) ITR Vol. 3, p. 463 werd bepaald dat het
tijdelijk staken van een activiteit niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de activiteiten van de vennootschap definitief zijn gestaakt.1018 Uit deze zaak volgt tevens dat het
stilleggen van één activiteit niet betekent dat alle ondernemingsactiviteiten zijn gestaakt.
In Willis v Peeter’s Picture Frame Ltd. (1983) STC 453 werd bepaald dat er geen sprake is van een
substantiële wijziging van de aard van de activiteiten wanneer een vennootschap zijn distributiekanaal wijzigt van ‘direct sales’ naar verkoop via distributiecentra. In casu ging het
om het fabriceren en verkopen van fotolijstjes. Uit HMRC’s commentaar1019 op deze uitspraak van de Court of Appeal van Noord-Ierland valt af te leiden dat volgens HMRC deze
zaak dient te worden onderscheiden van elke andere zaak waarbij uiteindelijke klanten
anders zijn dan de oorspronkelijke klanten, dan wel indien de prijzen waarvoor wordt verkocht aan een groepsvennootschap (zoals een distributeur) significant hoger of lager zijn
dan de oorspronkelijke prijzen. Deze uitspraak is in zoverre dan ook in lijn met
Sec. 673 (2) CTA, omdat uit deze regels zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve toets
volgt. ‘There is no major change unless there is a change of kind and that change of kind must be major
as a matter of degree. In this case a change of kind would be a change in the manner of disposing of
goods,’ aldus HMRC in de aanschrijving.
Daarnaast kan gewezen worden op de zaak Pobjoy Mint Ltd v Lane (1984) STC 327 en Purchase
v Tesco Stores Ltd 1984 STC 304. In eerstgenoemde zaak werd door een vennootschap die
munten en medaillons van bijzondere edelmetalen maakte, aanvankelijk voorraden
gekocht van een dealer. Vanaf enig moment werd echter niet meer gekocht van een dealer, maar werden grote hoeveelheden afgenomen van de groothandel. Tevens werd de
gehele voorraad van de dealer overgenomen. Hierbij werden tevens voorraden gekocht
van edelmetalen die voordien niet werden ingekocht (22 karaat goud en platina). Geoordeeld werd dat sprake was van een substantiële wijziging in de handelwijze van de onderneming. In Purchase v Tesco Stores Ltd werd tevens geoordeeld dat sprake was van een substantiële wijziging in de activiteiten van de onderneming, omdat de vennootschap een
aanzienlijke groei in omzet liet zien als gevolg van het verlagen van de prijzen en het stoppen met het uitgeven van bepaalde zegels. Door de rechtbank werd geoordeeld dat ‘major’
betekent ‘more than significant but less than fundamental’.
Als gevolg van de uitspraak in Purchase v Tesco Stores Ltd publiceerde HMRC een ‘Statement
of Practice’, waarin meer uitleg werd gegeven over wanneer volgens HMRC sprake was
van een ‘major change in the nature of conduct of trade’.1020 Voorbeelden waarbij volgens
HMRC op zichzelf geen sprake is van een ‘major change’:
a. A company manufacturing kitchen fitments in three obsolescent factories moves production to one new factory (increasing efficiency).

1015 Statement of Practice SP 10/91: Corporation tax: major change in the nature or conduct of a trade
or business, 7 augustus 1991, Yellow Tax Handbook 2010-11, onderdeel 4.
1016 Zie HMRC Company Taxation Manual CTM6310, mei 2010. Vgl. de Nederlandse regeling waarbij
de ‘animus compensandi’ (ook) niet geldt. Zie paragraaf 4.4.2.4.
1017 Statement of Practice SP 10/91: Corporation tax: major change in the nature or conduct of a trade
or business, 7 augustus 1991, Yellow Tax Handbook 2010-11, onderdeel 7 en 8.
1018 In casu ging het om het tijdelijk stopzetten van het slachten van varkens en produceren van vlees
in de periode van 22 maart 1976 tot en met 22 juli 1977.
1019 HMRC Company Taxation Manual CTM6370.
1020 Statement of Practice SP 10/91: Corporation tax: major change in the nature or conduct of a trade
or business, 7 augustus 1991, Yellow Tax Handbook 2010-11. Zie tevens Simon’s Taxes/Binder, Part
D1.113, ‘Restrictions of losses following change of ownership’, p. 4.
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b. A company manufacturing kitchen utensils replaces enamel by plastic, or a company
manufacturing time pieces replaces mechanical by electronic components (keeping
pace with developing technology).
c. A company operating a dealership in one make of car switches to operating a dealership in another make of car satisfying the same market (not a major change in the type
of property dealt in).
d. A company manufacturing both filament and fluorescent lamps (of which filament
lamps form the greater part of the output) concentrates solely on filament lamps (a
rationalisation of product range without a major change in the type of property dealt
in).
e. A company whose business consists of making and holding investments in UK quoted
shares and securities makes changes to its portfolio of quoted shares and securities (not
a change in the nature of investments held.1021
Voorbeelden waarbij volgens HMRC op zichzelf wel sprake is van een ‘major change’:
a. A company operating a dealership in saloon cars switches to operating a dealership in
tractors (a major change in the type of property dealt in).
b. A company owning a public house switches to operating a discotheque in the same, but
converted, premises (a major change in the services or facilities provided).
c. A company fattening pigs for their owners switches to buying pigs for fattening and
resale (a major change in the nature of the trade, being a change from providing a service to being a primary producer).
d. A company switches from investing in quoted shares to investing in real property for
rent (a change in the nature of investments held).
Naast het ‘major change’-vereiste, kunnen de verliezen zoals vermeld tevens niet verrekenbaar zijn indien, op enig moment ‘the scale of the company’s activities has become small or
negligible and before any considerable revival there is a change in the ownership of the company.’1022
Deze aanvulling is ingevoerd om te voorkomen dat verliezen kunnen worden verrekend,
in de situatie waarin de activiteiten van de onderneming zo goed als zijn gestaakt, maar
waarbij HMRC niet altijd kon aantonen dat de activiteiten daadwerkelijk waren
gestaakt.1023 Uit diverse jurisprudentie1024 was namelijk gebleken dat soms nieuwe activiteiten werden gestart, maar waarbij de belastingplichtige succesvol beargumenteerde dat
er sprake was van een ‘revival’ van de oude activiteiten. Uit de toelichting volgt dat deze
bepaling niet van toepassing is, indien de revival van de activiteiten plaatsvindt voor de
wijziging van het belang. Hieruit lijkt te volgen dat deze regeling aanvankelijk op dezelfde
wijze kwetsbaar was als art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969, indien werkzaamheden werden
gestart voor de wijziging van het belang, maar in directe samenhang met deze wijziging.1025 Sec. 715 CTA 2010 bepaalt echter dat transacties die samenhang met de wijziging
van het belang worden verricht buiten beschouwing worden gelaten.
Hoewel de regeling met name is opgezet ter voorkoming van de handel in verliesvennootschappen, geldt deze eveneens voor de handel in winstvennootschappen, waarbij door
middel van achterwaartse (binnenjaarse) verrekening van resultaten in het jaar van de

1021 Op een andere plaats is aangegeven dat het tussenschuiven van een houdstervennootschap tussen
een vennootschap en zijn aandeelhouders niet wordt aangemerkt als een ‘major change’. Zie
ICAEW Memorandum TR 854 para 2 en Simon’s Taxes/Binder, Part D1.113, ‘Restrictions of losses following change of ownership’, p. 5.
1022 Sec. 673 (3) CTA 2010.
1023 Zie HMRC Company Taxation Manual CTM6390, mei 2010.
1024 O.a. Kirk & Randall Ltd v Dunn 8TC663 en Robroyston Brickworks Ltd v CIR 51TC230.
1025 Zie nader paragraaf 4.2.1.
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wijziging van het belang geprobeerd wordt gebruik te maken van de winstcapaciteit van
een vennootschap.1026
Tot slot is vermeldenswaardig dat hoewel het in het Verenigd Koninkrijk mogelijk is om
een ruling te verkrijgen, HMRC van mening is dat het ongebruikelijk is om een ruling af
te geven over de vraag of er sprake is van een ‘major change’ wanneer niet de gehele toetsperiode van drie jaar kan worden overzien.1027 Dit komt mij logisch voor.
6.5.3

Beoordeling van de Britse CoC-wetgeving

Aangezien de regeling in het Verenigd Koninkrijk (nagenoeg) geheel overeenkomt met de
Ierse regeling, verwijs ik kortheidshalve naar het hetgeen in paragraaf 6.4.3 is opgemerkt.
In aanvulling daarop lijkt het dat de regeling in het Verenigd Koninkrijk iets meer verduidelijkt is, onder meer als gevolg van het publiceren van een Statement of Practice. Voorts
lijkt uit de diverse jurisprudentie te volgen dat een vrij strikte kwantitatieve beoordeling
plaatsvindt van de onderliggende feiten en omstandigheden om te beoordelen of er
sprake is van een ‘major change in the conduct or nature of trade’. Naar mijn mening dienen de kwalitatieve aspecten bij een dergelijke open norm ook in ogenschouw te worden
genomen.
Tot slot kan worden opgemerkt dat de toetsperiode van drie jaar leidt tot rechtsonzekerheid. Zoals vermeld wenst de HMRC in dergelijke situaties geen rulings af te geven. Dit is
op zichzelf op basis van de geldende toetsperiode wel verklaarbaar, maar leidt tot rechtsonzekerheid.
6.6

O O S T E N R I JK

6.6.1

Het Oostenrijkse systeem van winstbelasting voor lichamen1028

De vennootschapsbelasting wordt in Oostenrijk geheven op basis van de Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG) in combinatie met de Einkommensteuergesetz 1988 (EStG) en is
van toepassing op binnenlands belastingplichtigen en belastingplichtigen die Oostenrijks
broninkomen genieten. Oostenrijk kent een klassiek systeem, waarbij kwalificerende
deelnemingsdividenden in beginsel volledig zijn vrijgesteld, ongeacht de grootte van het
belang. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vervreemdingswinsten op vermogensbestanddelen en overig inkomen. Deze resultaten mogen derhalve met elkaar worden verrekend. Voor de toepassing van het Oostenrijkse systeem van de fiscale eenheid (‘Unternehmensgruppe’) geldt een minimumbezitsvereiste van 50% en een minimale termijn van
drie jaar.1029 Wanneer aan de minimumvereisten wordt voldaan, geldt echter dat alle verliezen en winsten tot het resultaat van de fiscale eenheid worden gerekend. Hierbij vindt
geen specifieke overdracht van winsten of verliezen plaats, maar verrekening van de verschuldigde belasting.
Het statutaire tarief bedraagt 25%, maar er geldt wel een minimaal verschuldigd bedrag
aan belasting, afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Voor nieuw opgerichte vennootschappen geldt een gemitigeerd tarief gedurende de eerste vier jaar. Het
bedrag van de minimum verschuldigde belasting bedraagt minimaal € 1.092 (voor nieuw
opgerichte vennootschappen) en kan oplopen tot € 6.000 (voor SE’s).
1026 Sec. 674 (1) CTA 2010 en HMRC Company Taxation Manual CTM6450, mei 2010. Zoals bekend is
deze mogelijkheid voor art. 20a Wet VPB 1969 met ingang van 1 januari 2011 eveneens de pas
afgesneden. Zie paragraaf 5.6.2.
1027 HMRC Company Taxation Manual CTM6320, mei 2010.
1028 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 100/1005 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation en www.bmf.gv.at, de website van het Oostenrijkse Ministerie van Financiën.
1029 Art. 9 KStG. Voorheen gold in Oostenrijk een ander systeem voor groepsconsolidatie (‘Organschaft’). Dit systeem is echter per 2005 afgeschaft.
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Oostenrijk kent geen mogelijkheid van achterwaartse verliesverrekening. Daarentegen is
de termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor verliezen die ontstaan zijn na 1991
ongelimiteerd.1030 Wel mogen verliezen ontstaan sinds 2001 slechts worden verrekend tot
maximaal 75% van het belastbaar inkomen. Vanaf 1 oktober 2011 gelden er restricties ten
aanzien van de verrekening van vervreemdingsverliezen van vermogensbestanddelen.
6.6.2

Kenmerken van de Oostenrijkse CoC-wetgeving

De Oostenrijkse vennootschapsbelasting gaat uit van het principe dat verliezen thuishoren bij de vennootschap, zodat irrelevant is wie de achterliggende aandeelhouders van het
verlieslichaam zijn. Desalniettemin zijn specifieke regels ingevoerd, waarbij de verliesverrekening slechts is toegestaan voor zover zich geen substantiële economische en organisatorische structuurwijziging voordoet, in combinatie met wijziging in de eigendomsstructuur, aldus art. 8 lid 4, tweede volzin, KStG (‘Mantelkaufregelung’1031). Deze regeling
is ingevoerd in 1988 naar aanleiding van jurisprudentie, waarin werd geoordeeld dat een
vennootschap, die nauwelijks nog activiteiten verrichtte, het zakelijke en aan deze vennootschap verbonden recht op verliesverrekening niet kon worden ontzegd.1032 Het recht
op verliesverrekening is daarmee verbonden aan de vennootschap.1033 De invoering van
een regeling om ongewenst gebruik van verliezen tegen te gaan is in de literatuur daarom
fel bekritiseerd.1034
Desalniettemin heeft de Oostenrijkse wetgever gekozen voor de invoering van een dergelijke bepaling in art. 8 lid 4, KStG. Art. 8, lid 4, tweede volzin, KStG luidt als volgt:
‘Der Verlustabzug im Sinne des § 18 Abs. 6 und 7 des Einkommensteuergesetzes 1988. Der
Verlustabzug steht ab jenem Zeitpunkt nicht mehr zu, ab dem die Identität des Steuerpflichtigen infolge einer wesentlichen Änderung der organisatorischen und wirtschaftlichen
Struktur im Zusammenhang mit einer wesentlichen Änderung der Gesellschafterstruktur
auf entgeltlicher Grundlage nach dem Gesamtbild der Verhältnisse wirtschaftlich nicht
mehr gegeben ist (Mantelkauf). Dies gilt nicht, wenn diese Änderungen zum Zwecke der
Sanierung des Steuerpflichtigen mit dem Ziel der Erhaltung eines wesentlichen Teiles
betrieblicher Arbeitsplätze erfolgen. Verluste sind jedenfalls insoweit abzugsfähig, als
infolge der Änderung der wirtschaftlichen Struktur bis zum Ende des Wirtschaftsjahres der
Änderung stille Reserven steuerwirksam aufgedeckt werden.’
Aan de genoemde voorwaarden voor een wezenlijke economische en organisatorische
wijziging van de structuur, in combinatie met een wijziging in de eigendomsstructuur,
moet cumulatief zijn voldaan.1035 De wettekst vermeldt in dit kader geen specifieke termijn. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat de hiervóór genoemde wijzigingen zich bin1030 Art. 18, lid 6 EStG.
1031 Mantelkauf betekent letterlijk koop van een jas, in deze context derhalve de koop van de juridische huls van de vennootschap.
1032 Zie onder meer VwGH 9.1.1959, 802/55 en VwGH 4.6.1986, 84/13/0251, ÖStZB 1987, 147. Zie tevens
L.M. Kautsky, Verlustabzug und Gesamtrechtsnachfolge, Dissertation, Universität Wien, 2010, p. 32 en
C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 12.
1033 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 7.
1034 Zie bijvoorbeeld C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 2 en p. 34-36. Massoner heeft bijvoorbeeld bedenkingen bij het feit dat de Mantelkaufregelung een veel ruimer toepassingsbereik
heeft dan de pure Mantelkauf, de koop van een juridische huls van een vennootschap met verliezen. Hij vraagt zich dan ook af of de regeling niet in strijd komt met de wet (Legalitätsprinzip).
1035 Zie tevens G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8 KStG, Linde, Viena, p. 354, onderdeel 243. Zie tevens C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien,
2007, p. 22.
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nen een tijdsspanne van maximaal een jaar moesten voordoen, blijkt uit de jurisprudentie
dat ook na langere tijd nog een verband kan worden geconstateerd. Het gaat erom of er
sprake is van een samenhang van de desbetreffende wijzigingen in de economische, organisatorische en eigendomsstructuur (‘planmäßiger Zusammenhang’).1036 Niet van belang
is of ook daadwerkelijk is beoogd misbruik of ongewenst gebruik van de verliezen te
maken. Art. 8, lid 4, KStG gaat derhalve uit van een objectieve toets.1037 Petritz en Ressler
zijn van mening dat bijvoorbeeld een wijziging in de economische en organisatorische
structuur met als doel om de kansen op verkoop van de vennootschap te vergroten, niet
tot toepassing van de Mantelkaufregelung zou moeten leiden, indien er nog geen koper is
gevonden.1038 Dit is naar hun mening anders, indien de overdracht van aandelen plaatsvindt op grond van een afspraak tussen de verkoper en de koper.1039 Voorts is van belang
dat het voor de toepassing van art. 8, lid 4, KStG gaat om de verliezen die aanwezig zijn
op het moment dat aan alle voorwaarden voor de Mantelkaufregelung is voldaan. Binnenjaarse verliesverrekening is mogelijk in het jaar waarin art. 8, lid 4, KStG van toepassing
wordt.1040 Latente verliezen vallen daarnaast niet onder het toepassingsbereik van de
Mantelkaufregelung, omdat geen sprake is van ‘verliezen’ in de zin van de Oostenrijkse
KStG. Dit maakt de regeling kwetsbaar voor ongewenst gebruik.1041
Bij een wijziging in de organisatorische structuur gaat het om een wijziging van de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap. Dit kan zowel het bestuur als de raad van
commissarissen zijn.1042 Het moet gaan om een ‘wezenlijke’ verandering. Dit betekent dat
alle dan wel een overwegende meerderheid van de desbetreffende wettelijke vertegenwoordigers worden vervangen. Naar de mening van de Oostenrijkse Finanzverwaltung is
sprake van een wezenlijke verandering indien ten minste 75% van het desbetreffende
orgaan van de vennootschap van persoon wijzigt.1043 Bij een kleinere wijziging kan echter
tevens geacht worden aan dit criterium te zijn voldaan, indien evident ook aan de voorwaarde voor een wezenlijke economische structuurwijziging is voldaan.1044 Tevens kunnen opvolgende wijzigingen leiden tot wijziging, indien er een samenhang bestaat tussen
deze wijzigingen.1045
Van een wezenlijke economische wijziging is sprake, indien de voornaamste activiteit van
de vennootschap substantieel wijzigt. Hiervan is sprake bij een substantiële inkrimping
of staking van de werkzaamheden, maar ook bij een substantiële groei van de werkzaamheden in kwalitatief of kwantitatief opzicht.1046 Toch bestaat er veel onduidelijkheid over
1036 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 23 e.v.
1037 VwGH 26.7.2005, 2001/14/0135 en BFH 13.8.1997, I R 89/96, BStBl II 1997, 829.
1038 M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum
Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 197.
1039 In gelijke zin G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8 KStG, Linde, Viena, p. 355, onderdeel 245.
1040 Zie VwGH 22.12.2005, 2002/15/0079 en VwGH 26.7.2006, 2004/15/0151. Zie tevens G. Ressler en B.
Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8 KStG, Linde,
Viena, p. 361, onderdeel 270 en M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften,
Ausgewählte Fragestellungen zum Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 197.
1041 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 25-26.
1042 M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum
Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193.
1043 BMF 21.3.1994, Ecolex 1994, 431. Deze grens is gebaseerd op de voormalige Oostenrijkse regeling
van de Organschaft. Zie tevens M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften,
Ausgewählte Fragestellungen zum Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193.
1044 G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8
KStG, Linde, Viena, p. 355, onderdeel 248.
1045 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 14.
1046 M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum
Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193-194 en G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer
(red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8 KStG, Linde, Viena, p. 355-356, onderdeel 249.
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de vraag wanneer er sprake is van een substantiële wijziging van de economische structuur. Dit onderdeel van de Mantelkaufregelung is daarmee het meest omstreden.1047 Uit
de toelichting bij art. 8, lid 4, KStG volgt slechts dat van een wezenlijke economische wijziging sprake is, indien een lege vennootschap haar naam, doel en activa wijzigt.1048 In de
literatuur wordt echter aangenomen dat alle feiten en omstandigheden hierbij in ogenschouw moeten worden genomen.1049 In zijn algemeenheid is sprake van een wezenlijke
wijziging indien alle relevante parameters met meer dan 75% zijn gewijzigd, waarbij met
name de activa van de vennootschap alsmede de omzet en het eigen vermogen een rol spelen.1050 Uit de rechtspraak valt daarnaast af te leiden dat de samenstelling van de vaste
activa hierbij zwaarder weegt dan de samenstelling van de vlottende activa.1051 Massoner
is van mening dat de passiva van een vennootschap niet ter zake doen, aangezien dit
slechts laat zien op welke wijze de onderneming is gefinancierd.1052 Wijzigingen die zich
voordoen als gevolg van het commerciële succes van de koper van de vennootschap worden voor de toepassing van art. 8, lid 4, KStG buiten beschouwing gelaten. Van belang
hierbij is of deze wijziging zich ook daadwerkelijk voordoet.1053 Indien een vennootschap
meerdere bedrijfsonderdelen heeft, dan dient de wezenlijke verandering van de economische structuur in het licht van al deze activiteiten te worden bezien.1054 Uit de jurisprudentie volgt dat indien de activiteiten van de vennootschap niet wezenlijk veranderen,
maar er wel een aanzienlijke kapitaalsuitbreiding plaatsvindt, er ook sprake is van een
wezenlijke economische wijziging.1055 Deze wijziging lijkt in zoverre logisch, omdat
anders wijzigingen binnen dezelfde branche buiten het toepassingsbereik van art. 8, lid 4,
KStG zouden blijven.1056
Ten aanzien van de aandeelhouderstoets wordt in de Oostenrijkse rechtspraktijk aangenomen dat het in zijn algemeenheid gaat om een wijziging van 75% of meer van de eigendomsstructuur. Deze grens zou gelden, omdat in dat geval aangesloten zou worden bij het
geldende percentage dat geldt voor de toepassing van de economische en organisatorische
wijziging. In de literatuur is echter ook wel gesteld dat een grens van 90%, maar ook minder dan 75% (bijvoorbeeld een meerderheid van de stemmen, uitoefening vetorecht) kan
leiden tot een ‘wesentliche Änderung der Gesellschafterstruktur’.1057 Schenkingen en verkrijgingen krachtens erfrecht vallen buiten het toepassingsbereik van art. 8, lid 4, KStG,
maar een overdracht tegen een symbolisch bedrag niet.1058
Uit de wettekst wordt niet duidelijk of ook indirecte wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur kunnen leiden tot toepassing van de Mantelkaufregelung. Petritz en Ressler con1047 G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8
KStG, Linde, Viena, p. 354, onderdeel 249. C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und
aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 14.
1048 ErlRV 622 BlgNR 17.GP, 18.
1049 G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8
KStG, Linde, Viena, p. 356, onderdeel 249 en M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193-194.
1050 M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum
Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193.
1051 BFH 8.8.2001, I R 29/00, BStBl II 2002, 392. Zie tevens M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193-194.
1052 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 17.
1053 VwGH 26.7.2006, 2004/15/0151.
1054 G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8
KStG, Linde, Viena, p. 356, onderdeel 252 en M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193.
1055 VwGH 26.7.2006, 2004/15/0151.
1056 In gelijke zin G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8 KStG, Linde, Viena, p. 3578, onderdeel 255.
1057 M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum
Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 195. Zie tevens C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 19 e.v.
1058 VwGH 9.7.2008, 2003/15/0045.
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cluderen dat bij gebreke aan een duidelijke wettekst niet zonder meer kan worden aangenomen dat ook indirecte wijzigingen onder de Mantelkaufregelung vallen.1059 Dit standpunt wordt in zijn algemeenheid in de literatuur aangenomen, omdat art. 8, lid 4, KStG
anders tot willekeurige uitkomsten zou leiden en voor de toepassing van deze bepaling
een objectieve toets geldt.1060 Indien de wetgever ook indirecte wijzigingen onder het toepassingsbereik had willen laten vallen, dan zou dit uitdrukkelijk in de wettekst moeten
worden opgenomen.1061 Massoner is van mening dat op basis van een teleologische interpretatie van de Mantelkaufregelung ook indirecte aandeelhouderswijzigingen van belang
zijn. Desalniettemin vindt hij de regeling onduidelijk op dit punt.1062 Massoner concludeert dat structuren waarbij indirecte aandeelhouderswijzigingen worden gebruikt om de
Mantelkaufregelung te ontgaan, waarschijnlijk zullen vallen onder het toepassingsbereik
van de algemene antimisbruikbepaling.1063
Er gelden twee belangrijke uitzonderingen op de Mantelkaufregelung. In de eerste plaats
gaat het om een wijziging waarbij een reorganisatie is beoogd, met als doel om een deel
van de aanwezige arbeidsplaatsen te behouden (‘Sanierungsklausel’ of ‘Escape-Klausel’).
Er wordt in de praktijk van uitgegaan dat het hierbij moet gaan om ten minste 25% van
de aanwezige arbeidsplaatsen.1064 Petritz en Ressler constateren op basis van de letterlijke
wettekst dat slechts beoogd moet zijn om de arbeidsplaatsen te behouden, zodat niet van
belang zou zijn hoeveel arbeidsplaatsen daadwerkelijk behouden zouden blijven. Voor de
belastingplichtige zou derhalve slechts een inspanningsverplichting gelden.1065 In de literatuur is (niet onomstreden) betoogd dat het vanwege het doel van deze uitzondering –
het behoud van werkgelegenheid in het algemeen – niet noodzakelijkerwijs hoeft te gaan
om reeds bij de vennootschap aanwezige groep werknemers.1066 Naar mijn mening is
voorts opmerkelijk dat de onderhavige regeling door de Europese Commissie (nog) niet
als (mogelijke) staatssteun is aangemerkt, terwijl dit wel is gebeurd ten aanzien van de
Duitse equivalent van de Sanierungsklausel. Hoewel de Oostenrijkse regeling zich met
name lijkt te richten op de arbeidsplaatsen van de vennootschap, terwijl het bij de Duitse
regeling veel meer leek te gaan om de onderneming zelf, is onduidelijk of er beoordeeld
naar de maatstaven van staatssteun een verschil tussen beide regelingen is te onderkennen. Zie over de Duitse Sanierungsklausel nader paragraaf 6.7.2.4.
In de tweede plaats gaan de verliezen niet verloren voor zover hier stille reserves tegenover staan. Volgens Ressler en Stürzlinger ziet deze bepaling slechts op de stille reserves
uit boekjaren, waarin de wezenlijke wijziging van de economische structuur heeft plaatsgevonden.1067 Met deze bepaling wordt een belangrijke angel uit de Mantelkaufregelung
gehaald, indien en voor zover er ook daadwerkelijk stille reserves aanwezig zijn.

1059 M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum
Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 195-196.
1060 Zie ook G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8 KStG, Linde, Viena, p. 358, onderdeel 260 en de aldaar aangehaalde literatuur.
1061 Als aanvullend argument wordt hierbij gewezen op het equivalent van de Mantelkaufregelung in
de Duitse wet, waar wel een uitdrukkelijke concernuitzonderingsbepaling is opgenomen. Zie
paragraaf 6.7 hierna.
1062 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 20.
1063 Art. 22 BAO. Zie C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 30 e.v. Uit VwGH 26.07.2005, 2001/14/
0135 volgt naar zijn mening dat deze bepaling kan worden toegepast naast de Mantelkaufregelung.
1064 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 28.
1065 M. Petritz en G. Ressler, ‘Der Handel mit Verlustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum
Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 197. In gelijke zin G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/
Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8 KStG, Linde, Viena, p. 360, onderdeel 266.
1066 Hugel/Mühlehner/Hirschler, UmgrStG (1999), § 4 Rz 14.
1067 G. Ressler en B. Stürzlinger in Lang/Schuch/Staringer (red.), Kommentar zum Körperschaftsteuer, §8
KStG, Linde, Viena, p. 362, onderdeel 273.
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6.6.3

Beoordeling van de Oostenrijkse CoC-wetgeving

De Oostenrijkse Mantelkaufregelung vormt weliswaar een beletsel voor de verrekening
van verliezen, maar het lijkt erop dat de regeling als gevolg van de geldende criteria niet
altijd even effectief is. Zo lijkt de regeling niet van toepassing op indirecte wijzigingen in
de aandeelhoudersstructuur, ziet de regeling niet op latente verliezen of binnenjaarse verliesverrekening en zijn de parameters voor een wijziging in de economische, organisatorische en/of aandeelhoudersstructuur met een grens van 75% of meer betrekkelijk ruim
opgezet. Met de wijziging in de economische en organisatorische structuur geeft de Oostenrijkse wetgever een eigen invulling van de open norm op grond van waarvan in beginsel dezelfde activiteiten dienen te worden voortgezet. Het vereiste van de organisatorische
structuur is hierbij uniek en de vraag rijst of een dergelijke afzonderlijke eis noodzakelijk
is, of dat het ook mogelijk zou zijn geweest om deze wijziging onderdeel te laten uitmaken van het samenstel van feiten en rechtshandelingen op grond waarvan tot een wijziging in de economische structuur kan worden geconcludeerd. Met de ruime grens van
‘75% of meer’ lijkt dit criterium immers vatbaar voor misbruik. Al met al vraag ik mij dan
ook af of de Oostenrijkse Mantelkaufregelung voldoende doeltreffend is. De regeling dient
naar mijn mening echter ook in wetshistorisch perspectief te worden geplaatst, waarbij
een inbreuk op het principe van de scheiding tussen de vennootschap en haar aandeelhouders (‘Trennungsprinzip’) tot voor kort (en nog steeds) als fundamenteel onjuist werd
beschouwd.
6.7

D UI TS L A N D

6.7.1

Het Duitse systeem van winstbelasting voor lichamen1068

Duitsland kent sinds 1 januari 2001 een klassiek systeem van vennootschapsbelasting,
waarbij heffing plaatsvindt door zowel de centrale overheid (Körperschaftsteuer, vennootschapsbelasting) als door de 16 deelstaten (Gewerbesteuer, ‘bedrijfsbelasting’). Inwoners
zijn belast naar het wereldwijde inkomen, terwijl niet-inwoners worden belast voor zover
er Duits broninkomen wordt genoten. De winst wordt bepaald op basis van Duitse GAAP,
aangepast met enkele specifieke fiscale voorzieningen.1069 Vervreemdingswinsten zijn
begrepen in het reguliere inkomen. Deelnemingsvoordelen van kwalificerende deelnemingen zijn voor 95% vrijgesteld, verliezen zijn niet aftrekbaar.
Duitsland kent een regime voor groepsconsolidatie van het inkomen (Organschaft), op
grond waarvan verliezen van vennootschappen die deel uitmaken van de Organschaft
kunnen worden verrekend met winsten. Deze mogelijkheid bestaat voor vennootschappen waarvan de moedermaatschappij aan het begin van het boekjaar direct of direct meer
dan de helft van de stemrechten bezit. De Organschaft kan van toepassing zijn op de vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer en de omzetbelasting.
Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 15%, terwijl het tarief
voor de Gewerbesteuer (gemiddeld) 14% bedraagt. Op het tarief van de vennootschapsbelasting wordt nog een opslag van 5,5%, waarmee dit tarief op 15,83% uitkomt. Tezamen
bedraagt het effectieve tarief circa 30%, al zijn de grondslagen voor de vennootschapsbe-

1068 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 100/1045 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation, www.bundesfinanzministerium.de, de website van het Duitse ministerie
van Financiën en www.finanzamt.de, de website van de Duitse federale staten en F.J. Elsweier,
‘Ontwikkelingen in de Duitse belastingwetgeving voor kapitaalvennootschappen’, MBB 2010
nr. 3, p. 121-127.
1069 De algemene fiscale regels zijn neergelegd in het Handelgezetsbuch (HGB) en de Einkommensteuergesetz (EStG). Voor lichamen zijn specifieke aanvullende regels neergelegd in de Körperschaftsteuergesetz (KStG).
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lasting en de Gewerbesteuer niet gelijk.1070 Met ingang van 1 januari 2008 is de Gewerbesteuer niet langer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
De termijn voor achterwaartse verliesverrekening van de vennootschapsbelasting is één
jaar. Deze mogelijkheid is optioneel, terwijl de Gewerbesteuer helemaal geen mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening kent. Het maximumbedrag dat achterwaarts
verrekend kan worden is € 511.500. Zowel de vennootschapsbelasting als de Gewerbesteuer kennen een onbeperkte mogelijkheid van voorwaartse verliesverrekening voor verliesjaren na 31 december 2003. Hierbij geldt wel een temporisering van de verliesverrekening (‘Mindestbesteuerung’). Het voorwaarts te verrekenen verlies is gemaximeerd tot
€ 1 miljoen plus 60% van de winst voor zover dat € 1 miljoen overstijgt (art. 10d EStG). Op
basis van een besluit van het Duitse Ministerie van Financiën mag de Mindestbesteuerung
– in afwachting van enkele lopende procedures – achterwege blijven indien de verliezen
komen te vervallen op grond van art. 8c KStG (zie paragraaf 6.7.2).1071 Dat de Duitse regels
voor de verliesverrekening als zeer complex kunnen worden gekenschetst, waarbij niet
altijd duidelijk is hoe de samenloop verloopt tussen onder andere de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, de Gewerbesteuer en diverse andere Duitse fiscale regelingen,
blijkt uit de studie van Lüdicke, Kempf en Brink (hierna: Lüdicke c.s.).1072 Voorts blijkt uit
deze studie dat de diverse regels niet altijd op elkaar zijn afgestemd, hetgeen naar de
mening van deze auteurs als contraproductief kan worden aangemerkt:1073
‘Es zeigt sich erneut: Das “System” der steuerlichen Verlustnutzung ist inzwischen derart
komplex, dass Änderungen an einem Ende leicht zu ungewollten, widersprüchlichen und
möglicherweise nicht hinnehmbaren Auswirkungen am anderen Ende führen können.’
Lüdicke c.s. doen vervolgens voorstellen op grond waarvan de Duitse regels voor verliezen
beter gestroomlijnd zouden kunnen worden, beter in lijn kunnen worden gebracht met
het Europese recht (zie ook paragraaf 6.7.2) alsmede om de overkill te verminderen.1074
6.7.2

Kenmerken van de Duitse CoC-wetgeving

De Duitse regeling ter voorkoming van verrekening van verliezen bij een aandelenoverdracht wordt de Mantelkaufregelung genoemd. Deze is opgenomen in art. 8c KStG.1075 Tot
1 januari 2008 kende Duitsland een regeling op grond waarvan verliezen niet voorwaarts
verrekend konden worden, indien meer dan 50% van de aandelen in een verlieslichaam
werd overgedragen en dit lichaam haar ondernemingsactiviteiten hoofdzakelijk met
nieuwe vermogensbestanddelen voortzette of opnieuw startte, tenzij deze vermogensbestanddelen waren bedoeld om de activiteiten nieuw leven in te blazen (art. 8, lid 4,

1070 De Gewerbesteuer is wel gebaseerd op de grondslag van de Körperschaftsteuer, zij het dat enkele
aanpassingen dienen te worden gemaakt op deze grondslag (zie art. 7-9 GewStG). De Gewerbesteuer richt zicht daarnaast op de Duitse ondernemingsactiviteiten, zodat het buitenlandse inkomen grotendeels buiten beschouwing wordt gelaten.
1071 Mindestgewinnbesteuerung nach art. 10d Absatz 2 Satz 1 under 2 EStG; Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 26. August 2010, I B 49/10. BMF 19.10.2011.
1072 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47.
1073 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 323.
1074 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 307-323.
1075 De regeling wordt in Duitsland aangeduid met ‘§ 8c KStG’, ik zal de regeling hier echter aanduiden met art. 8c KStG. Deze bepaling kan overigens ook van toepassing zijn ten aanzien van onverrekende, nog niet in aftrek gebrachte rente (‘Zinsvortrag’).
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KStG).1076 Hierbij gold een voortzettingseis van vijf jaar. Deze regels zijn nog steeds van
toepassing, indien de vijfjaarstermijn is gestart vóór 1 januari 2008 en ‘verlies van de identiteit’ van het lichaam plaatsvindt voor 1 januari 2013.1077 In de praktijk bleek dat de regeling onbillijk kon uitwerken, bijvoorbeeld in de situatie van additionele kapitaalstortingen of reorganisaties. Ook bleek ‘misbruik’ van verliezen nog steeds mogelijk te zijn. Deze
regeling, die aanvankelijk werd ingevoerd per 1990 en gebaseerd was op zeer oude jurisprudentie1078, was daarom omstreden.1079
Met ingang van 1 januari 2008 zijn de Duitse regels echter drastisch herzien. Hierbij is het
concept van ‘dezelfde identiteit’ of ‘dezelfde ondernemingsactiviteiten’ volledig losgelaten.1080
Daarmee is de regeling echter niet minder omstreden.1081 De Duitse regeling van de Mantelkauf zoals opgenomen in art. 8c KStG kan als zeer stringent worden gekenschetst, al

1076 Deze beoordeling diende plaats te vinden aan de hand van de bestaande bezittingen van de verliesvennootschap. De regeling lijkt te zijn gestoeld op de regeling in het Verenigd Koninkrijk. Zie
C. Brodersen en M. Bünning, ‘Germany: Uses and abuses of NOL carry forward’, Intertax, October
1999, Volume 27, p. 357.
1077 Ook kan er reeds een aandeelhouderswijziging van minder dan 50% voor 2008 hebben plaatsgevonden, terwijl daarna een opvolgende wijziging plaatsvindt voor 1 januari 2013, waardoor meer
dan 50% van de aandelen zijn overgedragen. Op grond van het overgangsrecht bij art. 8, lid 4, KStG
kan de oude regeling ook dan nog van toepassing zijn. Zie art. 34, lid 6, derde volzin, KStG.
1078 Zie K. Frankus, Die Verlustverrechnung von Körperschaften nach §8 Abs. 4 KStG, §8c KStG im Rechtsvergleich
mit dem US-amerikanischen Steuerrecht, Dissertation, Bochumer Schriften zum Steuerrecht nr. 20,
Peter Lang, 2010, p. 65 en de aldaar genoemde jurisprudentie. Met name BFH v. 8.1.1958, I 131/
57U, BStBl. III 1958, 97ff, BFH v. 15.2.1966, I 112/63, BStBl. III 1966, 289ff, BFH v. 19.12.1973, I R 137/
71, BStBl. II 1974, 181ff en BFH v. 29.10.1986, I R 202/82, BStBl II 1987, 308ff.
1079 Getuige ook de enorme hoeveelheid literatuur in de Duitse en internationale vaktechnische bladen. Zonder enige aanspraak te willen maken op volledigheid noem ik J. Lüdicke, A. Kempf, T.
Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010, Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute –
der Universität Hamburg, Band 47, p. 189-203 en de aldaar genoemde literatuur, B. Cloppenburg
en G. Strunk, ‘German Rules on limiting tax-loss utilization, a first critical qualification of the
draft Decree’, Intertax, april 1999, Volume 27, p. 154-162, C. Brodersen en M. Bünning, Germany:
‘Uses and abuses of NOL carry forward, Intertax, October 1999, Volume 27, p. 357-362 en V. Bock
en B. Meisner, ‘German rules on loss utilization by corporations, an overview of the new regulations of the German tax authorities’, Intertax, juni 1999, Volume 27, p. 232-243.
1080 Opmerkelijk is dat dit concept is losgelaten met de motivering dat een wijziging van het belang
reeds tot een zodanige wijziging van de identiteit leidt dat toepassing van dit concept niet langer
noodzakelijk werd geacht. Zie J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos,
PriceWaterhouseCoopers, 2010, Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales
Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 203.
1081 Ook ten aanzien van de nieuwe regeling is een enorme hoeveelheid literatuur verschenen. Zonder
(opnieuw) enige aanspraak te willen maken op volledigheid noem ik J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink
et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010, Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 203-231 en de aldaar genoemde literatuur, I. Dörr, ‘Wachtumsbeschleunigung durch den neuen §8c KStG. Erleichterungen bei der Verlustabzugsbeschränkung
für Körperschaften’, NWB, nr. 3, 18 januari 2010, p. 184-203, J. Frey en N. Mückl, ‘Konzeption und
Systematik der Änderungen beim Verlustabzug (§8c KStG), Chancen und Risiken für die Gestaltungspraxis’, GmbHR 2010/2, p. 71-78, M. Orth, ‘Verbesserte Verlustverrechnungsmöglichkeiten’,
Die Unternehmensbesteuerung, 2010/3, p. 169-178, T. Scheipers en A. Linn, ‘Änderungen des §8c KStG
durch das Wachstumbeschleunigungsgesetz’, Die Unternehmensbesteuerung, 2010/1, p. 8-16, D.R.
Post en M. Tippelhofer, ‘Dutch and German change of ownership legislation: a comparison’, Intertax, oktober 2008, Volume 36, p. 462-469, R. Stadler en E. Bindl, ‘The German Economic Growth
Acceleration Act: Main Changes and Opportunities for Tax Payers’, European Taxation, Volume 50,
Issue 4, april 2010, p. 141-148, W. Kessler en R. Eicke, ‘Losing the Losses’, Tax Notes International,
2007/10, p. 1045-1048 en H. Kaya, Mantelkauf und fiskalische (über-)reaktion, Josef Eul Verlag GmbH,
Köln, 2009. In laatstgenoemde publicatie wordt een uitgebreide vergelijking gemaakt tussen de
oude en nieuwe regeling van de Mantelkauf.
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zijn recentelijk wel enige versoepelingen doorgevoerd (zie hierna).1082 Het doel van de
regeling is – evenals de tot 1 januari 2008 geldende regeling overigens – om ‘misbruik’ van
verliesvennootschappen te bestrijden. Met enig gevoel voor understatement kan echter
gezegd worden dat de regeling een veel ruimer toepassingsbereik heeft. In beginsel leidt
namelijk elke wijziging van het belang (direct of indirect) in een belastingplichtige die
zich binnen vijf jaren voordoet van meer dan 25% tot het vervallen van de verliezen. Bij
een wijziging van het belang van meer dan 25% tot maximaal 50% geldt hierbij dat de verliezen slechts gedeeltelijk vervallen op basis van een pro-ratabenadering, terwijl bij een
wijziging van meer dan 50% alle verliezen komen te vervallen. Met ingang van 1 januari
2010 is een uitzondering geïntroduceerd voor verhangingen binnen de groep en blijven
verliezen tot aan het bedrag van de aanwezige stille reserves buiten beschouwing.1083 Aanvankelijk bleven de verliezen ook verrekenbaar bij een kwalificerende herstructurering
van een noodlijdende vennootschap. Deze ‘Sanierungsklausel’ is echter door de Europese
Commissie op 26 januari 2011 aangemerkt als staatssteun (zie paragraaf 6.7.2.4 hierna).
Naast de regeling van art. 8c KStG, is in art. 10a Gewerbesteuergesetz (GewStG) een regeling voor de Gewerbesteuer opgenomen. Deze regeling wijkt af van art. 8c KStG en haakt
voor de verliesverrekening aan bij de identiteit van de onderneming. Voorts is deze regeling ook van toepassing indien zich geen belangenwijziging voordoet. Op grond art. 10a
GewStG dient er samenhang te bestaan tussen de activiteiten van de belastingplichtige
ten tijde van het verlies en in het winstjaar. Van samenhang is sprake als er een economische, financiële en organisatorische samenhang bestaat.1084 De invulling van deze vereisten geschiedt voornamelijk door de jurisprudentie. In art. 10a GewStG is art. 8c KStG echter eveneens van toepassing verklaard op verliezen die zijn ontstaan op grond van de
GewStG. Ik laat de analyse van art. 10a GewStG in dit kader verder buiten beschouwing.
Op deze plaats volsta ik met de constatering dat er een ingewikkelde samenloop kan
plaatsvinden tussen art. 8c KStG en art. 10a GewStG. Voor een nadere uitweiding over
deze samenloop zij verwezen naar Lüdicke c.s.1085
Art. 8c KStG luidt als volgt:1086
‘(1) Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Prozent des
gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte
an einer Körperschaft an einen Erwerber oder diesem nahe stehende Personen übertragen
oder liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor (schädlicher Beteiligungserwerb), sind insoweit
die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar.
(2) Unabhängig von Satz 1 sind bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzte Verluste vollständig nicht mehr abziehbar, wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder
unmittelbar mehr als 50 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte,
Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an einen Erwerber oder diesem nahe stehende Personen übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt.
(3) Als ein Erwerber im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch eine Gruppe von Erwerbern mit
gleichgerichteten Interessen.
1082 De regeling is ingevoerd als financieringsmaatregel van een groter pakket aan maatregelen in
Duitsland, waarbij het tarief werd verlaagd en de grondslag werd verbreed.
1083 Zie R. Stadler en E. Bindl, ‘The German Economic Growth Acceleration Act: Main Changes and
Opportunities for Tax Payers’, European Taxation, Volume 50, number 4, april 2010, p. 141-148.
1084 Zie J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers,
2010, Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen –
International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 231.
1085 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 238-242.
1086 Om de leesbaarheid te vergroten heb ik de volzinnen van art. 8c KStG genummerd. Daarnaast heb
ik de bepalingen omtrent de Sanierungsklausel niet opgenomen. Zie verder paragraaf 6.7.2.4.
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(4) Eine Kapitalerhöhung steht der Übertragung des gezeichneten Kapitals gleich, soweit sie
zu einer Veränderung der Beteiligungsquoten am Kapital der Körperschaft führt.
(5) Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn an dem übertragenden und an
dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 100 Prozent mittelbar oder
unmittelbar beteiligt ist.
(6) Ein nicht abziehbarer nicht genutzter Verlust kann abweichend von den Sätzen 1 und 2
abgezogen werden, soweit er bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des
Satzes 1 die anteiligen und bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2
die gesamten zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs vorhandenen im Inland
steuerpflichtigen stillen Reserven des Betriebsvermögens der Körperschaft nicht übersteigt.
(7) Stille Reserven im Sinne des Satzes 6 sind der Unterschiedsbetrag zwischen dem anteiligen oder bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2 dem gesamten in
der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesenen Eigenkapital und dem auf dieses Eigenkapital jeweils entfallenden gemeinen Wert der Anteile an der Körperschaft, soweit diese im
Inland steuerpflichtig sind.
(8) Ist das Eigenkapital der Körperschaft negativ, sind stille Reserven im Sinne des Satzes 6
der Unterschiedsbetrag zwischen dem anteiligen oder bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2 dem gesamten in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesenen Eigenkapital und dem diesem Anteil entsprechenden gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Körperschaft.
(9) Bei der Ermittlung der stillen Reserven ist nur das Betriebsvermögen zu berücksichtigen,
das der Körperschaft ohne steuerrechtliche Rückwirkung, insbesondere ohne Anwendung
des § 2 Absatz 1 des Umwandlungssteuergesetzes, zuzurechnen ist.’
Op 4 juli 2008 heeft het Duitse Ministerie van Financiën een besluit gepubliceerd, waarin
de toepassing van art. 8c KStG nader is uitgewerkt.1087 In de volgende paragrafen worden
de diverse onderdelen van art. 8c KStG nader besproken.
6.7.2.1
De aandeelhouderstoets van art. 8c KStG
Art. 8c KStG is van toepassing op zowel beperkt als onbeperkt belastingplichtigen. De verwerver van de verliesvennootschap is hierbij irrelevant (zij het dat een kwalificerend
belang moet zijn verkregen, zie hierna), tenzij de betrokken personen als verbonden dan
wel als een groep met dezelfde belangen kunnen worden aangemerkt, aldus art. 8c, eerste
en derde volzin KStG. Volgens de Duitse fiscus is in de volgende gevallen onder meer
sprake van verbonden personen:
• onderlinge persoonlijke relaties (familie, (aan)getrouwd);
• bepaalde zakelijke relaties;
• zeggenschap over een dochtervennootschap die op grond van het Duitse recht tot een
geconsolideerde groep behoort;
• aandelen die voor rekening van de koper worden gehouden;
• het stemrecht van de aandelen kan worden uitgeoefend door de koper;
• de koper heeft een optie om de aandelen van de verbonden partij te verwerven.
Wanneer sprake is van een groep met hetzelfde belang is voornamelijk door de rechtspraak ingevuld en dient restrictief te worden uitgelegd.1088 Bepalend hierbij is of een
objectief gezamenlijk belang kan worden vastgesteld om het belang in het verlieslichaam

1087 Schreiben betr. Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 736,
BMF IV C 7 – S 2745 – a/08/10001.
1088 Alle kopers van de aandelen in een verlieslichaam hebben immers belang bij de verliezen, zodat
in beginsel alle kopers tezamen als een groep met hetzelfde belang zou kunnen worden aangemerkt. Dit is echter niet voldoende om een gezamenlijk belang te kunnen constateren.
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te verkrijgen.1089 De bewijslast rust hierbij op de Duitse fiscus. Het objectief gezamenlijk
belang dient slechts te worden bepaald om te beoordelen of sprake is van een groep met
hetzelfde belang. Voor de toepassing van art. 8c KStG sec is niet van belang wat het achterliggende doel is van de verwerving. Er geldt hier derhalve ook geen ‘animus compensandi’.
De eerste volzin van art. 8c KStG bepaalt dat het moet gaan om ‘nicht ausgeglichenen oder
abgezogenen negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste)’. Daarmee vallen verliezen tot aan het
moment van de wijziging van het belang onder het toepassingsbereik (zie echter ook de
uitzondering voor latente stille reserves, die in paragraaf 6.7.2.3 aan de orde komt). De
belastingplichtige mag het verlies uit het jaar van de wijziging op twee manieren bepalen:
door middel van een tussentijdse balans dan wel een berekening naar tijdsgelang.1090
Belangrijk is voorts dat volgens het Duitse Ministerie van Financiën de verliezen bij een
kwalificerende aandeelhouderswijziging direct vervallen en dus ook niet meer mogen
worden verrekend met eventuele positieve resultaten tot het moment van de kwalificerende aandeelhouderswijziging. Deze visie is terecht (fel) bekritiseerd in de Duitse literatuur en onduidelijk is of deze zienswijze juist is, mede in het licht van jurisprudentie zoals
gewezen onder art. 8, lid 4 KStG.1091
De aandeelhouderstoets van art. 8c KStG haakt voor wat betreft het begrip ‘belang’ aan bij
het geplaatste kapitaal, lidmaatschapsrechten of stemrechten. Daarnaast vallen ‘vergleichbare Sachverhälte’ ook onder het toepassingsbereik, zodat in voorkomende gevallen ook een ‘substance over form’-benadering kan worden toegepast. In het besluit van
het Duitse Ministerie van Financiën van 4 juli 20081092 zijn diverse voorbeelden gegeven
wanneer zich een belangenwijziging kan voordoen, bijvoorbeeld bij inkoop/overdracht
van aandelen, overdracht van het stemrecht, genotsrechten en bij stemrecht- of aandeelhoudersovereenkomsten. Een aandelenemissie kan ook leiden tot een wijziging van het
belang, indien daarbij aandelen in een andere verhouding worden uitgegeven dan in de
bestaande verhouding, zie art. 8c, vierde volzin, KStG. Ook een combinatie van factoren
kan leiden tot een wijziging van het belang.1093 Een tijdelijke verkrijging door een bank
voor de afwikkeling van een beursgang valt niet onder het toepassingsbereik van art. 8c
KStG.1094 Onder de regeling tot 1 januari 2008 leek de Mantelkaufregelung niet van toepassing op ter beurze genoteerde aandelen.1095 Onder de vigeur van art. 8c KStG wordt
voor een kwalificerende wijziging van het belang aangesloten bij het verkregen belang
per (rechts)persoon, zodat dagelijkse handel op de beurs van aandelen niet tot toepassing
van art. 8c KStG zou moeten leiden. Voorts leiden indirecte wijzigingen van het belang

1089 Zie bijvoorbeeld Fortscher in Fortscher/Maas, KStG, § 8c KStG, Rz. 87, 20. Februar 2009, waarin
wordt ingegaan op het gezamenlijk uitoefenen van het stemrecht en Sistermann/Brinkmann, BB
2008, 1928, 1934; Dötsch, in: D/J/P/W, KStG, § 8c KStG, Rz. 82, Erg. Lfg. März 2009, waarin wordt
ingegaan op een ‘gesplitste’ koop die voornamelijk is ingegeven om de verliezen te kunnen benutten; a.A. BMF Schreiben v. 4 Juli 2008, BMF IV C7 – S 2745 – a/08/10001, Tz. 27.
1090 Bijzondere complicaties kunnen hierbij nog optreden bij toepassing van de Organschaft, omdat
op grond van de systematiek van de Organschaft de resultaten aan het eind van het jaar worden
toegerekend aan de moedermaatschappij van de Organschaft. Zie art. 14 KStG. In het besluit van
4 juli 2008 is echter bepaald dat ook dan toerekening naar tijdsgelang dient plaats te vinden.
Schreiben betr. Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 736,
BMF IV C 7 – S 2745 – a/08/10001, onderdeel IV.2 (33).
1091 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 213.
1092 Schreiben betr. Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 736,
BMF IV C 7 – S 2745 – a/08/10001, onderdeel II.1 (7).
1093 Zie bijvoorbeeld BFH-Urteil vom 22. Oktober 2003, BStBl. 2004 II S. 468.
1094 Schreiben betr. Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 736,
BMF IV C 7 – S 2745 – a/08/10001, onderdeel II.1 (6).
1095 Zie C. Brodersen en M. Bünning, ‘Germany: Uses and abuses of NOL carry forward’, Intertax, oktober 1999, Volume 27, p. 358.
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ook tot toepassing van art. 8c KStG, tenzij voldaan kan worden aan de Konzernklausel (zie
paragraaf 6.7.2.2 hierna).
Er geldt een bijzonder lange toetsingsperiode om te beoordelen of er sprake is van een
belangenwijziging, namelijk vijf jaar. Deze vijf jaar dient te worden gemeten vanaf het
moment van de eerste verwerving. Dit kan ook reeds de verwerving van de economische
eigendom zijn. Verwervingen in een jaar waarin er helemaal geen verliezen zijn, kunnen
zelf ook meetellen.1096 Bij elke opvolgende verwerving gaat overigens een nieuwe termijn
van vijf jaar lopen. Dit heeft tot gevolg dat continu dient te worden bezien of en in hoeverre er sprake is geweest van een belangenwijziging, ook bij overdrachten van geringe
belangen. Dit kan leiden tot ingewikkelde exercities, met name in combinatie met de prorata-partebenadering. Zoals vermeld kent art. 8c KStG een pro-rata-partebenadering
indien het belang met meer dan 25% maar minder dan 50% wijzigt (‘quotaler Verlustuntergang’). Dit pro-ratadeel van het verlies komt te vervallen in het jaar waarin de grens van
25% wordt overschreden. Bij wijzigingen van meer dan 50% komt het volledige verlies te
vervallen. Indien aanvankelijk het belang met 25% wijzigt, maar binnen de toetsingsperiode van vijf jaar het belang alsnog met meer dan 50% wijzigt, dan vervallen alsnog alle
verliezen (nadat deze dus eerst slechts voor een pro-ratagedeelte waren komen te vervallen). Hierdoor lijkt enige sturing van de verliezen mogelijk te zijn, maar bedacht dient te
worden dat opvolgende verkrijgingen binnen een jaar op grond van jurisprudentie als een
gezamenlijke verkrijging kunnen worden aangemerkt (‘Gesamtplanrechtsprechung’).1097
Daarnaast dient te worden bedacht dat gelijktijdige verkrijgingen door onafhankelijke
derden niet onder het toepassingsbereik van art. 8c KStG vallen indien de totale verkrijging weliswaar boven de 25% of 50% uitkomt, maar elke individuele verkrijger minder dan
25% verkrijgt. Een verkrijging door drie onafhankelijke derden van 24,5% per persoon in
een verlieslichaam leidt dus niet tot toepassing van art. 8c KStG. Tegelijkertijd betekent
dit ook dat verschillen in uitkomst kunnen ontstaan, indien de timing van de verkrijging
zorgvuldig in acht wordt genomen. Dit laat zich illustreren met het volgende voorbeeld.
Indien twee personen tegelijkertijd elk 30% in het verlieslichaam krijgen (de verliezen zijn
in totaal gelijk aan 100), dan vervalt 60% (2*30%!) van de verliezen, derhalve 60 in totaal.
Indien de verkrijging echter niet tegelijkertijd plaatsvindt, maar een jaar na elkaar, terwijl
de verkrijgingen ook overigens niet als ‘verbonden’ kunnen worden aangemerkt, dan vervalt in jaar 1 30 (30% van 100) en in jaar 2 een verlies van 21 (30% van (100-30)). In totaal
vervalt dan een verlies van 51. Dit eenvoudige voorbeeld laat zien dat de toepassing van
de aandeelhouderstoets van art. 8c KStG in de praktijk tot bijzonder complexe exercities
kan leiden, met name indien daarbij een toetsperiode van vijf jaar in acht moet worden
genomen. Daarnaast kan de aandeelhouderstoets in de praktijk tot ingewikkelde exercities leiden indien in de vennootschappelijke structuur transparante personenvennootschappen zijn opgenomen. In dat geval dient door deze structuur te worden heengekeken
naar de achterliggende participanten.
6.7.2.2
Uitzonderingen op de aandeelhouderstoets
Art. 8c KStG is niet van toepassing in enkele nader omschreven gevallen. Zo leidt een verkrijging van een belang niet tot toepassing van bij verkrijgingen krachtens erfrecht, tenzij
bij deze verkrijging alsnog betaling plaatsvindt. Schenkingen vallen volgens het Duitse
Ministerie van Financiën echter wel weer onder het toepassingsbereik van art. 8c
KStG.1098
1096 Schreiben betr. Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 736,
BMF IV C 7 – S 2745 – a/08/10001, onderdeel II, Beispiel 4.
1097 Vgl. BFH vom 27. Oktober 2005, BStBl. IX R 76/03, BFHE 212, 360. Zie ook Schreiben betr. Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 736, BMF IV C 7 – S 2745 –
a/08/10001, onderdeel II.5 (19).
1098 Schreiben betr. Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 736,
BMF IV C 7 – S 2745 – a/08/10001, onderdeel II (4).
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Voorts bepaalt de vijfde volzin van art. 8c KStG sinds 1 januari 2010 dat een belangrijke
aandeelhouderswisseling zich niet voordoet, wanneer de gerechtigheid tot de aandelen in
de overdrager en overnemer direct of indirect voor 100% gelijk is gebleven. Deze bepaling
beoogt een belangrijke angel uit de stringente toepassing van art. 8c KStG weg te nemen
en wordt de Konzernklausel genoemd.1099 Maar omdat de aandeelhouders voor 100%
gelijk dienen te zijn gebleven, kan een geringe verandering, bijvoorbeeld als gevolg van
een juridische fusie of afsplitsing reeds tot verval van de verliezen leiden. Dit laat zich
illustreren met het volgende voorbeeld.
Voorbeeld
A (1%) en B (99%) houden gezamenlijk alle aandelen in T-GmbH. T-GmbH houdt
op haar beurt alle aandelen in U-GmbH, die 100% houdt in het verlieslichaam.
Indien U-GmbH wordt gefuseerd in T-GmbH, kan geen beroep worden gedaan
op de Konzernklausel, omdat de aandeelhouders van de overdragende vennootschap (U-GmbH) niet voor 100% gelijk zijn aan de aandeelhouders van de overnemende vennootschap (T-GmbH).
Uit dit voorbeeld volgt naar mijn mening dat toepassing van de Konzernklausel niet toereikend lijkt te zijn in bepaalde bonafide herstructureringssituaties, die niet lijken te zijn
gericht op het benutten van de verliezen van het verlieslichaam. Hoewel de Konzernklausel wel degelijk een belangrijke tegemoetkoming is van art. 8c KStG is er nog steeds
sprake van een grote mate van overkill.
Voorts kan nog worden gewezen op de regelingen voor durfkapitaal (venture capital) en
verkrijgingen die vallen onder de crisiswetgeving uit 2008. Aanvankelijk bevatte art. 8c
KStG nog een regeling voor durfkapitaal, waarbij de toepassing van art. 8c KStG onder
bepaalde voorwaarden buiten toepassing werd gelaten. Deze regeling werd echter door de
Europese Commissie als staatssteun aangemerkt en is daarom afgeschaft.1100 Verkrijgingen die vallen onder Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) van 17 oktober 2008 worden gesauveerd. Het gaat hier om verkrijgingen of steunbijdragen door de Duitse staat bij
(met name) financiële instellingen in het kader van de financiële crisis.1101
Tot slot valt een tijdelijke verkrijging door een bank voor de afwikkeling van een beursgang niet onder het toepassingsbereik van art. 8c KStG. Zoals hierboven beschreven, leek
onder de regeling tot 1 januari 2008 de Mantelkaufregelung niet van toepassing op ter
beurze genoteerde aandelen.1102 Onder de vigeur van art. 8c KStG wordt voor een kwalificerende wijziging van het belang aangesloten bij het verkregen belang per (rechts)persoon, zodat dagelijkse handel op de beurs van aandelen niet tot toepassing van art. 8c
KStG zou moeten leiden.
6.7.2.3
De Verschonungsregelung
Met ingang van 1 januari 2010 is art. 8c KStG versoepeld in die zin, dat de verliezen niet
verrekenbaar zijn voor zover er stille reserves aanwezig zijn in het verlieslichaam (Verschonungsregelung).1103 De achterliggende gedachte van deze regeling is dat de nog niet

1099 De regeling is ook van toepassing voor onverrekende interest.
1100 Zie het persbericht van de EC van 1 oktober 2009, State Aid: Commission partly authorises German tax law on risk capital, subject to amendments, IP/09/1449.
1101 Art. 14, derde volzin, FMStG. Verkrijgingen door andere Lidstaten vallen echter niet onder deze
uitzondering. Lüdicke c.s. onderkennen hierin mogelijke strijdigheid met het Europese recht. Zie
J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 209.
1102 Zie C. Brodersen en M. Bünning, ‘Germany: Uses and abuses of NOL carry forward, Intertax, oktober 1999, Volume 27, p. 358.
1103 Art. 8c, zesde tot en met negende volzin, KStG. Voor zover de stille reserves meer bedragen dan
de verliezen, mag het resterende bedrag aan stille reserves benut worden voor de nog niet in
aftrek gebrachte rente (‘Zinsvortrag’).

