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6 Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in 
verlieslichamen

6.1 INLEIDING

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 vennootschapsbe-
lasting 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 Geconsta-
teerd 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. Hoe-
wel hierbij tevens is stilgestaan bij de zogenoemde ‘Change-of-Control’-wetgeving (CoC-
wetgeving)913 in enkele landen (met name het onderzoek van de IFA uit 1998), gaat de ana-
lyse 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 verrekenbaar-
heid van de verliezen aangesloten wordt bij de aard van de activiteiten van het verliesli-
chaam. 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 CoC-
regels 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 ken-
nen, waarbij zowel een wijziging van het belang als een wijziging van de ondernemings-

910 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 Pri-
cing 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 – Interna-
tional Tax Institute – der Universität Hamburg. Dit deel van het onderzoek is overigens geschre-
ven door R.U. Braunagel. Het onderzoek omvat de 27 EU-landen, aangevuld met de drie EER-lan-
den (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 rechtsvergelij-
kende 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 rege-
ling. 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 rege-
ling 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, Roeme-
nië, 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 Taxa-
tion, 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 BELGIË

6.2.1 Het Belgische systeem van winstbelasting voor lichamen921

Het Belgische systeem voor de vennootschapsbelasting is een klassiek systeem, met daar-
naast een vrijstelling voor dividenden ontvangen van kwalificerende deelnemingen. De 
vennootschapsbelasting wordt geheven op basis van het wereldwijde inkomen voor bin-
nenlands belastingplichtigen, terwijl buitenlands belastingplichtigen worden belast voor 
zover er Belgisch bron-inkomen wordt genoten. De regelgeving is opgenomen in de Belgi-
sche Wet op de inkomstenbelasting 1992 (WIB92). Het statutaire tarief voor de vennoot-
schapsbelasting is momenteel 33%. Tezamen met een aanvullende crisisbijdrage van 3% 
komt het tarief daarmee voor 2011 uit op 33,99%. Als gevolg van diverse aftrekmogelijk-
heden 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 onder-
scheid 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 uit-

gekeerde 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 addi-

tioneel 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% respectieve-
lijk 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 deelnemin-
gen 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 gel-
den 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 voor-
delen’. Zie art. 79 WIB92. Dit begrip komt voort uit de Belgische regels voor transfer pri-
cing en bepaalt dat van een abnormaal of goedgunstig voordeel sprake is indien niet-ver-
bonden 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 win-
sten. Dit lijkt tevens een oorzaak te zijn van de daarop volgende strubbelingen van de Bel-
gen 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 antimisbruik-
bepaling 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 Cas-
satie van 6 juni 1961 geldt als een van de belangrijkste arresten op het gebied van de alge-
mene 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 vennootschapsbe-
lasting 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 bepa-
ling 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 hier-
bij 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 Cassa-
tie met een verwijzing naar de bekende Brepols-doctrine anders. Hierbij werd de Brepols-
doctrine verder verfijnd door te oordelen, dat er zelfs geen sprake is van verboden simu-
latie, ‘indien de handelingen werden gesteld met het loutere doel om de fiscale last te ver-
minderen’.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 activitei-
ten van een vennootschap ook de fiscale identiteit van een vennootschap bepalen. Of met 
andere woorden: is de vennootschap met andere activiteiten nog dezelfde belastingplich-
tige 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 opmerke-
lijk 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 vol-
daan werd aan het vereiste van continuïteit, zodat in die zin sprake is geweest van een wij-
ziging van de identiteit van de belastingplichtige. Hieruit lijkt te volgens dat één en 
dezelfde vennootschap gedurende haar bestaan achtereenvolgens meerdere belasting-
plichtigen kan worden respectievelijk zijn. Het lijkt er dan ook op dat is teruggevallen op 
het hiervoor reeds genoemde Ines-arrest. Gemis937 omschrijft deze opmerkelijke consta-
tering 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 inmid-
dels 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. Van-
velthoven. 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 belas-
tingplichtige 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.