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen

289

verrekende verliezen verband houden met toekomstige winstverwachtingen.1104 De Verschonungsregelung is vergelijkbaar met art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969, zij het dat bij de
Duitse regeling geen daadwerkelijke herwaardering plaatsvindt, maar slechts een vaststelling van de verliezen die verrekenbaar blijven. Bij gedeeltelijk verval van het verlies,
mag ook slechts gedeeltelijk rekening worden gehouden met de stille reserves, terwijl bij
een overdracht van bijvoorbeeld 51% met het volledige bedrag aan stille reserves rekening
mag worden gehouden.1105 Onder stille reserves wordt slechts verstaan de stille reserves
voor zover deze in de binnenlandse grondslag vallen. Dit is gedefinieerd als de reële verkoopwaarde van de aandelen in de vennootschap verminderd met het fiscale eigen vermogen. Eventuele stille reserves die zien op buitenlandse deelnemingen worden daarmee
buiten beschouwing gelaten. Bij de Organschaft kan toepassing van de Verschonungsregelung tot ingewikkelde exercities leiden. De Verschonungsregelung lijkt in onvoldoende
mate rekening te houden met de Organschaft, omdat niet duidelijk is of de stille reserves
van de gevoegde dochtermaatschappijen ook meetellen.1106
6.7.2.4
De Sanierungsklausel
Op 24 februari 2010 publiceerde de Europese Commissie een persbericht waarin werd
aangekondigd dat de Duitse regeling ter voorkoming van de handel in verliezen aan een
nader onderzoek zou worden onderworpen, omdat het vermoeden was gerezen dat mogelijkerwijs sprake was van staatssteun.1107 Meer specifiek ging het om de maatregel die de
Mantelkauf van art. 8c KStG buiten werking stelde bij bepaalde noodlijdende ondernemingen (de ‘Sanierungsklausel’). De Sanierungsklausel is ingevoerd per juli 2009 als tegemoetkoming.1108 De maatregel was ingevoerd als crisisstimuleringsmaatregel en in beginsel van tijdelijke aard, omdat in de praktijk was gebleken dat de Mantelkaufregelung van
art. 8c KStG tot problemen leidde, indien verlieslijdende ondernemingen voorzien moesten worden nieuw kapitaal dan wel herstructureringen wilden doorvoeren. Aanvankelijk
was de maatregel slechts van toepassing voor aandeelhouderswisselingen ná 31 december
2007 en vóór 1 januari 2010, maar per laatstgenoemde datum werd de regeling omgezet
in een definitieve maatregel.
Vanwege het belang van het onderzoek van de Europese Commissie naar de Sanierungsklausel voor de bepalingen tegen de handel in de verlieslichamen in de overige landen, ga
ik op deze plaats uitgebreid in op de constateringen van de Europese Commissie.1109 Om
te kunnen concluderen dat sprake is van staatssteun (vgl. art. 107 en 108 VwEU) moet aan
een viertal (cumulatieve) voorwaarden worden voldaan:1110
1. er moet sprake zijn van een voordeel voor bepaalde ondernemingen of sectoren;
2. gefinancierd uit staatsmiddelen;
3. dat de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen en de intracommunautaire handel
beïnvloedt, en
4. dat selectief is.

1104 Zie J. Frey en N. Mückl, ‘Konzeption und Systematik der Änderungen beim Verlustabzug (§8c
KStG), Chancen und Risiken für die Gestaltungspraxis’, GmbHR 2010/2, p. 73.
1105 In beginsel vervallen immers dan ook alle verliezen.
1106 Zie M. Orth, ‘Verbesserte Verlustverrechnungsmöglichkeiten’, Die Unternehmensbesteuerung 2010/3,
p. 169 en 177 en R. Stadler en E. Bindl, ‘The German Economic Growth Acceleration Act: Main
Changes and Opportunities for Taxpayers’, European Taxation, Volume 50, Issue 4, april 2010,
p. 142.
1107 Press release by the European Commission dated 24 February 2010, State aid: Commission opens
in-depth investigation into German rules on fiscal loss carry-forward for ailing companies (‘Sanierungsklausel’), IP/10/180.
1108 Bürgerentlastungsgesetz 16. Juli 2009, gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt I (2009), p. 1959.
1109 Zie tevens D.R. Post, ‘Art. 20a Wet VPB 1969 en het Europese recht’, MBB 2011 nr. 11, p. 447-457.
1110 Zie onder meer R.H.J. Luja, ‘Staatssteun in de winstsfeer: de stand van zaken’, TFO 2010/61 en B.J.
Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED Fiscale Brochure, Kluwer, Deventer 2009, p. 8.
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Veelal geeft daarbij de voorwaarde dat een (belasting)voordeel selectief moet zijn de doorslag, dat wil zeggen voordelen komen slechts toe aan bepaalde ondernemingen of
bepaalde sectoren en dus niet aan iedere onderneming. Aan de andere voorwaarden zal
bij fiscale maatregelen doorgaans snel zijn voldaan. De EC richt zich blijkens het persbericht met name op het selectiviteitsvereiste. Staatssteun kan echter wel zijn toegestaan
indien daarmee bepaalde doelen worden nagestreefd, zoals bijvoorbeeld de steun voor
bepaalde sterk achtergestelde regio, scholing van personeel of bescherming van het
milieu (vgl. art. 107, lid 2 en 3, VwEU).
De belangrijkste voorwaarden voor het succesvol kunnen toepassen van de Sanierungsklausel waren de volgende. Er moest sprake zijn van een reorganisatiesituatie. Onder een
reorganisatie werd verstaan een maatregel die beoogde een gebrek aan liquiditeit
(Zahlungsunfähigkeit) te voorkomen dan wel te verhelpen. Daarnaast kon ook bij overmatige schuldfinanciering (Überschuldung) sprake zijn van een reorganisatie, indien werd
beoogd om de materiële ondernemingsstructuur behouden. Dit laatste kon worden aangetoond met behulp van drie alternatieve toetsen: de werkplaatstoets, de loonlijsttoets en
de bezittingentoets.1111 De Sanierungsklausel kon echter niet worden toegepast wanneer
het lichaam zijn activiteiten had gestaakt of wanneer het lichaam de aard van zijn activiteiten binnen vijf jaar na de aandeelhouderswijziging wijzigde (Branchenwechsel). Kort
en goed kwam de Sanierungsklausel erop neer dat deze slechts van toepassing was bij
bedrijven die ook een kans zouden hebben op overleving, aldus ook het persbericht van
de EC van 24 februari 2010.
Uit dit persbericht blijkt voorts dat de EC wilde onderzoeken of de Duitse overheid in het
kader van deze regeling noodlijdende bedrijven zou bevoordelen ten opzichte van
‘gezonde’ bedrijven. EU Competition Commissioner Joaquín Almunia merkte in dit kader
op:
‘It is of course for the Member States to decide whether companies can carry-forward losses
in order to reduce their tax burden in future years by setting off those losses from the taxable
income. The Commission, however, has to ensure that such rules on fiscal loss carry-forward
do not unduly discriminate against other market players.’
De EC vond nader onderzoek naar de Sanierungsklausel noodzakelijk omdat de regeling
selectief zou zijn. De regeling differentieert immers tussen noodlijdende en gezonde
bedrijven. Beide kunnen weliswaar verlieslijdend zijn, maar slechts voor noodlijdende
bedrijven blijven de verliezen na een belangrijke aandeelhouderwisseling in stand. Voorts
was de EC van mening dat de Duitse belastingautoriteiten niet voldoende argumenten
zouden hebben aangedragen die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de Sanierungsklausel is gerechtvaardigd op grond van de aard en het doel van de regeling. In
afwachting van de uitkomst van de procedure met de EC had Duitsland de toepassing van
de Sanierungsklausel tijdelijk stopgezet.1112
In het persbericht van 26 januari 2011 maakte de Europese Commissie uiteindelijk
bekend dat de Sanierungsklausel inderdaad als staatssteun moest worden aangemerkt.1113
Na het horen van diverse partijen, concludeerde de EC dat de Sanierungsklausel noodlijdende bedrijven bevoordeelt ten opzichte van gezonde bedrijven. De bepaling verstoort
daarmee de interne markt, zo valt uit het persbericht af te leiden. De Duitse belastingau1111 Zie over deze toetsen nader M. Ortmann-Babel, A. Bolik en P. Gageur, Mantelkauf: Zweifelsfragen
und Lösungsansätze im Zusammenhang met der Sanierungsklausel in §8c Abs. 1a KStG, DStR 43
(2009), p. 2173 en C. Sistermann en J. Brinkmann, ‘Die neue Sanierungsklausel in §8c KStG’, DStR
29 (2009), p. 1453.
1112 Zie BMF 30 april 2010, Sanierungsklausel der Regelung zur Verlustverrechnungsbeschränkung
bei Körperschaftten (§8c KStG).
1113 Zie het persbericht van de Europese Commissie van 26 januari 2011, Staatliche Beihilfe: Kommission stellt Unvereinbarkeit der deutschen Regelung zum Verlustvortrag angeschlagener Unternehmen (‘Sanierungsklausel’) mit den EU Beihilferegeln fest, IP/11/65.
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toriteiten hadden als tegenargument naar voren gebracht dat de Sanierungsklausel
slechts een specifieke technische bepaling betrof die onderdeel was het Duitse belastingsysteem, maar dit argument kon de EC niet overtuigen. Ook in het licht van de tijdelijk
wel toegestane crisismaatregelen kon de Sanierungsklausel naar de mening van de EC
niet overeind blijven.1114 Wel oordeelt de EC dat het mechanisme van voorwaartse verrekening van verliezen in een belastingsysteem niet in het geding is, omdat dit mechanisme
van toepassing is op alle belastingplichtigen.
Tot op heden is slechts het persbericht van 26 januari 2011 gepubliceerd en ontbreekt de
specifieke motivering waarom de EC tot de conclusie is gekomen dat sprake is van staatssteun. In het persbericht is vermeld dat de definitieve beslissing wordt gepubliceerd,
zodra eventuele vertrouwelijke informatie uit de beslissing is gefilterd. Vooralsnog kan de
redenering van de EC slechts worden afgeleid uit het document van 24 februari 2010 op
basis waarvan de EC haar onderzoek startte.1115
In laatstgenoemd document wordt een uitgebreide omschrijving gegeven van het ontstaan van de Sanierungsklausel in de Duitse belastingwetgeving. Vervolgens wordt
getoetst of voldaan is aan de voorwaarden voor staatssteun, waarbij (zoals verwacht) met
name wordt ingegaan op de eis van selectiviteit. Deze eis dient te worden getoetst aan een
aantal criteria. In de eerste plaats dient het reguliere (belasting)systeem te worden bepaald
(‘system of reference’). In de tweede plaats moet worden beoordeeld of een bepaald belastingvoordeel wordt verleend dat afwijkt van dit systeem, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen economische actoren die – in het licht van het doel van het desbetreffende systeem – in een vergelijkbare feitelijke en juridische situatie verkeren (‘derogation
from the system of reference’). Wanneer dit het geval is, moet tot slot nog worden beoordeeld of het desbetreffende onderscheid volgt uit doel en strekking van belastingsysteem
en daarmee om die reden kan worden gerechtvaardigd (‘differentiation from the nature
or general scheme of the tax system’).
In het document van 24 februari 2010 concludeert de EC dat aan deze criteria is voldaan.
Hierbij is van belang dat de EC geen objectief verschil ziet tussen noodlijdende bedrijven
en andere belastingplichtigen.1116 Daarnaast lijkt geen goede rechtvaardiging voor dit
onderscheid aanwezig. Door de Duitse autoriteiten was in dit verband naar voren gebracht
dat de Sanierungsklausel (onder meer) beoogt de handel in lege vennootschappen met verliezen te voorkomen (‘loss trafficking’). De Sanierungsklausel differentieert op gelijke
wijze binnen dit systeem en staat niet toe dat lege vennootschappen worden gekocht om
louter fiscale motieven. De EC brengt hier tegenin dat de maatregel door Duitsland mede
is ingevoerd ter financiering van de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting.1117 Tot slot concludeert de EC dat niet voldaan wordt aan voorwaarden voor de hiervoor genoemde maatregelen die (tijdelijke) staatssteun wel toestaan, zodat een beroep
hierop ook moet worden afgewezen.
Zoals vermeld dient tot publicatie van de definitieve beslissing te worden afgewacht of de
EC in haar uiteindelijke oordeel – na verweer van Duitsland en overige partijen – dezelfde
standpunten heeft ingenomen. Mijn verwachting is echter dat de definitieve beslissing
van de EC in hoofdlijnen zal overeenkomen met het document van 24 februari 2010.
6.7.3

Beoordeling van de Duitse CoC-wetgeving

Niet voor niets wordt de Duitse CoC-regeling de ‘Verlustvernichtungsregelung’ genoemd.
Met Tippelhofer heb ik in 2008 een vergelijking gemaakt tussen art. 8c KStG en art. 20a
1114 Te denken valt aan de EU Rescue and Restructuring Guidelines (zie Memo/04/172), de Regional Aid
Guidelines (zie IP/05/1653) en de Environmental Aid Guidelines (Memo/08/31) en art. 107, lid 3,
VwEU, dat toestaat om bepaalde economische activiteiten of sectoren onder bepaalde voorwaarden te steunen.
1115 State aid C7/2010 (ex NN5/2010) – Scheme on the fiscal carry-forward of losses (‘Sanierungsklausel’), C (2010) 970 final, Brussels, 24 februari 2010.
1116 Onderdeel 27 van voornoemd document.
1117 Onderdeel 32 van voornoemd document.
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Wet VPB 1969 in een bijdrage voor Intertax.1118 In deze bijdrage concludeerden wij dat de
Duitse regeling een veel grotere reikwijdte heeft dan de Nederlandse. Daarmee bevat de
Duitse regeling ook een grote mate van overkill. Weliswaar is deze overkill deels weggenomen met de aanvulling per 1 januari 2010 dat de regeling niet van toepassing is voor
zover er tegenover de verliezen latente winsten bestaan, alsmede met de versoepeling
voor verhangingen binnen concern, de overkill is echter blijven bestaan. Lüdicke c.s.
komen tot dezelfde conclusie.1119 Zij concluderen dat de Duitse CoC-regeling bij reële
bedrijfsreorganisaties belemmerend werkt. De regeling van art. 8c KStG bevat volgens
hen een dusdanig grote mate van overkill dat het veel meer lijkt te gaan om een budgettaire maatregel dan om de bestrijding van misbruik.1120 Lüdicke c.s. constateren niet
alleen dat de regeling in strijd is met het zogeheten Trennungsprinzip, op grond waarvan
een onderscheid wordt gemaakt tussen vennootschap en aandeelhouder, maar uiten ook
wetstechnische bezwaren. Deze wetstechnische bezwaren zien onder meer op diverse
onduidelijkheden en onvolkomenheden, waarbij eveneens niet is voorzien in de relatie
tussen art. 8c KStG met andere bepalingen. Nu pogingen van de Duitse fiscus om de regeling te versoepelen met de Sanierungsklausel bij reorganisaties zijn gestrand bij de Europese Commissie, resteert slechts een door budgettaire overwegingen ingegeven bepaling.
6.8

J AP A N

6.8.1

Het Japanse systeem van winstbelasting voor lichamen1121

De belastingheffing van lichamen vindt in Japan plaats door zowel de nationale als de
lokale overheid. Lichamen zijn hierbij onderworpen aan vennootschapsbelasting1122 (nationaal), een ondernemingsbelasting (lokaal) en lokale heffingen.1123 Daarnaast is er ondernemingsbelasting verschuldigd voor ondernemingen met een kapitaal groter dan
¥ 100 miljoen. Ook kan er een speciale ‘family company tax’ verschuldigd zijn voor
bepaalde nauw met elkaar verbonden ondernemingen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen vermogenswinsten en winsten uit regulier inkomen.
Japan kent een klassiek stelsel van vennootschapsbelasting, waarbij lichamen worden
belast tegen het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting, terwijl de achterliggende aandeelhouders mogelijk opnieuw worden belast. Binnenlands belastingplichtigen
worden belast op basis van hun wereldwijde inkomen, terwijl buitenlands belastingplichtigen slechts belast worden voor zover er Japans broninkomen aanwezig is. Het belastbaar
inkomen wordt hierbij berekend op basis van het netto inkomen, na eventuele fiscale correcties op basis van de onderliggende fiscaalrechtelijke regels en verliesverrekening.
Japan kent een soortgelijk systeem als de deelnemingsvrijstelling, waarbij dividenden volledig of gedeeltelijk vrijgesteld zijn onder de ‘Dividend Received Deduction Rule’ (voor
dividenden ontvangen van Japanse ondernemingen) of onder de ‘Foreign Dividend Exclusion Rule’ (voor buitenlandse dividenden). Ook bestaat er de mogelijkheid om aangifte te
doen namens een groep entiteiten (‘consolidated group’).

1118 D.R. Post en M. Tippelhofer, ‘Dutch and German change of ownership legislation: a comparison’,
Intertax, oktober 2008, Volume 36, p. 462-469.
1119 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 310.
1120 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010,
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 203 en 230.
1121 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 200/2031 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation.
1122 Corporation Tax Law (Hojinzei Ho), Law 34 uit 1965.
1123 Chihozei Ho, Law 226 uit 1950.

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen

293

Japan heeft een systeem waarbij de vennootschapsbelasting wordt voldaan bij het indienen van de aangifte (self-assessment). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
‘white returns’ (regulier regime) en ‘blue returns’ (aoiro shinkoku, een specifiek regime). Het
bluereturnregime mag worden toegepast na goedkeuring van de Japanse belastingautoriteiten, indien de belastingplichtige haar administratie goed op orde heeft. Dit regime
omvat tevens enkele belastingprivileges, zoals versnelde afschrijving, voorwaartse verliesverrekening en bepaalde tax credits. Het standaardtarief voor de vennootschapsbelasting
is 30%, als gevolg van de lokale heffingen kan dit echter oplopen tot circa 42%.1124
Verliezen mogen in Japan sinds 2004 zeven jaar voorwaarts worden verrekend, maar
alleen indien de vennootschap de ‘blue status’ heeft.1125 Voor vennootschappen met de
‘white status’ geldt dat voorwaartse verliesverrekening mogelijk is van verliezen die zijn
ontstaan als gevolg van nationale rampen.1126 Daarnaast geldt er op basis van de wet voor
bepaalde ondernemingen een mogelijkheid van achterwaartse verliesverrekening van
één jaar. Deze maatregel is echter sinds 1 april 1992 opgeschort tot (vooralsnog) 31 maart
2012 en kan op dit moment slechts worden toegepast in een aantal specifieke gevallen,
bijvoorbeeld in geval van liquidatie van een kleine of middelgrote onderneming.
6.8.2

Kenmerken van de Japanse CoC-wetgeving

De Japanse regeling met betrekking tot de handel in verlieslichamen is opgenomen in
art. 57, lid 2 van de Japanse vennootschapsbelasting. De achtergrond van deze maatregel,
die per 1 april 2006 is ingevoerd, is het voorkomen van de handel in verlieslichamen. In
2005 werd in toenemende mate geconstateerd dat ondernemingen gebruik maakten van
de mogelijkheid om een nagenoeg lege vennootschap te kopen en hier vervolgens winstgevende activiteiten in onder te brengen. Specifieke antimisbruikbepalingen zoals deze
er bijvoorbeeld wel bestonden bij fusies, golden tot deze datum niet indien nieuwe winstgevende activiteiten werden ingebracht.
De regeling is van toepassing indien een direct of indirect belang van 50% of meer wordt
verkregen in het geplaatste kapitaal van een lichaam met (latente) compensabele verliezen en binnen vijf jaar na de belangenwijziging (‘change of control’-datum) een van de volgende omstandigheden plaatsvindt:1127
a. Het verlieslichaam drijft onmiddellijk voor de belangenwijziging geen onderneming1128 en begint nieuwe activiteiten op of na de belangenwijziging.
b. Het verlieslichaam staakt zijn oude ondernemingsactiviteiten (of verwacht dit te doen)
voor de belangenwijziging en ontvangt leningen of kapitaal of investeringen groter
dan vijf maal de omvang van de oude ondernemingsactiviteiten. De omvang van de
activiteiten wordt gemeten afhankelijk van de onderliggende activiteiten (bijvoorbeeld
omzet voor een verkoopkantoor of interest inkomen indien de kernactiviteit het uitlenen van geld is).
c. Specifieke aandeelhouders of gerelateerde personen hebben een vordering of claim
verkregen op het verlieslichaam van andere personen, terwijl het verlieslichaam

1124 Op basis van 2011 tax reform proposals wordt dit tarief echter mogelijk verlaagd tot circa 36%.
1125 In de 2011 tax reform proposals wordt deze termijn verlengd naar negen jaar. Hierbij zou per
1 april 2011 tevens gaan gelden dat voor bepaalde ondernemingen (uitgezonderd kleine en middelgrote ondernemingen) maximaal 80% van een verlies verrekend kan worden.
1126 Art. 58 van de Japanse CTL.
1127 Art. 57, lid 2, art. 61 en art. 81, lid 9, subonderdeel 2 van de Japanse CTL. Zie tevens de art. 113,
lid 2, art. 118, lid 3 en art. 155, lid 21, subonderdeel 2 van de Japanse Enforcement Ordinance.
Laatstgenoemd document is bindend voor belastingplichtigen. Zie tevens de Japan Master Tax
Guide, CCH Asia Pte Limited 2009, p. 236.
1128 De Engelstalige wettekst vermeldt ‘the loss corporation does not carry on a business’. Onduidelijk
is hoe wordt omgegaan met beleggingsactiviteiten. Het lijkt erop dat deze activiteiten ook onder
het toepassingsbereik van de regeling vallen, aangezien de regeling van toepassing indien op of
na de belangenwijziging nieuwe activiteiten worden gestart. Geheel zeker is dit echter niet,
omdat ook hier de Engelstalige tekst de term ‘business’ vermeldt.
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tevens leningen of kapitaal of investeringen groter dan vijf maal de omvang van de
oude ondernemingsactiviteiten ontvangt voor de wijziging van het belang.1129
d. Het verlieslichaam is de verdwijnende partij in een fusie of splitsing in een van de
gevallen als genoemd onder a en b of wanneer specifieke claims zijn verkregen als
genoemd onder c.
e. Als gevolg van de belangenwijziging nemen de directeuren van de verliesvennootschap
ontslag en minder dan 20% van de werknemers van het verlieslichaam zetten hun
dienstbetrekking voort en de omvang van de nieuwe activiteiten waarbij voormalige
werknemers van het verlieslichaam zich niet wezenlijk mee bezighouden groter vijf
maal de omvang van voor de wijziging.
f. Soortgelijke omstandigheden als genoemd onder a t/m e.
Er is sprake van een relevante wijziging van het belang indien meer dan 50% van het
geplaatste kapitaal direct of indirect wordt gehouden door gespecificeerde aandeelhouders (‘specified shareholders’). Onder ‘specified shareholders’ wordt (in elk geval verstaan)
Japanse LLP’s (limited liability investment partnerships) en andere partijen die gerelateerd
zijn aan partners/vennoten in dergelijke samenwerkingsverbanden. De regeling kan ook
van toepassing zijn op de overdracht aan individuele aandeelhouders, waarbij tevens rekening wordt gehouden met familierelaties. Een belangrijke aandeelhouderswijziging
wordt gesauveerd, indien sprake is van een overdracht van een belang van meer dan 50%
als gevolg van een fiscaal gefacilieerde reorganisatie zoals genoemd in de Corporate Rehabilitation Law dan wel soortgelijke privaatrechtelijke reorganisatieplannen om leningen
met een waarde beneden de nominale waarde te verkopen.
De bepaling geldt ten aanzien van verliezen uit voorgaande jaren, indien zich een aandeelhouderswijziging én een van de hiervóór genoemde omstandigheden heeft voorgedaan.
Met andere woorden: een verlies valt pas onder de Japanse CoC-wetgeving vanaf het jaar
dat zich een van de genoemde omstandigheden voordoet. Maar als dit het geval is, dan vallen alle verliezen van voorgaande jaren onder het toepassingsbereik.
Anders dan de Nederlandse regeling1130 geldt de Japanse CoC-wetgeving expliciet ook ten
aanzien van latente verliezen. Het gaat hierbij dan om latente verliezen ten aanzien van
de overdracht van bepaalde vermogensbestanddelen die binnen drie jaar, maar niet later
dan vijf jaar na de aandelenoverdracht na de start van de nieuwe ondernemingsactiviteiten worden gerealiseerd. Een latent verlies is omschreven als het verschil tussen de fiscale
boekwaarde en de lagere waarde op het moment van de belangenwijziging. Specifieke
vermogensbestanddelen, waarvan het latente verlies niet gelijk is aan het laagste van 50%
van het gestorte kapitaal of ¥ 10 miljoen vallen niet onder de regeling.1131 Het gaat dan
bijvoorbeeld om vaste activa, grond of rechten op deze grond, securities en geldvorderingen.
Tot op heden heb ik geen relevante jurisprudentie ten aanzien van handel in verliezen in
Japan kunnen vinden. Naar ik heb begrepen heeft de regeling in Japan1132 voor belastingplichtigen een dusdanig afschrikwekkend effect, dat belastingplichtigen toepassing van
deze regel in de praktijk zo veel mogelijk trachten te voorkomen. Ik heb dit echter niet
kunnen verifiëren.
6.8.3

Beoordeling van de Japanse CoC-wetgeving

De Japanse regeling is betrekkelijk beknopt en met de vangnetbepaling als genoemd
onder sub f in paragraaf 6.8.2 lijken de meest voorkomende situaties te worden ondervangen. Niet altijd is echter duidelijk wat met bepaalde aspecten van de regeling wordt
1129 Uitgezonderd hierbij is de situatie waarbij het evident is dat het gehele geldbedrag is verkregen
voor bijvoorbeeld de terugbetaling van een obligatielening of een debt-equity swap.
1130 Zie paragraaf 5.6.3.2.
1131 Zie art. 113, lid 2, subonderdeel 7 van de Japanse Enforcement Ordinance.
1132 Mogelijkerwijs in samenhang met de andere aspecten van de Japanse belastingwetgeving op het
gebied van antimisbruik en de algemene belastingmoraal.
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bedoeld. De kwantitatieve invulling van enige aspecten van de bepaling (bijvoorbeeld het
omzetcriterium) geeft hier weliswaar enige houvast, maar er lijkt onduidelijkheid te
bestaan wat onder ‘staking’ en ‘onderneming’ dient te worden verstaan.
Wat mij minder aanspreekt in de Japanse regeling is de toetsperiode van vijf jaar na de
belangenwijziging (‘change of control’-datum). Hierdoor kan er lange tijd rechtsonzekerheid bestaan of de verliezen verrekenbaar zijn. Anderzijds moet worden toegegeven dat
deze toetsperiode dusdanig proportioneel uitwerkt, dat de CoC-regeling pas van toepassing wordt nadat de desbetreffende omstandigheid als hierboven zich voordoet. In vergelijking met een regeling die aansluit bij de aard van de ondernemingsactiviteiten waarbij
er continu onzekerheid bestaat over de verrekening van de verliezen, omdat van jaar tot
jaar bepaald dient te worden of dezelfde activiteiten zijn voortgezet, is een toetsperiode
van vijf jaar te overzien. Hierbij dient wel bedacht te worden dat de termijn voor voorwaartse verrekening van verliezen in Japan slechts zeven jaar is. Na de toetsperiode zullen
er in veel gevallen geen of weinig verliezen resteren.
6.9

C H IN A

6.9.1

Het Chinese systeem van winstbelasting voor lichamen1133

In China wordt de vennootschapsbelasting geheven op basis van de Enterprise Income Tax
Law (EITL).1134 Vermogenswinsten worden tevens in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken. Hoewel er voorheen verschillende belastingsystemen golden voor binnenlands en buitenlands belastingplichtigen, geldt er een uniform systeem met ingang van
1 januari 2008. In dit jaar vond er een ingrijpende belastingherziening plaats in China.
Het Chinese belastingstelsel kan als een klassiek stelsel worden aangemerkt waarbij een
regulier tarief geldt van 25%. Indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden kan er een gereduceerd tarief of zelf een vrijstelling (tax holiday) van toepassing zijn.
Het belastbare inkomen wordt berekend op basis van het inkomen verminderd met ‘redelijke’ kosten die noodzakelijk zijn voor het genereren van inkomen. Met betrekking tot
buitenlands inkomen geldt een verrekeningsstelsel. Voorts gelden enkele specifieke
aftrekbeperkingen, zoals bijvoorbeeld voor promotie- en advertentiekosten en enige specifieke fiscale stimuleringsmaatregelen (bijvoorbeeld voor R&D-kosten). Er gelden vaste
afschrijvingstermijnen voor activa. Onder specifieke voorwaarden (die met name gelden
voor Chinese overheidsbedrijven) is het mogelijk om aangifte te doen voor een groep.
China kent geen achterwaartse verliesverrekening voor lichamen. Verliezen mogen wel
maximaal vijf jaar voorwaarts worden verrekend. Specifieke regels gelden met betrekking
tot verliesverrekening bij reorganisaties (zie tevens paragraaf 6.9.2 hierna). De Chinese
vennootschapsbelasting kent tot slot enkele algemene antimisbruikregels op grond waarvan de Chinese belastingautoriteiten correcties kunnen aanbrengen ten aanzien van een
bepaalde rechtshandelingen die hoofdzakelijk zijn ingegeven door belastingbesparing en
in beginsel enig zakelijk of commercieel doel ontberen. Deze regels beogen onder meer
het misbruik van verdragen, het gebruik van belastingparadijzen om belasting te besparen en bepaalde rechtshandelingen die geen zakelijk doel dienen te bestrijden. Hierbij
geldt een ‘substance over form’-benadering.
6.9.2

Kenmerken van de Chinese CoC-wetgeving

De Chinese CoC-wetgeving is opgenomen in de specifieke bepalingen in de Chinese belastingwetgeving op grond waarvan bij een reorganisatie onder voorwaarden gebruik

1133 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 200/2011 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation.
1134 Qi Ye Suo De Shui Fa, wet van 16 maart 2007, inwerkintreding per 1 januari 2008.
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gemaakt kan worden van bepaalde faciliteiten.1135 Deze regeling is per 1 januari 2008 in
werking getreden.1136 Van een reorganisatie is sprake indien zich een materiële wijziging
voordoet in de juridische of economische structuur anders dan voortvloeiend uit de dagelijkse gang van zaken, zoals een wijziging in de rechtsvorm van de onderneming, reorganisatie of kwijtschelding van schulden, een aankoop van aandelen of activa en een fusie
of splitsing.1137 Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen:
1. een reguliere reorganisatie;
2. een speciale reorganisatie.
Louter speciale reorganisaties worden op grond van de Chinese regelgeving fiscaal gefacilieerd. Voor reguliere reorganisaties geldt dat het resultaat (winst of verlies) als gevolg van
de reorganisatie in aanmerking dient te worden genomen.1138 Om in aanmerking te
komen voor een fiscaal begeleide speciale reorganisatie dient te worden voldaan aan een
aantal voorwaarden.1139 Als belangrijkste voorwaarden kunnen worden genoemd dat (i) er
een commercieel doel is voor de reorganisatie en vermindering, vrijstelling of uitstel van
belastingbetaling is niet het primaire doel van de reorganisatie en (ii) de originele reële
operationele activiteiten blijven gedurende minimaal twaalf maanden na de datum van
de reorganisatie hetzelfde. Voor aandelentransacties geldt daarnaast dat er een minimumpercentage van 75% dient te worden verkregen voor een fiscaal begeleide reorganisatie,
waarbij het aankoopbedrag van de aandelen minimaal 85% bedraagt. Niet geheel duidelijk
is wanneer voldaan is aan het bezitspercentage van 75%. Art. 1, lid 3 van Notice No. 59
bepaalt echter wel dat onder een ‘stock acquisition’ wordt verstaan een transactie waarbij
‘control’ over de aangekochte vennootschap wordt verkregen. Indien voldaan is aan de
voorwaarden, is in art. 6, lid 3 van Notice No. 59 bepaald dat de aankoop zowel voor de
verkrijgende als gekochte entiteit fiscaal geruisloos kan plaatsvinden (dat wil zeggen: de
fiscale boekwaarde van de aandelen kan worden doorgeschoven), terwijl de fiscale boekwaarde van alle originele bezittingen en schulden van zowel de verkrijgende als gekochte
entiteit ongewijzigd wordt voortgezet, evenals alle andere relevante aspecten van de
belasting naar het inkomen. Uit deze laatste zinsnede valt af te leiden, dat ook de verliezen van de gekochte entiteit in dat geval benut konden worden.
Er dient een verklaring te worden afgegeven dat de gekochte entiteit voldoet aan de voorwaarden voor een fiscaal begeleide reorganisatie. Dit betekent dat ook verklaard dient te
worden dat er geen wijziging zal optreden in de originele reële operationele activiteiten
van de gekochte entiteit.1140 Tevens geldt een verplichting om eventuele wijzigingen in de
activiteiten binnen dertig dagen te melden aan de competente Chinese belastingautoriteiten.
Uit het vorenstaande blijkt dat de Chinese CoC-wetgeving bijzonder stringent is. Verliezen
kunnen immers bij een aandeelhouderswisseling slechts verrekend worden indien een
belang van 75% wordt verkregen. Uitzonderingen voor overdrachten binnen de groep lijken niet te gelden. Uit de Chinese wetgeving valt wel af te leiden dat het steeds moet gaan
om een overdracht van het directe belang in de vennootschap. De overdracht van indi-

1135 Zie Notice No. 59, Certain issues regarding the enterprise income tax treatment of enterprise reorganisation, 7 mei 2009 en art. 20 en 75 van de Enterprise Income Tax Regulations (EITR) en SAT
(2010), no. 4, Administrative rules of enterprise income tax on enterprise reorganization, juli
2010. Dergelijke Notices hebben een bindend karakter voor belastingplichtigen.
1136 Daarvoor kende China een regeling voor de fiscale gevolgen van aandeelhouderswijzigingen die
per 1994 is ingevoerd.
1137 Zie art. 1 van Notice No. 59.
1138 Art. 4 van Notice No. 59 en art. 75 EITR.
1139 Zie art. 5 van Notice No. 59.
1140 Zie art. 23, lid 4 van SAT (2010), no. 4, Administrative rules of enterprise income tax on enterprise
reorganization, juli 2010.
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recte belangen lijkt niet relevant, al is de Chinese belastingdienst zich steeds meer bewust
dat misbruik op de loer kan liggen.1141
Daarnaast dient de te kopen entiteit ook reële operationele activiteiten te verrichten,
waarbij tevens een verklaring dient te worden afgegeven door de betrokken partijen dat
dit het geval is. Hoewel enige nadere uitleg omtrent het begrip ‘reële operationele activiteiten’ ontbreekt, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat deze regeling niet openstaat voor
vennootschappen die beleggingsactiviteiten verrichten. Het komt mij voor dat beleggingsactiviteiten niet als reële operationele activiteiten worden aangemerkt. Anderzijds lijkt de
regeling kwetsbaar indien vlak voor de belangenwijziging nieuwe reële operationele activiteiten worden ontplooid. Onduidelijk is of deze activiteiten ook meetellen voor de vereiste activiteitentoets.
6.9.3

Beoordeling van de Chinese CoC-wetgeving

Uit paragraaf 6.9.2 volgt dat de Chinese CoC-wetgeving is opgenomen als onderdeel van
een meer omvattende bepaling, die in beginsel ziet op alle soorten reorganisaties, daaronder tevens begrepen de overdracht van aandelen. Fiscale faciliëring is slechts mogelijk bij
een minimum verkrijgingspercentage van 75%, hetgeen in mijn optiek tot een grote mate
van overkill leidt. Hoewel niet geheel duidelijk is wat onder ‘reële operationele activiteiten’ wordt verstaan, lijkt dit begrip en de gekozen benadering a prima facie overeenkomsten te vertonen met door andere landen (zie bijvoorbeeld Duitsland, Ierland, VK, Japan)
gehanteerde regelgeving, waarbij het moet gaan om de voortzetting van dezelfde ondernemingsactiviteiten. De meldingsplicht bij wijziging van de reële operationele activiteiten lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat misbruik van verliezen in China niet of nauwelijks voorkomt.
6.10

IN D I A

6.10.1

Het Indiase systeem van winstbelasting voor lichamen1142

Belastingheffing vindt in India plaats door zowel de centrale als de lokale overheid. De
heffing van vennootschapsbelasting vindt plaats door de centrale overheid op basis van de
Income Tax Act 1961 (ITA), tezamen met de Income Tax Rules 1962. De Income Tax Act
wordt jaarlijks gewijzigd op basis van de Finance Act. Het Indiase belastingsysteem is hierbij voortdurend aan wijzigingen onderhevig vanwege de snel groeiende en veranderende
economie. Belastingplichtigen worden in India in de belastingheffing op basis van hun
wereldwijde inkomen (inwoners) respectievelijk voor zover er Indiaas broninkomen
wordt genoten (niet-inwoners). Het huidige tarief voor de vennootschapsbelasting
bedraagt 30% voor inwoners, waar nog een surcharge van 7,5% (inwoners) of 2,5% (nietinwoners) bovenop komt (indien het inkomen INR 10 miljoen overstijgt). Er kan een lager
tarief van toepassing zijn indien de winst lager is dan 18% van de commerciële winst
(minimum alternative tax). Voor diverse specifieke geografische plaatsen en bepaalde
industrieën bestaat de mogelijkheid om te opteren voor een tax holiday. Hierbij wordt de
volledige vennootschapsbelasting gedurende een bepaalde periode (variërend van vijf tot
maximaal tien jaar) vrijgesteld. India kent geen systeem van groepsconsolidatie. Dit betekent dat alle vennootschappen, inclusief 100% dochtermaatschappijen, zelfstandig aan1141 Dit misbruik lijkt met name te worden ingegeven om de heffing op vermogenswinsten op aandelen uit te stellen door de indirecte overdracht van aandelen en het tussenschuiven van een buitenlandse tussenhoudstermaatschappij. Zie in dit verband ook Notice No. 698, Circular of the
State Administration of Taxation on Strengthening the Administration of Enterprise Income Tax
on Income from Non-resident Enterprises’ Equity Transfers.
1142 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 200/2021 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation en www.incometaxindia.gov.in, de website van de Indiase income tax
department.
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gifte dienen te doen. Naast de belasting op regulier inkomen, is er een vermogenswinstbelasting. Het tarief verschilt, afhankelijk van het onderliggende vermogensbestanddeel.
India kent geen regeling voor achterwaartse verliesverrekening. Voorwaartse verliesverrekening kan plaatsvinden met ‘business income’ uit de acht volgende jaren.1143 Als
belangrijke voorwaarde geldt dat de aangifte van het verliesjaar op tijd is ingediend.1144
Daarnaast dient te zijn voldaan aan de voorwaarden van de Indiase CoC-wetgeving die
hierna in paragraaf 6.10.2 zullen worden besproken. Vermogensverliezen mogen niet verrekend worden met ‘business income’, behalve binnen het jaar zelf. Ten aanzien van deze
vermogensverliezen geldt eveneens een termijn van voorwaartse verliesverrekening van
acht jaar. Daarnaast mogen langetermijnvermogensverliezen niet worden verrekend met
kortetermijnvermogenswinsten.1145
In de situatie van een juridische fusie of een afsplitsing gelden strikte regels, waarbij nietbenutte verliezen onder voorwaarden alsnog kunnen worden verrekend. Hierbij geldt
onder meer een zakelijkheidstoets en dient de onderneming van de verliesvennootschap
ten minste vijf jaren te worden voortgezet.
6.10.2

Kenmerken van de Indiase CoC-wetgeving

De Indiase CoC-wetgeving is opgenomen in art. 79 ITA en werd ingevoerd in 1961 als
onderdeel van de Income Tax Act nadat de Taxation Enquiry Commission een dergelijke
regeling had aanbevolen.1146 Art. 79 ITA luidt thans als volgt:
‘Carry forward and set off of losses in the case of certain companies.
79. Notwithstanding anything contained in this Chapter, where a change in shareholding
has taken place in a previous year in the case of a company, not being a company in which
the public are substantially interested, no loss incurred in any year prior to the previous
year shall be carried forward and set off against the income of the previous year unless –
(a) on the last day of the previous year the shares of the company carrying not less than
fifty-one per cent of the voting power were beneficially held by persons who beneficially held
shares of the company carrying not less than fifty-one per cent of the voting power on the
last day of the year or years in which the loss was incurred:
[Provided that nothing contained in this section shall apply to a case where a change in
the said voting power takes place in a previous year consequent upon the death of a shareholder or on account of transfer of shares by way of gift to any relative of the shareholder
making such gift :]
[Provided further that nothing contained in this section shall apply to any change in the
shareholding of an Indian company which is a subsidiary of a foreign company as a result
of amalgamation or demerger of a foreign company subject to the condition that fifty-one
per cent shareholders of the amalgamating or demerged foreign company continue to be the
shareholders of the amalgamated or the resulting foreign company.]1147
(b) [Omitted by the Finance Act, 1988, w.e.f. 1-4-1989.]’
Wat opvalt aan de regeling, is dat de ‘voting power on the last day of the previous year’
ten opzichte van het verliesjaar of de desbetreffende verliesjaren voor ten minste 51% hetzelfde dient te zijn. Anders gezegd, een wijziging van meer dan 49% leidt op grond van
deze bepaling tot een relevante belangenwijziging op grond waarvan de verliezen niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn.

1143 Voor inkomen uit speculatieve activiteiten geldt een termijn van vier jaar.
1144 Art. 80 ITA. Zie bijvoorbeeld CIT v Govind Nagar Sugar Ltd., ITA no. 164 of 2008 (DEL).
1145 Onder korte termijn wordt hierbij verstaan indien het onderliggende vermogensbestanddeel
minder dan drie jaar is gehouden door de belastingplichtige. Voor aandelen geldt een termijn van
één jaar.
1146 Zie het ‘Report of Taxation Enquiry Committee (Mathai Committee)’, 1953/1954.
1147 Deze specifieke regeling voor ‘amalgamation and demergers’ is ingevoerd met de Finance Act
1999.
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Uit de toelichting blijkt dat de regeling is ingevoerd ter voorkoming van de handel in verlieslichamen, die in de praktijk in toenemende mate in de praktijk werd gesignaleerd:1148
‘A company has a legal status, separate from its shareholders, which remains intact although the shareholders may go on changing from year to year. It is thus possible for a few
persons to acquire the shares of companies, which have sustained losses in earlier years, and
then commence to carry on profitable business through such companies; they will, in this
way, be able to reduce their tax liability through securing set off of losses of earlier years
made when the shares in the company were held by different shareholders. It has been suggested, in order to safeguard revenue against loss arising from transactions of the kind mentioned above, that the set off of loss against subsequent profits of companies should be allowed only if the shareholders in the year when income is earned are substantially the same
as those in the year when loss occurs. We think there is justification for enacting a provision
of this nature. We, therefore, accept the suggestion, subject to the condition that its application should be restricted to companies ‘in which the public are not substantially interested.’
De regeling geldt blijkens de tekst niet voor ‘company in which the public is substantially
interested’. Hieronder wordt onder meer verstaan een vennootschap waarvan de aandelen
ter beurze genoteerd zijn in India en vennootschappen waarvan de aandelen in handen
zijn van de Indiase overheid.1149
Indien er weliswaar een directe wijziging optreedt in de aandeelhouders van de verliesvennootschap, maar de uiteindelijke gerechtigheid en/of zeggenschap niet wijzigt, is
art. 79 ITA niet van toepassing. Dit kwam ook tot uitdrukking in de zaken DCIT v Select Holiday Resorts Pvt Ltd. van 23 december 20101150, waarin een verlieslichaam werd gefuseerd in
haar moedermaatschappij zonder dat aandeelhouders en het management van de moedermaatschappij wijzigden, en in Amco Power Systems Ltd. v ITO.1151 In laatstgenoemde zaak
ging het om een gedeeltelijke interne verhanging van het verlieslichaam, waarbij de oorspronkelijke directe aandeelhouder de zeggenschap en controle bleef behouden. Ook hier
belette art. 79 ITA de verliesverrekening uiteindelijk niet. Ten aanzien van een Indiase
dochtermaatschappij van een Duitse multinational werd ook geoordeeld dat art. 79 ITA
niet van toepassing was, mede in het licht van de non-discriminatiebepaling in Belastingverdrag tussen Duitsland en India (DaimlerChrysler India Pvt. Ltd. v Deputy Commissioner of
Income Tax).1152
Op grond van de Finance Act 1988 is art. 79, sub b, ITA geschrapt. In deze bepaling was
opgenomen dat art. 79 ITA niet van toepassing was, indien ‘the ITO is satisfied that the change
in the shareholding was not effected with a view to avoiding or reducing any liability to tax’. Daarmee
werd in voorkomende gevallen de belangrijkste angel uit art. 79 ITA gehaald, omdat bonafide gevallen buiten het toepassingsbereik van art. 79 ITA vielen. De Indiase Hoge Raad
had in dit kader in CIT vs. Italindia Cotton Co. (P.) Ltd.1153 bepaald dat sub a en sub b van
art. 79 ITA als alternatief van elkaar hadden te gelden en niet cumulatief hoefden te worden toegepast om de verliesverrekening in stand te houden. Met andere woorden: indien
aan de voorwaarden van een van beide bepalingen (sub a of sub b) zou zijn voldaan, dan
was art. 79 ITA niet van toepassing. Daarbij verwees de Supreme Court naar twee andere
1148 Zie het ‘Report of Taxation Enquiry Committee (Mathai Committee)’, 1953/1954.
1149 Art. 2 (18) ITA. Zie tevens Meredith Traders (P) Ltd. v ITO (ITAT Mumbai), No. 3435 and 3436,
27 mei 2011, waarin een private vennootschap in handen kwam van een overheidsbedrijf. Geoordeeld werd dat aldus sprake was van een ‘overheidsbedrijf’, waardoor art. 79 ITA niet van toepassing was.
1150 DCIT v Select Holiday Resorts Pvt Ltd., ITA no. 1184 & 2460 of 2008 (DEL), 23 december 2010, CTR
Encyclopedia on Indian Tax Laws.
1151 Amco Power Systems Ltd. v ITO, (2009), 23 DTR 361 (BANG).
1152 DaimlerChrysler India Pvt. Ltd. v Deputy Commissioner of Income Tax, ITA no. 968/PN/03, 21
januari 2009, CTR Encyclopedia on Indian Tax Laws.
1153 Commissioner of Income Tax vs. Italindia Cotton Co. (P.), Ltd. Supreme Court of India 5 september
1988, no. 1520, TC46R.296, CTR Encyclopedia on Indian Tax Laws.
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zaken waarin in dezelfde zin was beslist.1154 In CIT v Ahmedabad Flexible Tube Mfg. Co. Ltd.1155
werd toegestaan dat geheel nieuwe activiteiten door de nieuwe aandeelhouders werden
opgestart. Uit deze zaak volgde echter ook dat onduidelijk was op wie de bewijslast rustte
dat de verwerving van de aandelen niet gericht was op de verrekening van verliezen.
Hogere rechtbanken lieten zich hier meestal niet over uit, omdat zij vonden dat dit een
feitelijke kwestie was, die in hoger beroep niet meer aan de orde kon komen.1156 Mede
vanwege deze onduidelijkheid, maar vooral omdat de fiscus moest aantonen dat cumulatief aan beide voorwaarden moest zijn voldaan om de verliesverrekening te beperken, is
deze bepaling uiteindelijk dan ook geschrapt uit art. 79 ITA.1157
Naar mijn mening was een aanpassing van de wet, waarbij de bewijslast duidelijker was
vormgegeven, meer op zijn plaats geweest. Als gevolg van het schrappen van sub b van
art. 79 ITA worden thans ook bonafide situaties getroffen. Daarmee schiet art. 79 ITA naar
mijn mening zijn doel ver voorbij. Art. 79 ITA lijkt daarmee meer een budgettaire maatregel dan een antimisbruikmaatregel te zijn geworden.
6.10.3

Beoordeling van de Indiase CoC-wetgeving

Zoals ik reeds bij enkele landen heb opgemerkt, spreekt het gebruik van een meer algemene ‘zakelijkheidstoets’ bij de toepassing van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen mij aan. Hiermee blijven bonafide situaties zo veel mogelijk buiten schot. Een
belangrijk nadeel van een dergelijke open norm is dat deze open norm ingevuld dient te
worden door de fiscus en uiteindelijk de rechtspraak. Hierdoor zou onduidelijkheid kunnen ontstaan over de precieze invulling van de zakelijkheidstoets, waardoor belastingplichtigen in voorkomende gevallen zijn overgeleverd aan het ‘freies Ermessen’ van de
belastinginspecteur. Anderzijds zou een open norm tot meer maatwerk moeten leiden,
waarbij de kans op overkill geringer wordt. De Indiase wetgever heeft de onzekerheid die
een dergelijke open norm met zich meebrengt niet gewild en de zakelijkheidstoets uiteindelijk uit art. 79 ITA geschrapt. De bepaling leidt daarmee (per definitie) tot overkill. De
huidige Indiase regeling is naar mijn mening daarom niet bruikbaar ten behoeve van de
verbetering van de Nederlandse regeling.
6.11

A US T R AL IË

6.11.1

Korte beschrijving van het Australische systeem van winstbelasting voor
lichamen1158

De vennootschapsbelasting wordt in Australië geheven op basis van twee wetten, de
Income Tax Assessment Act 1936 (ITAA 1936) en de Income Tax Assessment Act 1997
1154 Commissioner of Income Tax v Shri Subhlaxmi Mills Ltd., High Court of Gujarat, 27 januari 1976,
no. 65 & 98, TC28R.544, TC46R.301, CTR Encyclopedia on Indian Tax Laws en Commissioner of
Income Tax v Saravanabhava Mills (P) Ltd., High Court of Madras, (1983) 143 ITR 856, TC46R.321.
Daarnaast kan gewezen worden op Commissioner of Income Tax vs. Hindustan Electrical Pvt. Ltd.,
High Court of Bombay, 30 april 1991, no. 3, CTR Encyclopedia on Indian Tax Laws, waarin eveneens in dezelfde zin werd beslist.
1155 Commissioner of Income Tax vs. Ahmedabad Flexible Tube Mfg. Co. Ltd., High Court of Gujarat,
18 augustus 1993, no. 199, CTR Encyclopedia on Indian Tax Laws.
1156 Zie bijvoorbeeld r.o. 5 van voornoemde uitspraak.
1157 In onderdeel 26.2 van Circular 528 bij de Finance Act 1988 is de volgende toelichting gegeven:
‘Some courts have held that the above two conditions are cumulative in effect and unless both are satisfied, the
assessee cannot be deprived of the benefit of carry forward of loss. As per these decisions the burden of proof to
show that the change in shareholding has been effected with a view to avoid or reduce the tax liability envisaged
in clause b) of this section is on the Assessing Officer. To set at rest the judicial controversy in this regard, clause
b) of section 79 has been deleted by the Amending Act.’
1158 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 200/2005 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation en www.ato.gov.au, de website van de Australian Taxation Office (ATO).
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(ITAA 1997). Laatstgenoemde wet zal op termijn de ITAA 1936 in zijn geheel vervangen.
De heffing zelf vindt overigens plaats op basis van de Income Tax Rates Act 1986 en de
Income Tax Act 1986, wetten die gelden voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en waarin onder meer de tarieven zijn opgenomen. Australische inwoners zijn belastingplichtig voor hun wereldwijde inkomen. Een vennootschap wordt aangemerkt als
inwoner, indien zij is opgericht in Australië of wanneer zij hier handelt, terwijl de stemrechten in handen van Australische inwoners zijn of het centrale management aldaar
gevestigd is. Niet-inwoners worden belast voor op basis van Australisch broninkomen.
Niet altijd vindt een gelijke behandeling van inwoners ten opzichte van niet-inwoners
plaats. Er zijn echter voorstellen gedaan om meer gelijkheid te creëren. Het tarief voor de
vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 30%, maar zal mogelijk in de toekomst worden verlaagd naar 29% per het fiscale jaar 2013-2014.
Vermogensresultaten zijn tevens inbegrepen in de vennootschapsbelasting en worden
derhalve niet separaat belast. Ter zake van uitgekeerde dividenden geldt een imputatiesysteem, waarbij ‘imputation credits’ door de ontvanger van het dividend gebruikt kunnen worden om af te zetten tegen de verschuldigde belasting. Dergelijke dividenden worden voor de vennootschap als ‘franked’ aangemerkt en zijn daarmee vrijgesteld van dividendbelasting. Voor kwalificerende deelnemingen geldt een vrijstelling, terwijl voor
passief inkomen een CFC-regeling bestaat op basis waarvan dit inkomen tevens in het
wereldwijde inkomen wordt begrepen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot groepsconsolidatie of het vormen van een fiscale eenheid. Zonder deze groepsconsolidatie
bestaat er mogelijkheid om verliezen van de ene vennootschap over te dragen aan de
andere.
Australië kent geen mogelijkheid voor achterwaartse verliesverrekening, terwijl de termijn voor voorwaartse verliesverrekening onbeperkt is.1159 Verliezen zijn alleen verrekenbaar indien aan de ‘continuity of ownership test’ of de ‘same business test’ is voldaan.
Deze testen komen de volgende paragraaf aan de orde. Vermogensverliezen mogen alleen
worden verrekend met vermogenswinsten. Ook voor deze verliezen dient aan beide voornoemde testen te zijn voldaan.
6.11.2

Kenmerken van de Australische CoC-wetgeving

De Australische CoC-wetgeving is opgenomen in Division 165 van de ITAA 1997.1160 In
art. 165-10 ITAA 1997 is opgenomen dat een verlies verrekenbaar is als ofwel de ‘continuity of ownership test’ (COT) wordt gehaald, ofwel de ‘same business test’. De COT en de
same business test zijn vervolgens nader uitgewerkt in art. 165-12 en 165-13 ITAA 1997.
In Division 166 ITAA 1997 zijn daarnaast specifieke versoepelende regels opgenomen voor
de COT voor ter beurze genoteerde ondernemingen (‘widely held companies’).1161 Door de
Australische wetgever is erkend dat ook handel in ongerealiseerde verliezen kan optreden. Om dit te voorkomen is sinds 1999 voorzien in specifieke regels, zie de Subdivision

1159 Opmerkelijk hierbij is dat de belastingplichtige zelf mag kiezen of een verlies wordt verrekend of
wordt doorgeschoven. Zie art. 36-17 ITAA 1997. Het doorschuiven van verliezen kan voordelig zijn
indien een belastingplichtige zijn ‘imputation credits’ wil benutten. Er gelden daarnaast specifieke regels voor onder meer verliezen uit de filmindustrie en verliezen van trusts, die ik hier verder buiten beschouwing laat.
1160 Voorheen was een soortgelijke regeling opgenomen in art. 80A ITAA 1944, die in 1964 werd geïntroduceerd. Deze bepaling bevatte de opmerkelijke clausule dat verliezen ook verrekenbaar
waren indien ‘the company satisfies the Commissioner’. Zie tevens M. Fry en A.A. Robinson, Company Losses, A Old Issue for a New Era, Taxation Institute of Australia, 25th National Convention,
March 2010.
1161 Zie onder meer art. 166-5 ITAA 1997.
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165-CC ITAA 1997 (art. 165-115 t/m 165-115F ITAA 1997).1162 Voorts is het niet mogelijk om
een deel van een verlies uit enig jaar over te dragen, indien gedurende een gedeelte van
de periode wel aan de voorwaarden van Division 165 ITAA 1997 is voldaan.1163
Op grond van de COT zoals opgenomen in art. 165-12, lid 1 ITAA 1997 mag er geen wijziging optreden in de uiteindelijk gerechtigde tot de aandelen, die recht geven op meer dan
50% van alle stemrechten (lid 2), dividenden (lid 3) en uitdelingen (lid 4) in de periode van
het begin van het jaar waarin het verlies is gerealiseerd en het eind van het jaar waarin
het verlies wordt gebruikt.1164 Aan deze test dient op elk moment in de tussenliggende
periode te zijn voldaan.1165 Dit wordt de ‘ownership test period’ genoemd of de ‘primary
test’. Een uitzondering (‘alternative test’) is opgenomen in het zesde lid van art. 165-12
ITAA 1997. Deze test mag worden toegepast indien een of meer vennootschappen de uiteindelijk gerechtigden zijn tot de aandelen in het verlieslichaam op enig moment tijdens
de ownership test period. De alternative test is nader uitgewerkt in de artikelen 165-150,
165-155, 165-160 en 165-165 ITAA 1997.
De primary test komt overeen met de test zoals andere landen die ook kennen. Het gaat
erom of een of meerdere personen de uiteindelijke gerechtigde zijn tot meer dan 50% van
de stemrechten, dividenden of uitdelingen. Voor beursgenoteerde bedrijven wordt geacht
te zijn voldaan aan de primary test, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
aan deze test is voldaan.11661167De alternative test mag worden toegepast indien een of
meer personen (niet zijnde rechtspersonen of trusts) direct of indirect (bijvoorbeeld via
een tussengeschakelde vennootschap) de controle hebben over het verlieslichaam of het
recht op dividenden of uitdelingen. Voor zover in een verliesjaar slechts gedeeltelijk aan
de COT is voldaan, mag het verlies voor dat gedeelte worden gebruikt.1168 Met betrekking
tot de COT is voorts van belang dat specifieke (antimisbruik)regels zijn opgenomen voor
vennootschappen zonder aandelen of in de situatie van kapitaalinjecties in verlieslichamen, waarbij het overwegende doel is om een belastingvoordeel te behalen. Er gelden specifieke uitzonderingen voor onder meer verkrijgingen binnen de groep, verkrijgingen
krachtens erfrecht en verkrijgingen door een trust.1169 Voorts gelden specifieke regels in
de situatie dat niet duidelijk is of er een wijziging is in de aandeelhoudersstructuur, omdat
niet bekend is of de aandeelhouders van de buitenlandse aandeelhouder zijn gewijzigd.1170 In dat geval dient de belastingplichtige de same business test toe te passen, waarbij nadere regels worden gesteld ten aanzien van de ‘testperiode’ waarin aan deze test
dient te zijn voldaan.
In de aangekondigde budgetmaatregelen voor 2011-2012 is opgenomen dat de COT zal
worden versoepeld.1171 De versoepeling ziet met name op de situatie dat een vennoot-

1162 Zie House of Representatives, New Business Tax System (Forme Subsidiary Tax Imposition) Act
1999, Explanatory Memorandum, Chapter 8 – Applying the same business test to unrealised losses. Op grond van deze regeling dienen alle ongerealiseerde verliezen en winsten te worden
bepaald (‘notional losses and gains’). Het eventuele negatieve saldo valt hierbij onder het toepassingsbereik van de regeling.
1163 Zie bijvoorbeeld Keycorp Ltd and Telstra Payment Solutions Ltd v Commissioner of Taxation, Federal Court
7 February 2007, 2007 ATC 4176.
1164 Zie tevens House of Representatives, Income Tax (Transitional Provisions) Act 1997, Explanatory
Memorandum, Chapter 7 – Company losses.
1165 Art. 165-12, lid 5, ITAA 1997.
1166 Art. 165-165, lid 7, ITAA 1997.
1167 Beursgenoteerde bedrijven dienen echter tevens aan de same business test te voldoen, zie bijvoorbeeld ATO Interpretative Decision 2005/8, Continuity of ownership test; listed public company –
same people must control the voting power or company must carry on same business.
1168 Art. 165-20 ITAA 1997.
1169 Zie bijvoorbeeld art. 165-205 ITAA 1997.
1170 Zie bijvoorbeeld House of Representatives, Taxation Laws Amendment Bill (No. 5) 2003, Explanatory Memorandum, Chapter 4 – Application of same business test en de aldaar opgenomen voorbeelden.
1171 Budget Measures 2011-2012, te raadplegen via www.budget.gov.au/2011-12/content/bp2/html/
bp2_revenue-07.htm.
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schap wordt tussengeschakeld, een tussenliggende vennootschap wordt afgesplitst en
indien nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Indien niet is voldaan aan de COT (of wanneer toepassing van de COT niet praktisch is, zie
art. 165-13, lid 1, onderdeel b, ITAA 1997), mogen de verliezen alsnog worden verrekend
indien op elk moment gedurende het verliesjaar dezelfde ondernemingsactiviteiten worden voortgezet als de belastingplichtige verrichtte onmiddellijk voor de wijziging in de
uiteindelijke gerechtigdheid, waardoor niet langer aan de COT kon worden voldaan. Dit
is bepaald in art. 165-13 en 165-210 ITAA 1997. Hierbij is het niet voldoende dat in algemene zin dezelfde ondernemingsactiviteiten worden voortgezet na de wijziging, het moet
gaan om identieke ondernemingsactiviteiten. Dit volgt onder meer uit Avondale Motors
(Parts) Pty. Ltd. v Federal Commissioner of Taxation1172 en is tevens opgenomen in Taxation
Ruling TR 1999/9.1173 Een onderneming mag zich wel gaan richten op (een) andere
klant(en), mits daarbij de ondernemingsactiviteiten an sich als identiek kunnen worden
aangemerkt.1174 Ook is toegestaan dat een onderneming wijzigt als gevolg van technologische ontwikkelingen of organische groei.1175 Wel is van belang dat in het winstjaar daarnaast geen inkomen mag worden genoten uit activiteiten of rechtshandelingen die niet
zouden zijn gedaan in het kader van de ondernemingsactiviteiten die aanwezig waren
voor het tijdstip van de wijziging. Wat onder dergelijke activiteiten of rechtshandelingen
dient te worden verstaan is uitgebreid toegelicht in Taxation Ruling 1999/9.1176 Het
behoeft geen betoog dat de vraag wanneer sprake is van ‘identical business’ een vraag is
die beantwoord dient te worden op basis van de feitelijke omstandigheden van het geval.
In Australië heeft dit tot veel jurisprudentie geleid. In Taxation Ruling 1999/9 zijn echter
uitgebreide richtlijnen en voorbeelden gegeven op welke wijze de ‘same business test’
moet worden toegepast.1177 Hierbij wordt ook ingegaan op werkzaamheden die in samenhang met de belangenwijziging worden opgestart.1178 Deze worden voor de toepassing
van de ‘same business test’ buiten beschouwing gelaten.
Specifieke regels zijn gepubliceerd ten aanzien van de ‘same business test’ voor belastingplichtigen die deel uitmaken van een groepsconsolidatie in een aanschrijving.1179 Een
geconsolideerde groep moet op basis van deze regels aantonen dat alle activiteiten van de
groep zijn voortgezet, dit behoeft echter niet noodzakelijkerwijs door dezelfde entiteit
binnen deze groep te zijn gebeurd.1180
6.11.3

Beoordeling van de Australische CoC-wetgeving

De Australische regeling behoort, tezamen met de Amerikaanse regeling (zie
paragraaf 6.13), van de twaalf onderzochte landen tot de meest uitgebreide regelingen op
1172 Avondale Motors (Parts) Pty. Ltd. v Federal Commissioner of Taxation, 71 ATC 4101, 21 mei 1971. In gelijke
zin meer recent Lilyvale Hotel Pty v Commissioner of Taxation, 2009 ATC 20-094, 6 maart 2009.
1173 Taxation Ruling, Income Tax: the operation of sections 165-13 and 165-210, paragraph 165-35(b),
section 165-126 and section 165-132., TR 1999/9, 29 november 2006, paragraaf 13 en 30 t/m 33.
1174 Australiasian Feed Pty Ltd. v DFC of T, 99 ATC 2462, 20 december 1999.
1175 Zie onder meer Fielder Downs (W.A.) Pty. Ltd. v Federal Commissioner of Taxation, 79 ATC 4019,
9 February 1979, Commissioner of Taxation v Murry, 193 CLR 605, 16 juni 1998 en Rolls-Royce
(Motors) Ltd. v Bamford, (1976), 51 TC 319, paragraaf 346.
1176 Taxation Ruling, Income Tax: the operation of sections 165-13 and 165-210, paragraph 165-35(b),
section 165-126 and section 165-132., TR 1999/9, 29 november 2006, paragraaf 78 t/m 90.
1177 Zie de jurisprudentie genoemd in paragraaf 47 t/m 56 alsmede paragraaf 60 en 61 van Taxation
Ruling, Income Tax: the operation of sections 165-13 and 165-210, paragraph 165-35(b), section
165-126 and section 165-132., TR 1999/9, 29 november 2006. Zo lijkt bijvoorbeeld een tijdelijke
stillegging van activiteiten onder omstandigheden toegestaan.
1178 Taxation Ruling, Income Tax: the operation of sections 165-13 and 165-210, paragraph 165-35(b),
section 165-126 and section 165-132., TR 1999/9, 29 november 2006, paragraaf 91 t/m 93.
1179 Taxation Ruling 2007/2, Income tax: application of the same business test to consolidated and
MEC groups – principally, the interaction between section 165-10 and section 701-1 of the Income
Tax Assessment Act 1997. Deze ruling bevat in de bijlage ook standpunten die niet door de ATO
worden onderschreven.
1180 Vgl. het Nederlandse art. 15ae, lid 5, Wet VPB 1969.
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het gebied van de voorkoming van de handel in verlieslichamen. De Australische regeling
geeft door de uitgebreide toelichting en de uitleg in Taxation Ruling 1999/9 veel duidelijkheid omtrent de precieze invulling en bedoeling van de regeling. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Als gevolg van de keuze voor een open norm in de vorm van de ‘same line
of business test’, is jurisprudentie omtrent de precieze invulling van deze norm echter
onvermijdbaar. De aanschrijvingen van de Australische Taxation Office lijken echter ook
enige vorm van stroomlijning aan de jurisprudentie te willen geven. Voorts kan worden
opgemerkt dat de activiteitentoets erg strikt is, omdat het een continue test betreft. Gedurende de gehele tussenliggende periode dient immers aan deze toets te zijn voldaan. Desalniettemin lijkt sprake te zijn van een solide regeling.
6.12

C AN AD A

6.12.1

Het Canadese systeem van winstbelasting voor lichamen1181

Het Canadese belastingsysteem vertoont grote gelijkenis met het Amerikaanse systeem.
Inkomsten uit ‘actieve’ buitenlandse investeringen zijn doorgaan vrijgesteld, terwijl een
verrekeningssysteem geldt voor passieve inkomsten en inkomsten uit niet-verdragslanden. In Canada vindt heffing plaats door zowel de federale als de lokale overheid. De heffing van vennootschapsbelasting vindt plaats op basis van de Income Tax Act (ITA). Nagenoeg alle provincies (met uitzondering van Quebec en Alberta) volgen hierbij de federale
regels voor het bepalen van het belastbaar inkomen en de wijze van heffing. Canada kent
geen klassiek stelsel. Het systeem van belastingheffing beoogt de heffing van vennootschappen en de aandeelhouders te integreren met behulp van een imputatiesysteem,
waarbij de aandeelhouders een verrekening kunnen ontvangen van de reeds betaalde
belasting.
Vennootschappen die zijn opgericht naar het recht van Canada dan wel op basis van de
feitelijke leiding in Canada gevestigd zijn, worden belast op basis van hun wereldwijde
inkomen. Niet-inwoners worden belast voor zover er een bron van inkomen in Canada
kan worden vastgesteld. Daarnaast kunnen niet-inwoners ook worden belast met vermogensbelasting (Capital Gains Tax) voor resultaten behaald met de verkoop van ‘Canadian
property’, waaronder mede begrepen Canade(e)s(e) vastgoed(vennootschappen). Het federale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 16,5%.1182 Tezamen met de provinciale en territoriale heffingen komt het tarief uit tussen de 26,5 en 32,5%. Voor vermogenswinsten geldt een tarief van 8,25%, waarbij 50% van de vermogenswinsten in de heffing
worden betrokken. Canada kent geen systeem van groepsconsolidatie of fiscale eenheid.
Tevens kunnen verliezen in beginsel niet worden overgedragen binnen de groep van de
ene vennootschap naar de andere.
Er geldt een algemene antimisbruikbepaling die door de Canada Revenue Agency kan
worden toegepast in geval van misbruik. Deze bepaling is niet van toepassing, indien de
rechtshandeling in overwegende mate voor bonafide doeleinden anders dan een belastingvoordeel is verricht. Toepassing van deze antimisbruikbepaling kan leiden tot het buiten toepassing laten of herkwalificeren van een transactie.
In Canada geldt een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar, terwijl de
termijn voor voorwaartse verliesverrekening twintig jaar bedraagt.1183 Vermogensverliezen mogen slechts worden afgezet tegen toekomstige vermogenswinsten, waarbij slechts
de helft van het verlies in aanmerking wordt genomen. Vermogensverliezen mogen nim1181 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 300/3015 en het IBFD, onderdelen Global Tax Headlines
en Corporate Taxation en www.cra-arc.gc.ca, de website van de Canada Revenue Agency (CRA).
1182 Mogelijk zal dit worden verlaagd naar 15% in 2012.
1183 Indien een verlies afkomstig is uit een jaar dat eindigde op of voor 22 maart 2004, dan is dit verlies
zeven jaar voorwaarts verrekenbaar. Indien het verlies afkomstig is van na 22 maart 2004, dan is
dit verlies tien jaar voorwaarts verrekenbaar. De termijn van twintig jaar geldt voor verliezen uit
jaren die eindigen na 2005.
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mer worden verrekend bij een change of ownership, ongeacht of de vennootschap
dezelfde activiteiten voortzet.1184
6.12.2

Kenmerken van de Canadese CoC-wetgeving

De Canadese ITA kent uitgebreide wetgeving wanneer de ‘control’ van een vennootschap
wijzigt voor zowel de vennootschap zelf als de achterliggende aandeelhouders.1185 Deze
wetgeving is ingevoerd op 12 november 1981. Een van de belangrijkste gevolgen van een
‘change of control’ is dat het boekjaar van de vennootschap geacht wordt te zijn beëindigd
op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan de wijziging.1186 Dit kan leiden tot een kort
boekjaar. De vennootschap dient aangifte te doen over deze periode. Op het tijdstip van
de ‘change of control’ begint vervolgens een nieuw boekjaar, waarvan de looptijd
opnieuw kan worden gekozen, mits deze de looptijd van 53 weken niet overschrijdt. Zoals
vermeld in de vorige paragraaf mogen vermogensverliezen niet worden verrekend met
vermogenswinsten die worden gerealiseerd na het tijdstip van de controlewijziging en
vice versa.1187 Wel mogen latente vermogenswinsten nog in aanmerking worden genomen om af te zetten tegen de vermogensverliezen van voor de wijziging. Hierbij wordt
een ‘deemed disposition’ in aanmerking genomen, die gelijk kan worden gesteld met een
herwaardering naar de waarde in het economische verkeer. De herwaardering of deemed
disposition geldt voor zowel latente winsten als verliezen, zodat latente resultaten niet
over het tijdstip van de wijziging kunnen worden getild.1188
De regels voor de behandeling van ‘non-capital losses’ bij een verkrijging van de controle
zijn neergelegd in art. 111, lid 5, ITA.1189 Uit de toelichting bij dit artikel blijkt duidelijk
dat de regeling is ingevoerd ter voorkoming van de handel in verlieslichamen.1190 De budgettaire derving bij niet-invoering van een dergelijke maatregel zou mogelijk zelfs enkele
miljarden Canadese dollars kunnen bedragen. Art. 111, lid 5, ITA luidt als volgt:
‘Where, at any time, control of a corporation has been acquired by a person or group of persons, no amount in respect of its non-capital loss or farm loss for a taxation year ending
before that time is deductible by the corporation for a taxation year ending after that time
and no amount in respect of its non-capital loss or farm loss for a taxation year ending after
that time is deductible by the corporation for a taxation year ending before that time except
that
(a)1191 such portion of the corporation’s non-capital loss or farm loss, as the case may be,
for a taxation year ending before that time as may reasonably be regarded as its loss from
carrying on a business and, where a business was carried on by the corporation in that year,
such portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an
amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing its taxable income for the year
is deductible by the corporation for a particular taxation year ending after that time

1184 Daarnaast gelden zeer specifieke en complexe regels die zien op ‘debt forgiveness’ bij een wijziging van het belang in een vennootschap. Ik laat deze hier verder buiten beschouwing.
1185 De wettekst spreekt van ‘acquisition of control’. Met ‘control’ lijkt te worden gedoeld op zeggenschap. Een wijziging in de zeggenschap (control), bijvoorbeeld bij beursgenoteerde bedrijven,
betekent niet noodzakelijkerwijs dat ook ‘control’ wordt verkregen en dus wijzigt.
1186 Art. 249, lid 4, ITA. Er geldt een uitzondering indien het boekjaar eindigt binnen zeven dagen na
afloop van het reguliere boekjaar. Zie Canada Revenue Agency, Interpretation Bulletin IT-302R3,
‘Losses of a Corporation, The Effect that Acquisitions of Control, Amalgamations, and Windingsup have on their Deductibility – After January 15, 1987’, 28 februari 1994, paragraaf 11.
1187 Art. 111, lid 4 ITA.
1188 Zie art. 111, lid 4, sub c en e, lid 5.1, 5.2 en 5.3 ITA.
1189 De regeling geldt overigens ook voor ‘farming losses’ die ik hier verder buiten beschouwing laat.
1190 Zie Byrd & Chen’s Canadian Tax Principles, 2011/2012 Edition, Chapter 14, Ernst & Young Income Tax
Navigator.
1191 Dit betreft de regeling voor de carry-forward van verliezen over het tijdstip van de controlewijziging heen. Onderdeel b betreft een identieke bepaling voor de achterwaartse verrekening van verliezen over de controlewijziging, die hier niet is opgenomen.
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(i) only if that business was carried on by the corporation for profit or with a reasonable
expectation of profit throughout the particular year, and
(ii) only to the extent of the total of the corporation’s income for the particular year from
that business and, where properties were sold, leased, rented or developed or services rendered in the course of carrying on that business before that time, from any other business
substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services; (...)’
Kort en goed houdt deze regeling in dat ‘non-capital losses’ slechts verrekenbaar zijn over
het tijdstip van de ‘change of control, indien:
• de vennootschap na de wijziging haar onderneming voortzet waarmee het verlies is
ontstaan;
• er een redelijke verwachting bestaat dat deze ondernemingsactiviteiten in de toekomst winst zullen genereren;
• en voor zover er winst wordt behaald met dezelfde ondernemingsactiviteiten waarmee
het verlies is behaald.
Art. 111, lid 5 ITA is alleen van toepassing indien er sprake is van een ‘acquisition of control’. Het begrip controle is niet nader omschreven in de ITA, maar het lijkt te gaan om
zeggenschap. Een wijziging van meer dan 50% van de aandeelhouders betekent niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van een ‘acquisition of control’. Van belang is immers om
te constateren of de nieuwe aandeelhouders verbonden zijn en als zodanig de zeggenschap (kunnen) uitoefenen. Dit volgt tevens uit (FCA) Silicon Graphics Ltd. v The Queen.1192
Voor de vraag wanneer sprake is van een wijziging in de zeggenschap kunnen aanwijzingen worden gevonden in een aanschrijving van de CRA van 28 februari 1994.1193 Doorgaans zal duidelijk zijn of er sprake is van een dergelijke wijziging. Uit de zaak
Buckerfield’s Ltd. v MNR1194 volgt dat ‘control’ impliceert ‘the right of control that rests in
ownership of such a number of shares as carries with it the right to a majority of the votes
in the election of the board of directors.’ Het gaat derhalve om de jure ‘control’ en niet om
de facto ‘control’. Dit wordt ook wel het ‘Buckerfield criterium’ genoemd. Daarnaast volgt
uit Quarries and Crushed Stone Ltd. v MNR1195 dat wanneer een persoon zeggenschap in een
vennootschap heeft, deze persoon ook zeggenschap heeft over de vennootschap waarover
eerstgenoemde vennootschap zeggenschap heeft. Bij verkrijgingen door minderheidsaandeelhouders dient op basis van de feitelijke omstandigheden te worden bezien of sprake
is van het verkrijgen van zeggenschap. In voorkomende gevallen kunnen personen hierbij
tezamen als een groep worden aangemerkt (‘acting in concert’).1196 In art. 257, lid 7, ITA
zijn enkele omstandigheden genoemd, waarbij er geacht wordt geen zeggenschap te zijn
verkregen, bijvoorbeeld in de situatie van vererving, verkrijging door een verboden persoon of bij verkrijging door een fusie.
De verliezen zijn na een wijziging in de zeggenschap slechts verrekenbaar indien dezelfde
ondernemingsactiviteiten worden voortgezet. Beleggingsactiviteiten lijken dus bij voorbaat reeds uitgesloten van deze regeling, zodat deze nimmer over het tijdstip van de wij1192 (FCA) Sillicon Graphics Ltd. v The Queen, Docket: A-286-01, 17 juni 2002. In deze zaak was sprake
van een beursgang, waarbij een deel van de aandelen in handen kwam van buitenlandse aandeelhouders. Omdat niet was gebleken dat de aandeelhouders onderling afspraken hadden gemaakt
over het uitoefenen van de zeggenschap, kon niet gezegd worden dat de zeggenschap in casu was
verkregen.
1193 Canada Revenue Agency, Interpretation Bulletin IT-302R3, ‘Losses of a Corporation, The Effect
that Acquisitions of Control, Amalgamations, and Windings-up have on their Deductibility – After
January 15, 1987’, 28 februari 1994. Dergelijke aanschrijvingen zijn overigens niet verbindend.
1194 Buckerfield’s Ltd. v MNR, 64 DTC 5301, (1964) CTC 504.
1195 Quarries and Crushed Stone Ltd. v MNR, 66 DTC 5092, (1966) CTC 69.
1196 Canada Revenue Agency, Interpretation Bulletin IT-302R3, ‘Losses of a Corporation, The Effect
that Acquisitions of Control, Amalgamations, and Windings-up have on their Deductibility – After
January 15, 1987, 28 februari 1994, paragraaf 3 en 4. Zie tevens Vina Rug (Canada) Ltd. v MNR,
68 DTC 5021, (1968) CTC 1 (SCC).

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen

307

ziging van de zeggenschap verrekend kunnen worden.1197 Uit de aanschrijving van de CRA
valt af te leiden dat de volgende factoren van belang kunnen zijn of daadwerkelijk
dezelfde onderneming is voortgezet:1198
• locatie van de onderneming voor en na de wijziging in zeggenschap;
• aard van de onderneming;
• naam van de onderneming;
• aard van de vermogensbestanddelen waarmee het inkomen wordt gegenereerd
(‘income-producing assets’);
• het bestaan van periode(n) waarin de ondernemingsactiviteiten zijn stilgelegd;
• de mate waarin de originele ondernemingsactiviteiten onderdeel uitmaakten van de
totale omvang van de werkzaamheden van de onderneming, beoordeeld naar de maatstaven van tijd en financiële middelen.
Het woord ‘similar’ in ‘similar business’ dient in zijn algemeenheid te worden opgevat als
‘of the same general nature of character’, waarbij alle relevante feiten en omstandigheden
in aanmerking dienen te worden genomen. In Garage Montplaisir Inc. v The Queen1199 werd
geoordeeld dat hierbij niet van belang is of de overname al dan niet gericht is op het overdragen van de verliezen. ‘All that can be said is that the business of a company subject to a takeover
must still be a going concern after the takeover (...)’. Dit standpunt kwam eveneens naar voren
in r.o. 87 in Duha Printers (Western) Ltd. v The Queen:1200
‘It is well established in the jurisprudence of this Court that no “business purpose” is
required for a transaction to be considered valid under the Income Tax Act, and that the
taxpayer is entitled to take advantage of the Act even were a transaction is motivated solely
by the minimization of tax.’1201
In een separate aanschrijving zijn verdere richtlijnen en factoren aangegeven die van
belang kunnen zijn voor de beoordeling of sprake is van dezelfde voortgezette onderneming.1202 Ik kan mij voorstellen dat het in de praktijk vaak lastig is te beoordelen of en in
welke mate een bepaald resultaat te herleiden is tot een bepaalde ondernemingsactiviteit.
Dit lijkt in het Canadese systeem van belastingheffing a fortiori te gelden, nu Canada geen
systeem van groepsconsolidatie of overdracht van verliezen kent. Hierdoor lijkt het voor
de hand te liggen dat meerdere ondernemingsactiviteiten in een vennootschap worden
ontplooid, teneinde de bijbehorende administratieve lasten (aangiften, jaarrekeningen
etc.) zo beperkt mogelijk te houden. Voor de beoordeling of voldaan is aan de voorwaarden van art. 111, lid 5, ITA kan dit echter tot complicaties leiden.

1197 Vlg. (CCI) Cimi Inc. v The Queen, Docket: 1999-539 (IT), 10 april 2011. In deze zaak werd geoordeeld dat de verliezen niet verrekenbaar waren, omdat de belastingplichtige nooit een onderneming had gedreven, noch dat er een redelijke verwachting was dat er winst zou worden gemaakt.
1198 Canada Revenue Agency, Interpretation Bulletin IT-302R3, ‘Losses of a Corporation, The Effect
that Acquisitions of Control, Amalgamations, and Windings-up have on their Deductibility – After
January 15, 1987, 28 february 1994, paragraaf 14.
1199 Garage Montplaisir Inc. v The Queen, Docket: A-888-96, 2001 DTC 5366, 17 maart 2000.
1200 Duha Printers (Western) Ltd. v The Queen, Docket: 25513, 28 mei 1998. In deze zaak werd de juridische eigendom van de koper van een lege verliesvennootschap overgedragen aan de aandeelhouder van de verliesvennootschap, maar middels een ‘unanimous sharesholder agreement’ kon
deze aandeelhouder de facto niet de zeggenschap uitoefenen. De Supreme Court oordeelde echter
dat dit niet in strijd kwam met doel en strekking van art. 111, lid 5, ITA, ondanks dat de belastingplichtige had toegegeven dat het samenstel van rechtshandelingen slechts was ingegeven om de
verliezen van de lege vennootschap te benutten. Nu voor de toepassing van art. 111, lid 5, ITA een
‘de jure control’-benadering was gekozen, was het gelijk daarmee aan de zijde van de belastingplichtige.
1201 Zie tevens Stubart Investments Ltd. v The Queen, (1984), S.C.R. 536.
1202 Canada Revenue Agency, Interpretation Bulletin IT-206R, Separate Business, 29 oktober 1979.
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6.12.3

Beoordeling van de Canadese CoC-wetgeving

De Canadese regeling ter voorkoming van de handel in verlieslichamen grijpt, evenals bijvoorbeeld de Belgische regeling, aan bij het begrip zeggenschap (‘control’). Dit betekent
dat niet elke wijziging in de aandeelhoudersstructuur op zichzelf hoeft te leiden tot een
wijziging van de zeggenschap. Het meest in het oog springende voorbeeld is de dagelijkse
handel van aandelen op de beurs. Hierbij kan het zonder meer voorkomen dat meer dan
50% van de aandelen op enig moment van eigenaar is gewisseld, de zeggenschap zal echter
doorgaans niet gewijzigd zijn. Naar mijn mening is het aangrijpen bij de zeggenschap
over een verliesvennootschap minder doeltreffend dan het aangrijpen bij het financiële
belang, omdat het bij de handel in verlieslichamen meer gaat om het financiële belang bij
de verliesvennootschap dan om de daadwerkelijke zeggenschap. Kortheidshalve verwijs
ik ook naar paragraaf 6.2.3 inzake de Belgische regeling. Een voordeel van een dergelijke
benadering is echter dat de facto wordt gekeken of de verkrijger een kwalificerend belang
(in de vorm van zeggenschap) verkrijgt. Hierdoor vallen geringe belangenwijzigingen die
weliswaar tezamen een belang van meer dan 50% vormen buiten het toepassingsbereik
van de regeling.
De keuze van de Canadese wetgever om bij een wijziging van de zeggenschap een beëindiging van het boekjaar te constateren, heeft voor- en nadelen. Als voordeel kan worden
genoemd dat er duidelijkheid bestaat omtrent de fiscale positie op het moment van de wijziging. Het belangrijkste nadeel vind ik de administratieve last die met de beëindiging van
het boekjaar gepaard gaat. En het is de vraag of deze additionele administratieve last
opweegt tegen de zekerheid omtrent de rechtspositie.
De aansluiting van de Canadese wetgever bij een open norm die geldt op grond van een
‘similar business’-benadering spreekt mij aan. Naar mijn mening zou het hierbij niet
strikt noodzakelijk zijn om als aanvullende eis te stellen dat er een redelijke verwachting
bestaat dat deze ondernemingsactiviteiten in de toekomst winst zullen genereren. Indien
er immers geen of niet voldoende winst wordt behaald om de verliezen te verrekenen,
bestaat er ook geen gevaar van ongewenste verliesverrekening. Daarnaast komt het mij
voor dat het soms bijzonder lastig kan zijn om vast te stellen of er een redelijke verwachting bestaat dat de ondernemingsactiviteiten winst zullen gaan genereren. Niet in de laatste plaats omdat het een verlieslatende vennootschap betreft.
6.13

V ER E N IG D E S T A TE N

6.13.1

Het Amerikaanse systeem van winstbelasting voor lichamen1203

Het Amerikaanse (klassieke) systeem van belastingheffing kan als bijzonder complex worden gekenschetst, niet in de laatste plaats vanwege de enorme hoeveelheid wetgeving en
de diverse uitzonderingen op de algemene regels. Naast de federale belastingheffing
wordt er belasting geheven door de staten en in voorkomende gevallen door de gemeenten. Amerikaanse belastingplichtigen zijn belastingplichtig voor hun wereldwijde inkomen. Inkomen uit dividenden van buitenlandse deelnemingen wordt in beginsel eerst
belast bij uitkering aan de Amerikaanse moedermaatschappij. Op deze regel bestaan echter vele uitzonderingen. Er bestaat een uitgebreid en ingewikkeld systeem voor de verrekening van buitenlandse belasting van deelnemingen (foreign tax credits). Buitenlands
belastingplichtigen zijn belastingplichtig in de Verenigde Staten voor zover er sprake is
van ‘income effectively connected with US trade or business’. Vervreemdingswinsten op
vermogensbestanddelen worden separaat in aanmerking genomen en mogen niet verrekend worden met ander inkomen. Onder voorwaarden kunnen belastingplichtigen aangemerkt worden als een ‘tax consolidated group’ waardoor winsten en verliezen onder1203 De informatie die is opgenomen in deze paragraaf is afkomstig van de digitale uitgaven van BNA
International, Global Tax Guide, bna-gtg 300/3051 en het IBFD, onderdeel Global Tax Headlines
en www.irs.gov, de website van Amerikaanse Internal Revenue Service.
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ling verrekend mogen worden. Als belangrijkste voorwaarde geldt dat de moedermaatschappij een belang van 80% moet hebben in de dochtermaatschappij.
Het statutaire tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 35%. Dit tarief geldt echter
alleen indien het belastbaar inkomen hoger is dan $18.333.333. Bij lagere belastbare inkomens gelden tarieven tussen de 15 en 34%. Naast de reguliere bepaling van de winst kennen de VS een ‘Alternative Minimum Tax’ (AMT). Dit is het minimumbedrag dat een belastingplichtige te allen tijde dient te betalen. De AMT wordt berekend volgens een separaat
systeem met zijn eigen aftrekposten en een tarief van 20%.
Momenteel is de termijn voor achterwaartse verliesverrekening vastgesteld op twee jaar,
terwijl de termijn voor voorwaartse verliesverrekening twintig jaar is.1204 Op deze hoofdregel bestaan echter diverse uitzonderingen. Voor verliezen uit 2008 en 2009 gold een verruimde regeling voor achterwaartse verliesverrekening van (maximaal) vijf jaar. De meest
in het oog springende uitzondering is die voor commerciële banken. Deze mogen verliezen uit hoofde van afwaarderingen op leningen maar liefst tien jaar achterwaarts verrekenen en vijf jaar voorwaarts.
6.13.2

Kenmerken van de Amerikaanse CoC-wetgeving

De Amerikaanse vennootschapsbelasting (Internal Revenue Code, IRC) heeft een CoCbepaling opgenomen in art. 382 IRC. De bepaling is oorspronkelijk ingevoerd in 1954. In
1987 is deze bepaling ter voorkoming van de handel in verlieslichamen gewijzigd als aanvulling en aanscherping van art. 269 IRC1205, een bepaling die in de praktijk onvoldoende
bleek te werken vanwege allerlei onduidelijkheden en tegenstrijdige jurisprudentie.1206
Art. 382 IRC bevat maar liefst 14 leden (a tot en met n), die allemaal zeer uitgebreid zijn
en waarin vele definities en uitzonderingen zijn opgenomen. Daarnaast zijn zeer uitgebreide verbindende Treasury Regulations gepubliceerd, waarin de toepassing van art. 382
IRC nader is uitgewerkt.1207 De omvang van de wetgeving inclusief de toelichting hangt
mede samen met de samenloop van andere bepalingen in de IRC. Voorts is er een enorme
hoeveelheid jurisprudentie beschikbaar op het gebied van de verrekenbaarheid van verliezen en art. 382 IRC in het bijzonder.1208 Het vorenstaande maakt dat de regeling bijzonder complex is.
Het Amerikaanse belastingsysteem bevat een groot aantal administratieve verplichtingen.
Zo ook bij de toepassing van art. 382 IRC. De belastingplichtige dient zelf aan te geven

1204 Dit geldt voor verliezen ontstaan vanaf 5 augustus 1997. Voor verliezen uit de periode voor
5 augustus 1997 golden termijnen van respectievelijk drie en vijftien jaar.
1205 Deze bepaling ziet op de ‘Separate Return Limitation Year’ (SRLY)-beperking, die ik in dit kader
verder buiten beschouwing laat.
1206 B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onderdeel 14.42, ‘Section 382: Tax Reform Act of 1986 Amendments – Background, Evolution and Overview’. Uit oudere rechtspraak viel voorts af te leiden dat wijziging van activiteiten niet zonder
meer kon leiden tot verval van de verliezen, bij gebreke aan een specifieke bepaling op dit gebied.
Alprosa Watch Corp. v Commissioner (1948, F) 11 T Ct 240, waarin een vennootschap die zich bezighield met de verkoop van vrouwenhandschoenen na overdracht van alle aandelen werd gebruikt
voor de verkoop van horloges. Hier werd geoordeeld dat het bestaan van de identiteit van de vennootschap niet mag worden genegeerd, ondanks dat de aandeelhouders zich bewust waren van
de fiscale voordelen die met de verliezen te behalen waren. In gelijke zin Northway Securities Co. v
Commissioner (1931, F) 23 BTA 532.
1207 LexisNexis’ Code of Federal Regulations, Title 26 – Internal Revenue, Chapter 1 – Internal Revenue
Service, Department of the Treasury, Subchapter A – Income Tax, Part 1 – Income Taxes, Normal
Taxes and Surtaxes, Corporate Distributions and Adjustments, Carryovers, onderdelen § 1.382-1
t/m § 1.382-11.
1208 Zie hiervoor M.L. Cross, ‘American Law Reports 2d, “Net operating loss” and its carry-back and
carry-over as a deduction under Internal Revenue Code’, Jurisdictional Table of Statutes and Cases,
LexisNexis, 2010 met name § 38 en 40.
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indien zich een wijziging van het belang voordoet, waardoor art. 382 IRC van toepassing
is. Deze rapporteringsverplichting is nader uitgewerkt in de Treasury Regulations.1209
Hierbij dienen alle aspecten die van belang zijn voor de toepassing van art. 382 IRC te worden aangegeven.
6.13.2.1 De aandeelhouderstoets
De kern van de bepaling spitst zich toe op een ‘ownership change’ die zich voordoet bij
een wijziging van het belang van meer dan 50%.1210 Uitgezonderd van deze toets zijn wijzigingen als gevolg van schenkingen, erfrecht, scheiding of aandelenoptieplannen.1211
Voor een ownership change zijn in beginsel slechts wijzigingen van belang waarbij een
5%-aandeelhouder is betrokken. Tevens dient het totaal van deze wijzigingen meer dan
50% van het aandelenkapitaal te omvatten.1212 Aandeelhouders die minder dan 5% in het
aandelenkapitaal houden worden voor de toepassing van art. 382 IRC in beginsel gezamenlijk als een 5%-aandeelhouder aangemerkt.1213 Op laatstgenoemde regel bestaan echter weer tal van uitzonderingen. Indien aan de ‘ownership change’ is voldaan, waarbij overigens alle wijzigingen binnen een driejaarsperiode in aanmerking dienen te worden
genomen, zijn de verliezen slechts verrekenbaar op basis van een formule. Deze formule
beperkt de verrekening van de verliezen voor zover het inkomen de ‘net equity value’
voor de aandeelhouderswijziging vermenigvuldigd met een specifieke de long-term taxexempt bond rate (art. 382 (f) IRC) niet overstijgt.1214 Dit percentage wordt maandelijks
gepubliceerd in de Revenue Ruling.1215 Het plafond dat volgt uit deze berekening wordt
de ‘section 382-limitation’ genoemd. Bittker en Eustice1216 merken op dat met deze formule wordt beoogd dat de verliesverrekening niet wordt verruimd door rekening te houden met het verwachte rendement op het eigen vermogen van de vennootschap indien
deze vennootschap geïnvesteerd zou hebben in ‘tax-exempt securities’. De werking van de
aandeelhouderstoets van art. 382 IRC kan worden toegelicht met het volgende voorbeeld:1217

1209 Zie LexisNexis’ Code of Federal Regulations, Title 26 – Internal Revenue, Chapter 1 – Internal
Revenue Service, Department of the Treasury, Subchapter A – Income Tax, Part 1 – Income Taxes,
Normal Taxes and Surtaxes, Corporatate Distributions and Adjustments, Carryovers, § 1.382-11,
Reporting requirements.
1210 De toepassing van de aandeelhouderstoets is nader uitgewerkt in de Treasury Regulations. Zie
LexisNexis’ Code of Federal Regulations, Title 26 – Internal Revenue, Chapter 1 – Internal Revenue
Service, Department of the Treasury, Subchapter A – Income Tax, Part 1 – Income Taxes, Normal
Taxes and Surtaxes, Corporate Distributions and Adjustments, Carryovers, § 1.382-2 General rules
for ownership change.
1211 Art. 382 (l)(3)(B) IRC.
1212 Art. 382 (g) IRC. Ook ‘equity structure shifts’ kunnen op grond van art. 382(g)(3) IRC leiden tot toepassing van de beperking van de verrekening van verliezen. Kort en goed zijn dit reorganisaties
die nader zijn gedefinieerd in art. 368 IRC (bijvoorbeeld een juridische fusie of een aandelenfusie).
Zie tevens B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onderdeel 14.43, ‘Section 382: Change-Of-Ownership Trigger’, paragraaf [1].
1213 Art. 382 (g) (4) (A) IRC. Zie tevens de Treasury Regulations, LexisNexis’ Code of Federal Regulations,
Title 26 – Internal Revenue, Chapter 1 – Internal Revenue Service, Department of the Treasury,
Subchapter A – Income Tax, Part 1 – Income Taxes, Normal Taxes and Surtaxes, Corporate Distributions and Adjustments, Carryovers, § 1.382-3 Definitions and rules relating to a 5-percent shareholder.
1214 Belangrijk hierbij is dat het bedrag aan inkomen op grond van art. 382 IRC beperkt wordt en niet
het bedrag dat aan verliezen dat verrekend mag worden.
1215 Zo volgt bijvoorbeeld uit de Revenue Ruling 2011-13, IRB Lexis 290 van 19 mei 2011 dat dit percentage voor juni 2011 is vastgesteld op 4,3%.
1216 B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onderdeel 14.44, ‘Operation of Section 382 Limitation’.
1217 Ontleend aan B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onderdeel 14.42, ‘Section 382: Tax Reform Act of 1986 Amendments – Background, Evolution and Overview’.
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‘If corporation L had $100 of loss carryovers and P acquired all of L’s stock for $50 (the value
of L) at a time when the long-term tax-exempt rate was 10 percent, the amount of L’s postchange taxable income that could be offset by the pre-change carryovers would be limited
to a $5 annual ceiling (in effect, L could never consume all of its carryovers on these facts,
since the maximum § 172 life of a carryover was (at that time) only fifteen years, and it
would take L twenty years to earn out the losses). If, on the other hand, P acquired all of L’s
stock for $200, the annual loss-utilization-limitation ceiling would be $20, and L could earn
out its loss carryovers in five years, assuming L generated enough taxable income during
these years. Thus, the higher the price that P paid for L, the more rapid the absorption of L’s
carryovers and the more likely that P would obtain use of the full amount of these carryovers.’
Dit is de algemene beperking of temporisering van de verrekening van de verliezen die in
beginsel van toepassing is bij alle kwalificerende aandeelhouderswisselingen. De regeling
impliceert dat er een directe correlatie bestaat tussen de verkoopprijs van de aandelen, de
verliezen en de winstcapaciteit van de vennootschap. Met een relatief lage long-term tax
exempt bond rate kan dit ertoe leiden dat op grond van de huidige termijn voor voorwaartse verliesverrekening van twintig jaar niet alle verliezen kunnen worden verrekend.
Voor de toepassing van art. 382 IRC dienen alle verliezen tot aan het moment van de
belangrijke aandeelhouderswisseling in aanmerking te worden genomen, derhalve ook
de eventuele verliezen uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling.1218 Hetzelfde heeft te gelden voor latente verliezen aldus art. 382 (d) IRC en art. 382 (h) IRC.1219
Anderzijds verhogen latente winsten de ‘section 382-limitation’.1220 Voorts is art. 382 IRC
ook van toepassing op verliezen die ontstaan na de belangenwijziging die voor achterwaartse verliesverrekening in aanmerking komen. Belastingplichtigen kunnen ervoor
kiezen om hun boekjaar af te sluiten bij een belangrijke aandeelhouderswisseling die
leidt tot de toepassing van art. 382 IRC.1221
Naast de hiervoor besproken aandeelhouderstoets dient tevens te worden voldaan aan de
‘continuity-of-business-enterprise limitation’, die in de volgende paragraaf aan de orde
komt.

1218 Op grond van de ‘Midyear-Change Rules’ van art. 382 (b)(3) IRC. Zie tevens B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onderdeel 14.44, ‘Operation
of Section 382 Limitation’, paragraaf [2].
1219 Zie tevens de Treasury Regulations, LexisNexis’ Code of Federal Regulations, Title 26 – Internal
Revenue, Chapter 1 – Internal Revenue Service, Department of the Treasury, Subchapter A –
Income Tax, Part 1 – Income Taxes, Normal Taxes and Surtaxes, Corporate Distributions and
Adjustments, Carryovers, § 1.382-7 Built-in gains and losses.
1220 Deze latente winsten ook in aanmerking worden genomen indien niet wordt voldaan aan de
voortzettingseis.
1221 Zie de Treasury Regulations, LexisNexis’ Code of Federal Regulations, Title 26 – Internal Revenue,
Chapter 1 – Internal Revenue Service, Department of the Treasury, Subchapter A – Income Tax,
Part 1 – Income Taxes, Normal Taxes and Surtaxes, Corporate Distributions and Adjustments, Carryovers, § 1.382-6 Allocation of income and loss to periods before and after the change date for
purposes of section 382 [26 USCS § 382].
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6.13.2.2 De ‘continuity-of-business-enterprise limitation’
De ‘continuity-of-business-enterprise limitation’ is opgenomen in art. 382 (c) IRC.1222 Op
grond van deze bepaling bedraagt de section 382-limitation nihil (dat wil zeggen, geen verrekening is mogelijk), indien het verlieslichaam de ondernemingsactiviteiten niet gedurende ten minste twee jaar na de belangenwijziging voortzet. Deze toets heeft terugwerkende kracht tot aan het moment van de belangrijke aandeelhouderswisseling.1223 Met
andere woorden, indien binnen twee jaar na de belangenwijziging de ondernemingsactiviteiten niet zijn voortgezet, dan geldt de beperking van art. 382 IRC vanaf het tijdstip van
deze belangenwijziging. Voor de vraag hoe de voortzettingseis dient te worden uitgelegd
wordt aangesloten bij de regeling van art. 368 IRC, een bepaling omtrent reorganisaties.
Het gaat er in de kern om dat de historische ondernemingsactiviteiten of een significant
deel van de historische bezittingen gedurende ten minste twee jaren worden voortgezet
of blijven behouden. Veranderingen in de locatie, belangrijke werknemers of zelfs het
stopzetten van enkele bedrijfsonderdelen zouden hierbij de voortzettingseis niet in
gevaar brengen.1224 Vanzelfsprekend is de vraag of voldaan is aan deze toets een zeer feitelijke. Dit verklaart ook vele jurisprudentie op dit gebied. Zo leverde de wijziging van de
wijze waarop de onderneming wordt gedreven, terwijl de onderneming niet substantieel
wijzigt (bijvoorbeeld de wijziging van wholesale-verkoop naar retail-verkoop) geen beperking op van de verrekening van de verliezen.1225 Als wijziging werd wel aangemerkt het
verkopen en leveren van olie, nadat eerst kolen werd geproduceerd en verkocht.1226
Indien er geen substantiële werkzaamheden worden verricht, komen de verliezen ook
niet voor verrekening in aanmerking, zo volgt uit Federal Cement Tile Co. v Commissioner.1227
In het verlengde hiervan kan worden gewezen op de specifieke regels met betrekking tot
verliesvennootschappen met ‘substantial non-business assets’. Hiervan is sprake als ten
minste 1/3 van de totale waarde van de bezittingen van de vennootschappen als zodanig
kan worden aangemerkt.1228 Bij dergelijke vennootschappen wordt de ‘net equity value’
verminderd met de waarde van deze ‘non-business assets’ (minus de daarmee samenhangende schulden), hetgeen in feite een verdere beperking van de verrekenbaarheid van de
verliezen inhoudt.

1222 Deze eis is gebaseerd op de zogeheten ‘Libson Shops doctrine’, verwijzend naar Libson Shops Inc. v
Koehler, 353 U.S. 382 (1957), waarin dit principe voor het eerst aan de orde kwam. Het ging in deze
casus om een fusie, maar nadien is deze doctrine ook van toepassing verklaard indien geen sprake
was van een fusie. Zie tevens Virginia Metal Products, Inc. v Comr. (CA3) 61-1 USTC P 9450, § 38 en
Huyler's v Comr. 38 T Ct 773. Er bestaat daarnaast diverse jurisprudentie voor de invoering van art.
382 IRC, waarin een wijziging van de activiteiten van de vennootschap met als enige doel belastingbesparing te bewerkstelligen niet werd toegestaan. Zie bijvoorbeeld R. P. Collins & Co. v United
States (1962, CA1 Mass) 303 F2d 142, Commissioner v British Motor Car Distributors, Ltd. (1960, CA9) 278
F2d 392, Frank Spingolo Warehouse Co. v Comr. 37 T Ct 1, Brown Dynalube Co. v Comr. T Ct Mem 196146, Huddle, Inc. v Comr. (F) T Ct Mem 1961-150, J. G. Dudley Co. v Comr. 36 T Ct 1122, affd (CA4) 298
F2d 750, Taft v Comr. T Ct Mem 1961-230, Thomas E. Snyder Sons Co. v Comr. (F) 34 T Ct 400, Temple
Square Mfg. Co. v Comr. (F) 36 T Ct (No. 4).
1223 B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onderdeel 14.44, ‘Operation of Section 382 Limitation’, paragraaf [5].
1224 B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onderdeel 14.44, ‘Operation of Section 382 Limitation’, paragraaf [5].
1225 Zie Goodwyn Crockery Co. v Comr. 37 T Ct 355, affd (CA6) 315 F2d 110. Deze zaak werd overigens
gewezen voor de invoering van art. 382 IRC, maar voor deze bepaling gold een soortgelijke voortzettingseis.
1226 Mill Ridge Coal Co. v Patterson (1959, CA5 Ala) 264 F2d 713. In dezelfde zin Euclid-Tennessee, Inc. v Commissioner (1965, CA6) 352 F2d 991, waarin het ging om het stopzetten van brouwerijactiviteiten die
na de aandeelhouderswijziging werden vervangen door bouwwerkzaamheden.
1227 Federal Cement Tile Co. v Commissioner (1964, CA7) 338 F2d 691.
1228 Art. 382, sub l, onderdeel 4 IRC.
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6.13.3

Beoordeling van de Amerikaanse CoC-wetgeving

Van de twaalf onderzochte CoC-regelingen die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen,
is de Amerikaanse regeling met afstand de meest complexe. Deze complexiteit is mede
ingegeven vanwege het ook overigens ingewikkelde en omvangrijke Amerikaanse belastingsysteem. De toepassing van de aandeelhouderstoets leidt bij een kwalificerende aandeelhouderswisseling tot temporisering van de verliezen op basis van de ‘long-term tax
exempt bond rate’ en de overdrachtsprijs van de aandelen. Deze temporisering leidt reeds
tot een grote belemmering om de verliezen ook daadwerkelijk te kunnen verrekenen. Bij
een laag percentage van de ‘long-term tax exempt bond rate’ in combinatie met een termijn voor voorwaartse verliesverrekening zullen belastingplichtigen dan ook niet altijd
in staat zijn om alle verliezen daadwerkelijk te verrekenen, al speelt de hoogte van de
overdrachtsprijs ook een rol. Hoewel de regeling derhalve is ingevoerd om de handel in
verlieslichamen te beperken, lijkt de conclusie louter op basis van de aandeelhouderstoets
gerechtvaardigd dat meer sprake is van een budgettaire maatregel dan een antimisbruikmaatregel. Het komt mij enigszins vreemd voor dat deze budgettaire maatregel dan is
opgenomen in de bepaling ter voorkoming van de handel in verlieslichamen en niet in de
reguliere regels voor verliesverrekening.
Naast de aandeelhouderstoets dient tevens te worden voldaan aan de ‘continuity-of-business-enterprise limitation’. Deze toets komt in grote mate overeen met de activiteitentoets die geldt in meerdere onderzochte landen en geldt als een open norm, die wordt
ingevuld op basis van de onderliggende feiten en omstandigheden. Ook hier speelt de
jurisprudentie een belangrijke rol voor wat betreft de precieze invulling van deze toets.
6.14

SA M E N VA T TI N G EN C O N C L U SI E S

In dit hoofdstuk is achtereenvolgens de CoC-wetgeving in de volgende landen aan de orde
gekomen:
• België;
• Frankrijk;
• Ierland;
• het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië;
• Oostenrijk;
• Duitsland;
• Japan;
• China;
• India;
• Australië;
• Canada;
• de Verenigde Staten.
Hoewel elk land voor zijn eigen invulling van de CoC-wetgeving heeft gekozen, is er toch
wel een zekere mate van uniformiteit te onderkennen. Deze uniformiteit uit zich op
diverse fronten:
• de ratio van de bepaling;
• de invulling van een kwalificerende aandeelhouderswijziging;
• de invulling van de ‘voortzetting van de onderneming’-eis.
De ratio van de desbetreffende CoC-bepaling lijkt in nagenoeg alle gevallen te zijn gelegen
in de wens om misbruik van handel in verlieslichamen te bestrijden. Duitsland geldt hierbij wat mij betreft als een belangrijke uitzondering, ondanks dat nog steeds gesproken
wordt van de Mantelkaufregelung. De vervanging van art. 8, lid 4, KStG door art. 8c KStG
lijkt namelijk met name ingegeven te zijn vanuit budgettaire overwegingen. In zoverre
kan naar mijn mening dan ook niet worden gesproken van een antimisbruikbepaling,
maar van een grondslagverbredende of budgettaire maatregel. Hetzelfde lijkt ook te gel-
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den voor de Amerikaanse regeling, op grond waarvan de verliesverrekening wordt getemperd op basis van een formule die afhankelijk is van de verkoopprijs van de aandelen in
het verlieslichaam en een bepaalde rentevoet (de ‘long-term tax-exempt bond rate’). De
huidige regeling in India vertoont eveneens belangrijke kenmerken van een budgettaire
maatregel, omdat thans slechts wordt aangegrepen bij de aandeelhouderstoets en uitzonderingen niet (langer) mogelijk zijn. Toch lijkt de Indiase regeling (oorspronkelijk) met
name te zijn ingegeven ter bestrijding van misbruik. Geen van de door mij onderzochte
landen kent – evenals art. 20a Wet VPB 1969 – een tegenbewijsmogelijkheid, waarbij de
belastingplichtige in de gelegenheid wordt gesteld om aan te tonen dat de verkrijging van
het kwalificerend belang in het verlieslichaam niet (in overwegende mate) is gericht op
het verkrijgen van de desbetreffende verliezen. De ‘animus compensandi’ is dus ook bij
de bepaling in deze twaalf landen niet vereist.
De conclusie ten aanzien van de uniformiteit van de regeling wordt gerechtvaardigd wanneer onderstaande tabel wordt bezien waarin de belangrijkste elementen van de CoC-wetgeving van de twaalf onderzochte landen zijn opgenomen:
Landen

CoC-bepa- Aandeelhouderstoets Activiteitentoets
ling sinds:a

België

1997

> 50% van de controle

Wijziging voldoet
– Intra-groepoveraan rechtmatige of
drachten (‘confinanciële behoeften
trole’)
– Ondernemingen in moeilijkheden

Frankrijk

1986b

–

Geen substantiële
wijziging van de activiteiten

Ierland

1976

> 50% geplaatst
kapitaal

– No major change – Verkrijgingen
in the conduct or
uit hoofde van
nature of trade
schenking, erf– No revival of small
recht
or negligible scale – Intra-groep-overof activities in a
drachten (75%)
trade

Verenigd
1970
Koninkrijk

> 50% geplaatst
kapitaal

– No major change Verkrijgingen uit
in the conduct or hoofde van schennature of trade
king, erfrecht
– No revival of small
or negligible scale
of activities in a
trade

Oostenrijk

> 75% geplaatst
kapitaal

Änderung der Identität des Steuerpflichtigen infolge
einer wesentlichen
Änderung der organisatorischen und
wirtschaftlichen
Struktur

1988

Uitzonderingen / bijzonderheden

– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht
– Sanering
– Verliezen in
stand tot bedrag
aanwezige stille
reserves
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Landen

CoC-bepa- Aandeelhouderstoets Activiteitentoets
ling sinds:a

Uitzonderingen / bijzonderheden

Duitsland

1990c

> 25% < 50% (prorata)
> 50% (volledig)

– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht
– Konzernklausel
voor intra-groepoverdrachten
(100%)
– Verliezen in
stand tot bedrag
aanwezige stille
reserves

Japan

2006

> 50% geplaatst
kapitaal

Onder andere:
– Zelfde ondernemingsactiviteiten
– Leningen/kapitaal
groter dan vijf
maal de omvang
van de gestaakte
ondernemingsactiviteiten

Vijfjaarstoetsperiode

China

1994

> 75% geplaatst
kapitaal

Reële operationele
activiteiten

– Alleen gefacilieerde reorganisaties
– Meldingsplicht
bij wijziging
activiteiten

India

1961

> 49% stemrechten –

Overlijden van een
aandeelhouder,
schenking

Australië

1964

> 50% stemrechten, ‘Identical business’
dividenden, uitdelingen

– Beursgenoteerde bedrijven
– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht

Canada

1981

> 50% van de controle
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Landen

CoC-bepa- Aandeelhouderstoets Activiteitentoets
ling sinds:a

Uitzonderingen / bijzonderheden

Verenigde
Staten

1954

– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht, aandelenoptieplannen
– Rapporteringsverplichting IRS

a
b
c

> 50% van het
Continuity of busibelang, in beginsel ness enterprise
alleen 5% aandeelhouders van belang
– Temporisering
van de verliezen
op basis van de
overdrachtsprijs
vermenigvuldigd met longterm exempt tax
bond rate

Inclusief de eventuele rechtsvoorgangers van deze bepaling.
Voor 1986 was een aandeelhouderswijziging overigens nog wel van belang op grond van de uitspraak Conseil d’Etat 18 november 1985, Ets Beauvallet.
Voor 1990 bestond er zoals vermeld in paragraaf 6.7.2 jurisprudentie op basis waarvan verliezen
onder bepaalde omstandigheden niet langer verrekenbaar waren, hetgeen uiteindelijk heeft geleid
tot de invoering van art. 8, lid 4, KStG (oud), dat per 2008 werd vervangen door art. 8c KStG.