260 Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen

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 ont-
beert 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 gemid-
delde 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-sla-
pende vennootschappen met opstartverliezen. Deze regeling werd daarom door het Belgi-
sche 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 verliesverre-
kening 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 behoef-
ten, zijn, noch aftrekbaar van de winst van dat tijdperk, noch van deze van enig later tijd-
perk:
– In afwijking van artikel 72, de niet-verleende investeringsaftrek wegens geen of vol-

doende winst van de belastbare tijdperken welke voorafgaan aan eerstgenoemd tijd-
perk;

– 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 wijzi-
ging in de controle niet beantwoordt aan zogeheten rechtmatige financiële of economi-
sche behoeften. Aangezien de wettekst spreekt over ‘de vorige beroepsverliezen’ heeft dit 
tot gevolg dat verliezen uit het jaar van de controlewijziging niet onder het toepassings-
bereik van art. 207, lid 3, WIB92 vallen.941

Bij het ontstaan van deze maatregel per 1 januari 1997 kwamen soortgelijke fundamen-
tele 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 parle-
mentaire geschiedenis de ratio legis niet duidelijk wordt, maar dat in zijn algemeenheid 

938 Zie hierover B. Peeters, ‘Nieuwe bepalingen inzake verliescompensatie: een internationaal klu-
wen’, 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 voorwaar-
den 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 ondernemin-
gen, 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 wij-
ziging 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 ver-
staan.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 kun-
nen inhouden dat overdrachten tussen natuurlijke personen niet onder het toepassings-
bereik 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 iden-

titeitsvereiste inzake de verrekening van bedrijfsverliezen. En wie ben jij vroeg de belastingplich-
tige aan zichzelf’, A.F.T. 1997, afl. 5, p. 209 e.v. en R. Messiaen, ‘Een decennium verbod van verlies-
verrekening 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 waar-
bij 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 overlij-
den, 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 wij-
ziging 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 aan-
delen van de betrokken onderneming, (ii) wanneer een vennoot het recht heeft de meer-
derheid van de bestuurders of zaakwaarnemers te benoemen of te ontslaan of 
(iii) wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken onderneming of krach-
tens met die onderneming gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid 
beschikt. Controle in feite wordt bijvoorbeeld vermoed (behoudens bewijs van het tegen-
deel) 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 inge-
vuld.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 decen-

nium 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 onvrij-
willige 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 minderheidsaandeel-

houders 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. Maeckel-
bergh, 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 lou-
ter fiscale overwegingen.957 Bij de toelichting van art. 344 WIB92 is echter weer opge-
merkt dat deze bepaling enkel van toepassing kan zijn indien het fiscaal motief de uitslui-
tende beweegreden van de belastingplichtige vormt. Gemis onderkent een verschil in 
beide uitlatingen. Uit de jurisprudentie lijkt echter te kunnen worden afgeleid dat een bij-
komstig 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 wij-
ziging 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 onder-
neming 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 moeilijkhe-
den niet te boven zou komen.960 De Belgische Rulingcommissie lijkt echter iets meer soe-
pelheid te betrachten.961 Bij een rulingaanvraag ging het om een vennootschap, waarvan 
de operationele activiteiten werden stopgezet, omdat de vennootschap structureel verlie-
zen leed als gevolg van een prijzenoorlog. Na herkapitalisatie door een groepsvennoot-
schap zou het verlieslichaam echter verder gaan fungeren als groepsfinancieringsven-
nootschap. 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 Sanierungsklau-
sel) 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 toege-
past.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 boek-
houdkundige consolidatie is voldaan in geval van buitenlandse consolidatie. Soortgelijke proble-
matiek speelt in Nederland ook bij het groepsvereiste voor art. 10d Wet VPB 1969.



264 Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen

kundige consolidatie vallen, worden gediscrimineerd.964 In een hiervóór reeds genoemde 
rulingaanvraag was eveneens een verhanging binnen de groep aan de orde, waarbij de uit-
eindelijke 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 Ruling-
commissie oordeelde echter ‘slechts’ dat de verliezen aftrekbaar waren. De achterlig-
gende 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 ven-
nootschap 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 vennoot-
schap 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 dui-
delijk verschillend zijn (kleinhandel in kinderkleding versus schoenenwinkel). De venno-
ten van de BVBA 2 willen ogenschijnlijk de uitbating stopzetten. Deze BVBA 2 heeft com-
pensabele 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 doelstel-
ling 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 ver-
der 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 handels-
zaak werkzaam was (de schoenenwinkel), was ontslagen. BVBA 2 betwistte dit standpunt 
door te stellen dat de Belastingadministratie enkel naar het standpunt van de vennoot-
schap 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 finan-
ciële 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 voorne-
men bestond om deze activiteiten te staken, kunnen de verliezen niet worden benut. Mes-
siaen 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 onderhan-
delingen 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 optimalisa-
tie’, die naar de mening van Messiaen bijkomend en ondergeschikt was aan de economi-
sche 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 verliesli-
chaam.
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 zakelijkheids-
toets 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. Daar-
mee 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 toepassings-
bereik van de bepaling moeten vallen.971 Het vorenstaande laat overigens onverlet dat kri-
tiek kan worden uitgeoefend op het oordeel van Rechtbank Brugge over de precieze invul-
ling 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 vel-
len. Een belangrijk punt van kritiek op een open norm is de omstandigheid dat rechtson-
zekerheid 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 hoe-
verre 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 onder-
vangen. 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 der-
gelijke regeling doorgaans ook ingewikkelder en meer gedetailleerd is.