De CoC-wetgeving van elk land dat in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen, kent zijn
eigen aandeelhouderstoets op grond waarvan een ‘change of ownership’ wordt geconstateerd, die leidt tot toepassing van de desbetreffende regeling. Deze aandeelhouderstoets
grijpt soms aan bij het boekhoudkundige begrip zeggenschap of ‘controle’ (bijv. België,
Canada), terwijl in andere gevallen de nadruk ligt op het belang dat de desbetreffende verkrijger verwerft (Duitsland). Het is lastig om uit deze aandeelhouderstoetsen voor de
Nederlandse regeling bruikbare elementen te destilleren. De reden hiervoor is tweeërlei.
In de eerste plaats dient de aandeelhouderstoets te worden geplaatst binnen de context
van de nationale regeling. De Canadese wetgeving stelt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat een
aandeelhouderswijziging niet noodzakelijkerwijs leidt tot toepassing van de regeling,
omdat van belang is of de zeggenschap wordt verkregen. In andere landen ligt de nadruk
veel meer op de verkrijger van het belang (Duitsland) en de vraag of deze verkrijger (al dan
niet tezamen met verbonden personen) een voor de toepassing van de Mantelkaufregelung kwalificerend belang verkrijgt. Voorts dient voor de beoordeling of een belang wordt
verkregen, tevens te worden gekeken naar de fiscale behandeling van bepaalde hybride
financieringsinstrumenten in het desbetreffende land. Zo kunnen financieringsinstrumenten die weliswaar juridisch gezien als vreemd vermogen hebben te hebben, maar
belangrijke kenmerken vertonen van eigen vermogen in voorkomende gevallen fiscaal
ook daadwerkelijk als eigen vermogen worden aangemerkt. Daarmee zou tevens een
belang kunnen worden verkregen. Vanwege de verschillende invulling die landen aan de
kwalificatie van het begrip belang hebben gegeven, ligt een uniforme benadering van het
begrip belang die slechts zou gelden voor de onderliggende CoC-wetgeving naar mijn
mening niet voor de hand.
In de tweede plaats ben ik van mening dat voor de Nederlandse regeling van art. 20a Wet
VPB 1969 geen separaat begrip ‘belang’ dient te worden geïntroduceerd. Dit maakt de
regeling nog gecompliceerder dan hij thans al is en komt de rechtszekerheid niet ten
goede. Ook vanuit een oogpunt van consistentie en eenvoud van wetgeving ligt een separate invulling van het begrip belang niet voor de hand. Weliswaar kleven aan het huidige
begrip belang in de Wet VPB 1969 zoals dit voorkomt in art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 en
art. 20a Wet VPB 1969 nog vele onduidelijkheden (zie hierover uitgebreid paragraaf 5.3.3),
het creëren van een nieuw begrip ‘belang’ of ‘controle’ lost dit probleem niet op. Een
nieuw begrip roept naar verwachting weer nieuwe vragen op die naar mijn stellige verwachting ten principale overeen zullen komen met de bestaande vragen die thans ten
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aanzien van het begrip ‘belang’ kunnen worden gesteld. Vervanging van een term door
een nieuwe term leidt derhalve niet tot meer duidelijkheid, tenzij dit begrip volledig afgebakend zou zijn. Ik heb echter begrip voor de keuze van de wetgever voor een materiële
toetsing van het begrip ‘belang’. Ik zou er daarom veel meer voor willen pleiten dat de fiscale wetgever of de beleidsuitvoerder met meer duidelijkheid zou komen over de invulling van het begrip belang voor de Wet VPB 1969. Voor de toepassing van art. 20a Wet VPB
1969 is het ook niet nodig om het begrip belang te wijzigen. Doorslaggevend is of een persoon kan profiteren van de onderliggende verliezen. En of dit nu gebeurt via het houden
van aandelen, financiële derivaten of hybride financieringsinstrumenten doet minder ter
zake.
Toch zijn er wel enkele bruikbare elementen te halen uit de aandeelhouderstoets in de
CoC-wetgeving van de onderzochte twaalf landen. Allereerst valt op dat nagenoeg alle landen in hun CoC-wetgeving ervoor hebben gekozen om de regeling van toepassing te laten
zijn, indien het belang of de controle van het verlieslichaam voor meer dan 50% wijzigt.
Belangrijke uitzondering hierop is Frankrijk, maar dit land heeft ervoor gekozen om überhaupt niet aan te grijpen bij de achterliggende aandeelhouders. Oostenrijk en China hebben de grens op 75% gesteld, hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat China bij belangenwijzigingen van minder dan 75% überhaupt geen verliesverrekening toestaat. Deze
conclusie roept opnieuw de vraag op of de Nederlandse fiscale wetgever zou moeten overwegen of de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet tevens zou moeten aansluiten bij
een wijziging van meer dan de helft van het belang (al dan niet per (groep van) verkrijger(s)). Ik denk dat deze vraag serieuze overweging verdient, maar wel in combinatie met
andere wijzigingen van art. 20a Wet VPB 1969 (zie hoofdstuk 7 hierna). Voor de goede
orde merk ik op dat dit dus geen andere invulling van het begrip belang vergt, maar
slechts een kwantitatieve aanpassing van een kwalificerende belangenwijziging.
Uit de analyse van de CoC-wetgeving in de twaalf genoemde landen in dit hoofdstuk kan
nog een aantal belangrijke conclusies worden getrokken. Maar liefst tien van de twaalf
landen hebben ervoor gekozen om een zekere vorm van activiteitentoets in te voeren.
Deze activiteitentoets wordt weliswaar door elk specifiek land ingevuld op basis van een
bepaalde terminologie (bijvoorbeeld rechtmatige of financiële behoeften of ‘no major
change in the conduct or nature of trade’), in alle gevallen betreft het een niet eenduidig
gespecificeerde open norm. Hierbij zijn in voorkomende gevallen door de desbetreffende
wetgever, het Ministerie van Financiën of de belastingdienst nadere richtlijnen gegeven
over de invulling hiervan. De jurisprudentie heeft echter bij vele landen een belangrijke
rol gespeeld in de verdere invulling van deze open norm. Zoals opgemerkt in mijn beoordeling van de CoC-wetgeving in de onderzochte twaalf landen, spreekt het gebruik van
een open norm mij erg aan. Hierbij kan nog wel de vraag worden gesteld of voor de CoCwetgeving een specifieke norm zou moeten gelden dan wel of een meer algemene, op misbruik gerichte norm de voorkeur verdient en/of bruikbaar is. Op deze vraag ga ik nader in
het volgende hoofdstuk in.
Geen van de landen, met uitzondering van Duitsland, kent een pro-rata-partebenadering,
op grond waarvan slechts een gedeelte van de verliezen komt te vervallen. Bij Duitsland
geldt deze benadering bij overdrachten van meer dan 25 tot 50%. Er lijkt dan ook te kunnen worden geconcludeerd dat de meeste landen een dergelijke regeling te complex en/
of onnodig vinden.
Voorts hebben vele landen – onder andere Australië, Canada, Ierland, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten – een regeling opgenomen op welke wijze omgegaan
dient te worden met binnenjaarse verliesverrekening. Ook wordt in diverse regelingen
rekening gehouden met latente verliezen en winsten. Wat opvalt is dat in geen van deze
regelingen ervoor is gekozen om verliezen uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging toe te rekenen aan het voorgaande respectievelijk volgende jaar. In Canada geldt
zelfs een verplichte boekjaarafsluiting bij wijziging van de controle. De kern van alle regelingen is dat resultaten voor en na het boekjaar wordt gesplitst, hetzij op basis van een
tussentijdse balans, hetzij op basis van een tijdsgelange benadering. Uit de door mij uitgevoerde analyse is niet gebleken dat landen hierbij op IT-problemen stuiten. Dit sterkt mij
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in de conclusie dat de Nederlandse wetgever met de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969
per 1 januari 2011, waarbij de gekozen systematiek volledig is ingegeven om automatiseringstechnische redenen, de plank wetstechnisch volledig heeft misgeslagen (zie
paragraaf 5.3.1.1).
De meeste landen kennen daarnaast een regeling voor verkrijgingen krachtens erfrecht
of schenking, in sommige gevallen aangevuld met een uitzondering voor overdrachten
binnen de groep of voor beursgenoteerde bedrijven. De Verenigde Staten kent daarnaast
een uitzondering voor verkrijgingen krachtens aandelenoptieplannen. België en Oostenrijk hebben een specifieke bepaling opgenomen voor ondernemingen in moeilijkheden
dan wel ondernemingen die ter behoud van arbeidsplaatsen geherstructureerd worden.
Een soortgelijke regeling in Duitsland (de Sanierungsklausel) is echter door de Europese
Commissie als staatssteun aangemerkt.
Tot slot kan worden opgemerkt dat alleen Duitsland en Oostenrijk een regeling kennen,
op grond waarvan de verliezen in stand blijven tot aan het bedrag van de op het moment
van de belangrijke aandeelhouderwijziging aanwezige stille reserves. In Canada mag een
‘deemed disposition’ in aanmerking worden genomen, zijnde een herwaardering van een
activum naar de waarde in het economische verkeer. In deze drie landen wordt de angel
van de CoC-bepaling derhalve deels beperkt op soortgelijke wijze als dat geschiedt met
art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969, zij het dat in Duitsland en Oostenrijk geen daadwerkelijke
herwaardering is toegestaan.
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7

Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in
verlieslichamen

7.1

IN L E ID I N G

In de vorige hoofdstukken ben ik ingegaan op de invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening. Hierbij heb ik de huidige en historische kaders binnen de Wet VPB 1969
geschetst en ben ik ingegaan op de ratio van verliesverrekening. Vervolgens is nader ingegaan op de ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen gevolgd door een
uitgebreide positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969. Daarna is stilgestaan bij
de overeenkomstige bepaling tegen de handel in verlieslichamen in 12 andere landen. In
dit hoofdstuk beoordeel ik of en in hoeverre het huidige art. 20a Wet VPB 1969 op adequate wijze is vormgegeven aan de hand van de door mij gekozen toetsingskaders (kwaliteitseisen). Deze kwaliteitseisen zijn afgeleid uit de nota ‘Zicht op wetgeving’1229 en zijn
in paragraaf 1.3.1 aan bod gekomen:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.
In paragraaf 7.2 beoordeel ik het huidige art. 20a Wet VPB 1969 aan de hand van deze kwaliteitseisen om vervolgens tot een algemeen kwaliteitsoordeel over deze bepaling te
komen. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 stilgestaan bij de bruikbare elementen van de
buitenlandse bepalingen tegen de handel in verlieslichamen, zoals deze tevens aan bod
zijn gekomen in hoofdstuk 6. In paragraaf 7.4 ga ik dieper in op de wenselijkheid van het
gebruik van een open norm in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Hierbij
onderzoek ik enkele bestaande bepalingen en in het fiscale recht ontwikkelde leerstukken, die mogelijk bruikbaar zijn voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969. In paragraaf 7.5
wordt vervolgens een voorstel gedaan voor een bepaling in de Wet VPB 1969 tegen de handel in verlieslichamen die (zo veel mogelijk) voldoet aan de door mij gestelde kwaliteitseisen.
In hoofdstuk 5 heb ik 32 technische knelpunten gesignaleerd in het huidige art. 20a Wet
VPB 1969, die puntsgewijs zijn opgenomen in paragraaf 5.10. Deze knelpunten gelden
naast de door mij in hoofdstuk 4 geformuleerde kritiekpunten op het huidige art. 20a Wet
VPB 1969, namelijk dat (i) art. 20a Wet VPB 1969 vanuit een civieljuridische invalshoek
een onzuivere vorm van Durchgriff is en (ii) dat de ‘animus compensandi’ (ten onrechte)
niet vereist is. Zo heb ik bijvoorbeeld in paragraaf 5.3.4.2.D onder verwijzing naar mijn
artikel in MBB 2009/91230 een voorstel gedaan om het toepassingsbereik van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 te verduidelijken respectievelijk te verruimen door overdrachten aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijke persoon te sauveren. Evenzo heb ik in paragraaf 5.4 betoogd dat het opnemen van een specifiek begrip ‘beleggingen’ voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969
achterwege kan blijven, aangezien in mijn optiek aangesloten kan worden bij de regels
voor de vermogensetikettering in de Wet IB 2001. In dit hoofdstuk zal ik niet opnieuw
1229 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2.
1230 Zie D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe concernuitzonderingsbepaling van art. 20a Wet VPB 1969:
Nog één keer HR 22 september 2006’, MBB 2009 nr. 9, p. 330-335.
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aandacht besteden aan deze knelpunten. Veelal heb ik ter plaatse aanbevelingen gedaan
voor een verbetering van de huidige bepaling, dan wel heb ik aangegeven dat de staatssecretaris van Financiën een nadere verduidelijking zou moeten geven over de uitleg van
art. 20a Wet VPB 1969 in een specifieke situatie. Uiteraard spelen deze knelpunten wel
een rol in de beoordeling van art. 20a Wet VPB 1969 op basis van de door mij gekozen toetsingskaders. In zoverre zullen deze knelpunten in dit hoofdstuk wel opnieuw aan bod
komen. In mijn voorstel voor wenselijk recht in paragraaf 7.5 beoog ik de door mij gesignaleerde knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen door een voorstel te doen voor een
gewijzigd art. 20a Wet VPB 1969 dat (zo veel mogelijk) voldoet aan de door mij gestelde
kwaliteitseisen. Ik sluit af met een samenvatting en de belangrijkste conclusies in
paragraaf 7.6.
7.2

B E O O R DE L IN G V AN H E T H U ID I G E A R T. 2 0 A W E T VP B 1 9 6 9

Zoals vermeld in de inleiding beoordeel ik het huidige art. 20a Wet VPB 1969 in deze paragraaf aan de hand van de door mij gekozen toetsingskaders (kwaliteitseisen). Deze beoordeling kan niet los worden gezien van mijn analyse van art. 20a Wet VPB 1969 zoals
beschreven in hoofdstuk 4 en 5 en de plaats van art. 20a Wet VPB 1969 in het systeem van
verliescompensatie zoals vormgegeven in hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969, zoals
beschreven in hoofdstuk 3. In deze paragraaf zal niet opnieuw uitgebreid worden ingaan
op de door mij gesignaleerde technische knelpunten uit hoofdstuk 5 en de twee belangrijkste kritiekpunten die in hoofdstuk 4 zijn geconstateerd. Wel zal ik deze punten meewegen in mijn beoordeling van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 binnen de door mij
gekozen toetsingskaders. Vanzelfsprekend kan hierbij niet aan elk knelpunt hetzelfde
gewicht worden toegekend, aangezien sommige knelpunten in mijn optiek zwaarder dienen mee te wegen dan andere.
7.2.1

Toetsingskaders

7.2.1.1
Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen
Zoals aangegeven in paragraaf 1.3.1 is rechtmatigheid volgens de nota ‘Zicht op wetgeving’ de meest wezenlijke kwaliteitseis voor wetgeving.1231 Daarnaast is veel wetgeving
gericht op de verwerkelijking van rechtsbeginselen, bijvoorbeeld op de bescherming van
kwetsbare belangen of het bevorderen van de rechtszekerheid. Onrechtmatigheid kan
bovendien leiden tot rechterlijk ingrijpen, hetgeen de effectiviteit van een maatregel kan
frustreren.
Hoewel fundamentele kritiek kan worden geuit op de invoering van een bepaling in de
Wet VPB 1969 die aangrijpt bij belangenwijzigingen, heb ik in hoofdstuk 4 geconcludeerd
dat deze fundamentele kritiek ten dele onterecht is. Ook in het civiele recht wordt immers
in voorkomende gevallen ‘doorgekeken’ naar de achterliggende aandeelhouders van een
vennootschap, indien het ter zake doende recht niet leidt tot een redelijke en billijke uitkomst (paragraaf 4.3.1.1). In die zin is het op zichzelf niet verwonderlijk dat het fiscale
recht in bijzondere situaties ook ‘doorkijkt’ naar de daadwerkelijk belanghebbenden bij
(in dit geval) de compensabele verliezen van een lichaam dat is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Ik heb daarom begrip voor de door de wetgever
gemaakte keuze om een bepaling als art. 20a Wet VPB 1969 in te voeren. Art. 20a Wet VPB
1969 is daarmee in mijn optiek op zichzelf niet onrechtmatig. Dit laat onverlet dat naar
mijn mening sprake is van een onzuivere vorm van ‘Durchgriff’. Daarnaast is het systeem
van de Wet VPB 1969 weliswaar gebaseerd op het totaalwinstbeginsel, waarop art. 20a

1231 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2, p. 24.
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Wet VPB 1969 ontegenzeggelijk een inbreuk vormt, maar dit betekent niet dat deze
inbreuk op het totaalwinstbeginsel als onrechtmatig is aan te merken.1232
Desalniettemin heb ik in de voorgaande hoofdstukken op diverse plaatsen geconcludeerd
dat enkele onderdelen van art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening wel degelijk onrechtmatig kunnen zijn dan wel dat onvoldoende rekening is gehouden met de algemene
rechtsbeginselen zoals het rechtszekerheidsbeginsel, het rechtsgelijkheidsbeginsel en het
rechtvaardigheidsbeginsel. Zo kan art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening in voorkomende gevallen strijdig zijn met de vrijheid van vestiging ex art. 49 VwEU (zie
paragraaf 5.8). Daarnaast staat er ten onrechte geen rechtsmiddel open tegen de afwijzing
van een verzoek om toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 (paragraaf 5.5.5) en kan
er een lacune in de rechtsbescherming ontstaan bij toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB
1969 (paragraaf 5.7.2.1). Op deze onderdelen voldoet art. 20a Wet VPB 1969 niet aan de
kwaliteitseis van rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
Voorts is op enkele plaatsen geconstateerd dat de uitleg van de staatssecretaris van Financiën in zijn hoedanigheid van beleidsuitvoerder ook strijdig lijkt met bestaande jurisprudentie, bijvoorbeeld bij toepassing van de concernuitzonderingsbepaling (paragraaf
5.3.4.2).1233
Bruijsten heeft drie algemene rechtsbeginselen genoemd waaraan fiscale wetgeving naar
zijn mening dient te voldoen: het rechtszekerheidsbeginsel, het rechtsgelijkheidsbeginsel
en het rechtvaardigheidsbeginsel.1234 Ten aanzien van het rechtvaardigheidsbeginsel kan
worden opgemerkt dat, wanneer men het bestaan van art. 20a Wet VPB 1969 op zichzelf
accepteert, aan het rechtvaardigheidsbeginsel gedeeltelijk lijkt te zijn voldaan. Gedeeltelijk, omdat mijn voornaamste kritiekpunt op het huidige art. 20a Wet VPB 1969 is dat er
geen tegenbewijsmogelijkheid is, waardoor verliezen alsnog verrekenbaar zijn indien de
verkrijger van een belang aannemelijk maakt dat de verkrijging van dit belang niet in
overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen. Dit is naar mijn mening
niet in overeenstemming met het rechtvaardigheidsbeginsel en leidt tot overkill (zie
tevens paragraaf 7.2.1.2). De voornaamste kritiek op art. 20a Wet VPB 1969 zoals blijkt uit
de literatuur is het bestaan van de bepaling zelf en niet het ontbreken van een tegenbewijsregeling.1235 Waarom zou een belastingplichtige niet op enigerlei wijze mogen proberen om zijn verliezen goed te maken door een verlieslichaam te verkopen? Ik verwijs kortheidshalve naar hetgeen hierover in hoofdstuk 4 is opgemerkt.
Fiscale wetgeving dient naar de mening van Bruijsten een zekere mate van logische gaafheid te bevatten, hetgeen naar zijn mening betekent dat moet zijn voldaan aan de formeel-logische vereisten van volledigheid, betrouwbaarheid en consistentie. In mijn optiek
kan art. 20a Wet VPB 1969 deels als ‘logisch gaaf’ worden beschouwd,1236 alhoewel de wettekst niet in alle gevallen in overeenstemming lijkt te zijn met de parlementaire toelichting. Daarnaast heb ik geconstateerd dat art. 20a Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen
niet (voldoende) werkt, zodat in zoverre geen sprake is van volledigheid en betrouwbaarheid. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB
1969 in de situatie van ongerealiseerde verliezen (paragraaf 5.6.3.2).
De kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van algemene rechtsbeginselen is –
zoals de nota ‘Zicht op wetgeving’ ook stelt – dermate fundamenteel dat het niet voldoen
aan deze kwaliteitseis per definitie onacceptabel is. Art. 20a Wet VPB 1969 dient daarmee

1232 Dat zou overigens tot gevolg hebben dat elke inbreuk op het totaalwinstbeginsel mogelijk als
onrechtmatig kunnen worden aangemerkt. Mijns inziens kan in dit kader beter worden gesproken van ‘rechtsonzuiverheid’.
1233 Op basis van de huidige stand van de jurisprudentie is echter onzeker of deze visie van de Staatssecretaris van Financiën ook daadwerkelijk onjuist is. Ik heb echter in paragraaf 5.3.4.2 een ruimer toepassingsbereik van de concernuitzonderingsbepaling bepleit.
1234 C. Bruijsten, ‘De verhouding tussen rechtsbeginselen en belastingwetgeving’, WFR 2002/715.
1235 Zie bijvoorbeeld L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/
1215.
1236 Al is de wijze waarop deze logische gaafheid in art. 20a Wet VPB 1969 is vormgegeven – met name
als gevolg van de vele dubbele ontkenningen – geenszins ‘logisch’ of ‘gaaf’ te noemen.
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dan ook in elk geval te worden aangepast, voor zover deze bepaling als onrechtmatig kan
worden beschouwd, dan wel voor zover sprake is van strijdigheid met de algemene rechtsbeginselen. Het huidige art. 20a Wet VPB 1969 voldoet in mijn optiek niet aan deze kwaliteitseis.
7.2.1.2
Doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid
Art. 20a Wet VPB 1969 is ingevoerd ter vervanging en aanscherping van art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969. In paragraaf 4.4.1 zijn de belangrijkste knelpunten van art. 20, lid 5, (oud)
Wet VPB 1969 opgesomd:
1. Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was niet van toepassing, indien de belastingplichtige
geen materiële onderneming dreef, maar zich bezighield met beleggen.
2. Aandelen in een verlieslijdend lichaam die zijn activiteiten duurzaam had ingekrompen konden worden overgedragen en nog enige tijd in afgeslankte vorm door de
nieuwe aandeelhouders worden voortgezet, waarbij dan tevens nieuwe (beleggings)activiteiten konden worden ingebracht. Het stringente stakingscriterium van
90% bood hierbij voldoende ruimte om art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 buiten toepassing te laten.
3. De regeling was niet van toepassing in geval van zogeheten interne aandeelhouderswisselingen.
4. Er bestond bezwaar tegen de mogelijkheid van de overdracht van verliezen van vennootschappen die weliswaar ondernemingsactiviteiten verrichtten, maar waarbij de
winst voor een groot deel werd behaald met activa die als beleggingsobject kunnen
worden verhandeld. Bij overdracht zouden de nieuwe aandeelhouders de beschikbare
verliezen kunnen benutten door de inbreng van soortgelijke activa, waardoor strikt
genomen geen sprake zou zijn van een andersoortige activiteit, terwijl evenmin sprake
zou zijn van beleggen.
In mijn optiek kan (op basis van het huidige art. 20a Wet VPB 1969) gesteld worden dat
deze knelpunten met de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 zijn opgelost. In zoverre is
art. 20a Wet VPB 1969 dan ook een doeltreffend instrument gebleken om de in de ogen
van de wetgever ongewenste situaties die zich voordeden onder de vigeur van art. 20,
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te bestrijden. Desalniettemin heeft de wetgever na de invoering
van art. 20a Wet VPB 1969 enkele malen moeten ingrijpen, omdat art. 20a Wet VPB 1969
in de praktijk niet de beoogde werking had. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invoering
van art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 (de codificatie van de ‘directe samenhang’-jurisprudentie) per 1 januari 2002, hetgeen de wetgever aanvankelijk had verzuimd. Voorts kan worden gewezen op de aanscherping van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 in
verband met het arrest HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42,
V-N 2008/56.22, en de daarop volgende handel in ‘winstlichamen’.
Daarnaast zal de wetgever mogelijk opnieuw moeten ingrijpen indien blijkt dat de Hoge
Raad mijn visie deelt dat art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is ten aanzien van
ongerealiseerde verliezen (paragraaf 5.6.3.2). Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van mijn conclusie dat de beleggingstoets niet afdoende werkt bij de afwezigheid van
enig bezit dan wel een vennootschap die nimmer werkzaamheden heeft verricht en
slechts kosten heeft gemaakt (paragraaf 5.4.3.2 en 5.5.6), alsook mijn conclusie dat op
basis van de huidige tekst van de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20, lid 4,
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 slechts de omvang van de werkzaamheden van belang
lijkt te zijn en niet de aard (paragraaf 5.5.3.2). In zoverre dient derhalve te worden afgewacht of art. 20a Wet VPB 1969 in zijn huidige vorm ten aanzien van deze punten voldoende doeltreffend is.
Art. 20a Wet VPB 1969 is naar mijn mening verre van doelmatig en evenredig. Dit blijkt
niet alleen uit een van mijn belangrijkste kritiekpunten op art. 20a Wet VPB 1969 – het
ontbreken van een adequate tegenbewijsregeling – maar tevens uit de door mij gesignaleerde technische knelpunten zoals opgesomd in paragraaf 5.10. Veruit de meeste aldaar
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omschreven knelpunten gaan over situaties waarin art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn
mening ten onrechte van toepassing is en daarmee leidt tot een onredelijke en onbillijke
uitkomst. Er is dan ook sprake van een onnodige vorm van overkill, omdat de toepassing
van art. 20a Wet VPB 1969 in deze genoemde situaties zijn doel voorbij schiet. Art. 20a
Wet VPB 1969 is immers ingevoerd om ongewenste handel in verlieslichamen te voorkomen en in de daar aangegeven situaties is hiervan (naar mijn mening) geen sprake. Ik verwijs in dit verband tevens naar de nota ‘Zicht op wetgeving’ (zie paragraaf 1.3.1), waarin
is opgemerkt dat uit het beginsel van evenredigheid tevens voortvloeit dat de overheid
zorg dient te dragen voor een redelijke verhouding tussen de baten en lasten die uit de
regeling kunnen voortvloeien. Indien een bepaling zoveel technische knelpunten bevat,
waaruit blijkt dat sprake is van (ongerechtvaardigde) overkill, komt het mij voor dat deze
redelijke verhouding ver te zoeken is.1237 Ten aanzien van de toetsingskaders doelmatigheid en evenredigheid scoort art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening dan ook onvoldoende.
7.2.1.3
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
In paragraaf 1.3.1 is opgemerkt dat uit de nota ‘Zicht op wetgeving’ volgt dat wetten die
niet of onvoldoende uitvoerbaar of handhaafbaar zijn, tot een symbool, een dode letter,
dreigen te verworden. Wanneer gekeken wordt naar de door de wetgever gekozen bewijslastverdeling ten aanzien van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (zie paragraaf
5.7.1), dan lijkt art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar.
Als gevolg van de gekozen bewijslastverdeling leidt immers in beginsel elke kwalificerende wijziging van het belang in belangrijke mate tot verval van de verliezen, tenzij de
belastingplichtige succesvol een beroep kan doen op een van de genoemde uitzonderingsbepalingen. Tevens blijft de belasting voor het bestuurlijke apparaat op deze wijze zo
beperkt mogelijk. Aangezien de belastingplichtige doorgaans zelf over de benodigde gegevens beschikt om aannemelijk te maken dat voldaan is aan een van de uitzonderingsbepalingen, vind ik de door de wetgever gekozen bewijslastverdeling alleszins redelijk.
De uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid zijn echter tevens afhankelijk van de capaciteit en de deskundigheid van het uitvoerend apparaat (lees: de Belastingdienst) en de
samenwerking tussen uitvoerende organisaties. Uit dit onderzoek (zie met name
hoofdstuk 5) is wel gebleken dat art. 20a Wet VPB 1969 een complexe bepaling is, waarvoor in voorkomende gevallen grondige bestudering van de wettekst en toelichting noodzakelijk is. Dit maakt art. 20a Wet VPB 1969 echter niet onuitvoerbaar of niet-handhaafbaar, aangezien meerdere wettelijke bepalingen bijzonder complex zijn. Tegelijkertijd
ben ik van mening dat een bepaling tegen de handel in verlieslichamen op eenvoudiger
wijze kan worden vormgegeven (zie hierna), hetgeen de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ook ten goede komt.
7.2.1.4
Consistentie en begrijpelijkheid
Art. 20a Wet VPB 1969 voldoet naar mijn mening aan de kwaliteitseis consistentie. De
samenloop tussen art. 20a Wet VPB 1969 en overige in de Wet VPB 1969 opgenomen wetsbepalingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de fiscale eenheid, zie art. 15ae, lid 3 en 5, Wet
VPB 1969) is weliswaar in voorkomende gevallen complex te noemen, maar lijkt wel consistent. Dit laat onverlet dat in voorkomende gevallen onduidelijkheid kan bestaan over
de invulling van een bepaald begrip, bijvoorbeeld ten aanzien van het begrip ‘belang’.
Zoals is gebleken in hoofdstuk 6, lijkt consistentie ook (deels) te bestaan ten aanzien van
de vormgeving van een bepaling tegen ongewenste handel in verlieslichamen in de door
mij onderzochte landen. Dit lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat in vele landen een
uniforme dan wel overeenkomstige gedachte bestaat ten aanzien van de behandeling van
ongewenste handel in verliezen. Voor zover het art. 20a Wet VPB 1969 betreft, is naar
mijn mening echter geen sprake van een bewuste keuze van de wetgever om een bepaling
1237 Hetgeen overigens ook niet bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie van een dergelijke bepaling.
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in te voeren die (enigszins) consistent is met een soortgelijke bepaling in andere landen.
In de parlementaire geschiedenis van art. 20a Wet VPB 1969 (dan wel van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969) heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden voor de stelling dat de
invoering van deze bepaling is gebaseerd op keuzes die door de wetgevers van andere landen op dit gebied zijn gemaakt. In zoverre lijkt deze consistentie op toeval te berusten.
Evenzo kan betoogd worden dat de desbetreffende onderzochte landen kennelijk vanuit
een uniforme rechtsfilosofische grondgedachte het bestaansrecht van een bepaling tegen
de handel in verlieslichamen rechtvaardigen.
Art. 20a Wet VPB 1969 is niet eenvoudig, duidelijk en toegankelijk. Daarmee wordt niet
voldaan aan de kwaliteitseis begrijpelijkheid. Dit geldt a fortiori wanneer art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 wordt vergeleken met de huidige tekst van art. 20a Wet VPB 1969.
Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 voldeed weliswaar niet in de praktijk, maar nog steeds
is onduidelijk waarom de wetgever niet heeft willen volstaan met een aanpassing van
deze (wel goed leesbare) bepaling in plaats van de invoering van een geheel herziene, zeer
gedetailleerde bepaling. Ik kan dit niet anders verklaren dan dat de wetgever de wens
heeft gehad volledig ‘grip’ te krijgen op de handel in verlieslichamen.1238 In de nota ‘Zicht
op wetgeving’ wordt hierover opgemerkt dat dergelijke verfijnde regels er vaak toe leiden
– mede door controleproblemen – dat het met de wet beoogde resultaat niet bereikt
wordt, omdat deze regels dan zowel ten aanzien van de rechtszekerheid als de doeltreffendheid tekort schieten. Dit laatste lijkt ten aanzien van art. 20a Wet VPB 1969 in mindere mate het geval (zie mijn commentaar in de vorige paragrafen).
Meer specifiek kan worden opgemerkt dat uit de opsomming van de technische knelpunten zoals opgenomen in paragraaf 5.10 blijkt, dat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969
niet in alle gevallen duidelijk is. Zo is de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 niet altijd volledig in overeenstemming met de bijbehorende toelichting. Dit leidt tot onduidelijkheid en
dient in mijn optiek waar mogelijk vermeden te worden, bij voorkeur door een aanpassing van de wettekst dan wel (bij goedkeurend beleid) in de vorm van een toezegging van
de staatssecretaris van Financiën in een beleidsbesluit. Evenzo kan voor het begrip ‘beleggingen’ naar mijn mening worden aangesloten bij de regels voor de vermogensetikettering zoals deze gelden in de Wet IB 2001 en is geen separaat begrip ‘beleggingen’ voor de
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 noodzakelijk.
Concluderend ben ik van mening dat art. 20a Wet VPB 1969 op een begrijpelijkere (en dus:
eenvoudigere) wijze kan worden vormgegeven, zonder dat hierbij de door de wetgever
kennelijk gewenste ‘grip’ op de ongewenste handel in verlieslichamen wordt verloren.1239
In het vervolg van dit hoofdstuk ga ik hier verder op in.
7.2.2

Algemeen kwaliteitsoordeel over het huidige art. 20a Wet VPB 1969

In deze paragraaf heb ik art. 20a Wet VPB 1969 beoordeeld aan de hand van de door mij
gekozen toetsingskaders (kwaliteitseisen), afgeleid uit de nota ‘Zicht op wetgeving’:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.
Wanneer deze vier kwaliteitseisen tezamen in ogenschouw worden genomen, kan worden geconstateerd dat het huidige art. 20a Wet VPB 1969 de toets der kritiek niet in vol1238 In gelijke zin E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a
Wet VPB 1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532.
1239 Zie in dit verband tevens paragraaf 4 van R.L.G. van den Heuvel, ‘Kan Duitse jurisprudentie bijdragen aan de invulling van ons beginsel van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid?’, WFR
2011/1667. Van den Heuvel gaat aldaar in op een uitspraak van het Duitse BFH, dat oordeelde dat
een Duitse regeling voor verliesverrekening in de inkomstenbelasting onbegrijpelijk was en daarmee in strijd kwam met het grondwettelijke beginsel van Normenklarheit. Interessant is de vraag
of art. 20a Wet VPB 1969 de Duitse toetssteen van Normenklarheit zou kunnen doorstaan.
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doende mate kan doorstaan. Weliswaar heb ik geconcludeerd dat (in voldoende mate) voldaan wordt aan de kwaliteitseisen doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid
en consistentie, ten aanzien van de overige genoemde kwaliteitseisen concludeer ik dat
het huidige art. 20a Wet VPB 1969 te kort schiet. Deze tekortkomingen die in paragraaf
7.2.1 en in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid aan bod zijn gekomen, zijn in mijn
optiek dusdanig fundamenteel en wegen zwaarder dan de overige genoemde kwaliteitseisen, dat ik niet anders kan concluderen dan dat art. 20a Wet VPB 1969 zo spoedig mogelijk
dient te worden aangepast. In paragraaf 7.4 doe ik een voorstel voor een dergelijke aanpassing, waarbij ik zo veel mogelijk rekening zal houden met de door mij geconstateerde
tekortkomingen in het huidige art. 20a Wet VPB 1969.
7.3

B R UI KB A R E E L E M E N T E N V A N D E C O C- W E T G E V IN G I N D E
TW AA L F O N DE R Z O C H T E L A N D E N

In hoofdstuk 6 heb ik de twaalf door mij onderzochte landen onderworpen aan een beoordeling. Hierbij heb ik paragraaf 6.14 een samenvatting gegeven van de bruikbare elementen uit de CoC-wetgeving van de desbetreffende landen, die naar mijn mening ook van
belang kunnen zijn voor art. 20a Wet VPB 1969. Ik som ze hier nogmaals puntsgewijs op:
• Nagenoeg alle onderzochte landen sluiten voor een kwalificerende wijziging van het
belang respectievelijk de controle aan bij een wijziging meer dan 50% (in sommige
gevallen zelfs 75% of meer), al dan niet per (groep van) verkrijger(s). In mijn optiek verdient het aanbeveling hierbij aan te sluiten. Het gaat daarbij dus om een kwantitatieve
aanpassing van een kwalificerende belangenwijziging.
• Tien van de twaalf landen kennen een vorm van activiteitentoets, waarbij sprake is van
een open norm, die in voorkomende gevallen is aangevuld met nadere richtlijnen van
de wetgever, het Ministerie van Financiën of de desbetreffende belastingdienst. Ik ben
een voorstander van een dergelijke open norm, omdat hiermee ‘overkill’ zo veel mogelijk vermeden wordt. Wel dient de open norm praktisch gezien uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn en mag deze niet leiden tot rechtsonzekerheid. Voorts dient een afweging te worden gemaakt tussen een specifiek voor art. 20a Wet VPB 1969 ontwikkelde
norm versus een reeds bestaande en tevens bruikbare norm.
• Een pro-rata-partebenadering voor wijzigingen in het belang die kleiner zijn dan 100%
dient op pragmatische gronden te worden afgewezen.
• Vele van de onderzochte landen hebben een regeling getroffen ten aanzien van de
behandeling van binnenjaarse verliesverrekening in het jaar van de belangenwijziging. De meeste van deze regelingen zijn eenvoudiger vormgegeven dan de regeling
van art. 20a Wet VPB 1969.
• Uitzonderingen ten aanzien van de aandeelhouderstoets dienen te blijven bestaan, bijvoorbeeld ten aanzien van verkrijgingen krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht en mogelijk ook ten aanzien van beursgenoteerde bedrijven. Mogelijk kunnen
dergelijke uitzonderingen worden ondervangen door het opnemen van een algemene
tegenbewijsregeling.
• De regeling voor herwaardering van vermogensbestanddelen zoals opgenomen in het
huidige art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 dient in beginsel te blijven bestaan. Slechts drie
landen kennen een soortgelijke of minder vergaande maatregel.
De bovenstaande punten dienen naar mijn mening zo veel mogelijk te worden meegenomen in een voorstel voor een herziene bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In
hoofdstuk 6 heb ik tevens geconcludeerd dat geen van de door mij onderzochte landen –
evenals art. 20a Wet VPB 1969 – een tegenbewijsmogelijkheid kent, waarbij de belastingplichtige in de gelegenheid wordt gesteld om aan te tonen dat de verkrijging van het kwalificerend belang in het verlieslichaam niet (in overwegende mate) is gericht op het verkrijgen van de desbetreffende verliezen. De ‘animus compensandi’ is dus ook bij de bepaling in deze twaalf landen niet vereist. Desalniettemin ben ik van mening (zie tevens
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paragraaf 4.3.1.1) dat dit een tekortkoming in de huidige regeling is die zou moeten worden opgeheven in een voorstel voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969.
7.4

O P E N N O R M B IJ E E N B E P A L I N G TE G E N DE H A N D E L I N
VE R L IE S L I C H A M E N

De geschiedenis heeft geleerd dat zonder een specifieke wettelijke basis de handel in verlieslichamen niet (voldoende) kan worden bestreden. Zie in dit kader het reeds in
paragraaf 4.3.2.1 aan de orde gestelde arrest HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/
64 en de daarop volgende resolutie van de staatssecretaris van Financiën van 13 maart
1962.1240 Met andere woorden: wanneer men de handel in verlieslichamen wenst te
bestrijden, dan is daarvoor een wettelijke basis nodig. Ook binnen het leerstuk van fraus
legis lijkt geen aanknopingspunt te vinden om – bij gebreke aan een wettelijke bepaling
tegen de handel in verlieslichamen – ongewenste handel in verliezen te kunnen bestrijden (zie tevens paragraaf 5.9).
Anderzijds dient te worden bedacht dat sinds BNB 1959/64 en de resolutie van 13 maart
1962 het EU-recht in toenemende mate aan belang heeft gewonnen. De vraag rijst derhalve of de handel in verlieslichamen bij afwezigheid van een wettelijke grondslag niet
zou kunnen worden bestreden op grond van het Unierecht, bijvoorbeeld op basis van de
in de jurisprudentie van het Hof van Justitie ontwikkelde leer van misbruik van recht. In
mijn optiek dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. Cruciaal hierbij is in
mijn optiek dat ten aanzien van de handel in verlieslichamen niet objectief is vast te stellen of sprake is van misbruik (zie hoofdstuk 4). Hoewel begrip valt op te brengen voor de
keuze van de wetgever om de handel in verlieslichamen te bestrijden, kan ook worden
betoogd dat het volstrekt geoorloofd is om een verlieslichaam te verkopen aan een derde
teneinde nog iets van deze verliezen goed te kunnen maken. Ik concludeer daarom dat
zonder een wettelijke grondslag in de nationale wet naar mijn mening niet succesvol
betoogd kan worden dat bij handel in verlieslichamen sprake is van misbruik van recht
in de zin van het Unierecht.1241
Ook de in de Fusierichtlijn1242 opgenomen antimisbruikbepaling (art. 15, lid 1,
onderdeel a, Fusierichtlijn) op grond waarvan de voordelen die voortvloeien uit de Fusierichtlijn geheel of gedeeltelijk teniet kunnen worden gedaan, indien blijkt dat een van de
in de Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen als hoofddoel of een der hoofddoelen
heeft belastingfraude of belastingontwijking, biedt – in afwezigheid van een wettelijke
bepaling – niet voldoende soelaas om de handel in verlieslichamen te bestrijden. Bij de
handel in verlieslichamen zal niet in alle gevallen sprake zijn van een van de in art. 1
Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen. Dit laat onverlet dat het Hof van Justitie in
het arrest Foggia1243 heeft beslist dat een fusie, waarbij geen economisch belang bestaat
en die slechts is gericht op het verkrijgen van de verliezen (lees: het louter nastreven van
een fiscaal voordeel), in beginsel mag worden geweigerd op grond van de Fusierichtlijn,
omdat er geen (of niet in voldoende mate) zakelijke motieven aanwezig werden
geacht.1244
Hoewel deze (en wellicht ook andere, zie hierna paragraaf 7.4.2) algemene antimisbruikbepalingen naar mijn mening dus niet kunnen dienen als substituut van art. 20a Wet VPB
1240 Resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, BNB 1962/206.
1241 Waarbij ik gemakshalve veronderstel dat een beroep kan worden gedaan op het Unierecht. Dat
zal niet in alle gevallen zo zijn.
1242 Richtlijn van de Raad van 19 oktober 209, PbEU L 310, betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met
betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat.
1243 HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia), NTFR 2011/2634, BNB 2012/5.
1244 Deze zaak is overigens door het Hof van Justitie teruggewezen naar de nationale rechter die, gelet
op alle omstandigheden van het geding, moet nagaan of alle bestanddelen van het vermoeden
van belastingfraude of -ontwijking in de zin van de Fusierichtlijn zijn vervuld.
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1969, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat een van deze antimisbruikbepalingen niet
op enigerlei wijze bruikbaar zou kunnen zijn bij het vormgeven van een herziene bepaling tegen de handel in verlieslichamen die (zo veel mogelijk) voldoet aan de door mij
gestelde kwaliteitseisen. In hoofdstuk 6 heb ik reeds aangegeven dat de verwijzing naar
een reeds bestaande, meer algemeen toegepaste antimisbruikmaatregel in een bepaling
tegen de handel in verlieslichamen mij aanspreekt. Dit heeft namelijk als voordeel dat
gebruikgemaakt kan worden van bestaande leerstukken ten aanzien van misbruik, terwijl
tevens consistentie in de wetgeving wordt bereikt. Het meest in het oog springende voorbeeld in dit verband is de Belgische bepaling tegen de handel in verlieslichamen, art. 207,
lid 3, WIB92. Hierbij is bepaald dat de verkrijging van de controle in een verlieslichaam
moet voldoen aan ‘rechtmatige financiële of economische behoeften’, om te voorkomen
dat de verliezen niet langer verrekenbaar zijn. Deze zakelijkheidstoets komt op meerdere
plaatsen in de Belgische wetgeving voor (zie paragraaf 6.2.2.2) en is een open norm die
door de Belgische fiscale wetgever bewust niet nader is ingevuld.
In het licht van het vorenstaande rijst de vraag of binnen de bestaande Nederlandse en/of
Europese (belasting)wetgeving niet tevens een bepaalde open (zakelijkheids)norm of antimisbruikformulering is geïncorporeerd die mogelijkerwijs zou kunnen bijdragen aan de
doelstellingen die ik ten aanzien van een bepaling tegen de handel in verlieslichaam heb
gesteld. Ik denk hierbij aan de volgende bepalingen of leerstukken:1245
• misbruik van recht op basis van het primaire Unierecht;
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn, zoals tevens geïncorporeerd in art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB.
Naast het mogelijke gebruik van een bestaande antimisbruikbepaling ten behoeve van
een bepaling tegen de handel in verlieslichamen zou in mijn optiek kunnen worden overwogen of art. 20a Wet VPB 1969 niet zou kunnen volstaan met een andere open norm ten
aanzien van de activiteitentoets dan de huidige activiteitentoets van art. 20a, lid 4,
onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Zoals ik immers in paragraaf 6.14 hiervóór heb geconstateerd, maken tien van de twaalf door mij onderzochte landen gebruik van een open
norm, waarbij verliezen slechts verrekenbaar zijn, indien dezelfde activiteiten worden
voortgezet (‘same line of business’, ‘no major change in the conduct or nature of trade’,
‘Änderung der Identität’, etc.). Kijkend naar het bestaande Nederlandse fiscale recht, denk
ik hierbij aan het ten aanzien van het voor IB-ondernemers geldende stakingsbegrip ontwikkelde leerstuk van de ‘identiteit van de onderneming’ (vgl. HR 19 maart 2010, nr. 08/
02813, NTFR 2010/720, BNB 2010/214, V-N 2010/15.19).1246 De Hoge Raad oordeelde in dit
arrest dat bij verplaatsing van de onderneming geen sprake is van een staking van de
1245 In art. 5 van de Rente-royaltyrichtlijn is tevens een antimisbruikbepaling opgenomen die naar
mijn mening grote gelijkenissen vertoont met de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel
a, Fusierichtlijn. Om die reden laat ik verder onderzoek naar de bruikbaarheid van deze bepaling
achterwege. Tevens laat ik de in de CCCTB voorgestelde antimisbruikbepalingen van art. 80-83
achterwege, aangezien deze bepalingen niet duidelijk zijn en daarnaast niet geheel in lijn lijken
te zijn met het thans geldende leerstuk van misbruik van recht in de EU. Zie tevens P. Kavelaars,
‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177. Evenzo ga ik niet nader in op misbruik van recht
in het internationale belastingrecht, bijvoorbeeld misbruik van belastingverdragen. Zie in dat
kader bijvoorbeeld de IFA-publicatie nr. 95a, Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-Avoidance Provisions, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2010. Tot slot kan gewezen worden op enkele andere op
specifieke situaties toegespitste antimisbruikbepalingen die echter qua formulering gelijkenissen
vertoont met de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 en art. 20, lid 5,
Wet VPB 1969. Zie bijvoorbeeld het per 1 januari 2012 ingevoerde art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet
VPB 1969.
1246 Zie tevens HR 19 maart 2010, nr. 08/01448, NTFR 2010/719, BNB 2010/213. Beide arresten zijn in
beginsel identiek, zij het dat BNB 2010/213 ging over de verkoop van een melkquotum en verplaatsing van de onderneming na de geruisloze inbreng in een bv, terwijl het in BNB 2010/214 ging over
een verplaatsing van de onderneming na de verkoop van een melkquotum.
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onderneming, indien de identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven.
Dit criterium lijkt a prima facie gelijkenissen te vertonen met het identiteitscriterium
zoals dat in tien van de twaalf door mij onderzochte landen wordt gehanteerd. Het is naar
mijn mening dan ook de moeite waard om de bruikbaarheid van dit criterium nader te
onderzoeken.
Onderstaand onderzoek ik de mogelijkheden van de bruikbaarheid van deze bepalingen
of leerstukken. Alvorens dit te doen, wordt eerst kort ingegaan op de voor- en nadelen om
een open norm te gebruiken in plaats van wetgeving, waarbij op detailniveau wordt
getracht om alle dan wel zo veel mogelijk situaties te ondervangen.
7.4.1

Voor- en nadelen van een open norm

Hiervóór heb ik aangegeven dat het gebruik van een open norm versus gedetailleerde
normstelling mij aanspreekt, temeer omdat daardoor in beginsel rechtvaardiger wetgeving kan ontstaan, waarbij overkill zo veel mogelijk wordt vermeden. Tegelijkertijd is het
zo dat het gebruik van een open norm gepaard kan gaan met meer rechtsonzekerheid,
omdat voor zowel belastingplichtigen als het uitvoerend apparaat discussie kan uitstaan
over de uitleg van deze norm, met name wanneer het een nieuwe norm betreft waar nog
geen specifieke invulling aan is gegeven.1247 In dergelijke situaties moet de rechter eraan
te pas te komen om invulling aan deze norm te geven in de specifieke omstandigheden
van het geval. Een goed voorbeeld in dit verband is de open norm ‘goed koopmansgebruik’
als algemeen beginsel voor de berekening van de jaarlijkse winst en zoals opgenomen in
art. 3.25 Wet IB 2001.1248 Zelden heeft een open norm in de Nederlandse fiscaliteit zoveel
aanleiding tot jurisprudentie gegeven, waarbij de rechter doorgaans als medewetgeverplaatsvervanger moest optreden.1249 Hoewel kritiek kan worden uitgeoefend op het
gebruik van een globale wetsformulering,1250 kan tevens gezegd worden dat met de open
norm goed koopmansgebruik zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de maatschappelijke
omstandigheden en opvattingen, alsmede gewijzigde inzichten in het recht.1251 In dit
kader wijs ik tevens op hetgeen tijdens de parlementaire geschiedenis is gezegd ten aanzien van het begrip ‘duurzame organisatie van kapitaal en arbeid’ dat onderdeel is van de
definitie van een materiële onderneming.1252 De invulling van dit begrip is door de wetgever bewust aan de rechter overgelaten om te voorkomen dat aan de kwalitatieve elementen een nadere kwantitatieve inhoud zou worden gegeven. Bij de vormgeving van art. 20a
Wet VPB 1969 lijkt het omgekeerde te zijn gebeurd.
In de literatuur wordt verschillend gedacht over het gebruik van open normen in het
belastingrecht.1253 Langereis heeft een aantal misverstanden over het gebruik van open
normen in het belastingrecht opgesomd:
1247 In gelijke zin J. Doornebal, ‘Goed koopmansgebruik als open norm’, NTFR-B 2008/33, p. 1.
1248 Enkele andere voorbeelden van open normen in het belastingrecht zijn het begrip ‘belang’ (zie
paragraaf 5.3.3.2) en de oogmerktoets in de deelnemingsvrijstelling, vgl. art. 13, lid 9, Wet VPB
1969.
1249 Zie in dit verband bijvoorbeeld P.H.J. Essers, Preadvies en bespreking van het preadvies De toekomst van
Goed Koopmansgebruik na de invoering van International Financial Reporting Standards in 2005, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 224, Kluwer, Deventer 2005, waarin Essers
een pleidooi houdt voor codificatie van de hoofdlijnen van goed koopmansgebruik.
1250 Zie bijvoorbeeld J.E.A.M. van Dijck, ‘Vereenvoudiging zonder wetswijziging’, in: Fiscale aspecten van
ondernemingen, aangeboden aan D.A.M. Meeles, Kluwer, Deventer 1985. Zie ook hierna.
1251 Zie J. Doornebal, ‘Goed koopmansgebruik als open norm’, NTFR-B 2008/33, p. 1 e.v.
1252 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 93 (onderdeel 4.5).
1253 Zie bijvoorbeeld Ch.J. Langereis, ‘Open normen in het belastingrecht’, in: J. Verburg e.a. (red.),
Liberale Gifte: vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus, Kluwer, Deventer 1999, p. 243-248 en de aldaar
genoemde voor- en tegenstanders. Meer recent J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbescherming en evaluatie
van belastingwetgeving’, in: A.C. Rijkers/H. Vording (red.), 5 jaar Wet IB 2001, Kluwer, Deventer
2006, p. 27-66, A.J. van Lint, ‘Wie betaalt de rekening van open normen?’, NTFR 2012/151 en T.M.
Berkhout, ‘Wetgevers en rechters: creëer en koester open normen!’, NTFR 2012/723.
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• Het misverstand dat een open norm min of meer uit de lucht komt vallen, waarbij de
rechter voldoende ruimte wordt geboden om rekening te houden met de omstandigheden van elk geval. De fiscale wetgever kiest deze open normen volgens Langereis
niet lukraak, maar op basis van bestaande, heersende opvattingen.
• Het misverstand dat de ontstane lacune bij invoering van een open norm niet door de
rechter maar door de administratie wordt opgevuld. Op basis van enkele voorbeelden
constateert Langereis dat dit standpunt niet kan worden volgehouden.
• Het misverstand dat de belastingplichtigen bij een open norm meer zouden moeten
procederen. Dit is volgens hem waar, maar wordt gechargeerd. Nieuwe detailwetgeving kan volgens hem daarentegen ook niet altijd steunen op rechtspraak van vroegere
regelingen.1254
• Het misverstand dat een open norm meer rechtsonzekerheid met zich meebrengt dan
gedetailleerde regelgeving. Langereis ontkent dit niet, maar constateert tevens dat
detailwetgeving (bijvoorbeeld de Wet investeringsrekening (WIR)) ook veel rechtsonzekerheid met zich mee kan brengen.
Vervolgens noemt Langereis vier voordelen van het gebruik van een open norm:
• rechtszekerheid voor de burger;
• voorspelbaarheid van het recht;
• geringe gevoeligheid van het systeem voor fraus legis;
• werkbesparing voor de overheid en burgers.
Ten aanzien van de rechtszekerheid merkt hij op dat het gebruik van een open norm die
reeds lange tijd gelding heeft, leidt tot meer rechtszekerheid. Dit vergroot naar de mening
van Langereis tevens de aanvaardbaarheid van het desbetreffende stelsel. Over de voorspelbaarheid van het recht merkt Langereis op dat, indien de rechter de opdracht krijgt
de rechtspraak op een bepaald gebied vorm te geven, het voor de hand ligt dat hem er veel
aan gelegen is te voorkomen het aldus door zijn rechtspraak geconcipieerde bouwwerk af
te breken of te verstoren. Hierdoor neemt naar zijn mening de voorspelbaarheid toe. Langereis concludeert voorts dat gedetailleerde wetgeving tot de veronderstelling kan leiden
dat niet geregelde situaties buiten de heffing kunnen blijven. Bij het gebruik van een open
norm ligt dit veel minder voor de hand. Er is immers geen precies geformuleerde norm
waarlangs de belastingplichtige meent te kunnen sluipen, aldus Langereis. Uiteindelijk
zullen de bovengenoemde drie voordelen in zijn optiek leiden tot werkbesparing voor de
overheid en burgers. Meer recent heeft Van den Heuvel betoogd dat het bij een open norm
gaat het om een vorm van wetgeving waarbij de wetgever geen gedetailleerde normstelling kiest, maar opzettelijk een norm hanteert die door de rechter nader kan worden ingevuld.1255 Totdat een open norm door de rechter nader is ingevuld, bestaat er naar zijn
mening bij de burger in een bepaalde mate onzekerheid omtrent de reikwijdte van de
norm en dus ook over de rechtsgevolgen van door hem voorgenomen handelingen.
Gezien deze (tijdelijk) bestaande rechtsonzekerheid lijkt het gebruik van open normen
hem in strijd te komen met het uitgangspunt van de wetgever dat een burger duidelijk
voor ogen moet hebben wat met een wettelijke bepaling wordt beoogd, zodat de burger
zijn handelen daarop kan afstemmen. Naar zijn mening zouden daarom strenge voorwaarden moeten worden gesteld aan het gebruik van open normen.
Volgens Van Dijck wordt het probleem van goede wetgeving bij het gebruik van globale
wetsformuleringen en gebrekkige begripsvorming verschoven naar een goede recht-

1254 In hoofdstuk 5 zijn in dit kader ook enkele voorbeelden naar voren gekomen.
1255 R.L.G. van den Heuvel, ‘Kan Duitse jurisprudentie bijdragen aan de invulling van ons beginsel van
eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid?’, WFR 2011/1667. Van den Heuvel baseert zich hierbij op de hiervoor genoemde visie van Langereis. Zie Ch.J. Langereis, ‘Open normen in het belastingrecht’, in: J. Verburg e.a. (red.), Liberale Gifte: vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus, Kluwer,
Deventer 1999, p. 243.
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spraak.1256 Naar zijn mening dient het gebruik van globale wetsformuleringen dan ook te
worden vermeden. Van Dijck acht het onaanvaardbaar dat een wetgever zich van nadere
verduidelijking meent te kunnen onthouden, omdat de rechter de nadere invulling maar
moet geven. Het betoog van Van Dijck is weersproken door Stevens.1257 Stevens is een
voorstander van het gebruik van open normen in het belastingrecht. Met open normen
kan in concrete situaties invulling worden gegeven aan de bedoeling van de regel. Stevens
betoogt dat open normen de rechtswaarde van het recht versterken maar de rechtszekerheid kunnen schaden. Het risico van een afbrokkelende rechtsbescherming van de belastingbetaler kan echter op verantwoorde wijze worden verminderd. Dit is in zijn optiek
mogelijk door verbetering van de kwaliteit van wetgeving, waarbij in en door de parlementaire behandeling substantiële aandacht wordt besteed aan de gerechtvaardigde
rechtszekerheid. Ook de uitvoeringsorganisatie moet blijk geven van een dienstbare houding en van een fundamenteel respect voor de rechtsstaat. Bovendien kunnen naar de
mening van Stevens verbeteringen worden gebracht in de rechtspositie van de belastingbetaler. Dit alles kan belastingplichtigen voldoende bescherming bieden, indien zij uitgaan van verdedigbare standpunten, aldus Stevens.
Ik deel de visie van Stevens (en deels ook die van Langereis). Het gebruik van een open
norm kan in mijn optiek de rechtswaarde van het recht inderdaad versterken. Daarbij dienen wel goede kwaliteitswaarborgen in acht te worden genomen ten aanzien van de
rechtszekerheid van belastingplichtigen en het wetgevingsproces. Dit kan naar mijn
mening deels worden bewerkstelligd door het gebruik van een reeds bestaande norm die
inmiddels een bepaalde ontwikkeling in het recht heeft doorgemaakt. Op deze wijze
wordt immers voorkomen dat pas na een lange periode en het verschijnen van nieuwe
rechtspraak richtsnoeren worden gegeven over de invulling van de desbetreffende open
norm. Daarnaast is essentieel dat in het wetgevingsproces goede richtsnoeren worden
gegeven omtrent de uitleg van de gebruikte normstelling,1258 terwijl tevens de rechtspositie van belastingplichtigen dient te worden gewaarborgd.
7.4.2

Enkele bestaande open normen in het fiscale recht

In deze paragraaf toets ik de bruikbaarheid van de door mij gekozen open normen ten
behoeve van een herzien art. 20a Wet VPB 1969. Zoals hiervóór aangegeven, gaat het om
een viertal gekozen antimisbruikclausules, aangevuld met het ten behoeve van het stakingsbegrip ontwikkelde leerstuk van de ‘identiteit van de onderneming’. Achtereenvolgens komen de volgende open normen aan de orde:
• misbruik van recht op basis van de fundamentele vrijheden van het VwEU
(paragraaf 7.4.2.1);
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn, zoals tevens geïncorporeerd in art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969 (paragraaf 7.4.2.2);
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 (paragraaf 7.4.2.3);
• de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 (paragraaf 7.4.2.4);
• het identiteitscriterium van BNB 2010/214 (paragraaf 7.4.2.5).
Voor de goede orde merk ik op dat de eerste vier genoemde open normen mogelijk bruikbaar zijn als tegenbewijsregeling in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Aan
de bestaande tekst van art. 20a Wet VPB 1969 zou (behoudens andere wijzigingen) in dat
1256 J.E.A.M. van Dijck, ‘Vereenvoudiging zonder wetswijziging’, in: Fiscale aspecten van ondernemingen,
Opstellen aangeboden aan D.A.M. Meeles, Kluwer, Deventer 1985.
1257 L.G.M. Stevens, ‘Durf te vertrouwen op open normen’, WFR 2007/1090. Stevens onderschrijft overigens de kritiek van Van Dijck op de vaak te povere kwaliteit van regelgeving en daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid. Dat is naar de mening van Stevens echter nog geen reden om de
wetgever te ontraden te durven vertrouwen op een opennormstelling die tot doel heeft de strekking van de wet beter tot gelding te brengen.
1258 Dit kan bijvoorbeeld door een ‘omstandighedencatalogus’ te introduceren. Zie hierna.
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geval bijvoorbeeld een clausule worden toegevoegd dat de verliezen alsnog verrekenbaar
zijn, indien de belastingplichtige (bijvoorbeeld) aannemelijk maakt dat sprake is van zakelijke overwegingen of dat de kwalificerende belangenwijziging niet in overwegende mate
gericht is op het gebruik van de verliezen. De ‘identiteitseis’ kan mogelijk dienen ter vervanging van de bestaande activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20a, lid 4,
onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Bij voorbaat kan niet worden uitgesloten dat beide open
normen naast elkaar bruikbaar zijn.
7.4.2.1
Misbruik van recht
Het Verdrag inzake de Europese Unie (VEU) noch het Verdrag inzake de werking van de
Europese Unie (VwEU) bevatten expliciete bepalingen die zich richten op misbruik van
recht. Kavelaars is van mening dat art. 4 VEU (‘de gemeenschapstrouw’) de basis vormt
voor misbruik van recht in de EU.1259 Vanuit het Unierecht kan gewezen worden op
diverse jurisprudentie waarin het bestrijden van misbruik aan de orde is gekomen en
waar belastingontwijking ook uitdrukkelijk als rechtvaardiging voor een beperking van
de verdragsvrijheden is aanvaard.1260 Het moet echter wel gaan om het bestrijden van misbruik, zo volgt ook uit HvJ 12 mei 1998, zaak C-367/96 (Kefalas), Jurispr. 1999, p. I-2843. Bij
het bestrijden van misbruik is de rechtszekerheid het uitgangspunt. De belastingplichtige
mag wel fiscaal de meest voordelige weg kiezen.1261 Misbruik van recht leek aanvankelijk
door het Hof van Justitie slechts te worden toegepast ten aanzien van andere rechtsgebieden dan de directe belastingen, zoals onder andere invoerrechten en btw1262, maar het
leerstuk misbruik van recht lijkt ook te kunnen worden toegepast ten aanzien van de
directe belastingen.1263 In de literatuur is gesteld dat misbruik van recht zich kan voordoen op EU-niveau en op nationaal niveau.1264 Bij misbruik op EU-niveau wordt getracht
rechtstreeks gebruik te maken van EU-regels (bijvoorbeeld een in een EU-richtlijn opgenomen vrijstelling), terwijl bij misbruik op nationaal niveau het doorgaans gaat om het zich
onttrekken aan de bepaalde nationale regeling door een beroep te doen op het Unierecht
(bijvoorbeeld de vrijheid van vestiging). In dat laatste geval rept het Hof van Justitie – in
elk geval ten aanzien van de directe belastingen1265 – vaak over ‘volstrekt kunstmatige

1259 P. Kavelaars,’ Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 5. De Cursus Belastingrecht
is voorzichtiger, zie K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.A.b.
1260 Zie K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.A.a die wijst op HvJ 16 juli 1998, zaak C-264/96
(ICI), BNB 1998/420; HvJ 21 november 2002, zaak C-436/00 (X en Y II), NTFR 2003/557, BNB 2003/221
en HvJ 12 december 2002, zaak C-324/00 (Lankhorst-Hohorst), BNB 2003/170.
1261 Zie tevens P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177 en het voor de btw gewezen
arrest Halifax, HvJ 21 februari 2006, zaak C-255/02, NTFR 2006/359, BNB 2006/170.
1262 Zie de arresten HvJ 21 februari 2006, zaak C-255/02, NTFR 2006/359, BNB 2006/170, HvJ 14 december 2000, zaak C-110/99 (Emsland-Stärke), Jurispr. 2000, p. 11569, BNB 2003/169 en HvJ 9 maart
1999, zaak C-212/97 (Centros), Jurispr. 1999, p. 1459.
1263 In gelijke zin P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177. Zie tevens HvJ 5 juli
2007, zaak C-321/05 (Kofoed), NTFR 2007/1300, FED 2007/71. Kiekebeld constateert echter terecht
dat het Hof van Justitie geen eenduidige bewoordingen gebruikt bij de indirecte en directe belastingen. Zie B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall Concept?’, in:
H.P.A.M. van Arendonk/J.J.M. Jansen/R.N.G. van der Paardt (red.), VAT in an EU and International Perspective, Liber Amicorum for H.A. Kogels, IBFD Publications, Amsterdam 2011, p. 233-240.
1264 Vgl. P.J. Wattel, ‘Nothing either good or bad, but thinking makes it so’, in: Dat is verder geen probleem, Vriendenbundel Jaap Zwemmer, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2006, p.
212 en K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.A.c.
1265 Uit de voor de indirecte belastingen gewezen jurisprudentie lijkt dit niet direct te volgen. Zie bijvoorbeeld HvJ 21 februari 2008, zaak C-42/06 (Part Services), V-N 2008/11.17; HvJ 22 december
2010, zaak C-277/09 (RBS), NTFR 2011/82 en HvJ 22 december 2010, zaak C-103/09 (Weald Leasing),
NTFR 2011/81. In gelijke zin B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall
Concept?’, in: H.P.A.M. van Arendonk/J.J.M. Jansen/R.N.G. van der Paardt (red.), VAT in an EU and
International Perspective, Liber Amicorum for H.A. Kogels, IBFD Publications, Amsterdam 2011,
p. 233-240.
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constructies’1266 waarbij het enige doel belastingontwijking is. Hierbij rijst wel de vraag
hoe het leerstuk van ‘volstrekt kunstmatige constructies’ zich verhoudt tot bijvoorbeeld
het misbruikbegrip zoals opgenomen in enkele EU-richtlijnen (zie tevens paragraaf 7.4.2.2
hierna). Een volstrekt kunstmatige constructie lijkt immers te impliceren dat het moet
gaan om een situatie waarbij een constructie louter wordt opgezet wegens fiscale motieven (‘sole purpose’), terwijl bijvoorbeeld de Fusierichtlijn vermeldt dat het hoofddoel of
een der hoofddoelen belastingontwijking of -fraude moet zijn (‘main purpose’). Onduidelijk is of een verschil is beoogd. Kiekebeld concludeert dat de definitie van misbruik afhankelijk is van het desbetreffende doel van de EU-rechtelijke regel.1267 De staatssecretaris
van Financiën lijkt een ruimere interpretatie van het begrip ‘volstrekt kunstmatige constructies’ voor te staan. Dit lijkt enigszins opportunistisch.1268
Bij misbruik op EU-niveau moet voldaan zijn aan een objectieve en subjectieve toets.1269
Onder de objectieve toets wordt hierbij verstaan het geheel van feiten en omstandigheden
waaruit is af te leiden dat de samenhangende transacties in wezen zijn gericht op het
behalen van een belastingvoordeel,1270terwijl het bij de subjectieve toets gaat om de
bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door
kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat.1271
In de voor de directe belastingen gewezen zaak HvJ 16 juli 1998, zaak C-264/96 (ICI), BNB
1998/420, werd echter gesproken over ‘volstrekt kunstmatige constructies’. Al met al lijken er (inhoudelijk) weinig verschillen te bestaan tussen misbruik op EU-niveau en misbruik op nationaal niveau. Dit is op zichzelf logisch, aangezien het uiteindelijk de vraag
is of het Unierecht op enigerlei wijze wordt misbruikt.
Weber merkt op dat bij de vormgeving van een nationaalrechtelijke antimisbruikbepaling rekening moet worden gehouden met de specifieke eisen die het Unierecht stelt.1272
Naar zijn mening mag een nationale antimisbruikbepaling geen afbreuk doen aan de
volle werking en de eenvormige toepassing van de gemeenschapsbepalingen in de lidstaten en in het bijzonder dat door toepassing van de nationale antimisbruikbepaling de
strekking van het Unierecht niet gewijzigd mag worden en dat de daardoor nagestreefde
doelen niet in gevaar mogen komen. Dit betekent naar de mening van Weber dat met alle
beginselen van het Unierecht rekening moet worden gehouden. Vervolgens noemt hij er
vijf:
1. het doel van de wetgeving waarmee ontwijking wordt tegengegaan moet in overeenstemming zijn met het Unierecht (doelconvergentie);

1266 Vgl. onder meer HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes), NTFR 2006/1406, BNB
2007/54, V-N 2006/49.15 en meer recent HvJ 22 december 2010, zaak C-287/10 (Tankreederei), NTFR
2011/73.
1267 Zie B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall Concept?’, EC Tax Review
2009-4, p. 144-145, B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall Concept?’, in: H. van Arendonk/J.J.M. Jansen/R.N.G. van der Paardt (red.), VAT in an EU and International
Perspective, Liber Amicorum for H.A. Kogels, IBFD Publications, Amsterdam 2011, p. 233-240 en
voorts F. Vanistendael, ‘Halifax and Cadbury Schweppes: one single European theory of abuse in
tax law?’, EC Tax Review 2006-4.
1268 Zie Kamerstukken II, 2011-2012, 33 003, nr. 3, p. 105, waarin de staatssecretaris hierop ingaat in
het kader van de aanpassing van het ‘technisch aanmerkelijk belang’ in de Wet VPB 1969. Ook
R.P.W.C.M. Brandsma, ‘En de boer hij ploegde voort: soms dividendbelasting voor leden van een
coöperatie en soms niet’, WFR 2011/1335, vindt dat de staatssecretaris dit begrip (te) ruim interpreteert.
1269 Dit volgt onder meer uit HvJ 14 december 2000, zaak C-110/99 (Emsland-Stärke), Jurispr. 2000,
p. 11569, BNB 2003/169. Praktisch gezien lopen beide toetsen door elkaar, omdat zowel bij de
objectieve als bij de subjectieve toets gekeken moet worden naar de objectieve omstandigheden.
In gelijke zin K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.B.
1270 Zie tevens P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 3.3.
1271 Vgl. K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.B.a.
1272 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-Verdragsvrijheden, FM 105, Kluwer, Deventer 2003, p. 183
e.v.
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2. een antimisbruikmaatregel dient zonder onderscheid naar nationaliteit en zonder
interne en grensoverschrijdende situaties te worden toegepast;
3. een antimisbruikmaatregel moet consistent zijn;
4. bij het ontbreken van een ongerechtvaardigd voordeel kan geen sprake zijn van misbruik (voordeelvereiste);
5. misbruik dient te worden vastgesteld op basis van een objectief en subjectief criterium.
Daarmee is het naar mijn mening niet zo dat het Unierecht dwingendrechtelijk voorschrijft dat een antimisbruikbepaling zich slechts zou mogen beperken tot volstrekt
kunstmatige situaties. In dat geval zou de antimisbruikbepaling zelf immers overbodig
blijken.1273
Kavelaars concludeert dat de ten aanzien van misbruik van recht door het Hof van Justitie
gestelde criteria in essentie aansluiten bij degene die in Nederland worden gehanteerd bij
fraus legis. De formulering is weliswaar anders, inhoudelijk zijn er geen (essentiële) verschillen.1274 Deze conclusie lijkt op het eerste gezicht juist. Bij misbruik van recht in de
directe belastingen lijkt het zoals in het bovenstaande is aangegeven steeds te gaan om
‘volstrekt kunstmatige constructies’ en dient voldaan te zijn aan de objectieve en subjectieve toets. Ook het leerstuk van fraus legis kent een dergelijke subjectieve toets (het
motiefvereiste) en een objectieve toets (het normvereiste):1275
1. voor de belastingplichtige is belastingverijdeling de enige of de doorslaggevende reden
voor (het samenstel van) de rechtshandeling(en); en
2. doel en strekking van regelgeving worden miskend indien de door de belastingplichtige voorgestane wetstoepassing zou worden gehonoreerd.
Deze vereisten vertonen inhoudelijk derhalve grote overeenkomsten met het objectieve
en subjectieve criterium bij misbruik van recht.1276
Handel in verlieslichamen als zodanig is – zoals ik tevens aangaf in paragraaf 7.4 – niet
per definitie als misbruik aan te merken. Evenzo lijkt er een discrepantie te bestaan tussen ‘volstrekt kunstmatige constructies’ en handel in verlieslichamen die naar huidig
recht onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. Met andere woorden:
handel in verlieslichamen kan naar huidig recht wel degelijk leiden tot verval van de verliezen, zonder dat er sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie conform de hiervóór genoemde arresten ICI, Cadbury Schweppes en Tankreederei. Ik leid hieruit (ex post)
af dat de wetgever met art. 20a Wet VPB 1969 niet alleen volstrekt kunstmatige constructies wenste te bestrijden. Art. 20a Wet VPB 1969 heeft immers op basis van de bestaande
beleggings-, activiteiten- en inkrimpingstoetsen een ruimer toepassingsbereik. Voorts heb
ik in paragraaf 5.9 betoogd dat toepassing van het leerstuk van fraus legis in mijn optiek
niet in beginsel meer aan de orde kan komen, indien verliezen na toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 in stand blijven, tenzij de desbetreffende rechtshandeling ‘an sich’ met het

1273 Wanneer een rechtstreeks beroep op het Unierecht kan worden gedaan.
1274 Zie P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 3.3.
1275 Zie over het leerstuk van fraus legis nader R.L.H. IJzerman, Het leerstuk van de wetsontduiking in het
belastingrecht, FM 54, Kluwer, Deventer 1991 alsmede de jurisprudentie op dit rechtsgebied. Zonder het oogmerk van volledigheid noem ik HR 24 september 1980, nr. 19.435, BNB 1980/331;
HR 21 november 1984, nr. 22.092, BNB 1985/32; HR 20 maart 1985, nr. 23.003, BNB 1985/171;
HR 22 juli 1982, nr. 20.953, BNB 1982/243 en meer recent HR 11 juli 2008, nr. 43.376, NTFR 2008/
1385, BNB 2008/266, V-N 2008/34.15. Het specifieke leerstuk van de meerwegenleer, als bijzonder
verlengstuk van fraus legis, laat ik in dit kader achterwege. Zie hierover bijvoorbeeld R.J. de Vries,
‘Kwaliteit van fiscale rechtsvinding en fiscale regelgeving: Fraus legis, de zogeheten meerwegenleer en de interactie met art. 10a Wet VPB 1969’, WFR 2010/114.
1276 Dat belastingverijdeling de ‘enige of doorslaggevende reden’ moet zijn bij het motiefvereiste, lijkt
overigens weer een afwijking te zijn ten opzichte van de hiervóór beschreven lijn.
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leerstuk van fraus legis kan worden bestreden.1277 Ook voor toepassing van het leerstuk
misbruik van recht lijkt dan geen plaats meer.
Een enkele verwijzing in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen naar het leerstuk van misbruik van recht in de EU of een andersoortige ‘frauslegiaanse’ clausule lijkt
daarmee op zichzelf niet voldoende om de handel in verlieslichamen te bestrijden. Wanneer een dergelijke verwijzing als tegenbewijsregeling zou worden opgenomen – bijvoorbeeld in het bestaande art. 20a Wet VPB 1969 – zou daarmee het huidige art. 20a Wet VPB
1969 als een nagenoeg dode letter kunnen worden beschouwd. Immers, in een dergelijke
situatie zou een belastingplichtige, indien niet voldaan zou zijn aan de beleggings- en/of
activiteiten- en inkrimpingstoetsen, in beginsel slechts aannemelijk hoeven te maken dat
geen sprake is van een volstrekt kunstmatige situatie. Dit betekent in mijn optiek dat het
leerstuk van misbruik van recht in de EU (of fraus legis) slechts bruikbaar is voor een herziene bepaling tegen de handel in verlieslichamen, indien een nadere concretisering
plaatsvindt. Dit komt in feite overeen met het opnemen van een specifiek op art. 20a Wet
VPB 1969 toegespitste ‘frauslegiaanse’ tegenbewijsregeling. Op basis van de huidige tekst
van art. 20a Wet VPB 1969 zou dit dan neerkomen op de situatie dat – in weerwil van de
overige bepalingen van art. 20a Wet VPB 1969 – de verliezen alsnog verrekenbaar zijn,
indien de belastingplichtige aannemelijk maakt, dat de kwalificerende belangenwijziging
niet als wezenlijke doel heeft om de verliezen van de belastingplichtige te verrekenen.1278
7.4.2.2
De zakelijkheidstoets van de Fusierichtlijn
Art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn bepaalt dat de lidstaten de voordelen die voortvloeien uit de Fusierichtlijn geheel of gedeeltelijk teniet kunnen doen, indien blijkt dat
een van de in de Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen als hoofddoel of een der
hoofddoelen heeft belastingfraude of belastingontwijking. Wanneer de rechtshandeling
niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de rechtshandeling betrokken vennootschappen,
geldt het vermoeden dat die rechtshandeling als hoofddoel of een van de hoofddoelen
belastingfraude of belastingontwijking heeft. Zoals tevens in paragraaf 7.4.2.1 is opgemerkt valt uit r.o. 50 van het arrest Foggia1279 overigens af te leiden dat deze antimisbruikbepaling een ‘weerspiegeling’ is van het algemene beginsel van misbruik van recht. Toepassing van de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn is echter ook mogelijk indien er
tevens (bijkomstige) zakelijke doeleinden zijn. Slechts als belastingontwijking (of -fraude)
het hoofddoel is, zijn zakelijke argumenten niet meer relevant.1280 In zoverre lijkt er een
verschil te zijn tussen het concept van misbruik van recht ten opzichte van de zakelijkheidstoets in de Fusierichtlijn.1281 In het licht van de hiervóór genoemde r.o. 50 uit het
arrest Foggia, lijkt dit een vreemde constatering, omdat op basis van de Fusierichtlijn eerder sprake van misbruik lijkt te zijn, terwijl van misbruik van recht (voor de toepassing

1277 Hierbij kan men zich nog afvragen of ten aanzien van het in paragraaf 5.9 besproken arrest BNB
1993/197 – waarin de Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van fraus legis, in een situatie waarbij rentebaten (ontstaan door het teruglenen van betaalde agio) bij de ontvangende partij wegvielen tegen compensabele verliezen – ook sprake zou kunnen zijn van misbruik van recht (ervan
uitgaande dat het beroep op het Unierecht kan worden gedaan). Dit komt in feite neer op de vraag
of de casus uit BNB 1993/197 als een volstrekt kunstmatige constructie kan worden gekenschetst.
Deze vraag dient in mijn optiek bevestigend te worden beantwoord.
1278 Dan wel dat de belangenwijziging niet in overwegende mate is gericht op de verrekening van verliezen. Inhoudelijk is er mijns inziens geen verschil.
1279 HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia), NTFR 2011/2634, BNB 2012/5.
1280 In gelijke zin P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 3.2.
1281 Zie mijn opmerkingen in paragraaf 7.4.2.1 hiervóór.

336

Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen

van de directe belastingen) dan (nog) geen sprake is.1282 Vooralsnog houd ik het er op dat
de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn door het Hof van Justitie niet in strijd wordt
geacht met algemene leerstuk van misbruik van recht.1283
De antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn is in de Wet VPB 1969 geïncorporeerd in de
bedrijfsreorganisatiefaciliteiten van de bedrijfsfusie, juridische (af)splitsing en de juridische fusie, zoals opgenomen in art. 14 (lid 4), 14a (lid 6) en 14b (lid 5) Wet VPB 1969.1284
Daarmee kan ook in binnenlandse situaties een beroep gedaan worden op de Fusierichtlijn, aangezien sprake is van een rechtstreekse incorporatie van de Fusierichtlijn, die ook
geldt voor zuiver binnenlandse situaties.1285 Hoewel de formulering in voornoemde bepalingen enigszins afwijkt van de formulering die gehanteerd wordt in de Fusierichtlijn –
blijkens deze bepalingen mag de desbetreffende faciliteit immers niet ‘in overwegende
mate zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing’ – lijkt de Hoge Raad
na het arrest van 29 juni 2012, nr. 10/00807, NTFR 2012/1695, V-N 2012/34.16 van mening
te zijn dat er geen inhoudelijk verschil is tussen de nationale reorganisatiebepalingen en
de Fusierichtlijn. In r.o. 3.3.4 merkt de Hoge Raad namelijk het volgende op:
‘Richtlijnconforme uitleg van artikel 14a van de Wet brengt mee dat ontwijking van belastingheffing slechts dan onder het anti-misbruikvoorbehoud valt indien de (voorgenomen)
splitsing een volstrekt overheersend anti-fiscaal motief [vet, DRP] heeft en toepassing van
de geboden fiscale faciliteiten zou leiden tot strijd met doel en strekking van de Richtlijn. Dit
motief kan ook zijn gelegen in een uitstel van belastingheffing.’
Voor dit arrest bestond nog onzekerheid over de verhouding tussen de formulering in de
nationaalrechtelijke bepalingen en de Fusierichtlijn.1286
1282 In het arrest Foggia lijkt de uitkomst van de beide toetsen overigens tot misbruik te leiden, omdat
de aangedragen zakelijke reden, het verminderen van de administratieve lasten, dusdanig ondergeschikt leek te zijn aan het hoofddoel, het benutten van de verliezen. Voorts kan worden opgemerkt dat een ‘weerspiegeling’ niet noodzakelijkerwijs betekent dat er geen speelruimte zou
kunnen bestaan tussen beide concepten.
1283 Deze conclusie lijkt ook te volgen uit HR 29 juni 2012, nr. 10/00807, NTFR 2012/1695, V-N 2012/
34.16 (zie hierna). In dit kader kan voorts worden opgemerkt dat in de Nederlandse rechtspraak
aandeelhoudersbelangen of belangen van pensioengerechtigden bijvoorbeeld als niet-zakelijke
motieven aangemerkt, terwijl geen sprake leek te zijn van een volstrekt kunstmatige situatie. Zie
bijvoorbeeld Hof Amsterdam 30 januari 2002, nr. 00/01358, NTFR 2002/858, V-N 2002/20.10. Zie
tevens J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.2.6.0.C.c8.IX.
1284 Hetzelfde geldt voor de reorganisatiefaciliteiten zoals opgenomen in de Wet IB 2001. Zie bijvoorbeeld art. 3.55, lid 4, onderdeel b, Wet IB 2001. Van de Streek heeft ervoor gepleit om deze antimisbruikbepaling ook van toepassing te laten zijn bij de omzetting van rechtspersonen. J.L. van
de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer, Deventer 2008, p. 279 e.v.
1285 Vgl. HvJ 17 juli 1997, zaak C-28/95 (Leur-Bloem), BNB 1998/32. Voorts Kamerstukken II, 1998-1999,
29 727, nr. 3, p. 95.
1286 Voor het arrest van 29 juni 2012 bestond onzekerheid over de verhouding tussen tekst van de
Fusierichtlijn en de Nederlandse reorganisatiebepalingen van art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969.
Vgl. HR 11 juli 2008, nr. 43.144, NTFR 2008/1383, V-N 2008/34.13. Anderzijds wordt ook betoogd
dat de Hoge Raad zich hier niet expliciet over heeft uitgelaten, maar de feiten en omstandigheden
rechtstreeks heeft getoetst aan de Fusierichtlijn. Zie bijvoorbeeld J.L. van de Streek en S.A.W.J.
Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.2.6.0.C.c8.II. Daarnaast heeft de wetgever zijn keuze voor een afwijkende terminologie gemotiveerd door erop te wijzen dat in het geval van belastingfraude de verleende doorschuiffaciliteit (achteraf) wordt teruggenomen, zodat hiervoor geen aparte regeling
hoeft te worden getroffen. Wat betreft de uitdrukking ‘belastingontwijking’ is de wetgever van
oordeel dat deze niet zonder meer toepasbaar is in de Nederlandse wetgeving en dat met de vertaling ‘ontgaan of uitstellen van belastingheffing’ aan de belastingplichtigen duidelijkheid wordt
verschaft. Zie Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 115. A-G Wattel concludeerde aanvankelijk dat onduidelijk is of met de terminologie in de Wet VPB 1969 hetzelfde wordt bedoeld als
in de Fusierichtlijn. Zie de conclusie van A-G Wattel van 22 september 2006, nr. 43.144, NTFR 2007/
292, V-N 2007/14.21. De literatuur was tot het verschijnen van HR 29 juni 2012, nr. 10/00807, NTFR
2012/1695, V-N 2012/34.16 verdeeld. Zie de literatuur genoemd in J.L. van de Streek en S.A.W.J.
Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.2.6.0.C.c8.II.
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Bij de handel in verlieslichamen zal het niet in alle gevallen gaan om een van de in art. 1
Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen. Daarmee lijkt de enkele verwijzing naar of
het overnemen van de antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn niet afdoende om ongewenste handel in verlieslichamen te bestrijden. Dit geldt a fortiori wanneer de antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn ‘slechts’ als een weerspiegeling van het algemene misbruikconcept is aan te merken. In zoverre zou de conclusie ten aanzien van de bruikbaarheid van de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn ten behoeve van een bepaling tegen
de handel in verlieslichamen niet anders zijn dan de conclusie in paragraaf 7.4.2.1.
Ik heb hiervóór geconstateerd dat misbruik op grond van de antimisbruikbepaling in de
Fusierichtlijn eerder aan de orde lijkt te zijn dan op basis van het leerstuk misbruik van
recht. Daarmee is de antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn en/of de antimisbruikbepaling zoals opgenomen in de desbetreffende reorganisatiefaciliteiten naar mijn mening
wel bruikbaar ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Wel zouden er daarbij naar mijn mening waarborgen moeten worden opgenomen ten aanzien van
de eventuele uitleg door het Hof van Justitie over de verhouding tussen het primaire recht
(misbruik van recht) en de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn. Dit lijkt echter eenvoudig te kunnen worden vormgegeven.1287
Massoner heeft ten aanzien van de Oostenrijkse ‘Mantelkaufregelung’ (zie paragraaf 6.6)
de vraag opgeworpen of en in hoeverre een bepaling die zich richt tegen ongewenst
gebruik van verliezen in overeenstemming is met de Fusierichtlijn.1288 Massoner richt
zich hierbij voornamelijk op de Oostenrijkse regeling, maar dezelfde vraag kan uiteraard
ook gesteld worden ten aanzien van art. 20a Wet VPB 1969. Massoner heeft als voornaamste kritiek op de Oostenrijkse ‘Mantelkaufregelung’ dat er geen mogelijkheid bestaat tot
tegenbewijs, hetgeen naar zijn mening op basis van de Fusierichtlijn wel het geval zou
moeten zijn. De ‘Mantelkaufregelung’ omvat derhalve een onweerlegbaar vermoeden van
misbruik. In paragraaf 5.8.6 heb ik echter geconcludeerd dat uit de tot op heden gepubliceerde jurisprudentie1289 niet eenduidig volgt dat een tegenbewijsregeling bij een antimisbruikbepaling op basis van het Unierecht verplicht is. In zoverre denk ik dat de mening
van Massoner enigszins dient te worden genuanceerd.
Op basis van het bovenstaande kom ik ten aanzien van het gebruik van de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen tot de
conclusie dat deze in beginsel bruikbaar kan zijn in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Hierbij dient deze antimisbruikbepaling dan nog wel specifiek te worden
toegespitst op art. 20a Wet VPB 1969, teneinde te voorkomen dat handel in verlieslichamen in voorkomende gevallen niet als ontgaan of uitstellen van belastingheffing kan worden aangemerkt. Voorts dient te worden overwogen op welke wijze het ‘vermoeden van
misbruik’ (niet gericht op herstructurering op rationalisering van de werkzaamheden)
kan worden benut. Ik kom hier in paragraaf 7.4.3 op terug.
7.4.2.3
De zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969
Art. 10a, lid 1, Wet VPB 1969 beperkt de aftrek van rente ter zake van geldleningen die
rechtens dan wel in feite direct of indirect verband houden met enkele nader in de wet
omschreven rechtshandelingen, zoals dividenduitkeringen, kapitaalstortingen of de ver-

1287 Zie in gelijke J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer,
Deventer 2008, p. 283, voetnoot 52, die de antimisbruikbepaling in zijn voorstel voor een bepaling bij omzetting van rechtspersonen eveneens overneemt, maar ook voorstelt de verwijzing
naar de Fusierichtlijn los te laten indien zich onwelgevallige jurisprudentie zou voordoen over de
uitleg van de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn.
1288 C. Massoner, C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 74 e.v.
1289 HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes), NTFR 2006/1406, BNB 2007/54, V-N
2006/49.15, HvJ 13 maart 2007, zaak C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation),
NTFR 2007/470, FED 2007/41 en HvJ 22 mei 2008, zaak C-162/07 (Ampliscientifica), NTFR 2008/1104,
V-N 2008/25.20.
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werving of uitbreiding van een belang. Desalniettemin is de rente alsnog aftrekbaar op
grond van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969, indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat aan de schuld en de daarmee verband houdende rechtshandeling in
overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Het gaat hierbij om een
dubbele zakelijkheidstoets: zowel aan de rechtshandeling als aan de schuld dienen zakelijke overwegingen ten grondslag te liggen.1290 Indien niet voldaan kan worden aan deze
tegenbewijsbepaling, kan mogelijkerwijs nog een beroep worden gedaan op art. 10a,
lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969 (de ‘compenserende heffingstoets’). Aan deze toets is
sinds 1 januari 2008 echter ook een zakelijkheidstoets toegevoegd, die inhoudelijk overeenkomt met de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969, zij het
met een omgekeerde bewijslast ten opzichte van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB
1969. Ik laat art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969 hier verder buiten beschouwing.
Zoals ook blijkt uit de omschrijving van de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3,
onderdeel a, Wet VPB 1969 gaat het om een specifiek op art. 10a Wet VPB 1969 toegespitste zakelijkheidstoets met een ‘frauslegiaans’ karakter.1291 Daarmee blijkt in elk geval
dat een op een specifieke bepaling toegesneden antimisbruikclausule niet uniek is in de
Wet VPB 1969. Tevens kan geconstateerd worden dat de desbetreffende zakelijkheidstoets
dusdanig specifiek is dat deze in mijn optiek niet bruikbaar is ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
7.4.2.4
De zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969
Per 1 januari 2004 is een regeling ingevoerd in art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 op grond
waarvan een verlies uit een jaar waarin de belastingplichtige kwalificeert als houdster- en
financieringsmaatschappij in de zin van art. 20, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969, slechts
verrekend mag worden met een winst uit een jaar waarin de belastingplichtige tevens als
zodanig kwalificeert (de houdsterverliesregeling). Tevens mag het saldo van de vorderingen en schulden van en aan verbonden lichamen gedurende (nagenoeg) het gehele winstjaar op grond van art. 20, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 niet hoger zijn dan ditzelfde
saldo aan het einde van het desbetreffende verliesjaar (de ‘saldotoets’). Indien niet wordt
voldaan aan deze saldotoets, is het verlies toch verrekenbaar, indien de belastingplichtige
aannemelijk maakt dat de wijziging van het saldo van vorderingen en schulden van en
aan verbonden lichamen niet in overwegende mate is gericht op verruiming van de mogelijkheden van verliesverrekening. Deze ‘zakelijkheidstoets’ van de houdsterverliesregeling is opgenomen in art. 20, lid 5, Wet VPB 1969. Ook hier betreft het naar mijn mening
een zakelijkheidstoets met een ‘frauslegiaans’ karakter, aangezien de belastingplichtige
aannemelijk kan maken dat de wijziging in het saldo niet in overwegende mate was
gericht op het verruimen van de mogelijkheden van verliesverrekening. Hoewel deze specifieke zakelijkheidstoets – evenals de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a,
Wet VPB 1969 – op zichzelf niet bruikbaar is ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen, lijkt deze wel eenvoudig te kunnen worden ‘omgebouwd’ tot een
op art. 20a Wet VPB 1969 toegesneden zakelijkheidstoets. Ik kom hier in paragraaf 7.4.3
op terug.
7.4.2.5
Het identiteitscriterium1292 van BNB 2010/214
In de vorige paragrafen is ten aanzien van een viertal bestaande antimisbruikleerstukken
of zakelijkheidstoetsen nader onderzocht of en in hoeverre deze zouden kunnen fungeren
1290 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 45-46.
1291 Dit laat overigens onverlet dat fraus legis kan worden toegepast naast art. 10a Wet VPB 1969. Zie
bijvoorbeeld HR 11 juli 2008, nr. 43.376, NTFR 2008/1385, BNB 2008/266, V-N 2008/34.15 en
HR 1 juni 2012, nr. 11/00009, NTFR 2012/1432, V-N 2012/31.18. Zie voorts O.C.R. Marres, ‘Fraus legis
blijft een krachtig wapen tegen winstdrainage’, WFR 2008/1431.
1292 In het verleden werd ook wel het begrip ‘discontuïteitscriterium’ gebruikt. Zie bijvoorbeeld M.A.
Wisselink, J. Spaanstra en M.A. Wisselink, Overdrachts- en liquidatiewinst, FM 1, 7e geheel herziene druk, Kluwer, Deventer 1994, paragraaf 3.2.4.4. Het begrip identiteitscriterium geniet mijn
voorkeur.
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als tegenbewijsmogelijkheid in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Naast
een dergelijke zakelijkheidstoets of tegenbewijsregeling kan worden overwogen of
art. 20a Wet VPB 1969 niet zou kunnen volstaan met een andere open norm ten aanzien
van de activiteitentoets dan het bestaande art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB
1969, waardoor deze bepaling kan komen te vervallen. Hiervóór in paragraaf 6.14 en 7.3
is immers geconcludeerd, dat tien van de twaalf door mij onderzochte landen gebruikmaken van een open norm, waarbij verliezen slechts verrekenbaar zijn indien dezelfde activiteiten worden voortgezet (‘same line of business’, ‘no major change in the conduct or
nature of trade’, ‘Änderung der Identität’, etc.). Een dergelijk criterium bestaat in het
Nederlandse fiscale recht ook, zij het niet in het kader van een bepaling tegen de handel
in verlieslichamen, maar in het kader van het stakingsbegrip in de Wet IB 2001. Dit criterium – het in BNB 2010/214 ontwikkelde identiteitscriterium – lijkt a prima facie grote
gelijkenissen te vertonen met de activiteitentoets in de desbetreffende in hoofdstuk 6
onderzochte landen. Om die reden onderzoek ik in deze paragraaf of en in hoeverre dit
criterium bruikbaar is ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
Het identiteitscriterium komt in de jurisprudentie met name naar voren in het kader van
de (on)mogelijkheid van het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR) en bij de geruisloze inbreng in de bv. Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel kan een belastingplichtige
op grond van art. 3.54 Wet IB 2001 een eventuele boekwinst toevoegen aan de HIR, indien
en zolang het voornemen tot herinvesteren van de opbrengst bestaat. Art. 3.54 Wet IB
2001 bevat daarnaast aanvullende voorwaarden, zoals de boekwaarde-eis (lid 2) en het vereiste van dezelfde economische functie ten aanzien van bedrijfsmiddelen waarop niet of
in meer dan tien jaar pleegt te worden afgeschreven (lid 3). Bij staking van een onderneming (in de inkomstenbelasting) was het in beginsel niet mogelijk om een herinvesteringsreserve te vormen. Staking kan aan de orde zijn bij verplaatsing van een onderneming (al dan niet naar het buitenland) dan wel bij staking van een gedeelte van de onderneming. Met name in de agrarische sector is dat een veelvuldig voorkomende situatie.1293
Bij verplaatsing van een onderneming komt steeds de vraag aan de orde of dezelfde onderneming wordt verplaatst en voortgezet dan wel of een nieuwe onderneming is gestart.1294
Bij staking gaat het om de vraag of de band tussen het subject en de objectieve onderneming blijft behouden.1295

1293 Vgl. Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Inkomstenbelasting, aantekening 31.29 bij art. 3.8 Wet IB
2001.
1294 Met ingang van 1 januari 2008 is in art. 3.64 Wet IB 2001 een nadere regeling opgenomen, op
grond waarvan het mogelijk is bij het staken van een onderneming de bij de staking behaalde
winst die is toe te rekenen aan bedrijfsmiddelen en aan herinvesteringsreserves aan te merken
als te conserveren inkomen. Daarbij dient de belastingplichtige aannemelijk te maken dat die
afzonderlijk bepaalde winst in het jaar van staking dan wel binnen een periode van twaalf maanden na staking, zal worden geherinvesteerd in een onderneming waaruit de belastingplichtige
winst geniet. De genoemde periode kan hierbij op grond van het derde lid van art. 3.64 Wet IB
2001 worden verlengd, bijvoorbeeld in geval van bijzondere omstandigheden waardoor de herinvestering is vertraagd. In dit kader laat ik art. 3.64 Wet IB 2001 verder achterwege. Wel lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat jurisprudentie over het al dan niet staken van een onderneming en
de mogelijkheid tot het vormen van een HIR na de invoering van art. 3.64 Wet IB 2001 schaarser
zal zijn, omdat deze bepaling nu juist voorziet in het vormen van een HIR. In gelijke zin J. Doornebal, ‘Geen staking bij behoud van identiteit’, NTFR-B 2010/28, die opmerkt dat deze jurisprudentie nog van betekenis zal blijven voor de beoordeling of de inbreng in de bv gericht is op liquidatie
van de onderneming.
1295 Vgl. de annotatie van Rijkers bij HR 28 januari 1998, nr. 32.785, BNB 1998/243, inzake de verplaatsing van een dierenartsenpraktijk.

340

Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen

Het kernarrest in dit verband is HR 19 maart 2010, nr. 08/02813, NTFR 2010/720, BNB 2010/
214, V-N 2010/15.19.1296 In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat voor de toepassing van
de HIR bij verplaatsing van de onderneming geen sprake is van een staking van de onderneming, indien de ‘identiteit van de onderneming’ wezenlijk dezelfde is gebleven (hierna:
het identiteitscriterium). Of daarvan sprake is, moet worden beoordeeld aan de hand van
de factoren die tezamen en in hun onderling verband beschouwd de identiteit van de desbetreffende onderneming bepalen. Vervolgens noemt de Hoge Raad aantal voorbeelden
van dergelijke factoren, die ik hierna zal bespreken. Volgens Russo geeft de Hoge Raad in
BNB 2010/214 ook duidelijk ruimte voor een gedegen feitelijke afweging in concrete gevallen door de opmerking dat de factoren gezamenlijk en in onderling verband moeten worden bezien.1297 Voor lagere rechters zou dit volgens Russo voldoende aanknopingspunten
geven om in die gevallen een gemotiveerde, feitelijke beslissing te nemen die dan in cassatie niet makkelijk meer aantastbaar is.1298
De vraag kan worden gesteld op basis van welke criteria moet worden beoordeeld of de
identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven. In de conclusies bij de
arresten van 19 maart 2010 heeft A-G Niessen getracht een beoordelingskader (ook wel
omstandighedencatalogus genoemd) te geven voor de beantwoording van deze vraag.1299
Alvorens dit te doen, geeft de A-G een (niet-uitputtend) overzicht van de diverse jurisprudentie en literatuur1300 waarin de vraag aan de orde kwam of sprake was van een staking
of voortzetting van de onderneming. In HR 27 augustus 1997, nr. 31.908, BNB 1997/370,
kwam bijvoorbeeld de vraag aan de orde of een snackbar-biljart was gestaakt dan wel
voortgezet. De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat, aangezien in de verkoopprijs een
bedrag aan goodwill was begrepen, de exploitatie van een snackbar-biljart duidelijk verschilt van de exploitatie van alleen een snackbar en dat de klantenkring niet dezelfde was
gebleven, mede omdat de snackbar in een andere gedeelte van de desbetreffende plaats
was gelegen, zodat de onderneming van de belastingplichtige was gestaakt. Uit de overige,

1296 Zoals hiervóór vermeld is het arrest HR 19 maart 2010, nr. 08/01448, NTFR 2010/719, BNB 2010/213
identiek aan BNB 2010/214, zij het dat BNB 2010/213 ging over de verkoop van een melkquotum
en verplaatsing van de onderneming na de geruisloze inbreng in een bv, terwijl het in BNB 2010/
214 ging over een verplaatsing van de onderneming na de verkoop van een melkquotum. In HR
27 april 2012, nr. 11/03880, NTFR 2012/1203 wordt de rechtsregel uit deze beide arresten door de
Hoge Raad herhaald. In zijn noot bij dit arrest in NTFR 2012/1203 merkt N.M. Ligthart op dat de
Hoge Raad de rechtsregel uit de hiervoor genoemde arresten nader heeft gepreciseerd. Ligthart
lijkt zich te baseren op r.o. 4.2.1 van het arrest waarin de Hoge Raad opmerkt dat een soortgelijke
onderneming op een andere plaats nog niet betekent dat geen sprake is van een staking. Met
andere woorden: het opstarten van een soortgelijke onderneming elders betekent niet noodzakelijkerwijs dat de onderneming niettegenstaande de verplaatsing daarvan wezenlijk dezelfde is
gebleven. In mijn optiek heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 27 april 2012 slechts de rechtsregel
uit BNB 2010/213 en BNB 2010/214 herhaald.
1297 R. Russo, ‘Ontwikkelingen in de herinvesteringsreserve’, WFR 2011/41.
1298 Russo merkt daarbij overigens wel op dat het stakingsbegrip niet per se tot een optimale oplossing leidt en pleit ervoor om de herinvesteringsreserve in stand te laten voor zover er winst uit
onderneming wordt genoten. Essers heeft soortgelijke kritiek in zijn noot bij het arrest in BNB
2010/214. Wat hiervan zij, in het kader van dit onderzoek is dit minder relevant. De (on)wenselijkheid van de identiteitseis voor de HIR staat in mijn optiek de bruikbaarheid van deze eis voor
een bepaling tegen de handel in verlieslichamen niet in de weg.
1299 Conclusies van A-G Niessen van 10 november 2009, nrs. 08/01448 en 08/02813, NTFR 2009/2546 en
2545, V-N 2009/65.12 en 65.13.
1300 A-G Niessen verwijst bijvoorbeeld in onderdeel 5.3.4 van zijn conclusie naar het Handboek fiscale
adviseur agrarische sector. Hierin worden de volgende factoren genoemd die van belang zijn voor
de beoordeling of sprake van staking of verplaatsing van de onderneming: ‘a. de grondoppervlakte;
b. de grondsoort; c. de eigendomsverhouding; d. de aard, omvang en karakter van het bedrijf; e. de inventaris;
f. de omvang en samenstelling van de veestapel; g. de winstcapaciteit; h. de werknemers; i. de afnemers en clienten; j. de omvang van de quota; k. het aantal firmanten; l. de toekomstverwachting. In de praktijk wordt er
door de fiscus geen staking aangenomen indien het areaal grond met minder dan 50% grond wordt uitgebreid
en de produktierechten met niet meer dan 25% toenemen. Voorts stelt de fiscus ter voorkoming van misbruik als
eis dat tot drie jaar na de bedrijfsverplaatsing er geen noemenswaardige verandering in de bedrijfsvoering mag
optreden.’
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talrijke jurisprudentie lijkt niet eenduidig een lijn te kunnen worden gedestilleerd, wanneer sprake is van staking of voortzetting, mede omdat het gaat om een weging van de
alle relevante feiten en omstandigheden.1301
A-G Niessen erkent het doorgaans feitelijke karakter van de rechterlijke oordelen. Desalniettemin mag er naar zijn mening niet aan worden voorbijgegaan dat de vraag wat een
(zogenoemde objectieve) onderneming is, en als sequeel daarvan wanneer zij niet meer is,
op de keper beschouwd een rechtsvraag vormt. Daarom is naar de mening van A-G Niessen van belang dat een beoordelingskader wordt gegeven waaraan de feitelijke omstandigheden in te berechten zaken kunnen worden getoetst. Het leidende criterium kan
daarbij naar de mening van A-G Niessen zijn de vraag of na de verplaatsing ‘de onderneming economisch gezien dezelfde is gebleven’. In onderdeel 6.3 t/m 6.20 geeft A-G Niessen
een algemeen beoordelingskader weer. Volgens A-G Niessen zijn de volgende criteria van
belang:
• de aard van het product van de onderneming;
• het productieproces;
• goodwillbepalende factoren, zoals klantenkring, bijzondere vestigingsplaats, bijzondere inkoopkanalen.
Wijzigingen in de overige onderdelen van de bedrijfsorganisatie die (zonder verplaatsing)
niet kunnen leiden tot het constateren van een bedrijfsbeëindiging, dienen naar de
mening van A-G Niessen hierbij niet in ogenschouw te worden genomen.1302 Een zelfstandige beoordeling van elke wijziging in de bedrijfsorganisatie is immers niet voldoende om
de conclusie te rechtvaardigen dat de onderneming is gestaakt. Daarmee is een hard criterium niet te geven, aldus A-G Niessen. De rechter zal van geval tot geval moeten onderzoeken of het totaal van de veranderingen voldoende is om tot de slotsom te komen dat
een zodanig essentiële wijziging heeft plaatsgevonden dat sprake is van staking. De A-G
constateert naar mijn mening terecht dat dit een grote mate van rechtsonzekerheid met
zich meebrengt. Om die reden concludeert hij dat bij een bedrijfsverplaatsing slechts
sprake is van staking, indien anders dan in zeer uitzonderlijke situaties sprake is van een
essentiële wijziging van een van genoemde relevante criteria (aard van het product, het
productieproces en goodwillbepalende factoren).
Het door A-G Niessen geschetste algemene beoordelingskader is – helaas – niet overgenomen door de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft in r.o. 3.4.2 slechts een opsomming van
enkele bepalende factoren die belang zijn bij agrarische ondernemingen, zonder daarbij
een rangorde te geven:

1301 Zonder het oogmerk van volledigheid kan gewezen worden op de volgende jurisprudentie. In Hof
Amsterdam 27 september 1994, nr. 93/4987, V-N 1995, p. 317, werd een mutatie van een strandpaviljoen naar een horecagelegenheid in het centrum van de badplaats als voortzetting aangemerkt. In HR 8 november 2002, nr. 37.796, NTFR 2002/1676, BNB 2003/73 werd de verplaatsing en
omzetting van een strandpaviljoen naar een horecagelegenheid echter niet als staking aangemerkt, ondanks het feit dat goodwill werd overgedragen. Hof Den Haag 10 oktober 1995, nr. 93/
4433, FED 1995/863, oordeelde aangaande de verkoop van een reparatiebedrijf gevolgd door vestiging ervan in een andere plaats dat geen sprake was van een staking. In HR 15 november 2002,
nr. 37.668, NTFR 2002/1726, BNB 2002/74 kwam de Hoge Raad ter zake van een autosloperij, waarbij de ondernemer enige tijd wegens ziekte afwezig was geweest, tot het oordeel dat wel degelijk
sprake was van staking. Een verplaatsing van een horecabedrijf, waarbij het personeel was gewijzigd, de klantenkring veranderd en een nieuwe inventaris was aangeschaft, werd eveneens niet
als staking aangemerkt, aldus Hof Amsterdam 24 november 1995, nr. 93/3911, V-N 1996, p. 2436.
Zie voor een overzicht van oudere jurisprudentie over het stakingsbegrip tevens M.A. Wisselink,
J. Spaanstra en M.A. Wisselink, Overdrachts- en liquidatiewinst, FM 1, 7e geheel herziene druk, Kluwer, Deventer 1994, p. 38 e.v.
1302 In feite komt dit neer op de zienswijze dat de verplaatsing zelf niet als zelfstandige factor geldt,
hetgeen mij juist voorkomt. De omgekeerde situatie, namelijk om bij bedrijfsverplaatsing aan te
nemen dat sprake is van staking, waarbij aanvullend sprake zou moeten zijn van belangrijke
andere wijzigingen in de onderneming, wijst A-G Niessen naar mijn mening terecht af.
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‘In een geval als het onderhavige (een agrarische onderneming) valt dan te denken aan factoren zoals de aard van het vervaardigde product, de wijze waarop en de middelen waarmee dat product wordt geproduceerd (de aard en de oppervlakte van de in gebruik zijnde
grond, de benodigde stallen, de overige bedrijfsmiddelen, de levende have, (het opleidingsniveau van) de in de onderneming werkzame personen, de mate van automatisering, de
wijze van financiering, enzovoorts), het wettelijke kader dat geldt voor de desbetreffende
bedrijfsuitoefening (zoals melkquota en mestquota en andere milieu- of gezondheidsvoorschriften) en de mate waarin dat wordt gehandhaafd, alsmede de voor de onderneming
relevante marktomstandigheden (betreffende inkoop van veevoer en dergelijke respectievelijk de afzet van het product).’
Het is de Hoge Raad te prijzen dat hij in dit arrest een beoordelingskader geeft voor het
beantwoorden van de vraag wanneer sprake is van het behoud van de identiteit van de
onderneming. Met Doornebal1303 ben ik echter van mening dat aan dit beoordelingskader
niet al te veel kan worden ontleend.1304 De Hoge Raad geeft immers geen uitputtende
opsomming van relevante identiteitsbepalende factoren. Daarnaast noemt de Hoge Raad
factoren die van belang kunnen zijn bij – zoals in casu – een agrarische onderneming. Bij
andersoortige ondernemingen is het derhalve heel goed denkbaar dat andere factoren een
doorslaggevende rol spelen. Dit impliceert dat bij elke bedrijfstak mogelijk andere factoren doorslaggevend kunnen zijn.
Op diverse andere plaatsen in de Wet VPB 1969 (naast de activiteitentoets van art. 20a,
lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969) zijn toetsen opgenomen, waarbij dient te worden
gekeken naar de feitelijke werkzaamheden van de belastingplichtige, onder meer in
art. 5, 6 en 6a Wet VPB 1969, waarin enkele subjectieve vrijstellingen zijn opgenomen.
Een algemeen beoordelingskader lijkt echter niet te worden gegeven. Zo geldt bijvoorbeeld op grond van art. 5, lid 1, sub a, Wet VPB 1969 een subjectieve vrijstelling voor zogeheten ‘Natuurschoonwetlichamen’, indien de werkzaamheden van een belastingplichtige
ten minste hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van dergelijke landgoederen en
waarvan de overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven van
een onderneming.1305 Voorts kan gewezen worden op de houdsterverliesregeling ex
art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 op grond waarvan een belastingplichtige als houdstermaatschappij kwalificeert indien de feitelijke werkzaamheden van de belastingplichtige
gedurende (nagenoeg) het gehele jaar (nagenoeg) geheel bestaat uit het houden van deelnemingen en/of het (in)direct financieren van verbonden lichamen. In de parlementaire
geschiedenis is hierbij opgemerkt dat de toets van de feitelijke werkzaamheden niet
alleen de tijdsbesteding van werknemers van belang is, maar dat ook andere factoren een
rol spelen, zoals de samenstelling van de commerciële winst en van de activa en passiva
van de commerciële balans. De weging van die factoren zal verschillen naargelang het
gaat om een meer arbeidsintensief (bijvoorbeeld een ICT-onderneming) dan wel een meer
kapitaalintensief bedrijf. Hierbij geldt als algemene leidraad dat het gaat om de vaststelling of sprake is van een (vrijwel) zuivere houdster- en financieringsmaatschappij.1306 De
toets van de feitelijke werkzaamheden van de belastingplichtige vertoont veel overeenkomsten met de beoordeling van de vraag of de identiteit van de onderneming wezenlijk
dezelfde is gebleven. Ook bij deze toets dient immers op basis van alle relevante feiten en
omstandigheden te worden beoordeeld of er kritische verschuivingen zijn opgetreden in
1303 J. Doornebal, ‘Geen staking bij behoud van identiteit’, NTFR-B 2010/28, paragraaf 4.
1304 In HR 25 november 2011, nr. 08/05323, NTFR 2011/2722, V-N 2011/63.10 geeft de Hoge Raad ten
aanzien van het leerstuk van de onzakelijke lening wel een heel uitgebreid en algemeen beoordelingskader. Dergelijke uitweidingen komen echter sporadisch voor.
1305 Het Uitv.besl. VPB 1971 bevat vervolgens ten aanzien van enkele in art. 5 genoemde lichamen
nadere voorwaarden. Zie tevens het besluit van 8 december 2009, nr. CPP2009/1368M, Stcrt. 2009,
19194, V-N 2010/3.15 en bijvoorbeeld ook J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht
Vpb.1.0.7.B De subjectieve vrijstellingen van art. 5.
1306 Zie Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 8, p. 23. ‘Niets doen’ gedurende enige periode in het
boekjaar telt hierbij in beginsel niet mee als feitelijke werkzaamheid, zie Rechtbank Haarlem
2 december 2011, nr. 11/00735, NTFR 2011/2843. Dit oordeel is juist.
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de daadwerkelijk door de belastingplichtige ontplooide activiteiten. Vanwege het gebruik
van termen als ‘hoofdzakelijk’ (70% of meer) en ‘nagenoeg’ (90% of meer) lijkt hier echter
een kwantitatieve invulling te zijn gegeven als een kwalitatieve norm. Dit is opmerkelijk
nu de wetgever een dergelijke invulling op andere plaatsen bewust heeft vermeden.1307
Mede vanuit een oogpunt van rechtszekerheid verdient het daarom aanbeveling dat de
wetgever bij het introduceren van een open norm niets slechts een opsomming geeft van
enkele (of alle) relevante factoren, maar een duidelijk beoordelingskader (omstandighedencatalogus) schetst aan de hand waarvan in concrete situaties kan worden getoetst. Op
basis van dit beoordelingskader dient derhalve nog steeds een feitelijke beoordeling van
factoren plaats te vinden, maar de onderliggende beoordeling geschiedt wel op een eenduidige wijze. Het door A-G Niessen geschetste beoordelingskader kan naar mijn mening
als een goed startpunt gelden voor een beoordelingskader van het identiteitscriterium. De
door de wetgever doorgaans genoemde toetsingscriteria zoals het personeel, omzet en
samenstelling van de balans zijn in dit beoordelingskader eveneens (zij het minder expliciet) meegenomen, waarbij A-G Niessen een rangorde aangeeft van de relevante criteria.
Deze rangorde komt mij logisch voor.
Op basis van het vorenstaande concludeer ik dat het identiteitscriterium van BNB 2010/
214 en de daaraan ten grondslag liggende jurisprudentie inderdaad grote gelijkenissen
vertoont met de open norm die in tien van de twaalf door mij in hoofdstuk 6 onderzochte
landen wordt gebruikt in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In zoverre lijkt
dit criterium dan ook bruikbaar ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen in de Wet VPB 1969. In de volgende paragrafen werk ik dit nader uit.
7.4.3

Beoordeling van de onderzochte open normen

In paragraaf 7.4.2 zijn de volgende open normen aan de orde geweest:
• misbruik van recht op basis van de fundamentele vrijheden van het VwEU;
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn, zoals tevens geïncorporeerd in art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 20 lid 5, Wet VPB;
• het identiteitscriterium van BNB 2010/214.
Hierbij ben ik tot de conclusie gekomen dat de open normen misbruik van recht en de
zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1996 voor een bepaling tegen
de handel in verlieslichamen niet of minder goed bruikbaar zijn. Het begrip misbruik van
recht lijkt alleen ‘volstrekt kunstmatige situaties’ te omvatten, zodat het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 zeer beperkt zou worden, terwijl de zakelijkheidstoets van
art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 te zeer toegespitst is op art. 10a Wet VPB 1969.
De zakelijkheidstoets uit de Fusierichtlijn acht ik potentieel wel bruikbaar, mits hierbij
voldoende wordt gewaarborgd dat handel in verlieslichamen in voorkomende gevallen als
ontgaan of uitstellen van belastingheffing kan worden aangemerkt en misbruik derhalve
niet beperkt blijft tot volstrekt kunstmatige situaties. Evenzo is de zakelijkheidstoets van
de houdsterverliesregeling zoals opgenomen in art. 20 lid 5, Wet VPB 1969 naar mijn
mening bruikbaar, maar ook hier geldt dat deze bepaling enigszins dient te worden
‘omgebouwd’ tot een specifiek op art. 20a Wet VPB 1969 toegesneden zakelijkheidstoets.
Een zakelijkheidstoets of tegenbewijsregeling voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969 kan
er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

1307 Zie het hiervóór in paragraaf 7.4.1 opgenomen citaat uit de parlementaire geschiedenis ten aanzien van het begrip duurzame organisatie van kapitaal en arbeid.
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Variant 1 (gebaseerd op de zakelijkheidstoets uit de Fusierichtlijn)1308
‘Indien op grond van een van de voorgaande leden van dit artikel de verliezen niet langer verrekenbaar
zijn, zijn deze desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de verkrijgers van het belang als
bedoeld in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijziging van het uiteindelijke belang als genoemd
in het eerste lid niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.
Voor de toepassing van de eerste volzin wordt een verkrijging van het uiteindelijke belang die in overwegende mate gericht is op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige geacht te zijn gericht
op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.’
Variant 2 (gebaseerd op de zakelijkheidstoets van art. 20 lid 5, Wet VPB 1969)
‘Indien op grond van een van de voorgaande leden van dit artikel de verliezen niet langer verrekenbaar
zijn, zijn deze desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de verkrijgers van het belang als
genoemd in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijziging in het uiteindelijke belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige.’
In Variant 1 heb ik bewust het vermoeden van ontgaan of uitstellen van belastingheffing
zoals dit thans is weergegeven in de desbetreffende reorganisatiefaciliteiten achterwege
gelaten. Zo bepaalt art. 14, lid 4, tweede volzin, Wet VPB 1969 bijvoorbeeld, dat de
bedrijfsfusie, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht wordt in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing, indien deze
niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de actieve werkzaamheden van de overdrager en de overnemer.1309 Deze zinsnede heb ik vervangen door het vermoeden dat voor de toepassing van de eerste volzin
een verkrijging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate die in overwegende mate
gericht is op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige geacht wordt te zijn
gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Daarmee wordt derhalve
bewerkstelligd dat het oogmerk van het benutten van verliezen van een verlieslichaam bij
wetsfictie als ontgaan of uitstellen van belastingheffing wordt aangemerkt. Op basis van
de in paragraaf 5.9 besproken jurisprudentie (o.a. HR 10 maart 1993, nr. 28.139, BNB 1993/
196) is dit immers in beginsel niet het geval. De verkrijgers van dit belang1310 kunnen deze
wetsfictie ‘ongedaan’ maken door aannemelijk te maken dat de verkrijging van het
belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen.
Variant 2 verschilt inhoudelijk niet van Variant 1. Variant 2 betreft een specifiek op een
bepaling tegen de handel in verlieslichamen toegespitste tegenbewijsmogelijkheid. Het
verschil met Variant 1 is slechts dat de verwijzing naar de antimisbruikbepaling uit de
Fusierichtlijn ontbreekt. Dit lijkt echter niet problematisch. Aan het gebruik van de antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn in Variant 1 moest immers nog een ‘U-bocht’ worden toegevoegd om het benutten van verliezen als ontgaan of uitstellen van belastingheffing aan te merken. Daarmee rijst tegelijkertijd de vraag of het beginsel van consistentie,
i.e. het gebruik van eenzelfde soort antimisbruikbepaling in art. 20a Wet VPB 1969 als in
de reorganisatiefaciliteiten, het hier niet zou moeten afleggen tegen het begrijpelijkheidsbeginsel. Voor de toepassing van deze tegenbewijsregeling dient het er immers om te gaan
of de belastingplichtige en/of de verkrijgers op basis van de onderliggende feiten en
omstandigheden aannemelijk kunnen maken of de verkrijging niet in overwegende mate
1308 Waarbij ik er om esthetische reden voor heb gekozen om de tekst niet aan te sluiten bij de tekst
van de Fusierichtlijn, maar bij de tekst zoals opgenomen in de reorganisatiefaciliteiten in de Wet
VPB 1969. Ook vanuit een oogpunt van consistentie verdient dit naar mijn mening de voorkeur.
1309 De ‘tweede’ zakelijkheidstoets, het vervreemdingsverbod van drie jaar, is bij een bepaling tegen
de handel in verlieslichamen evenmin zinvol.
1310 Aangezien art. 20a Wet VPB 1969 aangrijpt bij een belangenwijziging, heb ik ervoor gekozen om
de tegenbewijsregeling voor de verkrijgers van het belang van toepassing te laten zijn. Eventueel
zou dit kunnen worden aangevuld met de belastingplichtige zelf, maar dit ligt mijns inziens niet
voor de hand. Hoe kan een belastingplichtige immers aannemelijk maken dat een verkrijging van
een belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige zelf?
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is gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige. De specifieke verwijzing naar de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn lijkt daarmee niet strikt noodzakelijk. Het vorenstaande impliceert overigens niet dat de jurisprudentie over de zakelijkheidstoets in de desbetreffende reorganisatiefaciliteiten van belang kan zijn voor de
beoordeling of in specifieke omstandigheden sprake is van zakelijke motieven. Het gaat
immers in beide gevallen om een beoordeling van de specifieke feiten en omstandigheden
van het geval.
Op basis van het vorenstaande verkies ik Variant 2 boven Variant 1. Daarbij erken ik dat
ik geen gebruikmaak van een bestaande open norm, die anders dan de door mij gekozen
bestaande norm een ‘frauslegiaans’ karakter heeft. De door mij gekozen open norm kan
hiermee naar analogie van het leerstuk van fraus legis worden toegepast, terwijl een dergelijke formulering in het licht van de zakelijkheidstoetsen van art. 10a, lid 3,
onderdeel a, Wet VPB 1969 en art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 niet ongebruikelijk is. Voorts is
de bewijslast uitdrukkelijk neergelegd bij de verkrijger(s) van het belang. Die zal/zullen
immers beschikken over de onderliggende feiten en omstandigheden op basis waarvan
aannemelijk kan worden gemaakt dat aan deze zakelijkheidstoets is voldaan.
Voorts kan worden opgemerkt dat deze tegenbewijsmogelijkheid eenvoudig kan worden
geïncorporeerd in het huidige art. 20a Wet VPB 1969, bijvoorbeeld indien de wetgever
mijn voorstel voor wenselijk recht, waarin ik de volgende paragraaf nader op inga, een
brug te ver zou vinden. Het toevoegen van een zakelijkheidstoets aan het bestaande
art. 20a Wet VPB 1969 bewerkstelligt in elk geval dat overkillsituaties zo veel mogelijk
worden vermeden. Het behoeft geen nader betoog dat art. 20a Wet VPB 1969 daarmee
meer proportioneel wordt.
In paragraaf 7.4.2.5 is het identiteitscriterium van BNB 2010/214 aan de orde gekomen. Op
grond van dit criterium dient te worden beoordeeld of de identiteit van de onderneming
niet wezenlijk is veranderd, bijvoorbeeld bij inbreng in de bv of bij het vormen van een
herinvesteringsreserve bij verplaatsing van een onderneming. Ik heb geconcludeerd dat
de invulling van het identiteitscriterium in de jurisprudentie inderdaad grote gelijkenissen vertoont met de open norm die in tien van de twaalf door mij in hoofdstuk 6 onderzochte landen wordt gebruikt in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In
zoverre lijkt dit criterium dan ook bruikbaar ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen in de Wet VPB 1969. Wel zijn naar mijn mening enige aanpassingen
noodzakelijk om tot een daadwerkelijk bruikbaar criterium te komen. In de eerste plaats
is het naar mijn mening ten behoeve van de rechtszekerheid noodzakelijk dat de wetgever een specifiek beoordelingskader (omstandighedencatalogus) creëert op basis waarvan
in elke voorkomende situatie wordt beoordeeld of voldaan is aan het identiteitscriterium.
Helaas heeft de Hoge Raad een dergelijke omstandighedencatalogus in BNB 2010/214 niet
gegeven, maar slechts een overzicht gegeven van factoren die bij een agrarische onderneming van belang kunnen zijn. Hoewel de door de Hoge Raad geschetste factoren niet eens
bijzonder veel lijken af te wijken van het beoordelingskader van A-G Niessen, lijkt het
beoordelingskader van A-G Niessen mij beter hanteerbaar, te meer omdat daarmee een
meer algemeen beoordelingskader wordt gecreëerd.
Bij het vormgeven van een omstandighedencatalogus kan een onderscheid worden
gemaakt tussen een open en een gesloten omstandighedencatalogus.1311 Voor de toepassing van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen ben ik voorstander van een
‘open omstandighedencatalogus’. Een omstandighedencatalogus gaat naar mijn mening
namelijk verder dan een opsomming van factoren die volgens de wetgever een rol kunnen
spelen (vgl. BNB 2010/214). In dat geval kan in praktijksituaties immers eenvoudig (en wellicht zonder nadere motivatie) worden afgeweken van deze factoren, omdat naar de

1311 Vgl. M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Een rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belastingrecht, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009,
hoofdstuk 9 en de aldaar genoemde literatuur.
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mening van de Belastingdienst of een rechter aan bepaalde andere factoren in het desbetreffende geval meer gewicht dient te worden toegekend. Een omstandighedencatalogus
voorkomt dit in zoverre, indien daarbij wordt voorgeschreven dat gemotiveerd wordt hoe
de weging van de in de omstandighedencatalogus genoemde factoren heeft plaatsgevonden. Een omstandighedencatalogus heeft daarbij als bijkomend voordeel dat feitelijke
oordelen beter vergelijkbaar worden.1312 Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Daarnaast kan a priori niet worden uitgesloten dat er in een voorkomend geval andere dan de
in de omstandighedencatalogus genoemde omstandigheden een bepalende rol kunnen
spelen. Een gesloten omstandighedencatalogus biedt in dergelijke situaties niet voldoende soelaas.
In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld of het wenselijk is om het identiteitscriterium slechts toe te passen ten aanzien van de onderneming. In dat geval ontstaat immers
soortgelijke problematiek als onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, omdat
ten aanzien van belastingplichtigen die slechts beleggingsactiviteiten zouden verrichten
de identiteit van de onderneming niet zou kunnen wijzigen, omdat nimmer een materiële
onderneming zou zijn gedreven.1313 Het lijkt daarom noodzakelijk om het identiteitscriterium óf uit te breiden naar beleggingsactiviteiten óf een separate regeling voor beleggingsactiviteiten op te nemen. Vanuit het identiteitscriterium lijkt het niet noodzakelijk om verliezen uit hoofde van activiteiten die normaal vermogensbeheer niet overstijgen (bijvoorbeeld beleggen) anders te behandelen dan ondernemingsverliezen. Cruciaal is immers of
de identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven. De aard van de activiteiten is daarbij is beginsel irrelevant. Tegelijkertijd kan het identiteitscriterium ten aanzien
van beleggingen niet worden toegepast, omdat dit criterium ziet op de objectieve onderneming, waar bij beleggingsactiviteiten nu juist geen sprake van is. Hierbij is tevens van
belang dat de wetgever met de vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door
art. 20a Wet VPB 1969 uitdrukkelijk heeft beoogd paal en perk te stellen aan de verrekeningen van verliezen uit hoofde van beleggingen. Met een dergelijke inperking wordt ook
voldaan aan de kwaliteitseis van doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid.
De principiële vraag die daarmee dient te worden beantwoord is of – ongeacht het standpunt van de wetgever – verliezen van beleggingsactiviteiten anders dienen te worden
behandeld dan verliezen uit hoofde van een objectieve onderneming. Zoals ik hiervóór
heb betoogd, kan deze vraag vanuit het beginsel van ‘dezelfde identiteit’ ontkennend worden beantwoord.1314 Vanuit een economische invalshoek kan worden gesteld dat belastingheffing (inclusief de fiscale behandeling van verliezen) gevolgen heeft voor het werkkapitaal van een onderneming, hetgeen bij voortzetting van de (identiteit van de) onderneming een belangrijk argument is om de verliezen bij een wijziging in het uiteindelijke
belang in de belastingplichtige in stand te laten. Bij het ontplooien van beleggingsactiviteiten heeft de belastingheffing slechts gevolgen voor het te behalen rendement en de
omvang van de beleggingen. In zoverre lijkt er minder ‘noodzaak’ te zijn om de verliezen
van bij beleggingsactiviteiten in stand te laten bij een wijziging in het uiteindelijke
belang. Dit leidt tot de volgende conclusies:
• Het identiteitscriterium van BNB 2010/214 is zonder nadere aanpassing niet bruikbaar
ten aanzien van beleggingsactiviteiten.
• Vanuit een economische invalshoek is er bij wijziging van het uiteindelijke belang in
de belastingplichtige minder noodzaak om de verliezen bij beleggingsactiviteiten in
stand te laten dan bij ondernemingsactiviteiten.
In paragraaf 7.5.2 werk ik deze conclusies nader uit.
1312 In gelijke zin H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM 125, Kluwer, Deventer
2007, p. 72.
1313 Zie paragraaf 4.4.1.
1314 Voor de goede orde merk ik overigens op dat dit naar mijn mening een andere vraag is dan de
vraag of het identiteitscriterium van BNB 2010/214 bruikbaar is voor beleggingsactiviteiten. Ik
kom hier in paragraaf 7.5.2 op terug.
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Met de introductie van het identiteitscriterium in een bepaling tegen de handel in verliezen ter vervanging van de huidige activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20a, lid 4,
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 kan tot slot nog de vraag worden gesteld of art. 20a Wet
VPB 1969 daarmee niet onnodig of te zeer wordt verruimd. De huidige activiteiten- en
inkrimpingstoetsen gaan immers uit van een hoofdzakelijkcriterium (70% of meer), terwijl op basis van het identiteitscriterium dient te worden beoordeeld of de identiteit niet
wezenlijk is veranderd. Daarmee wordt een andere, niet noodzakelijkerwijs kwantitatieve
invulling gegeven aan de activiteitentoets. Ik ben van mening dat het identiteitscriterium
beter aansluit bij de economische werkelijkheid dan de huidige activiteitentoets van
art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Indien op basis van dit criterium wordt
geoordeeld dat een duurzame inkrimping1315 of uitbreiding niet leidt tot wezenlijke wijziging van de identiteit, kunnen er naar mijn mening ook geen fundamentele bezwaren
bestaan tegen de verrekening van de verliezen die ‘binnen deze identiteit’ zijn behaald.
In het licht van de ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen is van misbruik in dat geval naar mijn mening geen sprake.
7.5

W E N S E L I JK R E C H T

7.5.1

Eerdere voorstellen

7.5.1.1

Afschaffen van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet
VPB 1969
In de vorige hoofdstukken heb ik reeds geconstateerd dat een bepaling tegen de handel
in verlieslichamen in beginsel bestaansrecht heeft. In de literatuur is daarentegen ook
gepleit voor afschaffing van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing
van art. 20a Wet VPB 1969, onder andere door L.G.M. Stevens en S.A. Stevens.1316 Vanuit
de gedachte van eenvoud is dit een alternatief dat nader onderzoek verdient.
L.G.M. Stevens heeft principiële bezwaren tegen een bepaling die niet alleen een inbreuk
is op het totaalwinstbeginsel, maar tevens slecht past in een vennootschapsbelasting die
gemodelleerd is naar het klassieke stelsel. Stevens vindt dat er niets op tegen is dat de aandeelhouder die tijdens zijn aandeelhouderschap niet de verliesverrekeningsmogelijkheden van zijn vennootschap te gelde kon maken voor de nog onbenutte mogelijkheden
daarvoor een vergoeding ontvangt in de overdrachtsprijs.1317 Dit is volgens hem een terrein waarop het marktmechanisme prima zijn marktruimende werking kan doen. Daarbij
geldt een raakvlak met de liquidatieverliesregeling ex art. 13d Wet VPB 1969. Ook deze
bepaling is volgens Stevens een inbreuk op de systematiek van de vennootschapsbelasting
en het systeem van de deelnemingsvrijstelling. Voor de liquidatieverliesregeling is het etiket ‘oneigenlijk gebruik’ veel meer op zijn plaats dan bij de handel in verlies-bv’s, aldus
Stevens.1318 Naar zijn mening zouden deze bepalingen dan ook beter tegen elkaar kunnen
worden uitgeruild door beide bepalingen af te schaffen. In dat geval hoeft de aandeelhouder zijn deelneming immers niet meer te liquideren, maar kan het verlies te gelde worden
gemaakt door verkoop van het verlieslichaam. Stevens erkent daarbij dat de liquidatieverliesregeling een belangrijke rol speelt in het kader van de aantrekkelijkheid van het

1315 Duurzame inkrimpingen worden overigens op basis van het huidige art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969
ook gesauveerd.
1316 Zie onder meer L.G.M. Stevens, ‘Omgaan met verliezen’, WFR 1995/956, L.G.M. Stevens, ‘Wat is
ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/1215, S.A. Stevens, ‘Naar een evenwichtige
behandeling van verliezen’, WFR 2005/1503 en meer recent L.G.M. Stevens, ‘Fiscaal beleid verliesverrekening blijft ondermaats’, Column in Het Financieele Dagblad van 15 maart 2012.
1317 Een argument dat naar mijn mening overigens met het klassieke stelsel weinig van doen heeft.
1318 Bij een buitenlandse aandeelhouder wordt in dat geval door de Nederlandse fiscus een subsidie
gegeven voor de in Nederland geleden verliezen.
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Nederlandse fiscale vestigingsplaats. Onbeperkte mogelijkheden voor verliesverrekening
spelen daarbij echter ook een rol.1319
S.A. Stevens onderschrijft de visie van L.G.M. Stevens, maar vindt dat de handel in verlieslichamen niet dient te worden toegestaan. Een bezwaar tegen de handel in verliezen is dat
deze de facto uitwerkt als een (gelimiteerde) negatieve vennootschapsbelasting, waarvan
hij geen voorstander is.1320 Indien de handel in verlieslichamen wel mogelijk wordt, kan
de liquidatieverliesregeling naar zijn mening (in elk geval ten aanzien van binnenlandse
deelnemingen) komen te vervallen. Voorts merkt Stevens op dat met de handel in verliesvennootschappen de investeringen in Nederland worden gestimuleerd. Het kopen van
een verliesvennootschap is immers slechts voordelig indien bedrijfsactiviteiten worden
opgestart in Nederland. Dit laatste is naar mijn mening in zoverre juist, indien in dat geval
de verliezen ook slechts bruikbaar zouden zijn voor bedrijfsactiviteiten en niet ook voor
beleggings- en/of financieringsactiviteiten. Het is immers betrekkelijk eenvoudig om vorderingen in een Nederlandse vennootschap onder te brengen.1321 Stevens stelt voor om de
liquidatieverliesregeling slechts af te schaffen ten aanzien van binnenlandse deelnemingen. Dat lijkt ook noodzakelijk, aangezien op basis van het arrest Marks & Spencer II1322
definitieve verliezen immers in aftrek zouden moeten kunnen worden gebracht. Het
afschaffen van de liquidatieverliesregeling voor EU-deelnemingen lijkt dan ook geen
optie.1323 Tegelijkertijd betekent dit dat de afschaffing van de liquidatieverliesregeling zal
worden afgewenteld op belastingplichtigen die slechts activiteiten in Nederland ontplooien. Dit ontmoet in principe geen bezwaar, indien de handel in verlieslichamen zonder enige beperkingen wordt toegestaan. Deze belastingplichtigen worden derhalve
gecompenseerd voor de afschaffing van de liquidatieverliesregeling, mits een koper kan
worden gevonden voor de verliesvennootschap. In het verlengde hiervan heb ik in
paragraaf 5.8.5 de vraag gesteld hoe het altijd-ergens-beginsel zich verhoudt tot art. 20a
Wet VPB 1969. Hierbij heb ik geconcludeerd dat naar mijn mening op basis van de huidige
stand van jurisprudentie van het Hof van Justitie geen uitsluitsel kan worden gegeven of
het Unierecht bij toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 verplicht om een definitief verlies
als gevolg van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (of een gelijksoortige bepaling in
een andere lidstaat) in aanmerking te nemen. Deze vraag is na afschaffing van art. 20a
Wet VPB 1969 niet meer van belang, omdat de handel in verlieslichamen niet wordt
beperkt en er in zoverre geen sprake is van een definitief verlies.1324
Afschaffing van de liquidatieverliesregeling voor binnenlandse deelnemingen onder
gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet VPB 1969 is daarmee geen onaantrekkelijke
gedachte, hoewel geen gegevens voorhanden zijn ten aanzien van het budgettaire aspect
hiervan. Vanuit een wetenschappelijke invalshoek is dit budgettaire aspect niet van

1319 De wetgever heeft een min of meer omgekeerde benadering. In het kader van de Wet werken aan
winst (Stb. 2006, 631) zijn de termijnen voor verliesverrekening immers ingeperkt ter financiering
van een tariefsverlaging, terwijl tevens is opgemerkt dat een termijn van voorwaartse verliesverrekening van negen jaar lang genoeg zou moeten zijn om een verlies te verrekenen (en in zoverre
dus wellicht ook geen impact zou hebben op de aantrekkelijkheid van het Nederlandse fiscale
vestigingsklimaat). Zie nader paragraaf 3.2.9.
1320 Gelimiteerd, omdat de koper van het verlieslichaam uiteraard wel winst dient te maken voor het
bedrag van de verliezen.
1321 De houdsterverliesregeling van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 lijkt hierbij geen beperkingen
op te werpen, indien de verliezen niet kwalificeren als houdsterverliezen. Ten aanzien van de verrekening van houdster- en financieringswinsten geldt in dergelijke situaties immers geen beperking.
1322 HvJ 13 december 2005, zaak C-446/03 (Marks & Spencer II), NTFR 2005/1718, BNB 2006/72. Zie
voorts paragraaf 5.8.5.
1323 Ik laat de eventuele onverenigbaarheid van de liquidatieverliesregeling met het arrest Marks &
Spencer II in dit kader buiten beschouwing.
1324 Een beperkte termijn van voorwaartse verliesverrekening lijkt ook geen bezwaar. Zie HvJ 23 oktober 2008, zaak C-157/07 (Krankenheim Ruhesitz am Wannsee), NTFR 2008/2306, V-N 2008/55.14 en
voorts paragraaf 5.8.5.
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belang, voor de eventuele haalbaarheid van het voorstel uiteraard wel. Op voorhand lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat de budgettaire derving van het openstellen van de handel in verlieslichamen groter zal zijn dan de budgettaire opbrengst van het afschaffen van
de liquidatieverliesregeling. Dit geldt a fortiori, indien de liquidatieverliesregeling slechts
ten aanzien van binnenlandse deelnemingen zal worden afgeschaft. Het verdient daarom
aanbeveling dat de haalbaarheid van dit voorstel (en dan met name het budgettaire aspect
ervan) nader wordt onderzocht. Hiervoor is echter actie van de wetgever vereist. Vanuit
een wetenschappelijke invalshoek kan slechts worden geconstateerd dat tegen het
afschaffen van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet
VPB 1969 niet of nauwelijks bezwaren kunnen worden opgeworpen, niet in de laatste
plaats omdat twee in beginsel1325 binnen het systeem van de vennootschapsbelasting als
vreemde-eend-in-de-bijt-bepalingen daarmee (gedeeltelijk) uit de Wet VPB 1969 zullen verdwijnen.
7.5.1.2
Het voorstel van Heithuis
In WFR 2005/1532 heeft Heithuis een voorstel gedaan voor een vereenvoudiging van
art. 20a Wet VPB 1969.1326 Heithuis verzucht dat art. 20a Wet VPB 1969 dringend vereenvoudigd dient te worden vanwege het schier onleesbare karakter. Hij stelt de volgende
vereenvoudigde tekst voor:
‘1. Indien het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd,
zijn verliezen niet langer verrekenbaar met winsten van andere jaren, indien:
a. de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden grotendeels bestaan uit beleggingen, dan wel
b. de werkzaamheden van de belastingplichtige voor meer dan 70% zijn ingekrompen.
2. Het eerste lid geldt zowel voor de voorwaartse als voor de achterwaartse verrekening van
verliezen.’
Het voordeel van deze tekst is volgens Heithuis dat in het eerste lid de belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 zijn opgenomen in plaats van,
zoals thans, in het eerste en vierde lid gezamenlijk, waarbij het vierde lid ook nog eens
als een uitzondering op het eerste lid is geformuleerd (onderschikkend dus in plaats van
nevenschikkend). Een ander voordeel is volgens Heithuis dat op deze wijze zo veel mogelijk de jurisprudentie van de Hoge Raad onder het oude art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 (waaronder de ‘directe samenhang’-jurisprudentie) behouden blijft. Eventueel zou deze tekst
dan nog kunnen worden aangevuld met de noodzakelijke uitzonderingen en ficties, maar
Heithuis acht terughoudendheid op zijn plaats. De ficties van het achtste lid kunnen naar
zijn mening volledig achterwege blijven.1327 Heithuis pleit wel voor behoud van de uitzonderingen op de aandeelhouderstoets (lid 2 en 3), het tiende lid, op grond waarvan om
zekerheid kan worden verzocht, en het twaalfde lid (de mogelijkheid om vermogensbestanddelen te herwaarderen).
Bij lezing van het voorstel van Heithuis rijst (opnieuw) de vraag waarom de wetgever bij
de aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet veel dichter bij de oude wettekst is gebleven. Het voorstel van Heithuis zou naar mijn mening een belangrijke verbetering van art. 20a Wet VPB 1969 zijn ten opzichte van de huidige, weerbarstige bepaling.
Wat daarvan ook zij, op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek in de vorige hoofdstukken, kan de vereenvoudiging naar mijn mening nog een stap verder gaan. Wat ik
voorts mis in het voorstel van Heithuis is een algemene tegenbewijsbepaling. Deze is
mijns inziens noodzakelijk om de bepaling op een meer proportionele wijze vorm te
geven.
1325 Zonder daarmee het bestaansrecht van art. 20a Wet VPB te willen ontkennen, zie mijn opmerkingen hierover in paragraaf 4.3.
1326 E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB
1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532.
1327 In paragraaf 5.4 heb ik hetzelfde betoogd.
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7.5.2

Voorstel voor een nieuw art. 20a Wet VPB 1969

Op basis van mijn bevindingen in de voorgaande hoofdstukken, mijn beoordeling van het
huidige art. 20a Wet VPB 1969 in paragraaf 7.2 en mijn conclusies ten aanzien van het
gebruik van een bestaande dan wel nieuwe open norm in een bepaling tegen de handel in
verlieslichamen in paragraaf 7.4, kom ik in deze paragraaf tot een voorstel voor een
geheel nieuw, herzien art. 20a Wet VPB 1969. Bij de vormgeving van deze bepaling heb ik
getracht zo veel mogelijk rekening te houden met de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken. Tevens heb ik rekening gehouden met de hiervóór in paragraaf 7.2 genoemde
toetsingskaders (kwaliteitseisen):
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.
Tot slot is onderstaand voorstel van art. 20a Wet VPB 1969 gebaseerd op mijn conclusies
ten aanzien van het gebruik van een open norm, zoals beschreven in paragraaf 7.4. Aldaar
heb ik geconcludeerd dat het gebruik van een specifiek op art. 20a Wet VPB 1969 toegespitste tegenbewijsmogelijkheid naar mijn mening de voorkeur verdient, in combinatie
met de aansluiting bij het identiteitscriterium van BNB 2010/214. Aan dit identiteitscriterium dient vervolgens nog een mouw te worden gepast ten aanzien van beleggingsactiviteiten.
Mijn voorstel luidt als volgt:1328
Artikel 20a Wet VPB 1969
Lid 1 (kwalificerende belangenwijziging):
Indien aannemelijk is dat in vergelijking met het begin van het oudste jaar waarvan een
verlies nog niet volledig is verrekend, het uiteindelijke belang in het lichaam grotendeels
is gewijzigd, zijn de verliezen geleden voor het tijdstip waarop de wijziging heeft plaatsgevonden, in afwijking in zoverre van artikel 20, niet meer voorwaarts verrekenbaar (kwalificerende belangenwijziging). Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder een verlies tevens verstaan een verlies dat nog niet in de belastbare winst van de belastingplichtige tot uitdrukking is gekomen, maar wel reeds aanwezig is op het moment van de
kwalificerende belangenwijziging. Het bepaalde in de vorige volzinnen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de verrekening van een verlies met een winst uit het
voorafgaande jaar.
Lid 2 (identiteitscriterium):
Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een verlies, indien de identiteit van
de onderneming in het winstjaar en de tussenliggende periode tussen het verliesjaar en
het winstjaar niet wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het verliesjaar. De verliezen zijn
desalniettemin niet verrekenbaar, indien de bezittingen van de belastingplichtige in een
verliesjaar gedurende ten minste negen maanden grotendeels bestaan uit beleggingen.
Voor de toepassing de eerste volzin dient de vraag of de identiteit van de onderneming
niet wezenlijk is gewijzigd te worden beantwoord op grond van de volgende factoren:
a. de aard van het product van de onderneming,
b. het productieproces,

1328 Ik heb in mijn voorstel geabstraheerd van eventuele overige wijzigingen in bijvoorbeeld de Wet
VPB 1969 die noodzakelijk zullen, omdat deze wijzigingen hoofdzakelijk technisch van aard zullen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van art. 15ae, lid 3 en 5, Wet VPB 1969 en
art. 15af, lid 7, Wet VPB 1969. De formeelrechtelijke bepalingen van hoofdstuk IV van de Wet VPB
1969 lijken in de huidige vorm te kunnen worden gehandhaafd.
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c. goodwillbepalende factoren, en
d. overige relevante factoren die een wezenlijk onderdeel van de identiteit vormen.
Lid 3 (tegenbewijsregeling):
Indien op grond van een van de voorgaande leden van dit artikel de verliezen niet langer
verrekenbaar zijn, zijn deze desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de verkrijgers van het belang als genoemd in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijziging
in het uiteindelijke belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de
verliezen van de belastingplichtige.
Lid 4 (zekerheid):
De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de verrekenbaarheid van de verliezen
op grond van deze bepaling kan uiterlijk bij het indienen van de aangifte van het jaar van
de kwalificerende belangenwijziging een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop
bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.
Lid 5 (herwaardering van vermogensbestanddelen):
Indien een belastingplichtige vanaf enig tijdstip als gevolg van de toepassing van dit artikel verliezen niet meer kan verrekenen met winsten na dat tijdstip, kan hij op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip een herinvesteringsreserve in de winst opnemen en
de boekwaarde van zijn bezittingen verhogen tot ten hoogste de waarde in het economische verkeer, behoudens voor zover die verhoging gepaard zou moeten gaan met een verhoging van de boekwaarde van een verplichting.
Lid 6 (aanvullende regels):
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven
over de toepassing van dit artikel.
7.5.3

Toelichting op de voorgestelde wettekst

Bij de vormgeving van mijn voorstel voor een gewijzigd art. 20a Wet VPB 1969 heb ik
getracht deze bepaling zo beknopt mogelijk vorm te geven zonder daarbij afbreuk te doen
aan de door mij gestelde kwaliteitseisen. Tevens beoog ik de door in mij in hoofdstuk 5
gesignaleerde knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen. Zie ook paragraaf 7.5.4 hierna.
Met een herziene bepaling die zes leden bevat, is in elk geval een belangrijke vereenvoudiging van art. 20a Wet VPB 1969 ten opzichte van de huidige bepaling bewerkstelligd. Dit
is reeds voldoende aanleiding om dit voorstel in overweging te nemen. Mijn voorstel gaat
echter verder dan louter vereenvoudiging.
Bij de invulling van de vraag wanneer sprake is van een kwalificerende belangenwijziging
(zie het voorgestelde eerste lid) heb ik een aantal keuzes moeten maken. In de eerste
plaats rijst de vraag of het huidige ‘30% of meer’-criterium niet zou moeten worden opgerekt naar een ‘meer dan 50%’-criterium. In paragraaf 5.3.1 heb ik reeds geconstateerd dat
in beginsel elke grens van een kwalificerende belangenwijziging arbitrair is. Tegelijkertijd is in hoofdstuk 6 geconcludeerd dat de meeste landen een grens van ‘meer dan 50%’
hanteren.1329 Om redenen van consistentie wil ik daarbij aansluiten door het opnemen
van een ‘grotendeels’-criterium.1330 De keuze voor een ‘30% of meer’-criterium dan wel
een ‘meer dan 50%’-criterium is dan ook geen fundamenteel wetenschappelijke keuze als
wel een pragmatische. Een pro-rata-partebenadering voor belangenwijzigingen die deze
grens niet overstijgen, wijs ik af (voor de motivering verwijs ik kortheidshalve naar
paragraaf 4.4.2.7).

1329 Een grens van 75% zoals Oostenrijk deze hanteert, maakt de regeling mijns inziens zeer kwetsbaar. Zie mijn opmerkingen daaromtrent in paragraaf 6.6.
1330 Vgl. HR 27 april 1994, nr. 29.210, BNB 1994/193, waarin de Hoge Raad bevestigde dat het begrip
‘grotendeels’ meer dan de helft betekent.
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In de tweede plaats zou het naar mijn mening rechtvaardig zijn wanneer art. 20a Wet VPB
1969 slechts van toepassing zou zijn indien een (rechts)persoon, al dan niet tezamen met
een of meer verbonden lichamen of natuurlijke personen een kwalificerend belang zou
verkrijgen. Met andere woorden: indien voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969
gekeken wordt naar de verkrijger in plaats van naar de verkrijging door een of meerdere personen. Bij een wijziging van meer dan 50% van het belang waarbij er meerdere, niet-gelieerde (rechts)personen een belang verkrijgen, lijkt de premisse gerechtvaardigd dat geen
sprake is van gerichte handel in verliezen. In dat geval zou – analoog aan bijvoorbeeld de
Duitse regeling (zie paragraaf 6.7.2) – een verkrijging van alle aandelen in een verlieslichaam door drie ongerelateerde (rechts)personen, waarbij elk een belang van 33 1/3% verkrijgt, niet leiden tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.1331 Toch verdient een dergelijke regeling mijns inziens niet de voorkeur boven een regeling die slechts kijkt naar de
totale kwantitatieve wijziging van het uiteindelijke belang. Evenals bij de Duitse regeling
zou namelijk een aanvullende regeling noodzakelijk zijn voor de situatie dat weliswaar
geen sprake is een op basis van art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 gerelateerde groep van
(rechts)personen, maar desalniettemin sprake is van een ‘samenwerkende groep’ teneinde de verliezen te kunnen benutten. Ik vind dat onwenselijk, omdat dit de regeling
complexer maakt, terwijl tevens een nieuw (art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 ‘overstijgend’) begrip ‘groep’ wordt geïntroduceerd, waarvan op voorhand onduidelijk is op welke
wijze hier invulling aan zou moeten worden gegeven. Voorts kan een dergelijke regeling
leiden tot problemen met de bewijslastverdeling, omdat onduidelijkheid kan ontstaan
over wie in dergelijke situaties zou moeten aantonen of sprake is van een dergelijke
groep. Het ligt voor de hand om de bewijslast te leggen bij de belastingplichtige, aangezien een inspecteur doorgaans niet zal beschikken over de benodigde gegevens om aannemelijk te maken dat sprake is van een dergelijke groep van samenwerkende (rechts)personen. Indien de bewijslast bij de belastingplichtige zou worden gelegd, rijst de vraag hoe
een belastingplichtige kan aantonen dat geen sprake is van een gezamenlijke verkrijging
gericht op het benutten van de verliezen van een belastingplichtige. Zowel van de zijde
van de belastingplichtige als van de zijde van de fiscus acht ik dit onwenselijk.
In het voorgestelde eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 is opgenomen dat voor de toepassing van de eerste volzin onder een verlies tevens wordt verstaan een verlies dat nog niet
in de belastbare winst van de belastingplichtige tot uitdrukking is gekomen, maar wel
reeds aanwezig is op het moment van de kwalificerende belangenwijziging. Hiermee
wordt het door mij geconstateerde heffingslek gedicht op grond waarvan het huidige
art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is ten aanzien van latente, nog niet gerealiseerde verliezen. Met de derde volzin wordt bewerkstelligd dat art. 20a Wet VPB 1969 van
overeenkomstige toepassing ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening.
Met betrekking tot het voorgestelde eerste lid is er uitdrukkelijk voor gekozen om de door
de wetgever per 1 januari 2011 geïntroduceerde wijziging van het eerste lid van art. 20a
Wet VPB 1969, op grond waarvan het resultaat uit het jaar van de kwalificerende belangenwijziging gesplitst wordt in een resultaat uit de periode vóór en na de kwalificerende
aandeelhouderswijziging, niet over te nemen. De vormgeving van deze regeling is immers
met name ingegeven vanwege IT-technische problemen. Vanuit een fiscaaltechnische
invalshoek bezien is een dergelijke regeling onnodig complicerend. Voorts mag naar mijn
mening worden verondersteld dat met de huidige stand van de technologische ontwikkeling een op het oog ogenschijnlijk eenvoudig IT-probleem kan worden opgelost.
Bij een kwalificerende belangenwijziging kan worden afgevraagd op welke wijze wordt
omgegaan met de thans in art. 20a, lid 2 en 3, Wet VPB 1969 opgenomen uitzonderingsbepalingen. Ik wil deze uitzonderingen handhaven en (deels) uitbreiden. Ik ben van
mening dat deze uitzonderingen worden ondervangen door de tegenbewijsmogelijkheid
1331 Indien slechts naar de wijziging van het uiteindelijke belang wordt gekeken, zonder daarbij te kijken wie de uiteindelijke verkrijgers zijn, zou art. 20a Wet VPB 1969 in dit voorbeeld wel van toepassing zijn.
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van het voorgestelde derde lid van art. 20a Wet VPB 1969. In zoverre is ook geen nadere
wettelijke regeling noodzakelijk om te bewerkstelligen dat deze uitzonderingssituaties
worden gesauveerd. Wel verdient het naar mijn mening aanbeveling dat in de parlementaire toelichting bij het wetsvoorstel wordt geëxpliciteerd dat bepaalde nader genoemde
situaties in beginsel worden gesauveerd.1332 Dit kan als volgt worden geformuleerd:
‘Voor de toepassing van art. 20a lid 3 Wet VPB 169 wordt een kwalificerende belangenwijziging als bedoeld in het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel geacht niet in
overwegende mate te zijn gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige,
voor zover:
a. De wijziging voortvloeit uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht
of een daarmee vergelijkbare overgang,1333 of
b. De wijziging betrekking heeft op een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een
natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het eerste lid van artikel 20a van de wet, reeds als een met het verlieslichaam verbonden lichaam
of natuurlijk persoon was aan te merken, of
c. Het de belastingplichtige niet bekend is of bekend had kunnen zijn dat het uiteindelijke
belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, mits de wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt.
In dergelijke situaties kan een verkrijger van een belang doorgaans relatief eenvoudig aannemelijk maken dat de kwalificerende belangenwijziging niet in overwegende mate is
gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige. Indien zich in een van de
genoemde situaties bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de inspecteur desalniettemin van mening is dat de kwalificerende belangenwijziging in overwegende mate is
gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige, kan de inspecteur het
beroep op de tegenbewijsmogelijkheid van het derde lid weigeren.’
De concernuitzonderingsbepaling van (thans) art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 is
hierbij in onderdeel b opgenomen. De tekst van deze concernuitzonderingsbepaling wijkt
af van de huidige tekst van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, omdat beoogd is
deze bepaling nader te verduidelijken gegeven de door mij geconstateerde onduidelijkheid ten aanzien van de huidige concernuitzonderingsbepaling.1334 In paragraaf 5.3.4.2
heb ik geconcludeerd dat ik de uitleg van de concernuitzonderingsbepaling door de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR
2006/1345, V-N 2006/49.16, BNB 2007/27 te beperkt vind.1335 De staatssecretaris vindt dat
op basis van dit arrest steeds gekeken dient te worden naar de tophoudstervennootschap
in het concern, hetgeen tot onbillijke situaties kan leiden. Indien wordt aangesloten bij
het begrip verbonden lichaam of natuurlijk persoon ex art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969
wordt de concernuitzonderingsbepaling op een meer evenredige wijze vormgegeven. Dit
geldt a fortiori nu de inspecteur de mogelijkheid blijft houden om ook in dergelijke situaties de verliesverrekening te weigeren, indien niet aannemelijk kan worden gemaakt dat
de kwalificerende belangenwijziging niet in overwegende mate gericht is op het benutten
van de verliezen van de belastingplichtige.
In het voorgestelde tweede lid is het identiteitscriterium opgenomen. Hiermee wordt
beoogd mijn conclusies ten aanzien van de bruikbaarheid van het identiteitscriterium van
1332 Overigens zouden deze nader genoemde situaties ook kunnen worden opgenomen in een nadere
regeling, waarvoor het delegatiekader is gecreëerd in het zesde lid.
1333 Met de toevoeging ‘of een daarmee vergelijkbare overgang’ wordt bewerkstelligd dat een kwalificerende belangenwijziging in het kader van bijvoorbeeld een periodiek of finaal verrekenbeding
tevens wordt gesauveerd.
1334 Zie bijvoorbeeld D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe concernuitzonderingsbepaling van art. 20a Wet
VPB 1969: Nog één keer HR 22 september 2006’, MBB 2009 nr. 9, p. 330-335.
1335 Zie onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/
176.
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BNB 2010/214 te codificeren. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een verlies, indien de identiteit van de onderneming in het winstjaar en de tussenliggende periode tussen het verliesjaar en het winstjaar niet wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het
verliesjaar. Deze bepaling bewerkstelligt dat de identiteit van de onderneming niet
wezenlijk mag wijzigen om de verliezen voor een kwalificerende belangenwijziging alsnog verrekenbaar te laten zijn. In mijn optiek is het als gevolg van het gebruik van het
identiteitscriterium van BNB 2010/214 niet noodzakelijk om daarnaast rekening te houden met de directe-samenhang-jurisprudentie, op grond waarvan in samenhang met de
kwalificerende belangenwijziging nieuw opgestarte werkzaamheden in beginsel worden
geëlimineerd voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Bij het opstarten van nieuwe
werkzaamheden, al dan niet in combinatie met het staken van andere werkzaamheden
zal immers doorgaans sprake zijn van een wezenlijke wijziging van de identiteit van de
onderneming. Indien geen sprake is van een wezenlijke wijziging van de identiteit,
bestaat er ook geen fundamenteel bezwaar om de verliesverrekening te beperken.
Een belangrijk gevolg van de aansluiting bij het identiteitscriterium van BNB 2010/214 is
dat in beginsel geen andersoortige activiteiten/werkzaamheden door de belastingplichtige mogen worden opgestart, tenzij deze activiteiten/werkzaamheden niet leiden tot een
wezenlijke wijziging van de identiteit van de onderneming. Hiermee wordt naar mijn
mening – beter dan onder het huidige art. 20a Wet VPB 1969 (zie paragraaf 5.5.3.2) –
bewerkstelligd dat ook de aard van de werkzaamheden van belang is bij de toepassing van
art. 20a Wet VPB 1969.
Zoals ik in paragraaf 7.4.3 heb geconcludeerd zijn wel enige aanpassingen van dit identiteitscriterium noodzakelijk om dit criterium specifiek bruikbaar te laten zijn ten behoeve
van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In de eerste plaats is hiervóór geconcludeerd dat het identiteitscriterium niet goed bruikbaar is ten aanzien van beleggingsactiviteiten. Dit impliceert dat ofwel een separaat identiteitscriterium voor beleggingsactiviteiten dient te worden geïntroduceerd,1336 ofwel dat verliezen uit hoofde van beleggingsactiviteiten expliciet worden uitgesloten van verrekening na een kwalificerende
belangenwijziging. In paragraaf 7.4.3 heb ik gemotiveerd dat de laatste optie – het nietverrekenbaar laten zijn van verliezen uit hoofde van beleggingen – vanuit een economische invalshoek kan worden verdedigd. Een separaat identiteitscriterium voor beleggingen maakt mijn voorstel ook meer complex. Om deze redenen is een tweede volzin toegevoegd aan het tweede lid van art. 20a Wet VPB 1969, op grond waarvan de verliezen desalniettemin niet verrekenbaar zijn, indien de identiteit van de belastingplichtige in het
winstjaar en de tussenliggende periode tussen het verliesjaar en het winstjaar weliswaar
niet wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het verliesjaar, maar de bezittingen van de
belastingplichtige in een verliesjaar gedurende ten minste negen maanden grotendeels
bestaan uit beleggingen. In feite betreft dit een voortzetting van de huidige beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969, zij het dat ik voor de invulling van het
begrip beleggingen geen wettelijke definitie wil opnemen. Naar mijn mening dient voor
de invulling van dit begrip zo veel mogelijk te worden aangesloten bij de regels voor de
vermogensetikettering in de Wet IB 2001.
In de tweede plaats gaat het hierbij om het opnemen van een open omstandighedencatalogus. Deze open omstandighedencatalogus heb ik opgenomen in de derde volzin van het
tweede lid. Bij de invulling van deze open omstandigheden is aangesloten bij het beoordelingskader zoals geschetst door A-G Niessen bij het arrest BNB 2010/214 op grond waarvan de aard van het product van de onderneming, het productieproces en goodwillbepalende factoren te allen tijde in de beoordeling dienen te worden betrokken voor de beoordeling of de identiteit van de onderneming niet wezenlijk is veranderd. Het open karakter
van de omstandighedencatalogus blijkt uit de toevoeging van onderdeel d in de derde volzin van het tweede lid op grond waarvan overige relevante factoren die een wezenlijk
onderdeel van de identiteit vormen, tevens kunnen worden meegewogen, indien daar op
1336 Mijns inziens zou het hierbij voor de hand liggen om aan te sluiten bij de aard (en mogelijk ook
de omvang) van desbetreffende beleggingsactiviteiten.

Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen

355

grond van de feiten en omstandigheden aanleiding toe is. Met deze open omstandighedencatalogus beoog ik een consistent beoordelingskader te creëren op basis van een redelijke
wetsuitleg, waarbij de uitleg van het identiteitscriterium niet per se door belastingplichtigen via procedures hoeft te worden afgedwongen.
De tegenbewijsregeling of zakelijkheidstoets is opgenomen in het derde lid. Op grond van
deze bepaling zijn de verliezen desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de
verkrijgers van het belang als genoemd in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijziging in het uiteindelijke belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van
de verliezen van de belastingplichtige.1337 Hiermee wordt mijns inziens voldaan aan een
van de belangrijkste bezwaren tegen het huidige art. 20a Wet VPB 1969, namelijk dat de
‘animus compensandi’ niet is vereist. Tegelijkertijd wordt de bewijslast bij de verkrijgers
van het kwalificerende belang neergelegd, omdat deze immers over de benodigde informatie beschikken, waarom de verkrijging – ondanks de wijziging van de identiteit van de
onderneming – niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van
de belastingplichtige. Dit is naar mijn mening een evenwichtige benadering.
Met het voorgestelde vierde lid wordt bewerkstelligd dat over alle elementen van art. 20a
Wet VPB 1969 zekerheid kan worden verkregen omtrent de toepassing van deze bepaling.
Het ligt hierbij voor de hand dat een termijn wordt gesteld aan dit verzoek, bijvoorbeeld
uiterlijk bij het indienen van de aangifte.1338 Het vijfde lid is overgenomen van en identiek
aan het huidige art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 en ziet op de vrijwillige herwaardering van
vermogensbestanddelen. Zoals ik hiervoor heb geconcludeerd, is het wenselijk deze
mogelijkheid te handhaven, omdat daarmee een belangrijke angel uit art. 20a Wet VPB
1969 wordt gehaald. De vrijwillige herwaardering is tevens in lijn met de bestaande jurisprudentie op dit gebied (vgl. BNB 1986/201, zie voorts paragraaf 5.6.3). Tot slot is het zesde
lid de mogelijkheid opgenomen om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
nadere regels te geven omtrent de nadere uitleg van deze bepaling.
7.5.4

Kwaliteitseisen en knelpunten

In hoofdstuk 4 heb ik twee belangrijke kritiekpunten op het huidige art. 20a Wet VPB
1969 geuit:
i) art. 20a Wet VPB 1969 is vanuit een civieljuridische invalshoek geen zuivere vorm van
‘Durchgriff’, en
ii) de ‘animus compensandi’ is voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 ten onrechte
niet vereist.
Het tweede kritiekpunt is met mijn voorstel voldoende ondervangen met de introductie
van een tegenbewijsmogelijkheid in het voorgestelde derde lid. Ten aanzien van de
‘Durchgriff’ heb ik in hoofdstuk 4 opgemerkt dat het zuiverder zou zijn om bij niet-verrekenbaarheid van de verliezen deze alsnog in aanmerking te nemen bij de achterliggende
houders van een belang in het verlieslichaam. Aan dit bezwaar is niet volledig tegemoetgekomen. Tegelijkertijd dient te worden bedacht dat in mijn voorstel de huidige liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet VPB 1969 in stand wordt gelaten. De houders van het
belang in een verlieslichaam hebben derhalve de keuze om ofwel hun verliezen te gelde
te maken door verkoop van het belang in het verlieslichaam ofwel (indien art. 20a Wet
VPB 1969 de verrekenbaarheid van de verliezen zou beletten) over te gaan tot liquidatie
van het verlieslichaam. Vanuit het civieljuridische begrip Durchgriff bezien, is art. 20a
1337 Voor de vormgeving van deze zakelijkheidstoets verwijs ik kortheidshalve naar paragraaf 7.4.3.
1338 Strikt noodzakelijk is dit overigens niet. Er kan ook voor worden gekozen om uiterlijk bij het vaststellen van de aanslag een beslissing te nemen over de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Om
pragmatische redenen verdient het naar mijn mening de voorkeur om dit moment naar voren te
halen, ook omdat alle relevante gegevens die voor het beoordelen van art. 20a Wet VPB 1969 van
belang zijn doorgaans nog voorhanden zijn.
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Wet VPB 1969 weliswaar niet zuiver vormgegeven, in combinatie met de liquidatieverliesregeling wordt wel een evenwichtig systeem bereikt.
In hoofdstuk 5 zijn daarnaast in totaal 32 knelpunten van het huidige art. 20a Wet VPB
1969 gesignaleerd:
Knelpunten ten aanzien van de aandeelhouderstoets:
1. Het belang van beherende vennoten in een open cv telt (ten onrechte) mee voor de
vraag of sprake is van een wijziging van het belang in belangrijke mate
(paragraaf 5.2.1.1).
2. Art. 20a Wet VPB 1969 is ten onrechte van toepassing van bij bepaalde fiscaal gefacilieerde omzettingen van rechtspersonen zoals de omzetting van een bv in een stichting en vice versa (paragraaf 5.2.1.7).
3. De toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 dienen bij buitenlands belastingplichtigen te
worden toegepast op de belastingplichtige en niet op de vaste inrichting. Hierdoor
worden vermogensbestanddelen in aanmerking genomen die voor de toetsen van
art. 20a Wet VPB 1969 irrelevant zijn. Mogelijkerwijs leidt dit tot strijdigheid met de
vrijheid van vestiging van art. 49 VwEU (paragraaf 5.2.4 en 5.8).
4. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ‘gestalde art. 15ad-rente’
(zie paragraaf 5.2.2).
5. Het niet of slechts onder zeer stringente voorwaarden laten ‘herleven’ van de verliezen bij terugoverdracht van de aandelen in het verlieslichaam aan de oorspronkelijke
aandeelhouders leidt tot een onredelijke uitkomst (paragraaf 5.3.2.1).
6. Het begrip ‘belang’ dient weliswaar materieel te worden getoetst, maar niet altijd is
duidelijk wat onder dit begrip dient te worden verstaan. Dit is weliswaar een art. 20a
Wet VPB 1969 ‘overstijgend’ probleem, maar het verdient aanbeveling dat dit begrip
nader verduidelijkt wordt (paragraaf 5.3.3.2).
7. Wijzigingen van het belang in het kader van een periodiek of finaal verrekenbeding
vallen ten onrechte onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969
(paragraaf 5.3.4.1).
8. Er kan zich een merkwaardige en ogenschijnlijk onbedoelde samenloop voordoen van
de uitzonderingen zoals opgenomen in art. 20a, lid 2, onderdelen a en b, Wet VPB
1969 (paragraaf 5.3.4.1).
9. Het toepassingsbereik van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2,
onderdeel b, Wet VPB 1969 na HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, VN 2006/49.16, BNB 2007/27 is onduidelijk, mede naar aanleiding van de gepubliceerde
visie van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei
2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 (paragraaf 5.3.4.2).
10. Art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is ten onrechte niet van toepassing bij een beursgang
(paragraaf 5.3.4.3).
Knelpunten ten aanzien van de beleggingstoets:
11. Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 is overbodig, aangezien aangesloten
kan worden bij de regels voor de vermogensetikettering in de Wet IB 2001
(paragraaf 5.4).
12. De toets van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 leidt ertoe dat een belangrijke aandeelhouderswisseling altijd tot gevolg heeft dat verliezen die in stand blijven op grond van
art. 20a Wet VPB 1969 niet mogen worden verrekend met beleggingswinsten. Deze
vorm van activiteitencompartimentering lijkt te zijn doorgeschoten, omdat bij beleggingswinsten steeds dient te worden nagegaan of zich in het verleden een wijziging
van het belang in belangrijke mate heeft voorgedaan (paragraaf 5.4.1).
13. De beleggingstoets werkt niet afdoende bij de afwezigheid van enig bezit dan wel bij
een vennootschap die nimmer werkzaamheden heeft verricht en slechts kosten heeft
gemaakt (paragraaf 5.4.3.2 en 5.5.6).
14. De beleggingstoets zou slechts moeten gelden ten aanzien van de beleggingen die ook
daadwerkelijk in de Nederlandse heffing worden betrokken (paragraaf 5.4.3.5).
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15. In art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 zijn liquide middelen ten onrechte gelijkgesteld met beleggingen. De goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën in
onderdeel 5.1 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB
2008/176, op grond waarvan niet-bedrijfsgebonden liquide middelen slecht als belegging worden aangemerkt, is een bevestiging van dit standpunt (paragraaf 5.4.4.1).
16. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van de gelijkstelling van onroerende
zaken met beleggingen in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 en de opmerking
van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 4.2 van het besluit van 6 mei 2008,
nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 (paragraaf 5.4.4.2).
17. Ook de toevoeging van art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969, op grond waarvan
beleggingen die in het kader van de onderneming worden aangehouden (bijvoorbeeld
bij verzekeraars) niet als beleggingen worden aangehouden, is overbodig
(paragraaf 5.4.4.3).
Knelpunten ten aanzien van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets:
18. Bij de activiteitentoets en de inkrimpingstoets bevreemdt het dat de omvang van de
werkzaamheden in het oudste verliesjaar bepalend is voor de vraag of verliezen van
latere jaren alsnog verrekenbaar zijn. Een toets per jaar leidt hier tot een evenwichtigere uitkomst (paragraaf 5.5.2.1).
19. Er kan onduidelijkheid bestaan over de praktische toepassing en uitwerking van de
activiteitentoets (paragraaf 5.5.3.1).
20. Op basis van de huidige tekst van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets lijkt
slechts de omvang van de werkzaamheden van belang te zijn en niet de aard. Dit is in
strijd met doel en strekking van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets, terwijl,
indien zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn, zich
eveneens onbillijke situaties kunnen voordoen (paragraaf 5.5.3.2).
21. Art. 20a, lid 5 en lid 7, Wet VPB 1969 zijn ten onrechte van toepassing op de beleggingstoets (paragraaf 5.5.3.3 en 5.5.3.4).
22. Art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 schiet zijn doel voorbij, indien ten tijde van
de belangenwijziging weliswaar het voornemen bestaat om de activiteiten in te krimpen met meer dan 70%, maar dit voornemen niet wordt uitgevoerd. Er bestaat in dergelijke situaties ten onrechte geen mogelijkheid voor tegenbewijs (paragraaf 5.5.4).
23. Ten onrechte is bepaald dat voor de toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 de
omvang van de werkzaamheden nog relevant zou zijn. Dit impliceert dat de omvang
van de werkzaamheden niet meer zou mogen toenemen, hetgeen niet in overeenstemming is met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 5.5.5).
Overige technische knelpunten:
24. Er staat ten onrechte geen rechtsmiddel open tegen de afwijzing van een verzoek om
toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 (paragraaf 5.5.5).
25. Onduidelijk is of de ‘directe samenhang’- jurisprudentie zoals deze per 1 januari 2002
is vastgelegd in art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969
(paragraaf 5.5.5).
26. Er geldt geen eensluidend stakings- of inkrimpingscriterium in de situatie van voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening (paragraaf 5.6.2).
27. Het is niet geheel duidelijk of na 1 januari 2011 bij toepassing van art. 20a, lid 12, Wet
VPB 1969 eerst toerekening van het verlies dient plaats te vinden aan de voorafgaande
periode of eerst herwaardering. Indien de herwaardering plaatsvindt vóór de toerekening, hoeft mogelijk zelfs geen toerekening meer plaats te vinden, indien de herwaardering zou leiden tot winst in desbetreffende periode (paragraaf 5.6.3).
28. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ongerealiseerde verliezen. Handel in ongerealiseerde (liquidatie)verliezen is daarmee nog steeds mogelijk
(paragraaf 5.6.3.2).
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29. De samenloop tussen de inhaalregeling (art. 35, lid 2, onderdeel b, (oud) BvdB 2001 jo.
art. 33b, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969), het besluit van 16 april 2002 en art. 20a
Wet VPB 1969 is niet altijd duidelijk (paragraaf 5.6.4.2).
30. In het kader van de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 waarbij een verlies uit
de periode vóór de aandeelhouderswisseling dient te worden toegerekend aan het
voorafgaande jaar, kan er een lacune in de rechtsbescherming ontstaan indien de
belastingplichtige geen bezwaar meer kan maken tegen de aanslag en/of de verliesbeschikking van het voorafgaande jaar (paragraaf 5.7.2.1).
EU-rechtelijke knelpunten:
31. In inbound-situaties kan art. 20a Wet VPB 1969 in strijd komen met de vrijheid van
vestiging van art. 49 VwEU (paragraaf 5.8).
32. Op basis van het altijd-ergens-beginsel en de daarbij behorende jurisprudentie (e.g.
Marks & Spencer II) is onduidelijk of toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen niet zou kunnen leiden tot het verplicht in aanmerking nemen van
het verlies bij de achterliggende aandeelhouders van het Nederlandse verlieslichaam
die gevestigd zijn in een andere lidstaat (paragraaf 5.8.5).
Wanneer deze knelpunten worden geordend aan de hand van de door mij gestelde kwaliteitseisen ontstaat het volgende beeld:1339
Kwaliteitseis

Knelpunten

Rechtmatigheid en verwerkelijking van
rechtsbeginselen

3, 24, 30, 31, 32

Doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid

1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 28

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

6, 19, 25, 27, 29

Consistentie en begrijpelijkheid

8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 26

Voor wat betreft de knelpunten die gerangschikt zijn onder de kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen kan worden opgemerkt dat deze nagenoeg
allemaal worden weggenomen. Met betrekking tot knelpunt 31 kan worden opgemerkt
dat deze problematiek in beginsel blijft bestaan bij vervanging van de huidige activiteitentoets door het identiteitscriterium. In mijn voorstel wordt deze situatie echter voldoende
ondervangen door de tegenbewijsmogelijkheid van het derde lid. Knelpunt 32, dat ziet op
het altijd-ergens-beginsel en de vraag of toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen niet zou kunnen leiden tot het verplicht in aanmerking nemen van het
verlies bij de achterliggende aandeelhouders van het Nederlandse verlieslichaam die
gevestigd zijn in een andere lidstaat, wordt in beginsel niet weggenomen. De vraag is overigens ook of dit uiteindelijk noodzakelijk zal blijken te zijn, omdat het Hof van Justitie
zich hier nog niet expliciet over heeft uitgelaten. Ik heb er – mede vanwege deze onduidelijkheid – voor gekozen om vooralsnog geen rekening te houden met deze mogelijke
uitkomst. Daarnaast kan worden opgemerkt dat art. 20a Wet VPB 1969 in samenhang
dient te worden bezien met de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet VPB 1969, zodat
in zoverre op grond van beide bepalingen tezamen reeds rekening wordt gehouden met
het in aanmerking nemen van het verlies bij de achterliggende aandeelhouders, zij het
slechts bij liquidatie van het verlieslichaam. In combinatie met een aangepaste bepaling
tegen de handel in verlieslichamen, waarin tevens een zakelijkheidstoets is opgenomen,
is in zoverre sprake van een evenwichtig systeem.
De meeste knelpunten kunnen onder de kwaliteitseisen doeltreffendheid, doelmatigheid
en evenredigheid worden geschaard. Deze knelpunten worden nagenoeg allemaal met de
1339 De cijfers komen overeen met de nummering van de knelpunten zoals hierboven weergegeven.
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introductie van de tegenbewijsmogelijkheid en het identiteitscriterium weggenomen.
Knelpunten 4 en 28 worden ondervangen met het gewijzigde eerste lid. Ook de knelpunten die vallen onder de kwaliteitseisen uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en consistentie en begrijpelijkheid worden weggenomen op grond van mijn voorstel, met uitzondering van knelpunt 6, dat gaat over de uitleg van het begrip. Zoals vermeld is dit een
art. 20a Wet VPB 1969 ‘overstijgend’ probleem. Naar mijn mening verdient handhaving
van dit begrip desalniettemin de voorkeur boven het introduceren van een nieuw begrip
‘belang’ waarvan op voorhand niet duidelijk is op welke wijze hier invulling aan dient te
worden gegeven.
Resumerend kan worden gesteld dat nagenoeg alle gesignaleerde knelpunten met mijn
voorstel worden weggenomen. Dit betekent overigens niet noodzakelijkerwijs dat mijn
voorstel daarmee automatisch voldoet aan de door mij gestelde kwaliteitseisen. Het is
immers denkbaar dat met het nieuwe voorstel andere knelpunten worden geïntroduceerd, waarmee niet (volledig) wordt voldaan aan de genoemde kwaliteitseisen. Desalniettemin ben ik van mening dat mijn voorstel voldoet aan de genoemde kwaliteitseisen. De
kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen staat hierbij
voorop, een bepaling dient immers te allen tijde rechtmatig te zijn (zie tevens
paragraaf 1.3.1), terwijl tevens dient te zijn voldaan de eisen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid. De invoering van een tegenbewijsmogelijkheid draagt
hier in grote mate aan bij. Daarmee kan immers te allen tijde een oplossing worden gevonden in kennelijk onredelijk uitpakkende situaties. Tegelijkertijd is mijn voorstel doeltreffender, doelmatiger en meer evenredig geworden dan het huidige art. 20a Wet VPB 1969.
Situaties waarbij sprake is van gerichte handel in verliezen worden ondervangen, terwijl
uitzonderingen mogelijk zijn voor situaties waarbij de belangenwijziging niet overwegende mate is gericht op het benutte van de verliezen van de belastingplichtige. Daarmee
ontstaat een evenwichtig systeem en wordt overkill vermeden. Het incorporeren van het
identiteitscriterium leidt tot een bepaling die niet alleen consistent en begrijpelijk is,
maar ook uitvoerbaar en handhaafbaar. De praktijk kan immers aansluiten bij een
bestaand in de jurisprudentie ontwikkeld begrip, aangevuld met een consistent beoordelingskader. Aldus ontstaat een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
7.6

SA M E N VA T TI N G EN C O N C L U SI E S

In dit hoofdstuk heb ik het huidige art. 20a Wet VPB 1969 beoordeeld aan de door mij
gekozen kwaliteitseisen om vervolgens tot een algemeen kwaliteitsoordeel te komen. In
paragraaf 1.3.1 zijn de door mij gekozen kwaliteitseisen aan bod gekomen:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.
De kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen is dermate fundamenteel, dat het niet voldoen aan deze kwaliteitseis per definitie onacceptabel is.
Art. 20a Wet VPB 1969 dient in zoverre onmiddellijk te worden aangepast. Op basis van
de in hoofdstuk 5 gesignaleerde 32 knelpunten, scoort het huidige art. 20a Wet VPB 1969
mijns inziens onvoldoende op deze kwaliteitseis. Met de invoering van art. 20a Wet VPB
1969 ter vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kan worden geconcludeerd dat
eerstgenoemde bepaling in zoverre doeltreffend is, dat de knelpunten van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969 lijken te zijn opgelost. Tegelijkertijd kan worden afgevraagd of
art. 20a Wet VPB 1969 bijvoorbeeld voldoende doeltreffend is ten aanzien van ongerealiseerde verliezen of de activiteitentoets, waarbij kan worden geconcludeerd dat de aard
van de werkzaamheden niet van belang is. Evenmin is art. 20a Wet VPB 1969 doelmatig
en evenredig. Dit volgt niet alleen uit het ontbreken van een adequate tegenbewijsregeling, maar tevens uit de meeste van de door mij in hoofdstuk 5 gesignaleerde knelpunten

360

Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen

die leiden tot een onredelijke en onbillijke uitkomst. Op de kwaliteitseis doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid scoort het huidige art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn
mening daarmee een onvoldoende. Het huidige art. 20a Wet VPB 1969 lijkt beter te voldoen aan de kwaliteitseis uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit volgt naar mijn
mening onder meer uit een evenwichtige verdeling van de bewijslast. Daarnaast bestaat
er weliswaar een complexe, maar wel consistente samenloop met de overige bepalingen
in de Wet VPB 1969. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet eenvoudig, duidelijk en toegankelijk
en daarmee niet begrijpelijk. Dit volgt niet alleen uit de gedetailleerde vormgeving van
deze bepaling, maar tevens uit tevens uit de 32 gesignaleerde technische knelpunten. Op
basis van deze vier genoemde kwaliteitseisen kan worden geconcludeerd dat het huidige
art. 20a Wet VPB 1969 de toets der kritiek niet in voldoende mate kan doorstaan. De
tekortkomingen die in paragraaf 7.2.1 en in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid aan
bod zijn gekomen, zijn in mijn optiek dusdanig fundamenteel en wegen dusdanig zwaar,
dat ik niet anders kan concluderen dan dat art. 20a Wet VPB 1969 zo spoedig mogelijk
dient te worden aangepast.
In paragraaf 7.3 is stilgestaan bij de bruikbare elementen van de buitenlandse bepalingen
tegen de handel in verlieslichamen, zoals deze tevens aan bod zijn gekomen in
hoofdstuk 6. Uit dit hoofdstuk volgen de volgende belangrijke conclusies:
• Nagenoeg alle onderzochte landen sluiten voor een kwalificerende wijziging van het
belang respectievelijk de controle aan bij een wijziging van meer dan 50%. In mijn
optiek verdient het aanbeveling hierbij aan te sluiten.
• Tien van de twaalf landen kennen een vorm van activiteitentoets, waarbij sprake is van
een open norm, die in voorkomende gevallen is aangevuld met nadere richtlijnen van
de wetgever, het Ministerie van Financiën of de fiscus.
• Een pro-rata-partebenadering voor wijzigingen in het belang die kleiner zijn dan 100%
dient om pragmatische gronden te worden afgewezen.
• Vele van de onderzochte landen hebben regeling getroffen ten aanzien van de behandeling van binnenjaarse verliesverrekening in het jaar van de belangenwijziging.
• Uitzonderingen ten aanzien van de aandeelhouderstoets dienen te blijven bestaan.
• De regeling voor herwaardering van vermogensbestanddelen zoals opgenomen in het
huidige art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 dient in beginsel te blijven bestaan. Slechts drie
landen kennen een soortgelijke of minder vergaande maatregel.
Al deze elementen komen terug in mijn voorstel een gewijzigd art. 20a Wet VPB 1969. In
paragraaf 7.4 is stilgestaan bij de voor- en nadelen van het gebruik van een open norm in
een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Hierbij is tevens onderzocht of en in
welke mate enkele bestaande open normen bruikbaar zouden kunnen zijn ten behoeve
van een herzien art. 20a Wet VPB 1969:
• misbruik van recht op basis van de fundamentele vrijheden;
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn;
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969;
• het identiteitscriterium van BNB 2010/214.
Als tegenbewijsregeling in art. 20a Wet VPB 1969 lijken de zakelijkheidstoets van de
Fusierichtlijn en de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 – zij het met enige
aanpassingen – het meest bruikbaar. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een tegenbewijsregeling gebaseerd op de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 op te nemen.
Ook het identiteitscriterium van BNB 2010/214 is bruikbaar ter vervanging van de huidige
activiteitentoets van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Om de rechtszekerheid te waarborgen is het hierbij noodzakelijk dat een open omstandighedencatalogus
wordt geïntroduceerd, waarbij het beoordelingskader uit de conclusie van A-G Niessen bij
BNB 2010/214 als uitgangspunt dient. Dit betekent dat de vraag of de identiteit van een
onderneming wezenlijk hetzelfde is gebleven steeds beoordeeld dient te worden aan de
hand van de volgende factoren:
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• de aard van het product van de onderneming;
• het productieproces;
• goodwillbepalende factoren, zoals klantenkring, bijzondere vestigingsplaats of
inkoopkanalen;
• overige relevante factoren.
Met de vervanging van de huidige activiteitentoets door het identiteitscriterium wordt
een andere, niet noodzakelijkerwijs kwantitatieve invulling gegeven aan de activiteitentoets, die in beter aansluit bij de economische werkelijkheid.
In dit hoofdstuk is tevens stilgestaan bij twee eerdere voorstellen ter verbetering of vervanging van art. 20a Wet VPB 1969. In de eerste plaats het voorstel van Stevens om de
liquidatieverliesregeling af te schaffen onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet
VPB 1969. Geconcludeerd kan worden dat nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit
voorstel wenselijk is, met name ten aanzien van de budgettaire aspecten ervan. Hierbij
dient tevens rekening te worden gehouden met de EU-rechtelijke beperkingen van dit
voorstel, aangezien op basis van het arrest Marks & Spencer II afschaffing van de liquidatieverliesregeling ten aanzien deelnemingen uit EU-lidstaten niet mogelijk lijkt. In de
tweede plaats het voorstel van Heithuis voor een sterk vereenvoudigd art. 20a Wet VPB
1969. Dit voorstel is een stap in de goede richting, maar gaat naar mijn mening nog niet
ver genoeg, onder meer omdat een tegenbewijsregeling nog steeds ontbreekt.
Op basis van het vorenstaande is vervolgens een voorstel gedaan voor een herzien art. 20a
Wet VPB 1969. Met dit voorstel ontstaat niet alleen een eenvoudigere bepaling, het voorstel is ook evenwichtiger zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de bepaling. De 32 gesignaleerde knelpunten worden in dit voorstel
nagenoeg geheel weggenomen, terwijl voorts voldaan is aan de door mij gestelde kwaliteitseisen. Door het gebruik van een bestaande open norm (het identiteitscriterium van
BNB 2010/214), aangevuld met een open omstandighedencatalogus op grond waarvan een
consistent beoordelingskader wordt gecreëerd en de invoering van een tegenbewijsmogelijkheid, ontstaat een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
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Samenvatting en conclusies

8.1

D E CE N TR A L E P R O BL E E M S TE L L I N G ( H O O FD S T UK 1 )

In dit onderzoek stond de volgende probleemstelling centraal:
Hoe dient een regeling inzake ongewenste handel van verliezen eruit te zien voor Nederland, beoordeeld
naar de kwaliteitseisen van i) rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen,
ii) doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid, iii) uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en
iv) consistentie en begrijpelijkheid?
De in de centrale probleemstelling genoemde kwaliteitseisen zijn afkomstig uit de nota
‘Zicht op wetgeving’. Om deze centrale probleemstelling te beantwoorden, heb ik de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Onder welke omstandigheden is sprake van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen?
2. Hoe ziet de huidige regeling inzake ongewenste handel in verliezen – art. 20a Wet VPB
1969 – eruit en op welke wijze is deze regeling ingebouwd in het systeem van verliesverrekening in de Wet VPB 1969?
3. Hoe ziet de regeling inzake ongewenste handel in verliezen eruit in de volgende landen: België, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Oostenrijk, Duitsland, Japan, China, India, Australië, Canada en de Verenigde Staten en welke
kenmerken kunnen uit deze regelingen worden afgeleid die van belang kunnen zijn
voor de Nederlandse regeling inzake ongewenste handel in verliezen?
Uit de centrale probleemstelling volgt dat de toetsing van een bepaling inzake de ongewenste handel in verlieslichamen plaatsvindt op basis van bepaalde kwaliteitseisen. Deze
kwaliteitseisen zijn afkomstig uit het door de wetgever zelf opgestelde beoordelingskader
in de nota ‘Zicht op wetgeving’:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.
In dit onderzoek is tevens een rechtsvergelijkend onderdeel opgenomen, waarbij een vergelijkbare bepaling als art. 20a Wet VPB 1969 in de twaalf hierboven genoemde landen
onder de loep is genomen. Met dit rechtsvergelijkende onderzoek is beoogd bruikbare
aanknopingspunten in de desbetreffende buitenlandse regelingen te vinden die benut
kunnen worden ten behoeve van de Nederlandse bepaling. Met de keuze voor de
genoemde twaalf landen is een diverse groep landen onderzocht, waarin niet alleen de
belangrijkste handelspartners van Nederland zijn vertegenwoordigd, maar ook enkele
grote spelers in de wereldeconomie. Dit geeft een representatief beeld.
8.2

BE G R IP SB E P A L IN G ( H O O F D S TU K 2 )

Het begrip ‘verlies’ in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 wordt niet altijd zuiver
gebruikt. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘verlies’ doorgaans geassocieerd
met een onderneming en niet met andere bronnen van inkomen. Desalniettemin
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gebruikt de wetgever vaak het begrip ‘verliesverrekening’ waar inkomensverrekening
meer op zijn plaats zou zijn. Verliesverrekening en verliescompensatie zijn synoniemen,
terwijl bij horizontale verliesverrekening strikt genomen geen sprake is van verliesverrekening, maar van het vaststellen of salderen van het resultaat over een bepaalde periode.
De vraag of sprake is van ongewenst gebruik of misbruik van verliezen, is afhankelijk van
het vertrekpunt dat men kiest. Vanuit een belastingplichtige of concern bezien lijkt het
logisch wanneer men tracht om een vennootschap, waarvan de activiteiten niet succesvol
zijn gebleken, maar die nog wel beschikt over compensabele verliezen, te verkopen aan
een derde om zodoende nog enige opbrengst uit de niet-succesvolle activiteiten te kunnen
halen. Van enig misbruik of ongewenst gebruik is in dit uitgangspunt dan geen sprake.
Vanuit de fiscale wetgever bezien spelen budgettaire overwegingen een belangrijke rol bij
het bepalen van de wenselijkheid van een bepaalde regeling. De inbreuk in het systeem
van de Wet VPB 1969 door de invoering van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen is door de wetgever gemotiveerd met het argument dat deze maatregel noodzakelijk
was om misbruik van handel in verliezen te beteugelen. Nadien is het begrip ‘misbruik’
door de wetgever afgezwakt tot ‘ongewenst gebruik’.
8.3

VE R L IE S C O M P E N S AT I E IN D E W E T V P B 1 9 6 9 ( H O O FD S T U K 3 )

In hoofdstuk 3 is het juridische kader van verliesverrekening in de Wet VPB 1969
geschetst. Hierbij is stilgestaan bij de wettelijke ontstaansgeschiedenis van verliescompensatie voor lichamen in de Nederlandse belastingwetgeving, de ratio en economische
aspecten van verliescompensatie en zijn daarnaast enige alternatieve methoden van verliescompensatie besproken. Tevens is ingegaan op de positiefrechtelijke aspecten van
hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 (Verrekening van verliezen).
Vanuit een zeker gevoel van rechtvaardigheid kan gesteld worden dat verliezen in
dezelfde mate als winsten bepalend zouden moeten zijn voor het fiscale resultaat van de
onderneming gedurende de gehele levensduur van de onderneming. Een verlies is immers
niets anders dan een winst in negatieve (lees: algebraïsche) zin. Vanuit die gedachte lijkt
het niet meer dan logisch dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zijn met positieve resultaten van een onderneming ter voorkoming van (economisch) dubbele belastingheffing.
Elke inbreuk op deze grondgedachte roept dan ook een zeker gevoel van onrechtvaardigheid op, maar kan ook de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Anderzijds
kan niet worden ontkend dat een systeem van belastingheffing doorgaans is gestoeld op
jaarlijkse heffing. Bezien vanuit het systeem van jaarlijkse heffing is het verrekenen van
een verlies niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming van de wetgever, met
behulp waarvan een verlies draaglijker kan worden gemaakt. Vanuit deze invalshoek kan
de vraag gesteld worden of er überhaupt wel verrekening van verliezen mogelijk zou moeten zijn. Na een beschrijving van geschiedenis en achtergrond van verliescompensatie is
geconstateerd dat diverse argumenten ten grondslag hebben gelegen aan het invoeren
van een al dan niet beperkte termijn van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening:
• Heffingssystematiek: bij een belastingheffing op grond van uitdelingen van de winst,
zoals deze lang ten aanzien van rechtspersonen heeft gegolden, is een systeem van verliescompensatie niet noodzakelijk.
• Egalisatietechniek om rekening te houden met schommelende inkomsten, evenals bijvoorbeeld de belastingheffing over het gemiddelde inkomen (middeling).
• Hoogte van de tarieven. De eerste heffingen naar het inkomen of de winst kenden een
relatief laag tarief. Bij een laag tarief werd een systeem van verliescompensatie minder
noodzakelijk geacht.
• Gebrekkige belastingadministratie. Na een aantal jaren was het moeilijk om nog
inhoudelijk om de hoogte van een verlies te discussiëren. Te meer, omdat verliezen
lange tijd niet werden vastgesteld bij beschikking.
• Politieke compromissen (vgl. het afschaffen van de onbelaste reserve en de verruiming
van de termijn voor voorwaartse verliescompensatie in 1950).
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• Billijkheid: het gevoel van onrechtvaardigheid ten aanzien van belastingplichtigen
met een sterk wisselend inkomen ten opzichte van belastingplichtigen met een gelijkmatig inkomen.
• Sociaaleconomisch motief: door middel van achterwaartse verliescompensatie wordt
een verlies draaglijker.
• De lengte van een korte conjunctuurgolf zou voldoende zijn om een verlies te compenseren.
• Budgettaire overwegingen.
• Verjaringsgedachte: na verloop van tijd zouden verliezen minder worden gevoeld.
• Stimulering van de werkgelegenheid.
• Stimulering van het fiscale vestigingsklimaat.
• Het totaalwinstbeginsel: indien verliezen niet onbeperkt verrekenbaar zijn, kan er
meer winst worden belast dan gedurende de levensduur van de onderneming wordt
behaald.
Ondanks deze (deels fiscaal-economische) motieven voor een beperkte termijn van verliescompensatie kan niet worden ontkend dat verliescompensatie naar zijn aard voortvloeit
uit de totaalwinstgedachte. Daarmee zou de termijn voor voorwaartse verliescompensatie
in beginsel onbeperkt moeten zijn. Ook vanuit een economische invalshoek (vgl. het
onderzoek van Domar en Musgrave in het Quarterly Journal of Economics (Vol. LVIII) van mei
1944) kan steun worden gevonden voor deze opvatting, omdat een beperkte termijn van
verliescompensatie in beginsel kan leiden tot minder risicovolle beleggingen of investeringen. Ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening is de heersende leer dat op enig
moment de boeken dienen te worden afgesloten, mede om een stabiele belastingopbrengst te kunnen realiseren.
Verliezen zijn op grond van het klassieke stelsel van de Wet VPB 1969 in beginsel subjectgebonden en daarmee ‘verknocht’ aan de belastingplichtige. Desalniettemin lijkt er geen
eenduidig en fundamenteel principe aan de Wet VPB 1969 ten grondslag te liggen. Daarmee kan ook de subjectgebonden benadering van verliezen ter discussie worden gesteld.
Anderzijds kan worden opgemerkt dat het niet meer dan logisch en praktisch is dat verliezen het rechtssubject volgen. Op diverse plaatsen in de literatuur is gepleit voor een
objectgebonden benadering van verliezen. Hierbij zijn diverse varianten aan de orde gekomen, van het koppelen van verliezen aan de onderneming tot het koppelen van verliezen
aan bepaalde activa/passiva. Deze objectgebonden benadering voor verliezen heeft voor
bepaalde situaties een wettelijke basis gekregen bij fiscaal geruisloze reorganisaties. Hoewel bij dergelijke reorganisaties als uitgangspunt het beginsel van de fiscale indeplaatstreding geldt, geldt deze fiscale indeplaatstreding niet ten aanzien van de compensabele verliezen. Desalniettemin heeft de wetgever gemeend dat verliezen in voorkomende gevallen
kunnen overgaan naar een andere belastingplichtige. Hierbij dient echter winstsplitsing
te worden toegepast. Een negatieve winstbelasting lijkt het meest verregaande alternatief
voor verliescompensatie. Een negatieve winstbelasting heeft een aantal voordelen:
– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aanzienlijk vereenvoudigd worden;
– art. 20a Wet VPB 1969 kan afgeschaft worden, omdat een verlies geen waarde meer
heeft; dit verlies kan immers direct te gelde worden gemaakt;
– de winstsplitsingsregels zoals deze zijn opgenomen in de regelingen voor de
(bedrijfs)fusie, de juridische (af)splitsing en de fiscale eenheid kunnen (grotendeels)
worden afgeschaft;
– verlaging van de administratieve lasten vanwege afschaffing/versoepeling van de hiervoor genoemde regelingen.
De praktische en budgettaire bezwaren van een negatieve winstbelasting lijken echter te
groot, zodat invoering van een negatieve winstbelasting niet voor de hand ligt. Het ver-
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dient echter aanbeveling nadere studie te doen naar (on)mogelijkheden van een negatieve
winstbelasting.
8.4

G E S C H IE D E N I S, R AT IO E N S TR UC T UU R V AN A R T . 2 0 A W E T V P B
1 9 6 9 ( H O O F D ST U K 4 )

In dit hoofdstuk is ingegaan op de geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB
1969. Hierbij is tevens ingegaan op de relatie tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het civielrechtelijke begrip ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’.
De handel in verlieslichamen lijkt in Nederland een aanvang te hebben genomen in de
periode waarin Nederlandse bezittingen van cultuurmaatschappijen door Indonesië werden genationaliseerd en een groot aanbod aan lege vennootschappen met fiscaal verrekenbare verliezen ontstond. Parallel aan de strijd tegen de handel in verlieslichamen voltrok zich de strijd van de fiscus tegen overheveling van winstcapaciteit van de ene vennootschap naar de andere. Pogingen van de Nederlandse fiscus om de handel in
verlieslichamen te bestrijden met het leerstuk van de richtige heffing, strandden bij de
Hoge Raad (HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64). Daarmee was een wettelijke
basis noodzakelijk die per 1 januari 1970 is gekomen met de invoering van art. 20, lid 5,
(oud) Wet VPB 1969. In de praktijk bleek deze bepaling echter niet voldoende effectief. De
belangrijkste knelpunten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 waren de volgende:
1. Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was niet van toepassing, indien de belastingplichtige
geen materiële onderneming dreef, maar zich bezighield met beleggen.
2. Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was niet van toepassing in de situatie dat de belastingplichtige een materiële onderneming had gedreven die verlieslijdend was en door
hem nog niet was gestaakt, maar in een afgeslankte vorm werd voortgezet (duurzame
inkrimping). Hierbij konden tevens nieuwe beleggingsactiviteiten worden opgestart.
3. De regeling was niet van toepassing bij zogeheten interne aandeelhouderswisselingen.
4. Er bestond bezwaar tegen de mogelijkheid van de overdracht van verliezen van vennootschappen die weliswaar ondernemingsactiviteiten verrichtten, maar waarbij de
winst voor een groot deel werd behaald met activa die als beleggingsobject kunnen
worden verhandeld.
Op basis van voornoemde bezwaren en knelpunten bleken er in de praktijk voldoende
mogelijkheden te bestaan om de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te
omzeilen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de invoering van een geheel nieuw art. 20a Wet
VPB 1969.
Vanuit een civielrechtelijke invalshoek bezien, wordt het doorkijken naar de achterliggende aandeelhouders ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’ genoemd. De juridische
huls van de vennootschap of rechtspersoonlijkheid wordt hierbij weggedacht voor doeleinden van aansprakelijkheid. In haar dissertatie (Piercing the Corporate Veil, Kluwer Law
International, 2007) betoogt Vandekerckhove dat bij ‘Durchgriff’ twee juridische uitgangspunten terzijde worden geschoven. In de eerste plaats het uitgangspunt dat een vennootschap rechtspersoonlijkheid bezit die onafhankelijk is van de aandeelhouders. In de
tweede plaats het uitgangspunt dat aandeelhouders en bestuurders niet aansprakelijk zijn
voor de schulden van de vennootschap. De achterliggende gedachte of noodzaak van ‘piercing the corporate veil’ in het civiele recht lijkt steeds te zijn dat toepassing van het ter
zake doende geldende recht niet leidt tot een redelijke en billijke uitkomst, waardoor het
noodzakelijk is om de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap terzijde te stellen. Het
concept van Durchgriff of ‘piercing the corporate veil’ is ook in de fiscale doctrine doorgedrongen. Art. 20a Wet VPB 1969 is daar een voorbeeld van. Doorgaans wordt hierbij niet
voldoende in ogenschouw genomen dat ook de Durchgriff zijn grondslag vindt in het
civiele recht. Weliswaar betreft het een uitzondering in het civiele recht, waarbij onder
bijzondere omstandigheden wordt doorgekeken naar de achterliggende aandeelhouders,
maar dat neemt niet weg dat ook in het civiele recht een dergelijke uitzondering op de
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hoofdregel onder bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het bestrijden van misbruik) kennelijk gerechtvaardigd is. Het omstreden karakter van art. 20a Wet VPB 1969
volgt daarmee veel meer uit de inbreuk van deze bepaling op het wettelijke systeem van
de Wet VPB 1969 dat gebaseerd is op het totaalwinstbeginsel dan uit het civieljuridische
concept van de Durchgriff. Op grond van de vereenzelvigingsgedachte of de doorbraak
van de juridische zelfstandigheid van het verlieslichaam zou men verwachten dat de compensabele verliezen zouden moeten achterblijven bij de achterliggende aandeelhouders
in plaats van dat deze verloren gaan. Vanuit de Durchgriff bezien is het verloren gaan van
de verliezen op grond van art. 20a Wet VPB 1969 een onzuivere benadering.
Een bepaling tegen de handel in verlieslichamen heeft steeds tot felle kritiek geleid in de
literatuur. De kritiek uit zich met name op de fundamentele inbreuk op het wettelijke
systeem van de Wet VPB 1969 en het totaalwinstbeginsel. Achterliggende belanghebbenden bij een verlieslichaam zouden hierbij irrelevant moeten zijn voor de vraag of verliezen al dan niet verrekenbaar zijn dan wel blijven. J.F.M. Giele (‘Het overlaten van winst
aan een verlies-n.v.’, WFR 1968/2) heeft terecht geconstateerd dat voor de beoordeling van
art. 20a Wet VPB 1969 van belang is welk vertrekpunt men kiest. Indien de vergelijking
met een IB-ondernemer wordt gemaakt, kan worden betoogd dat verliezen in de vennootschapsbelasting, evenals in de inkomstenbelasting, ook niet kunnen worden overgedragen. Hoewel er wel iets voor dit standpunt valt te zeggen, behoeft het eveneens geen
betoog dat de structuur van de vennootschapsbelasting nu eenmaal met zich meebrengt
dat verlieslichamen kunnen worden overgedragen aan nieuwe aandeelhouders. Daarnaast kan vanuit de zijde van de fiscus begrip worden opgebracht dat een dam wordt opgeworpen tegen het benutten van compensabele verliezen van lege vennootschappen. De
wetgever dient bij de invoering van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen derhalve een zorgvuldige afweging te maken tussen alle relevante belangen, zoals theoretische zuiverheid en budgettaire belangen.
Het oorspronkelijk voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969 bevatte vele onduidelijkheden,
zodat dit voorstel uiteindelijk is aangepast. Niet altijd is duidelijk of en in welke mate
bepaalde delen uit de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel nog
doorwerken naar de uiteindelijk ingevoerde bepaling. Het uiteindelijk ingevoerde art. 20a
Wet VPB 1969 bevat een gelaagde structuur. Het uitgangspunt is de aandeelhouderstoets
van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. De verliezen zijn niet langer voorwaarts verrekenbaar
indien zich een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate (dat wil zeggen:
voor 30% of meer) voordoet. Een pro-rata-partebenadering op grond waarvan slechts een
gedeelte van het verlies corresponderend aan de wijziging van het belang zou komen te
vervallen, is door de wetgever afgewezen. Uit pragmatisch oogpunt lijkt dit terecht. Indien
sprake is van een kwalificerende belangenwijziging dient vervolgens te worden beoordeeld of mogelijk een uitzondering op de aandeelhouderstoets van toepassing is, als
gevolg van een verkrijging krachtens huwelijksvermogensrecht of krachtens erfrecht,
door toepassing van de concernuitzonderingsbepaling of indien het de belastingplichtige
niet bekend is of had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige is
gewijzigd (mits deze wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden
aangemerkt). Een verlies komt niet te vervallen wanneer de belastingplichtige kan voldoen aan zowel de beleggingstoets als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De beleggingstoets is opgenomen in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 en bepaalt dat indien de
bezittingen van een belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestonden uit beleggingen, dit verlies in beginsel niet komt te vervallen, mits tevens
is voldaan aan de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De activiteitentoets is opgenomen
in art. 20a, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969 en bepaalt dat, direct voorafgaande aan de
wijziging de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet
mag zijn afgenomen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste verliesjaar. De inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4,
onderdeel b, Wet VPB 1969 bepaalt in aanvulling op deze activiteitentoets dat ten tijde
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van de wijziging van het belang in belangrijke mate niet het voornemen mag bestaan om
de gezamenlijke omvang van de op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een
periode van drie jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke
omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar.
Voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 is niet van belang of een bepaalde wijziging
in het uiteindelijke belang (in overwegende mate) is gericht op het verkrijgen van de verliezen van de belastingplichtige dan wel of sprake is van misbruik. Met andere woorden:
de ‘animus compensandi’ is voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet vereist. Dit
is één van de belangrijkste gebreken van art. 20a Wet VPB 1969. De toepassing van art. 20a
Wet VPB 1969 kan daarmee in voorkomende gevallen tot overkill leiden. Enerzijds kan
worden opgemerkt dat overkill nu eenmaal volgt uit een antimisbruikmaatregel; de wetgever kan niet alle situaties ondervangen en moet dit ook niet willen. Anderzijds valt niet
in te zien waarom art. 20a Wet VPB 1969 niet voorziet in de mogelijkheid van tegenbewijs.
8.5

P O S IT I E FR E C H T E L I J KE A N A L Y SE V A N A R T . 2 0 A W E T VP B 1 9 6 9
( H O O F D ST U K 5 )

In hoofdstuk 5 zijn de positiefrechtelijke aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 aan bod
gekomen. Hierbij is stilgestaan bij de diverse binnenlands en buitenlands belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting op wie art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is. Vervolgens is nader ingegaan op de aandeelhouderstoets en de mogelijke uitzonderingen op
deze aandeelhouderstoets. Hierna zijn de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet
VPB 1969 en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20, lid 4, onderdelen a en b,
Wet VPB 1969 aan bod gekomen, waarna is ingegaan op de overige aspecten van art. 20a
Wet VPB 1969, zoals de achterwaartse verliesverrekening, de behandeling van latente verliezen en winsten en de formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Tot slot ben ik ingegaan op de wisselwerking tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het Europese recht gevolgd
door de relatie tussen het leerstuk van fraus legis en art. 20a Wet VPB 1969. Het vorenstaande heeft geleid tot een uitgebreide analyse van de diverse fiscaaltechnische facetten
van art. 20a Wet VPB 1969. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de constatering van 32 knelpunten in de huidige regeling:
Knelpunten ten aanzien van de aandeelhouderstoets:
1. Het belang van beherende vennoten in een open cv telt (ten onrechte) mee voor de
vraag of sprake is van een wijziging van het belang in belangrijke mate.
2. Art. 20a Wet VPB 1969 is ten onrechte van toepassing van bij bepaalde fiscaal gefacilieerde omzettingen van rechtspersonen zoals de omzetting van een bv in een stichting en vice versa.
3. De toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 dienen bij buitenlands belastingplichtigen te
worden toegepast op de belastingplichtige en niet op de vaste inrichting. Hierdoor
worden vermogensbestanddelen in aanmerking genomen die voor de toetsen van
art. 20a Wet VPB 1969 irrelevant zijn. Mogelijkerwijs leidt dit tot strijdigheid met de
vrijheid van vestiging van art. 49 VwEU.
4. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ‘gestalde art. 15adrente’.
5. Het niet of slechts onder zeer stringente voorwaarden laten ‘herleven’ van de verliezen bij terugoverdracht van de aandelen in het verlieslichaam aan de oorspronkelijke
aandeelhouders leidt tot een onredelijke uitkomst.
6. Het begrip ‘belang’ dient weliswaar materieel te worden getoetst, maar niet altijd is
duidelijk wat onder dit begrip dient te worden verstaan. Dit is weliswaar een art. 20a
Wet VPB 1969 ‘overstijgend’ probleem, maar het verdient aanbeveling dat dit begrip
nader verduidelijkt wordt.
7. Wijzigingen van het belang in het kader van een periodiek of finaal verrekenbeding
vallen ten onrechte onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969.
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8. Er kan zich een merkwaardige en ogenschijnlijk onbedoelde samenloop voordoen van
de uitzonderingen zoals opgenomen in art. 20a, lid 2, onderdelen a en b, Wet VPB
1969.
9. Het toepassingsbereik van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2,
onderdeel b, Wet VPB 1969 na HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, VN 2006/49.16, BNB 2007/27 is onduidelijk, mede naar aanleiding van de gepubliceerde
visie van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei
2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
10. Art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is ten onrechte niet van toepassing bij een beursgang.
Knelpunten ten aanzien van de beleggingstoets:
11. Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 is overbodig, aangezien aangesloten
kan worden bij de regels voor de vermogensetikettering in de Wet IB 2001.
12. De toets van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 leidt ertoe dat een belangrijke aandeelhouderswisseling altijd tot gevolg heeft dat verliezen die in stand blijven op grond van
art. 20a Wet VPB 1969 niet mogen worden verrekend met beleggingswinsten. Deze
vorm van activiteitencompartimentering lijkt te zijn doorgeschoten, omdat bij beleggingswinsten steeds dient te worden nagegaan of zich in het verleden een wijziging
van het belang in belangrijke mate heeft voorgedaan.
13. De beleggingstoets werkt niet afdoende bij de afwezigheid van enig bezit dan wel bij
een vennootschap die nimmer werkzaamheden heeft verricht en slechts kosten heeft
gemaakt.
14. De beleggingstoets zou slechts moeten gelden ten aanzien van de beleggingen die ook
daadwerkelijk in de Nederlandse heffing worden betrokken.
15. In art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 zijn liquide middelen ten onrechte gelijkgesteld met beleggingen. De goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën in
onderdeel 5.1 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB
2008/176, op grond waarvan niet-bedrijfsgebonden liquide middelen slecht als belegging worden aangemerkt, is een bevestiging van dit standpunt.
16. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van de gelijkstelling van onroerende
zaken met beleggingen in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 en de opmerking
van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 4.2 van het besluit van 6 mei 2008,
nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
17. Ook de toevoeging van art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969, op grond waarvan
beleggingen die in het kader van de onderneming worden aangehouden (bijvoorbeeld
bij verzekeraars) niet als beleggingen worden aangehouden, is overbodig.
Knelpunten ten aanzien van de activiteiten- en inkrimpingstoets:
18. Bij de activiteitentoets en de inkrimpingstoets bevreemdt het dat de omvang van de
werkzaamheden in het oudste verliesjaar bepalend is voor de vraag of verliezen van
latere jaren alsnog verrekenbaar zijn. Een toets per jaar leidt hier tot een evenwichtigere uitkomst.
19. Er kan onduidelijkheid bestaan over de praktische toepassing en uitwerking van de
activiteitentoets.
20. Op basis van de huidige tekst van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets lijkt
slechts de omvang van de werkzaamheden van belang te zijn en niet de aard. Dit is in
strijd met doel en strekking van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets, terwijl,
indien zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn, zich
eveneens onbillijke situaties kunnen voordoen.
21. Art. 20a, lid 5 en lid 7, Wet VPB 1969 zijn ten onrechte van toepassing op de beleggingstoets.
22. Art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 schiet zijn doel voorbij, indien ten tijde van
de belangenwijziging weliswaar het voornemen bestaat om de activiteiten in te krimpen met meer dan 70%, maar dit voornemen niet wordt uitgevoerd. Er bestaat in dergelijke situaties ten onrechte geen mogelijkheid voor tegenbewijs.
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23. Ten onrechte is bepaald dat voor de toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 de
omvang van de werkzaamheden nog relevant zou zijn. Dit impliceert dat de omvang
van de werkzaamheden niet meer zou mogen toenemen, hetgeen niet in overeenstemming is met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969.
Overige technische knelpunten:
24. Er staat ten onrechte geen rechtsmiddel open tegen de afwijzing van een verzoek om
toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969.
25. Onduidelijk is of de ‘directe samenhang’- jurisprudentie zoals deze per 1 januari 2002
is vastgelegd in art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing op art. 20a, lid 11, Wet VPB
1969.
26. Er geldt geen eensluidend stakings- of inkrimpingscriterium in de situatie van voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening.
27. Het is niet geheel duidelijk of na 1 januari 2011 bij toepassing van art. 20a, lid 12, Wet
VPB 1969 eerst toerekening van het verlies dient plaats te vinden aan de voorafgaande
periode of eerst herwaardering. Indien de herwaardering plaatsvindt vóór de toerekening, hoeft mogelijk zelfs geen toerekening meer plaats te vinden, indien de herwaardering zou leiden tot winst in desbetreffende periode.
28. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ongerealiseerde verliezen. Handel in ongerealiseerde (liquidatie)verliezen is daarmee nog steeds mogelijk.
29. De samenloop tussen de inhaalregeling (art. 35, lid 2, onderdeel b, (oud) BvdB 2001 jo.
art. 33b, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969), het besluit van 16 april 2002 en art. 20a
Wet VPB 1969 is niet altijd duidelijk.
30. In het kader van de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 waarbij een verlies uit
de periode vóór de aandeelhouderswisseling dient te worden toegerekend aan het
voorafgaande jaar, kan er een lacune in de rechtsbescherming ontstaan indien de
belastingplichtige geen bezwaar meer kan maken tegen de aanslag en/of de verliesbeschikking van het voorafgaande jaar.
EU-rechtelijke knelpunten:
31. In inbound-situaties kan art. 20a Wet VPB 1969 in strijd komen met de vrijheid van
vestiging van art. 49 VwEU.
32. Op basis van het altijd-ergens-beginsel en de daarbij behorende jurisprudentie (e.g.
Marks & Spencer II) is onduidelijk of toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen niet zou kunnen leiden tot het verplicht in aanmerking nemen van
het verlies bij de achterliggende aandeelhouders van het Nederlandse verlieslichaam
die gevestigd zijn in een andere lidstaat.
Deze knelpunten zouden door de wetgever op een adequate wijze moeten worden aangepakt, zodat art. 20a Wet VPB 1969 voldoet aan de in dit onderzoek gestelde toetsingskaders.
8.6

R E C H TS V E R G E L IJ K E N D O N D E R Z O EK I N 1 2 L AN D EN
( H O O F D ST U K 6 )

Hoofdstuk 6 bevat het rechtsvergelijkende onderdeel van het onderzoek. In dit hoofdstuk
is achtereenvolgens de ‘Change-of-Control’-wetgeving (‘CoC-wetgeving’) in de volgende
landen aan de orde gekomen:
• België;
• Frankrijk;
• Ierland;
• het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië;
• Oostenrijk;
• Duitsland;
• Japan;
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•
•
•
•
•

China;
India;
Australië;
Canada;
de Verenigde Staten.

Hoewel elk land voor zijn eigen invulling van de CoC-wetgeving heeft gekozen, is een
zekere mate van uniformiteit te onderkennen. Deze uniformiteit uit zich op diverse fronten:
• de ratio van de bepaling;
• de invulling van een kwalificerende aandeelhouderswijziging;
• de invulling van de ‘voortzetting van de onderneming’-eis;
De ratio van de desbetreffende CoC-bepaling lijkt in nagenoeg alle gevallen te zijn gelegen
in de wens om misbruik van handel in verlieslichamen te bestrijden. Uitzonderingen zijn
Duitsland, de Verenigde Staten en India waar de regeling een budgettaire achtergrond
heeft.
Geen van de onderzochte landen kent – evenals de Nederlandse regeling van art. 20a Wet
VPB 1969 – een tegenbewijsmogelijkheid, waarbij de belastingplichtige in de gelegenheid
wordt gesteld om aan te tonen dat de verkrijging van het kwalificerend belang in het verlieslichaam niet (in overwegende mate) is gericht op het verkrijgen van de desbetreffende
verliezen. De ‘animus compensandi’ is dus bij de bepaling in deze twaalf landen ook niet
vereist.
De conclusie ten aanzien van de uniformiteit van de regeling wordt gerechtvaardigd wanneer onderstaande tabel wordt bezien waarin de belangrijkste elementen van de CoC-wetgeving van de twaalf onderzochte landen is opgenomen:
Landen

CoC-bepa- Aandeelhoudersling
toets
sinds:a

Activiteitentoets

Uitzonderingen /
bijzonderheden

België

1997

> 50% van de controle

Wijziging voldoet
aan rechtmatige of
financiële behoeften

– Intra-groepoverdrachten (‘controle’)
– Ondernemingen
in moeilijkheden

Frankrijk

1986

–

Geen substantiële
wijziging van de
activiteiten

Ierland

1976

> 50% geplaatst
kapitaal

– No major change
in the conduct or
nature of trade
– No revival of
small or negligible
scale of activities
in a trade

Verenigd
Koninkrijk

1970

> 50% geplaatst
kapitaal

– No major change Verkrijgingen uit
in the conduct or hoofde van schennature of trade
king, erfrecht
– No revival of
small or negligible
scale of activities
in a trade

– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht
– Intra-groepoverdrachten (75%)
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Landen

CoC-bepa- Aandeelhoudersling
toets
sinds:a

Activiteitentoets

Uitzonderingen /
bijzonderheden

Oostenrijk

1988

Änderung der
Identität des Steuerpflichtigen
infolge einer
wesentlichen
Änderung der
organisatorischen
und wirtschaftlichen Struktur

– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht
– Sanering
– Verliezen in
stand tot bedrag
aanwezige stille
reserves

> 75% geplaatst
kapitaal

Duitsland 1990

> 25% < 50% (prorata)
> 50% (volledig)

Japan

2006

> 50% geplaatst
kapitaal

Onder andere:
Vijfjaarstoetsperi– Zelfde onderne- ode
mingsactiviteiten
– Leningen/kapitaal groter dan vijf
maal de omvang
van de gestaakte
ondernemingsactiviteiten

China

1994

> 75% geplaatst
kapitaal

Reële operationele – Alleen gefaciliactiviteiten
eerde reorganisaties
– Meldingsplicht
bij wijziging activiteiten

India

1961

> 49% stemrechten –

Overlijden van een
aandeelhouder,
schenking

Australië

1964

> 50% stemrechten, dividenden,
uitdelingen

‘Identical business’

– Beursgenoteerde
bedrijven
– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht

Canada

1981

> 50% van de controle

‘Similar business’,
inclusief redelijke
winstverwachting
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– Verkrijgingen
uit hoofde van
schenking, erfrecht
– Konzernklausel
voor intra-groepoverdrachten
(100%)
– Verliezen in
stand tot bedrag
aanwezige stille
reserves

Landen

CoC-bepa- Aandeelhoudersling
toets
sinds:a

Verenigde
Staten

1954

a

Activiteitentoets

> 50% van het
Continuity of busibelang, in beginsel ness-enterprise
alleen 5% aandeelhouders van
belang
–Temporisering
van de verliezen
op basis van de
overdrachtsprijs
vermenigvuldigd
met long-term
exempt tax bond
rate

Uitzonderingen /
bijzonderheden

– Verkrijgingen uit
hoofde van schenking, erfrecht,
aandelenoptieplannen
– Rapporteringsverplichting IRS

Inclusief de eventuele rechtsvoorgangers van deze bepaling.

De CoC-wetgeving van elk onderzocht land kent zijn eigen aandeelhoudertoets op grond
waarvan een ‘change of ownership’ wordt geconstateerd, die leidt tot toepassing van de
desbetreffende regeling. Deze aandeelhoudertoets grijpt soms aan bij het boekhoudkundige begrip zeggenschap of ‘controle’ (bijv. België, Canada), terwijl in andere gevallen de
nadruk ligt op het belang dat de desbetreffende verkrijger verwerft (Duitsland). Het is lastig om uit deze aandeelhouderstoetsen voor de Nederlandse regeling bruikbare elementen te destilleren. De reden hiervoor is tweeërlei:
1. De aandeelhouderstoets dient te worden geplaatst binnen de context van de nationale
regeling. De Canadese wetgeving stelt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat een aandeelhouderswijziging niet noodzakelijkerwijs leidt tot toepassing van de regeling, omdat van
belang is of de zeggenschap wordt verkregen. In andere landen ligt de nadruk veel
meer op de verkrijger van het belang (Duitsland) en de vraag of deze verkrijger (al dan
niet tezamen met verbonden personen) een voor de toepassing van de desbetreffende
regeling kwalificerend belang verkrijgt.
2. Voor de Nederlandse regeling van art. 20a Wet VPB 1969 dient geen separaat begrip
‘belang’ te worden geïntroduceerd. Dit maakt de regeling nog gecompliceerder dan hij
thans al is en komt de rechtszekerheid niet ten goede. Ook vanuit een oogpunt van
consistentie en eenvoud van wetgeving ligt een separate invulling van het begrip
belang niet voor de hand. Weliswaar kleven aan het huidige begrip belang in de Wet
VPB 1969 zoals dit voorkomt in art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969
nog vele onduidelijkheden, het creëren van een nieuw begrip ‘belang’ of ‘controle’ lost
dit probleem niet op.
Uit de CoC-wetgeving van de onderzochte twaalf landen kunnen de volgende bruikbare
elementen worden gehaald:
• Nagenoeg alle onderzochte landen sluiten voor een kwalificerende wijziging van het
belang respectievelijk de controle aan bij een wijziging van meer dan 50% (in sommige
gevallen zelfs 75% of meer), al dan niet per (groep van) verkrijger(s). Het verdient aanbeveling hierbij aan te sluiten. Het gaat daarbij dus om een kwantitatieve aanpassing
van een kwalificerende belangenwijziging;
• Tien van de twaalf landen kennen een vorm van activiteitentoets, waarbij sprake is van
een open norm, die in voorkomende gevallen is aangevuld met nadere richtlijnen van
de wetgever, het Ministerie van Financiën of de desbetreffende belastingdienst. Ik ben
een voorstander van een dergelijke open norm, omdat hiermee ‘overkill’ zo veel mogelijk vermeden wordt. Wel dient ervoor te worden gezorgd, dat de open norm praktisch
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gezien uitvoerbaar en handhaafbaar is en niet leidt tot rechtsonzekerheid. Voorts dient
een afweging te worden gemaakt tussen een specifiek voor art. 20a Wet VPB 1969 ontwikkelde norm versus een reeds bestaande en tevens bruikbare norm.
Een pro-rata-partebenadering voor wijzigingen in het belang die kleiner zijn dan 100%
dient om pragmatische gronden te worden afgewezen.
Vele van de onderzochte landen hebben een regeling getroffen ten aanzien van de
behandeling van binnenjaarse verliesverrekening in het jaar van de belangenwijziging. De meeste van deze regelingen zijn eenvoudiger vormgegeven dan de huidige
regeling zoals opgenomen in art. 20a Wet VPB 1969.
Uitzonderingen ten aanzien van de aandeelhouderstoets dienen te blijven bestaan, bijvoorbeeld ten aanzien van verkrijgingen krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht en mogelijk ook ten aanzien van beursgenoteerde bedrijven. Mogelijk kunnen
dergelijke uitzonderingen worden ondervangen door het opnemen van een algemene
tegenbewijsregeling.
De regeling voor herwaardering van vermogensbestanddelen zoals opgenomen in het
huidige art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 dient in beginsel te blijven bestaan. Slechts drie
landen kennen een soortgelijke of minder vergaande maatregel.

Deze bruikbare elementen zijn meegenomen in mijn voorstel voor een herzien art. 20a
Wet VPB 1969 in hoofdstuk 7.
8.7

N A AR E E N E V E N W I C H T IG E B E P A L I N G T E G E N D E H A N D E L I N
VE R L IE S L I C H A M E N ( H O O FD S T UK 7 )

Hoofdstuk 7 is het hart van dit onderzoek. In dit hoofdstuk is het huidige art. 20a Wet VPB
1969 beoordeeld aan de hand van de gekozen kwaliteitseisen om vervolgens tot een algemeen kwaliteitsoordeel over deze bepaling te komen. De gekozen kwaliteitseisen zijn:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.
Wanneer de 32 in hoofdstuk 5 gesignaleerde knelpunten worden geordend aan de hand
van deze kwaliteitseisen ontstaat het volgende beeld:
Kwaliteitseis

Knelpunten

Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen

3, 24, 30, 31, 32

Doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid

1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22,
23, 28

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

6, 19, 25, 27, 29

Begrijpelijkheid en consistentie

8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 26.

De kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen is dermate fundamenteel, dat het niet voldoen aan deze kwaliteitseis per definitie onacceptabel is.
Art. 20a Wet VPB 1969 dient in zoverre onmiddellijk te worden aangepast. Op basis van
de gesignaleerde 32 knelpunten, scoort het huidige art. 20a Wet VPB 1969 mijns inziens
onvoldoende op deze kwaliteitseis.
Met de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 ter vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet
VPB 1969 kan worden geconcludeerd dat eerstgenoemde bepaling in zoverre doeltreffend
is dat de knelpunten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 lijken te zijn opgelost. Tegelijkertijd kan worden afgevraagd of art. 20a Wet VPB 1969 bijvoorbeeld voldoende doeltreffend is ten aanzien van ongerealiseerde verliezen of de activiteitentoets, waarbij kan worden geconcludeerd dat de aard van de werkzaamheden niet van belang is. Evenmin is
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art. 20a Wet VPB 1969 doelmatig en evenredig. Dit volgt niet alleen uit het ontbreken van
een adequate tegenbewijsregeling, maar tevens uit de meeste van de in hoofdstuk 5 gesignaleerde knelpunten die leiden tot een onredelijke en onbillijke uitkomst. Op de kwaliteitseis doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid scoort het huidige art. 20a Wet
VPB 1969 daarmee een onvoldoende. Het huidige art. 20a Wet VPB 1969 lijkt te voldoen
aan de kwaliteitseis uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit volgt onder meer uit een
evenwichtige verdeling van de bewijslast. Daarnaast bestaat er weliswaar een complexe,
maar wel consistente samenloop met de overige bepalingen in de Wet VPB 1969. Art. 20a
Wet VPB 1969 is niet eenvoudig, duidelijk en toegankelijk en daarmee niet begrijpelijk.
Dit blijkt niet alleen uit de gedetailleerde vormgeving van deze bepaling, maar tevens uit
tevens uit de 32 gesignaleerde technische knelpunten.
Op basis van deze vier genoemde kwaliteitseisen kan worden geconcludeerd dat het huidige art. 20a Wet VPB 1969 de toets der kritiek niet in voldoende mate kan doorstaan. De
tekortkomingen zijn dusdanig fundamenteel en wegen dusdanig zwaar, dat niet anders
kan worden geconcludeerd dan dat art. 20a Wet VPB 1969 zo spoedig mogelijk dient te
worden aangepast.
In dit hoofdstuk is tevens stilgestaan bij de voor- en nadelen van het gebruik van een open
norm in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Hierbij is tevens onderzocht of
en in welke mate enkele bestaande open normen bruikbaar zouden kunnen zijn ten
behoeve van een herzien art. 20a Wet VPB 1969:
• misbruik van recht op basis van de fundamentele vrijheden;
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn;
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 20 lid 5, Wet VPB 1969;
• het identiteitscriterium van BNB 2010/214.
Als tegenbewijsregeling in art. 20a Wet VPB 1969 lijken de zakelijkheidstoets van de
Fusierichtlijn en de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 – zij het met enige
aanpassingen – het meest bruikbaar. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een tegenbewijsregeling gebaseerd op de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 op te nemen.
Ook het identiteitscriterium van BNB 2010/214 is bruikbaar ter vervanging van de huidige
activiteitentoets van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Om de rechtszekerheid te waarborgen, is het hierbij noodzakelijk dat een open omstandighedencatalogus
wordt geïntroduceerd, waarbij het beoordelingskader uit de conclusie van A-G Niessen bij
BNB 2010/214 als uitgangspunt kan dienen. Dit betekent dat de vraag of de identiteit van
een onderneming wezenlijk hetzelfde is gebleven steeds beoordeeld dient te worden aan
de hand van de volgende factoren:
• de aard van het product van de onderneming;
• het productieproces;
• goodwillbepalende factoren, zoals klantenkring, bijzondere vestigingsplaats of
inkoopkanalen;
• overige relevante factoren.
Met de vervanging van de huidige activiteitentoets door het identiteitscriterium wordt
een andere, niet noodzakelijkerwijs kwantitatieve invulling gegeven aan de activiteitentoets die beter aansluit bij de economische werkelijkheid. Op basis van het vorenstaande
is vervolgens een voorstel gedaan voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969 als antwoord op
de centrale probleemstelling. De kern van deze herziene bepaling is als volgt:
• voor een kwalificerende belangenwijziging geldt een grens van meer dan 50% (‘grotendeels’-criterium);
• voor de verrekenbaarheid van de verliezen wordt aangesloten bij het identiteitscriterium van BNB 2010/214 en de bijbehorende open omstandighedencatalogus;
• dit identiteitscriterium geldt niet ten aanzien van beleggingsverliezen; dergelijke verliezen zijn na een kwalificerende belangenwijziging niet langer verrekenbaar;
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• er is een tegenbewijsmogelijkheid opgenomen op grond waarvan de verliezen alsnog
verrekenbaar zijn, indien aangetoond kan worden dat de kwalificerende belangenwijziging niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van het
verlieslichaam;
• indien de verliezen niet langer verrekenbaar zijn, kan de belastingplichtige vermogensbestanddelen tot (maximaal) de waarde in het economische verkeer opwaarderen;
• er kan worden verzocht om zekerheid omtrent de toepassing van deze bepaling.
Met dit voorstel ontstaat niet alleen een eenvoudigere bepaling, het voorstel is ook evenwichtiger zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van
de bepaling. De 32 gesignaleerde knelpunten worden in dit voorstel nagenoeg geheel weggenomen, terwijl voorts voldaan is aan de door mij gestelde kwaliteitseisen. Door het
gebruik van een bestaande open norm (het identiteitscriterium van BNB 2010/214), aangevuld met een open omstandighedencatalogus op grond waarvan een consistent beoordelingskader wordt gecreëerd en de invoering van een tegenbewijsmogelijkheid, ontstaat
een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
8.8

AF S L U IT E N D E O P M E R K IN G E N

Mijn onderzoek naar de Nederlandse bepaling tegen ongewenste handel in verlieslichamen is voltooid. Op voorhand had ik niet verwacht dat vele landen soortgelijke wetgeving
als art. 20a Wet VPB 1969 zouden kennen, noch dat het merendeel van de twaalf onderzochte landen daar op vergelijkbare wijze invulling aan hebben gegeven. Kennelijk
bestaat er bij de belastingadministraties van de diverse landen een ‘uniform rechtsgevoel’
ten aanzien van de fiscale behandeling van verlieslichamen. Dit is tegelijkertijd een
belangrijk – dogmatisch – argument voor het bestaan van een bepaling tegen de handel
in verlieslichamen. Uit mijn onderzoek volgt echter ook dat er wetenschappelijke argumenten kunnen worden aangedragen die pleiten voor een dergelijke bepaling, bijvoorbeeld vanuit het civieljuridische leerstuk van de ‘Durchgriff’. De bevestiging van het
bestaansrecht van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen in de Wet VPB 1969
betekent echter niet dat het huidige art. 20a Wet VPB 1969 voldoet aan de kwaliteitseisen
die aan een dergelijke bepaling mogen worden gesteld. De 32 in dit onderzoek gesignaleerde knelpunten van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 rechtvaardigen deze conclusie.
Daarmee is wat mij betreft de wetgever aan zet. Het is echter te hopen dat de wetgever
verder durft te gaan dan het (gedeeltelijk) repareren van deze knelpunten en mijn voorstel
voor een herziene bepaling tegen de handel in verlieslichamen serieus in overweging
neemt.
Aan het begin van dit onderzoek refereerde ik aan Van der Geld die art. 20, lid 5, (oud) Wet
VPB 1969 – de rechtsvoorganger van art. 20a Wet VPB – ooit een vreemde eend in de vennootschapsbelastingbijt noemde, waarbij hij hoopte dat deze zou gaan lijken op een niet
te lelijke zwaan. Wanneer de wetgever mijn aanbevelingen voor een herzien art. 20a Wet
VPB 1969 overneemt, kan in plaats daarvan zelfs een mooie zwaan ontstaan.
***
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Summary and conclusions

TH E C E N T R A L Q UE S T IO N ( C H AP TE R 1 )
This dissertation centres on the following question:
What should a scheme governing the undesirable trade in losses look like for the Netherlands as assessed
in terms of the quality requirements of: i) legitimacy and realisation of principles of law; ii) effectiveness,
efficiency and proportionality; iii) implementation and enforceability; and iv) consistency and understandability?
The quality requirements mentioned in this central question derive from the government
memorandum entitled “A view of legislation” [Zicht op wetgeving]. To answer the central
question, I formulated the following sub-questions.
1) Under what circumstances are losses used undesirably or abused?
2) What does the current scheme governing the undesirable trade in losses, i.e.,
Section 20a of the Dutch Corporate Income Tax Act of 1969 [Wet op de vennootschapsbelasting 1969] (hereinafter “the CITA”), look like; and how is this scheme embedded in
the CITA’s loss set-off system?
3) What does the scheme governing the undesirable trade in losses look like in the following countries: Belgium, France, Ireland, the United Kingdom, Austria, Germany,
Japan, China, India, Australia, Canada and the United States; and what characteristics
can be identified in those schemes that may be relevant to the Dutch scheme governing the undesirable trade in losses?
It follows from the central question that a provision governing the undesirable trade in
loss entities is tested on the basis of specific quality requirements. These derive from the
assessment framework prepared by legislators and laid down in the memorandum
referred to. These quality requirements are:
• legitimacy and realisation of principles of law;
• effectiveness, efficiency and proportionality;
• implementation and enforceability; and
• consistency and understandability.
This dissertation includes a comparative-law section addressing provisions similar to
Section 20a of the CITA in the 12 countries listed above. The comparative-law research in
question aimed to identify useful characteristics in the relevant non-Dutch schemes that
may be applied in respect of the Dutch provision. The 12 countries chosen and researched
typically represent a diverse group of countries that are not only the Netherlands’ key
trade partners, but also include a few large players in the global economy.
D EF I N I TI O N S O F C O N C E P T S ( C H A P T E R 2 )
The concept of “loss” in the Dutch Personal Income Tax Act of 2001 [Wet inkomstenbelasting
2001] (hereinafter “the ITA”) and in the CITA is not always used exactly. In day-to-day language, the term “loss” is commonly associated with business undertakings and not with
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other sources of income. This has not stopped legislators from using the concept of “loss
set-off” where “income set-off” would be more appropriate. Loss set-off and loss carry-over
are synonyms. And strictly speaking, no losses are set off in a horizontal loss set-off, but
results for a specific period are determined or netted in that case.
Whether losses are undesirably used or abused depends on the starting point chosen.
From the perspective of a taxpayer or group, it makes sense to try and sell to a third party
a company whose operations proved unsuccessful but that does offer offsettable losses, in
an attempt to derive at least some proceeds from the unsuccessful operations. Based on
this principle, there will be no abuse or undesirable use. And from the perspective of tax
legislators, considerations relating to budget play an important part in determining the
desirability of a specific scheme. Legislators have justified the contravention of the CITA’s
system with the introduction of a provision banning the trade in loss entities by arguing
that the measure in question was necessary to curb the abuse of the trade in losses. Afterwards, legislators weakened the concept of “abuse” to “undesirable use”.
L O S S C AR R Y- O V E R I N TH E C I TA ( C H A P T E R 3 )
Chapter 3 sets out the legal framework for loss set-off in the CITA. The statutory history
of loss carry-over for entities in Dutch tax law, and the rationale and economic elements
of loss carry-over are addressed. In addition, a number of alternative methods of loss carryover are discussed. The positive-law elements of Chapter IV of the CITA (“Set-off of losses”)
are also discussed.
Based on a certain sense of justice, it could be stated that losses should be decisive for the
results for tax purposes of a business during the life of that business to the same extent as
profits, as a loss is simply a negative profit (in an algebraic sense). Based on that thought,
it seems only logical that there are no limits to the extent to which losses can be set off
against the positive results of a business in order to avoid double taxation (in an economic
sense). Hence, any contravention of that basic thought will evoke a certain sense of injustice, but may also jeopardise the continuity of the business as a going concern. On the
other hand, it cannot be denied that any system of taxation would be based on annual levying. From the perspective of the system of annual levying, the option of setting off a loss
is simply a facility provided by legislators with which a loss can be made easier to bear.
From that angle, the question arises whether it should be possible to set off losses to begin
with. Following a description of the history of and background to loss carry-over, it is
noted that the introduction of either limited or unlimited periods for carrying losses backward or forward was based on various arguments, such as the following.
• The levying system; i.e., if tax is levied on the grounds of profit distributions (as was
done in respect of legal entities for a long time), a system of loss carry-over will not be
necessary.
• The equalisation method, to take fluctuating income into account, and, for instance,
the taxation of average income (averaging).
• The tax rates: income or profit was initially taxed at a relatively low rate. A system of
loss carry-over was therefore considered less necessary.
• Faulty tax records: after a number of years, it was difficult to discuss the amount of a
loss in detail, specifically because losses were not established by a formal assessment
for a long time.
• Political compromises, e.g. abolishing the tax-free reserve and extending the period for
carrying losses forward (in 1950).
• Fairness: a sense of injustice in respect of taxpayers with strongly fluctuating income
levels compared with taxpayers with more even income levels.
• Social and economic arguments: a loss becomes easier to bear if it can be carried backward.
• A brief economic upswing would suffice to compensate for a loss.
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Considerations relating to budget.
The concept of prescription: losses are supposedly felt to a lesser extent as time passes.
Employment policy.
The tax climate.
The concept of total-profit: if losses cannot be set off without limitation, more profit
can be taxed than is generated during the life of the relevant business.

In spite of these arguments (some of which are of an economic tax nature) for a confined
period for loss carry-over, it cannot be denied that loss carry-over ensues from the concept
of total-profit by nature. As a result, the period for carrying losses forward should, in principle, be unlimited. This view is also supported from the economic angle (cf. the research
by Domar and Musgrave published in The Quarterly Journal of Economics, Volume LVIII,
May 1944), because a confined period for loss carry-over may, in principle, result in less
risky investments. The prevailing doctrine with respect to the carry-back of losses is that
an entity’s books must be closed at some point, in part to generate stable revenues from
taxation.
In principle, on the grounds of the classic system of the CITA, losses are subject-related
and, hence, “connected” to the taxpayer. Nonetheless, the CITA does not appear to be
based on an unambiguous and fundamental principle. Accordingly, the subject-related
approach to losses can be challenged. On the other hand, it can be stated that it is no more
than logical and practical for losses to follow the relevant entity. On several occasions, tax
commentators have advocated an object-related approach to losses involving various versions, from connecting the loss to the business, to connecting the loss to specific assets/
liabilities. In respect of specific situations, such object-related approach to losses has been
given a statutory basis in the event of certain tax neutral restructuring operations.
Although the principle of subrogation for tax purposes basically applies to such restructuring operations, it does not apply to offsettable losses. Nonetheless, legislators felt that
losses can, in some cases, be transferred to another taxpayer. However, in those cases, the
principle of profit apportionment should be applied. A negative profit-based tax seems to
be the most far-reaching alternative for loss carry-over and provides a number of advantages, such as the following.
• The procedural-law provisions governing the determination of losses may be considerably simplified.
• Section 20a of the CITA may be repealed, because losses become worthless, as they may
be directly converted into cash.
• Most of the profit-apportionment rules as included in the schemes for company mergers, legal demergers and fiscal entities may be repealed.
• The administrative burden will be eased, because the schemes referred to above are
repealed/relaxed.
Nonetheless, the practical and budget objections relating to a negative profit-based tax
appear to be too strong, so that the introduction of a negative profit-based tax is not the
evident solution. However, the pros and cons of a negative profit-based tax should be
examined in more detail.
H IS T O R Y , R A TI O N A L E A N D S TR UC T UR E O F S E C T IO N 2 0 A O F TH E C I TA
( C H AP TE R 4 )
Chapter 4 addresses the history, rationale and structure of Section 20a of the CITA, as well
as the relationship between that Section and the civil-law concept of “Durchgriff” or “piercing the corporate veil”.
In the Netherlands, the trade in loss entities appears to have commenced when Indonesia
nationalised Dutch assets of culture companies, leading to a large supply of shell compa-
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nies with losses available for set-off. Parallel to the combat against the trade in loss entities, the Dutch tax authorities were combating the transfer of profit-generating capacity
from one company to another. Their attempts to combat the trade in loss entities on the
basis of the doctrine of proper taxation [richtige heffing] were unsuccessful before the
Supreme Court of the Netherlands [Hoge Raad] (ruling dated 31 December 1958,
no. 13.747, Beslissingen in belastingzaken 1959/64). This called for a formal legal basis, which
was created with the introduction of the former Section 20, paragraph 5, of the CITA on
1 January 1970. In practice, however, the provision turned out to be insufficiently effective. The key bottlenecks of and objections to the former Section 20, paragraph 5, of the
CITA were the following.
1) The former Section 20, paragraph 5, of the CITA did not apply in the event that the taxpayer did not conduct any material business operations but was merely engaged in
investing.
2) The former Section 20, paragraph 5, of the CITA did not apply in the event the taxpayer
had conducted material business operations that were loss-making and had not yet
been discontinued but were continued in a slimmed-down form (long-term rationalisation), including the start-up of new investment operations.
3) The scheme did not apply in the event of “internal shareholder changes”.
4) The possibility of transferring losses of companies that conducted business operations
but that generated most of their profits with portfolio assets.
Due to the objections and bottlenecks listed above, there appeared to be enough possibilities, in practice, to evade application of the former Section 20, paragraph 5, of the CITA.
This eventually led to the introduction of an entirely new Section 20a of the CITA.
From a civil-law angle, the act of looking through an entity’s structure at the underlying
shareholders is referred to with the German term of “Durchgriff” or as “piercing the corporate veil” in English. The company’s or legal personality’s legal shell is disregarded for purposes of liability. In her dissertation (Piercing the Corporate Veil, Kluwer Law International,
2007), Vandekerckhove argues that two legal principles are set aside in case of “Durchgriff”;
i.e., first, the principle that a company has legal personality unrelated to its shareholders
and, second, the principle that shareholders and directors are not liable for the company’s
debts. The underlying thought or need of piercing the corporate veil in civil law in each
instance seems to be that application of the relevant applicable law does not result in a
fair and reasonable outcome, as a consequence of which it is necessary to set aside a company’s legal personality. The concept of Durchgriff or piercing the corporate veil has also
found its place in tax doctrine, with Section 20a of the CITA being a case in point. It is
often insufficiently considered in this respect that Durchgriff also ensues from civil law.
Although it is true that looking through a structure at underlying shareholders under special circumstances is an exception in civil law, this does not change the fact that such an
exception to the main rule is apparently justified under special circumstances (e.g. fighting abuse) in civil law as well. Hence, the controversial character of Section 20a of the
CITA ensues much more from its contravention of the statutory system of the CITA as
based on the total-profit principle than from the civil-law concept of Durchgriff. On the
grounds of the identification thought or the breakthrough of the loss entity’s legal autonomy, it would be expected that the offsettable losses were left with the underlying shareholders in lieu of being lost. From the perspective of Durchgriff, the lapse of those losses on
the grounds of Section 20a of the CITA does not reflect an impeccable approach.
A provision against the trade in loss entities has frequently led to sharp criticism from tax
commentators. This criticism is expressed, in particular, in respect of the fundamental
contravention of the statutory system of the CITA and the total-profit principle. Any
underlying parties interested in a loss entity should be irrelevant to the question as to
whether losses can be set off or not, now or in the future. Giele (‘Het overlaten van winst
aan een verlies-n.v.’, Weekblad Fiscaal Recht, 1968/2) was correct in noting that the starting
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point chosen is relevant – an observation that also applies to the assessment of Section 20a
of the CITA. If a comparison with an entrepreneur subject to personal income tax is made,
it may be argued that, just like for personal income tax, losses for corporate income tax
purposes cannot be transferred either. Although a case can be made for this position, it is
also evident that the structure of corporate income tax simply means that loss entities
may be transferred to new shareholders. In addition, from the tax authorities’ angle, there
can be understanding for the hurdle they raise against the use of offsettable losses of shell
companies. Therefore, when introducing a provision against the trade in loss entities, legislators should carefully weigh all relevant interests, such as theoretical impeccability and
interests of a budgetary nature.
The originally proposed Section 20a of the CITA contained many ambiguities, so that it
was eventually revised. It is not always clear whether and, if so, to what extent specific
parts of the explanatory memorandum to the original legislative proposal still impact the
provision eventually introduced, which contains a layered structure. The underlying principle is the shareholder test laid down in Section 20a, paragraph 1, of the CITA. Losses can
no longer be carried forward in the event of a significant change in the ultimate interest
(i.e., of 30% or more). Legislators rejected a pro-rata-parte approach on the grounds of which
only a portion of the loss corresponding to the change in the interest would lapse. From
a pragmatic view, this is probably correct. In the event of a qualifying change in interest,
it should be assessed whether an exception to the shareholder test should perhaps be
made due to an acquisition pursuant to the law of matrimonial property or the law of succession, by application of the group exception provision or in the event that the taxpayer
is not or could not have been aware that the ultimate interest in the taxpayer has changed
(provided that the change does not go beyond what can be considered usual). Losses will
not lapse if the taxpayer is able to meet both the investment test and the activities and
restructuring tests. The investment test is laid down in Section 20a, paragraph 4, opening
words, of the CITA. It provides that losses will, in principle, not lapse in the event that the
majority of a taxpayer’s assets did not consist of investments for at least nine months, and
provided that the activities and restructuring tests were met. The activities test is laid
down in Section 20a, paragraph 4, subparagraph a., of the CITA. It provides that, immediately prior to the change, the aggregate scope of the taxpayer’s activities may not have
decreased to less than 30% of the aggregate scope of the activities at the start of the oldest
loss year. In addition to the activities test, the restructuring test laid down in Section 20a,
paragraph 4, subparagraph b., of the CITA provides that, at the time of the significant
change in interest, there may not be an intention to reduce the aggregate scope of the
activities carried out at that time to less than 30% of the aggregate scope of the activities
carried out in the oldest loss year within three years.
For purposes of applying Section 20a of the CITA, it is irrelevant whether a specific change
in the ultimate interest is (primarily) aimed at the acquisition of the taxpayer’s losses or
whether the losses are abused. In other words, any intention to set off losses (animus compensandi) is not required for application of Section 20a of the CITA. This is one of the key
defects of the Section. As such, its application can lead to overkill in some cases. On the
one hand, it can be noted that overkill simply follows from an anti-abuse measure; legislators cannot obviate all situations and neither should that be their intention. On the
other hand, it cannot be understood why Section 20a of the CITA fails to provide for the
possibility of submitting contrary evidence.
P O S IT I VE - L A W A N A L Y SI S O F SE C T I O N 2 0 A O F T H E CI T A ( C H A P T E R 5 )
Chapter 5 addresses the positive-law elements of Section 20a of the CITA, looking at the
various Dutch and non-Dutch taxpayers for corporate income tax purposes subject to
Section 20a of the CITA. Subsequently, the shareholder test and its possible exceptions are
dealt with in more detail. The investment test as laid down in Section 20a, paragraph 4,
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opening words, of the CITA and the activities and restructuring tests as laid down in
Section 20, paragraph 4, subparagraphs a. and b., of the CITA are then discussed, following which I addressed the other elements of Section 20a of the CITA, such as carrying
losses backward, the treatment of deferred losses and profits, and the formal aspects of
Section 20a of the CITA. Finally, I discussed the interaction between Section 20a of the
CITA and European law, followed by the relationship between the doctrine of abuse of law
(fraus legis) and Section 20a of the CITA. All this yielded an extensive analysis of the various
tax aspects of Section 20a of the CITA. Eventually, this resulted in the listing of the following 32 bottlenecks with respect to the current scheme.
Bottlenecks in respect of the shareholder test
1) The interests held by general partners in an open partnership are – incorrectly –
included in answering the question as to whether there is a significant change in
interests.
2) Section 20a of the CITA incorrectly applies to specific tax-efficient conversions of legal
entities, e.g. the conversion of a BV into a foundation or vice versa.
3) In respect of non-Dutch taxpayers, the tests laid down in Section 20a of the CITA
should be applied to the taxpayer and not to the permanent establishment. As a result,
assets irrelevant to those tests are considered. This may lead to a conflict with the freedom of establishment as laid down in Article 49 of the Treaty on the Functioning of
the European Union (hereinafter “the TFEU”).
4) Section 20a of the CITA does not apply with respect to “stored Section 15ad interest”.
5) The non-”revival” of the losses (or their revival on very stringent conditions only)
when the shares in the loss entity are retransferred to the original shareholders leads
to an unreasonable outcome.
6) Although it is true that the concept of “interest” should be tested substantively, it is
not always clear what that concept means. Admittedly, this is a problem that
“exceeds” Section 20a of the CITA, but it is recommended that the concept should be
clarified in more detail.
7) Changes in interests within the framework of a periodic or final settlement clause
incorrectly come within the scope of Section 20a of the CITA.
8) There may be an odd and apparently unintended concurrence of the exceptions
included in Section 20a, paragraph 2, subparagraphs a. and b., of the CITA.
9) The scope of the group exception provision laid down in Section 20a, paragraph 2,
subparagraph b., of the CITA following the ruling of the Dutch Supreme Court dated
22 September 2006, no. 42.444, Beslissingen in belastingzaken 2007/27, is unclear, in part
as a consequence of the State Secretary of Finance’s view as published in section 3.2
of the Decree dated 6 May 2008, no. CPP2008/984M, Beslissingen in belastingzaken 2008/
176.
10) Section 20a, paragraph 3, of the CITA incorrectly does not apply to a IPOs [initial public offerings].
Bottlenecks in respect of the investment test
11) The concept of “investments” as included in Section 20a of the CITA is superfluous, as
the rules for asset labelling laid down in the Dutch Income Tax Act (‘ITA’) can be taken
as a basis.
12) The test laid down in Section 20a, paragraph 6, of the CITA results in a significant
change in shareholders always meaning that losses preserved on the grounds of
Section 20a of the CITA may not be set off against returns on investment. This form of
ring-fencing of operations seems to overshoot the mark, because, in each case of
returns on investment, it must be verified whether a significant change in the interest
occurred in the past.
13) The investment test is not sufficiently effective absent any assets or in case of a company that never carried out any activities and only incurred costs.
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14) The investment test should apply only to investments effectively subject to Dutch taxation.
15) Section 20a, paragraph 8, subparagraph a., of the CITA incorrectly puts cash on a par
with investments. The State Secretary of Finance’s approval as evident from section
5.1 of the Decree dated 6 May 2008, no. CPP2008/984M, Beslissingen in belastingzaken
2008/176, on the grounds of which non-business-related cash qualifies as an investment only, confirms this view.
16) The same applies, with all due changes, in respect of the equal treatment of real property and investments by Section 20a, paragraph 8, subparagraph a., of the CITA and
the comment made by the State Secretary of Finance in section 4.2 of the Decree dated
6 May 2008, no. CPP2008/984M, Beslissingen in belastingzaken 2008/176.
17) The addition of Section 20a, paragraph 8, subparagraph b., of the CITA, on the
grounds of which investments held within the framework of business operations (e.g.
by insurers) are not considered as portfolio investments, is superfluous.
Bottlenecks in respect of the activities and restructuring tests
18) It is odd that the scope of the activities in the least recent loss year is decisive for the
question as to whether losses of later years can still be set off. A test for each loss year
will result in better-balanced outcomes.
19) The practical application and effect of the activities test may be unclear.
20) On the basis of the current wording of the activities and restructuring tests, the scope
of the activities only seems to be relevant and not their nature. This is contrary to the
goal and purport of the activities and restructuring tests. In addition, unfair situations
may occur if both nature and scope of the activities are relevant.
21) Section 20a, paragraphs 5 and 7, of the CITA incorrectly apply to the investment test.
22) Section 20a, paragraph 4, subparagraph b., of the CITA overshoots the mark in the
event that the intention exists to rationalise operations by over 70% at the time of the
change in interests, but that intention is not pursued. In such situations, the possibility of submitting contrary evidence has – incorrectly – not been provided for.
23) It has been incorrectly provided that, for purposes of applying Section 20a,
paragraph 11, of the CITA, the scope of the activities is relevant. This implies that the
scope of the activities is not to increase any further, which is contrary to the goal and
purport of Section 20a of the CITA.
Other technical bottlenecks
24) No remedy has – incorrectly – been provided to facilitate the filing of an objection to
the denial of a request to apply Section 20a, paragraph 11, of the CITA.
25) It is unclear whether the “direct correlation” case law, which was laid down in
Section 20a of the CITA on 1 January 2002, applies to Section 20a, paragraph 11, of the
CITA.
26) No unambiguous discontinuation or restructuring criterion applies to losses being carried forward or backward.
27) It is not entirely clear whether, effective 1 January 2011, a loss should first be allocated
to the preceding period or whether it should first be revalued if Section 20a,
paragraph 12, of the CITA is applied. Should revaluation precede allocation, such allocation might perhaps be omitted in the event that revaluation were to result in a
profit for the relevant period.
28) Section 20a of the CITA does not apply to unrealised losses. Accordingly, trade in unrealised – liquidation – losses is still possible.
29) The concurrence of the claw-back scheme (former Section 35, paragraph 2,
subparagraph b., of the Dutch Double Taxation Avoidance Decree of 2001 [Besluit
voorkoming dubbele belasting 2001] in conjunction with Section 33b, paragraph 2,
subparagraph b., of the CITA), the Decree dated 16 April 2002 and Section 20a of the
CITA is not always clear.
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30) Within the framework of application of Section 20a, paragraph 1, of the CITA, pursuant to which a loss from the period preceding a change in shareholders must be allocated to the preceding year, a hiatus may arise in legal protection if the taxpayer can
no longer object to the tax assessment and/or the loss decision for the preceding year.
Bottlenecks resulting from EU law
31) In inbound situations, Section 20a of the CITA may conflict with the freedom of establishment as laid down in Article 49 of the TFEU.
32) On the basis of the “always somewhere” principle and the related case law (e.g. Marks
& Spencer II), it is unclear whether application of Section 20a of the CITA could perhaps in some cases result in the mandatory consideration of a loss at the level of the
Dutch loss entity’s underlying shareholders that are based in another Member State.
Legislators should adequately resolve the bottlenecks listed above, so that Section 20a of
the CITA meets the testing frameworks put forward in this research dissertation.
CO M P A R A T IV E -L AW R E S E A R C H C O V E R I N G 1 2 C O UN TR IE S ( C H A P T E R 6 )
Chapter 6 contains the comparative-law part of the dissertation. The Chapter addresses
the “change-of-control” laws (hereinafter “the CoC Laws”) in the following countries.
• Belgium
• France
• Ireland
• United Kingdom
• Austria
• Germany
• Japan
• China
• India
• Australia
• Canada
• United States
Although each country has elected to draft its CoC Laws in its own specific way, a certain
degree of uniformity can be detected, which is expressed through various aspects.
• The rationale of the provision.
• The elaboration of a qualifying change in shareholders.
• The elaboration of the requirement of “continuation of the business”.
In virtually all cases, the rationale of the CoC provision in question seems to be the wish
to combat abuse of the trade in loss entities. Exceptions are found in Germany, the United
States and India, where the scheme comes from a budget background.
Like the Dutch scheme laid down in Section 20a of the CITA, none of the countries
researched have a contrary-evidence option allowing taxpayers to demonstrate that the
acquisition of the qualifying interest in the loss entity is not (primarily) aimed at the acquisition of the relevant losses. In other words, any intention to set off losses is not required
with respect to the relevant provision in the 12 listed countries.
The conclusion as to the uniformity of the schemes can be justified using the table below,
which lists the key elements of the CoC Laws in the 12 countries researched.
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Country

CoC
provision
since:a

Shareholder test

Activities test

Exceptions/special circumstances

Belgium

1997

> 50% of control

Change meets legiti– Intra-group transmate or financial
fers (“control”)
needs (‘rechtmatige of – Businesses in troufinanciële behoeften’)
ble

France

1986

–

No substantial change
in activities

Ireland

1976

> 50% of issued
capital

– No major change
in the conduct or
nature of trade
– No revival of small
or negligible scale
of activities in a
trade

– Acquisitions based
on gifts, law of succession
– Intra-group transfers (75%)

United
Kingdom

1970

> 50% of issued
capital

– No major change
in the conduct or
nature of trade
– No revival of small
or negligible scale
of activities in a
trade

Acquisitions based on
gifts, law of succession

Austria

1988

> 75% of issued
capital

Change in taxpayer’s – Acquisitions based
identity resulting
on gifts, law of sucfrom a material
cession
change in organisatio- – Restructuring
nal and economic
– Losses preserved
structure
up to amount of
hidden reserves

Germany

1990

> 25%
< 50% (pro rata)
> 50% (full)

– Acquisitions based
on gifts, law of succession
– Group clause (Konzernklausel) for
intra-group-transfers (100%)
– Losses preserved
up to amount of
hidden reserves

Japan

2006

> 50% of issued
capital

Including:
5-year testing period
– identical business
operations;
– loans/capital of
over five times the
scope of the discontinued business
operations
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Country

CoC
provision
since:a

Shareholder test

Activities test

Exceptions/special circumstances

China

1994

> 75% of issued
capital

Real operations

– Tax-efficient
restructuring operations only
– Duty to report
change in operations

India

1961

> 49% of voting
rights

–

Decease of shareholder, gift

Australia

1964

> 50% of voting “Identical business”
rights, dividends, distributions

Canada

1981

> 50% of control

United
States

1954

> 50% of the inte- Continuity of business – Acquisitions based
rest, in principle enterprise
on gifts, law of suconly 5% sharecession, stock
holders relevant
option plans
– Deferral of
– Obligation to
losses on the
report to the IRS
basis of transfer price,
multiplied by
the long-term
exempt tax
bond rate

a

– Listed companies
– Acquisitions based
on gifts, law of succession

“Similar business”,
including reasonable
profit expectations

Including any precursors to the provision.

The CoC Laws of each country researched provide for their own shareholders tests, on the
grounds of which a “change of ownership” is noted, resulting in application of the relevant scheme. In some cases, the test ties in with the accounting concept of “control” (e.g.
Belgium and Canada), whereas, in other cases, the focus is on the interest to be acquired
by the acquirer (Germany). It is not easy to derive useful elements for the Dutch scheme
from such shareholder tests, for two reasons.
1) The shareholder test should be considered within the context of the national scheme.
For instance, Canadian law expressly provides that a change in shareholders does not
necessarily result in application of the scheme, because it is relevant whether control
is acquired. Other countries focus a lot more on the acquirer of the interest (Germany)
and on the question as to whether such acquirer (possibly in concert with affiliated parties) acquires an interest qualifying for application of the relevant scheme.
2) A separate concept of “interest” should not be introduced for the Dutch scheme of
Section 20a of the CITA, as this will make the scheme even more complicated than it
already is and prejudice legal certainty. Neither should the concept of interest be
defined separately from the perspective of consistent and simple legislation. Although
it is true that the concept of interest as currently used in Section 10a, paragraph 4, and
Section 20a of the CITA still carries many ambiguities, the creation of a new concept
of “interest” or “control” will not solve this problem.
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The following useful elements ensue from the CoC Laws of the 12 countries researched.
• For a qualifying change in interest or control, virtually all countries researched refer
to a change of over 50% (in some cases even 75% or more), possibly for each – group of
– acquirer(s). This – a quantitative adjustment to a qualifying change in interests – is a
sound reference point.
• Ten out of the 12 countries have a type of activities test applying an open standard,
which has been supplemented by further guidelines from legislators, the Ministry of
Finance or the tax authorities, as the case requires. I advocate such an open standard,
because “overkill” can thus be avoided to the extent possible. On the other hand, it
must be made sure that the open standard can be implemented and enforced in practice and does not lead to legal uncertainty. Furthermore, the pros and cons of a standard specifically developed for Section 20a of the CITA and an already existing and useful standard should be weighed.
• A pro-rata-parte approach to changes in interest less than 100% should be rejected for
pragmatic reasons.
• Many of the countries researched have made arrangements governing the treatment
of inner-year loss set-off for the year of the change in interest. The structure of most of
those arrangements is simpler than the current scheme of Section 20a of the CITA.
• Exceptions to the shareholder test should be maintained, e.g. for acquisitions pursuant
to the law of matrimonial property or the law of succession, and possibly also for listed
companies. Such exceptions may be covered by including a general contrary-evidence
scheme.
• The scheme for the revaluation of assets as included in the current Section 20a,
paragraph 12, of the CITA should, in principle, be maintained. Only three countries
have similar or less far-reaching measures.
The useful elements listed above have been included in my proposal for a revised
Section 20a of the CITA as presented in Chapter 7.
TO W A R D S A W EL L - B A L A N C E D P R O V I SI O N A G A I N S T T H E T R A DE I N L O S S
E N TI T IE S ( C H A P TE R 7 )
Chapter 7 constitutes the core part of the research dissertation. It assesses the current
Section 20a of the CITA on the basis of the quality requirements selected, subsequently
presenting a general opinion on the quality of the said Section. The quality requirements
selected are:
• legitimacy and realisation of principles of law;
• effectiveness, efficiency and proportionality;
• implementation and enforceability; and
• consistency and understandability.
The following picture arises when the 32 bottlenecks identified in Chapter 5 are allocated
to the quality requirements listed above.
Quality requirement

Bottlenecks

Legitimacy and realisation of principles of
law

3, 24, 30, 31 and 32

Effectiveness, efficiency and proportionality

1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 and
28

Implementation and enforceability

6, 19, 25, 27 and 29

Understandability and consistency

8, 9, 11, 15, 16, 17, 18 and 26
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The quality requirement of “legitimacy and realisation of principles of law” is so fundamental that any failure to satisfy it is, by definition, unacceptable. As such, Section 20a of
the CITA should be immediately revised. In my opinion, the current Section 20a of the
CITA falls short of the mark with respect to this quality requirement, on the basis of the
32 bottlenecks identified.
With the introduction of Section 20a to replace the former Section 20, paragraph 5, of the
CITA, it may be concluded that the former provision is effective to the extent that the bottlenecks of the former Section 20, paragraph 5, of the CITA seem to have been resolved.
At the same time, the question arises as to whether Section 20a of the CITA is, for
instance, sufficiently effective regarding unrealised losses or the application of the activities test, the conclusion possibly being that the nature of the activities is irrelevant. Neither is Section 20a of the CITA efficient and proportional. This follows not only from the
absence of an adequate contrary-evidence scheme, but also from most of the bottlenecks
that were identified in Chapter 5 and that lead to an unfair and unreasonable outcome.
Hence, the current Section 20a of the CITA falls short of the mark with respect to the quality requirement of “effectiveness, efficiency and proportionality”.
On the other hand, the Section appears to satisfy the quality requirement of “implementation and enforceability”. This follows from, among other things, the fact that the burden
of proof has been assigned in a balanced way. Apart from this, concurrence with the other
provisions laid down in the CITA is complicated but consistent.
Section 20a of the CITA is not simple, clear and accessible and, hence, not understandable.
This is evident not only from the detailed way in which the provision has been drafted,
but also from the 32 technical bottlenecks identified.
On the basis of the four quality requirements listed above, it may be concluded that the
current Section 20a of the CITA does not stand the test of criticism. Its shortcomings are
so fundamental and weigh so heavily that the only conclusion can be that Section 20a of
the CITA should be revised as soon as possible.
Chapter 7 also deals with the pros and cons of the application of an open standard in a
provision against the trade in loss entities. In addition, research has been conducted into
the question as to whether and, if so, to what extent a number of already existing open
standards could be useful in respect of a revised Section 20a of the CITA.
• Abuse of the law on the basis of the fundamental freedoms.
• The business purposes test laid down in Article 15, paragraph 1, subparagraph a., of
the Merger Directive.
• The business purposes test laid down in Section 10a, paragraph 3, subparagraph a., of
the CITA.
• The business purposes test laid down in Section 20, paragraph 5, of the CITA.
• The identity criterion discussed in Beslissingen in belastingzaken 2010/214.
The business purposes test laid down in the Merger Directive and the business purposes
test laid down in Section 20, paragraph 5, of the CITA – be it with a few adjustments –
appear to be the most useful to serve as a contrary-evidence scheme in Section 20a of the
CITA. Eventually, it was decided to include a contrary-evidence scheme based on the business purposes test laid down in Section 20, paragraph 5, of the CITA. The identity criterion
discussed in Beslissingen in belastingzaken 2010/214 is also useful in replacing the current
activities test laid down in Section 20a, paragraph 4, subparagraphs a. and b., of the CITA.
To safeguard legal certainty, it is imperative that an open circumstances catalogue be
introduced, with the assessment framework presented in the opinion authored by Advocate General Niessen in Beslissingen in belastingzaken 2010/214 serving as an underlying prin-
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ciple. This means that the question as to whether the identity of a business has remained
essentially the same should always be assessed on the basis of the following factors.
• The nature of the product of the business.
• The production process.
• Factors determining goodwill, such as customer base, special location or procurement
channels.
• Other relevant factors.
Due to the replacement of the current activities test by the identity criterion, the activities
test will be fleshed out in a different, not necessarily quantitative way, a way that ties in
better with economic reality. Based on the foregoing, a proposal was made for a revised
Section 20a of the CITA, in order to answer the central question. The following constitutes
the core of that revised provision.
• A threshold of more than 50% applies to qualifying changes in interests (“majority criterion”).
• The identity criterion discussed in Beslissingen in belastingzaken 2010/214 and the related
open circumstances catalogue are taken as a basis for setting off losses.
• The identity criterion does not apply to investment losses, as such losses can no longer
be set off following a qualifying change in interests.
• A contrary-evidence option has been included, on the grounds of which the losses can
be set off after all if it is demonstrated that the qualifying change in interests is not
primarily aimed at the use of the loss entity’s losses.
• If the losses can no longer be set off, the taxpayer may revalue assets upwards, yet not
to exceed their fair market value.
• A taxpayer may request the tax authorities to provide advance certainty in respect of
the application of the provision.
The proposal above results not only in a simpler provision, but also in a provision that is
better-balanced, without prejudicing its effectiveness and efficiency. In addition, it
removes almost all 32 bottlenecks identified. Furthermore, the quality requirements I set
are satisfied. The application of an already existing open standard (the identity criterion
discussed in Beslissingen in belastingzaken 2010/214) supplemented by an open circumstances catalogue, creating a consistent assessment framework, and the introduction of a
contrary-evidence option will result in a well-balanced provision against the trade in loss
entities.
C O N C L U D IN G C O M M E N TS
My research into the Dutch provision against the undesirable trade in loss entities is completed. I had not expected many countries to have laws similar to Section 20a of the CITA
or the majority of the 12 countries researched to have given substance to those laws in
similar ways. Apparently, the tax authorities of those countries have a “uniform sense of
justice” in respect of the tax treatment of loss entities. At the same time, this constitutes
an important – dogmatic – argument in favour of the existence of a provision against the
trade in loss entities. In addition, my research shows that academic arguments may be presented that are in favour of such a provision, for instance based on the civil-law doctrine
of “Durchgriff”. However, the confirmation of the right of existence of a provision against
the trade in loss entities in the CITA does not mean that the current Section 20a of the
CITA satisfies the quality requirements that may be set in respect of such a provision. The
32 bottlenecks identified in this dissertation regarding the current Section 20a of the CITA
justify this conclusion. In my opinion, this means that the ball is in the legislators’ court.
Hopefully, however, such legislators dare move beyond the whole or partial resolution of
those bottlenecks and will seriously consider my proposal for a revised provision against
the trade in loss entities.
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At the start of this research dissertation, I referred to Van der Geld, who once called the
former Section 20, paragraph 5, of the CITA – the precursor to Section 20a of the CITA –
“a stranger in our midst” viewed from the angle of corporate income tax, also expressing
the hope that it would one day be a slightly tall, dark and handsome stranger. Should legislators opt to implement my recommendations for a revised Section 20a of the CITA, it
might even be a quite tall, dark and handsome stranger.
***
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Bijlage A – Tekst van artikel 20a Wet VPB 1969 per
1 januari 2012

Artikel 20a Wet VPB 1969:
1. Indien aannemelijk is dat in vergelijking met het begin van het oudste jaar waarvan een
verlies nog niet volledig is verrekend, het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in
belangrijke mate is gewijzigd, zijn de verliezen geleden voor het tijdstip waarop de wijziging heeft plaatsgevonden, in afwijking in zoverre van artikel 20, niet meer voorwaarts
verrekenbaar. Daarbij worden de vóór het tijdstip van de in de eerste volzin bedoelde wijziging genoten winst na giftenaftrek van het jaar waarin die wijziging heeft plaatsgevonden en de na dat tijdstip in dat jaar genoten winst na giftenaftrek afzonderlijk berekend.
Bij een negatieve uitkomst wordt het bedrag toegerekend aan de belastbare winst van het
voorafgaande respectievelijk het volgende jaar. Indien toerekening aan een ander jaar
niet mogelijk is omdat de belastingplicht is aangevangen met het jaar waarin zich de wijziging heeft voorgedaan of is geëindigd bij het einde van dat jaar, wordt het negatieve
bedrag niet in aanmerking genomen. In afwijking van hoofdstuk VA van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen leidt een toerekening van een negatief bedrag aan het voorafgaande jaar niet tot het vergoeden van heffingsrente.
2. Voor de toepassing van het eerste lid blijft buiten aanmerking een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige voorzover:
a. de wijziging voortvloeit uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, of
b. de wijziging betrekking heeft op een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een
natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het
eerste lid, reeds ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige had.
3. Het eerste lid is niet van toepassing indien het de belastingplichtige niet bekend is of
bekend had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, mits de wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan
worden aangemerkt.
4. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op een verlies dat is geleden in een jaar
waarin de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden
niet grotendeels uit beleggingen bestonden, mits:
a. direct voorafgaande aan de wijziging, bedoeld in het eerste lid, de gezamenlijke omvang
van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet is afgenomen tot minder dan 30
percent van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste
jaar, bedoeld in het eerste lid, en
b. ten tijde van de wijziging niet het voornemen bestaat de gezamenlijke omvang van de
op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie jaar alsnog te laten
afnemen tot minder dan 30 percent van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden
bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het eerste lid.
5. Voor de toepassing van het vierde lid blijven werkzaamheden die in samenhang met de
in het eerste lid bedoelde wijziging zijn aangevangen, buiten beschouwing.
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6. Een verlies waarop het vierde lid van toepassing is, is slechts verrekenbaar met de
belastbare winst onderscheidenlijk het Nederlandse inkomen van een jaar waarin de
bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestaan uit beleggingen.
7. Indien de omvangrijkste werkzaamheid van de belastingplichtige van het oudste jaar,
bedoeld in het eerste lid, in dat jaar of in één van de drie daaraan voorafgaande jaren is
aangevangen of verworven, wordt voor de toepassing van het vierde lid voor het oudste
jaar gelezen het jaar waarvan het verlies ten tijde van de wijziging nog niet volledig is verrekend en de omvang van de werkzaamheden het grootst was.
8. Voor de toepassing van dit artikel:
a. worden onder beleggingen mede begrepen liquide middelen alsmede onroerende zaken
die zijn bestemd om direct of indirect ter beschikking te worden gesteld aan anderen dan
met de belastingplichtige verbonden lichamen als bedoeld in artikel 10a, vierde lid;
b. worden, bij een belastingplichtige die een onderneming drijft waarvan de werkzaamheden noodzakelijkerwijs meebrengen dat gelden worden belegd die aan hem, anders
dan als eigen vermogen, zijn toevertrouwd door lichamen of natuurlijke personen die niet
met hem zijn verbonden als bedoeld in artikel 10a, vierde onderscheidenlijk vijfde lid, de
beleggingen die rechtstreeks samenhangen met die gelden niet als belegging aangemerkt.
9. Met betrekking tot de verrekening van een verlies met de belastbare winsten, onderscheidenlijk binnenlandse inkomens uit voorafgaande jaren vinden het eerste, tweede en
derde lid overeenkomstige toepassing, tenzij:
a. in de tussenliggende periode de werkzaamheden van de belastingplichtige niet zijn
gestaakt, noch nagenoeg geheel zijn gestaakt, en
b. gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het verlies is geleden en in het
jaar waarin de belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse inkomen is behaald
waarmee het verlies achterwaarts zou worden verrekend, de bezittingen van de belastingplichtige niet grotendeels bestaan uit beleggingen. Daarbij wordt voor het in het eerste lid
bedoelde oudste jaar, gelezen het oudste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin die wijziging heeft plaatsgevonden en valt binnen de voor de belastingplichtige geldende termijn
voor de achterwaartse verliesverrekening, bedoeld in artikel 20.
10. De belastingplichtige die zekerheid wenst over het antwoord op de volgende vragen,
kan een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist. De vragen betreffen:
a. is sprake van een situatie waarin het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in
belangrijke mate wijzigt of is gewijzigd;
b. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het
verlies is geleden niet grotendeels uit beleggingen;
c. is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a of b;
d. zijn de werkzaamheden van het lichaam gestaakt of nagenoeg geheel gestaakt als
bedoeld in het negende lid, of
e. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin de
belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse inkomen is behaald waarmee een
verlies achterwaarts zou worden verrekend, niet grotendeels uit beleggingen.
11. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a of
b, maar wel aan de voorwaarde in de aanhef van dat lid, kunnen op verzoek van de belastingplichtige verliezen toch nog voorwaarts worden verrekend met belastbare winsten
onderscheidenlijk binnenlandse inkomens voorzover die winsten en inkomens zijn toe te
rekenen aan werkzaamheden die reeds aanwezig waren direct voorafgaande aan de wijziging, bedoeld in het eerste lid.
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12. Indien een belastingplichtige vanaf enig tijdstip als gevolg van de toepassing van dit
artikel verliezen niet meer kan verrekenen met winsten na dat tijdstip, kan hij op het
onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip een herinvesteringsreserve in de winst opnemen en de boekwaarde van zijn bezittingen verhogen tot ten hoogste de waarde in het
economische verkeer, behoudens voorzover die verhoging gepaard zou moeten gaan met
een verhoging van de boekwaarde van een verplichting.
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Bijlage B – Overzicht verliesverrekening 50 landen

Land

Regeling m.b.t.
Termijn voorTermijn achterwaartse verliesver- waartse verliesver- wijziging in het
belang en/of actirekening
rekening
viteit

1

Algerije

geen

4 jaren

nee

2

Angola

geen

3 jaren

nee

3

Argentinië

geen

5 jaren

nee

4

Australië

geen

onbeperkt

ja

5

België

geen

onbeperkt

ja

6

Brazilië

geen

onbeperkt

ja

7

Bulgarije

geen

5 jaren

nee

8

Canada

3 jaren

20 jaren

ja

9

China

geen

5 jaren

ja

10

Cyprus

geen

onbeperkt

ja

11

Duitsland

1 jaar

onbeperkt

ja

12

Denemarken

geen

onbeperkt

ja

13

Estlanda

geen

geen

nee

14

Finland

geen

10 jaren

ja

15

Frankrijk

3 jaren

onbeperkt

ja (alleen activiteit)

16

Griekenland

geen

5 jaren

nee

17

Groot-Brittannië

1 jaar

onbeperkt

ja

18

Hongarije

geen

onbeperkt

nee

19

Ierland

1 jaar

onbeperkt

ja

20

India

geen

8 jaren

ja

21

Italië

geen

5 jaren

ja

22

Ivoorkust

geen

5 jaren

nee

23

Japan

1 jaar

7 jaren

ja

24

Letland

geen

8 jaren

ja

25

Libanon

geen

onbeperkt

nee

26

Litouwen

geen

onbeperkt

ja (alleen activiteit)

27

Luxemburg

geen

onbeperkt

ja

28

Malta

geen

onbeperkt

ja

29

Marokkob

geen

4 jaren / onbeperkt

nee

30

Mexico

geen

10 jaren

ja

31

Nederland

1 jaar

9 jaren

ja

32

Nieuw-Zeeland

geen

onbeperkt

ja
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Land

Regeling m.b.t.
Termijn voorTermijn achterwaartse verliesver- waartse verliesver- wijziging in het
belang en/of actirekening
rekening
viteit

33

Noorwegen

geen

onbeperkt

ja

34

Oostenrijk

geen

onbeperkt

ja

35

Polen

geen

5 jaren (50%)

nee

36

Portugalc

geen

4 jaren

ja

37

Roemenië

geen

7 jaren

nee

38

Rusland

geen

10 jaren

nee

39

Singapore

1 jaar

onbeperkt

ja

40

Slovenië

geen

onbeperkt

ja

41

Slowakije

geen

7 jaren

nee

42

Spanjed

geen

18 jaren

ja

43

Syrië

geen

5 jaren

nee

44

Tsjechië

geen

5 jaren

ja

45

Tunesië

geen

4 jaren / onbeperkt

ja (alleen activiteit)

46

Turkije

geen

5 jaren

nee

47

Verenigde Staten

2 jaren

20 jaren

ja

48

Zuid-Afrika

geen

onbeperkt

ja

49

Zweden

geen

onbeperkt

ja

50

Zwitserland

geen

7 jaren

ja

a
b
c
d

Estland kent geen vennootschapsbelasting, maar heft slechts over de uitdelingen van de winst die
plaatsvinden.
Marokko en Tunesië kennen een termijn van onbeperkte voorwaartse verrekening van verliezen
die zijn ontstaan als gevolg van afschrijving.
Verliezen afkomstig uit de jaren voor 2010 zijn 6 jaar voorwaarts verrekenbaar.
In 2011 is de termijn voor voorwaartse verliesverrekening verruimd van 15 jaar naar 18 jaar. Daarbij
geldt echter wel dat voor de jaren 2011, 2012 en 2013 50% respectievelijk 75% van de verliezen
mogen worden verrekend, afhankelijk van de omzet van de belastingplichtige.
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