6.3 FRANKRIJK

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 betrok-
ken. Dit geldt eveneens voor verliezen. Een uitzondering is van toepassing ingeval buiten-
lands 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 ven-
nootschappen waar een onderlinge aandeelhoudersrelatie geldt van 95% onderling wor-
den verrekend en in aanmerking worden genomen bij het hoofd van de groep. De belas-
ting wordt hierbij geheven op basis van het gezamenlijke inkomen, waarbij enige correc-
ties dienen te worden gemaakt ten aanzien van intercompanyrelaties, kwijtscheldingen 
en dividenduitkeringen. Op basis van het tweede systeem mogen binnenlands belasting-
plichtigen 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 teza-
men 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 verliesverre-
kening 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 ondernemin-
gen. 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 bijzon-
der 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 onderne-
ming (‘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 der-
gelijke maatregel afweek van de klassieke terminologie van het staken van een vennoot-
schap.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 jurispru-
dentie van vóór de inwerkintreding van dit artikel. In dit besluit zijn tevens enkele voor-
beelden 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 toevoe-
gen 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 versche-
nen 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 stil-
leggen 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 over-
dracht van 11.704 van de 14.000 aandelen in een familiebedrijf, waarna na 17 maanden het res-
terende 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 substanti-
ele 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 Emma-
nuelli 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 desbe-
treffende activiteiten van de vennootschap. Sinds 1986 leidt een substantiële wijziging 
van deze activiteiten tot fictieve staking van de vennootschap. Vanzelfsprekend rijst hier-
bij 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, waar-
bij de Franse wetgever er bewust voor heeft gekozen om voor de bestrijding van onge-
wenste 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 aan-
grijpen bij de achterliggende aandeelhouders zouden in dergelijke situaties doorgaans 
geen beperkingen opleggen aan de verliesverrekening. De Franse benadering lijkt ener-
zijds 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 IERLAND

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 Daar-
mee hanteert Ierland een van de laagste statutaire tarieven in Europa. De vennootschaps-
belasting 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 vermogens-
winsten van kwalificerende deelnemingen worden niet belast in Ierland.987 Voor bepaalde 
groepen van vennootschappen gelden bepaalde faciliteiten zoals belastingvrije over-
dracht van activa en overdracht van verliezen. Het Ierse groepsregime mag worden toege-
past bij een belang van 75% van de moedermaatschappij in de dochtermaatschappij. Licha-
men 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 wor-
den opgelegd ten aanzien van de verrekening van verliezen en faciliteiten zoals investe-
ringsaftrek.
‘Trading losses’ zijn in Ierland onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, maar slechts met 
resultaten die zijn voortgekomen uit ‘trading income’, afkomstig van soortgelijke activi-
teiten (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 peri-
ode waarin een tarief gold van 25%. Daarnaast geldt eveneens de voorwaarde dat sprake 
moet zijn van dezelfde soort activiteiten. Vermogensverliezen mogen slechts worden ver-
rekend 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 aan-
deelhouders 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 activi-
teiten.
In combinatie met een belangrijke aandeelhouderswijziging geldt echter nog een aanvul-
lende 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 verre-

kenbaar 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, bijvoor-
beeld indien preferente aandelen zijn aangegeven, dan kunnen deze tevens in aanmer-
king 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 belang-
rijke uitzondering, namelijk indien er sprake is van een wijziging van het belang in 
lichaam dat het verlieslichaam houdt. Deze uitzondering lijkt op zichzelf logisch, aange-
zien er dan immers sprake is van een indirecte wijziging van het belang in het verliesli-
chaam, 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 Ver-
enigd 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. Sche-
dule 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 omstandig-
heden 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 sub-
stantiële wijziging van de aard van de activiteiten wanneer een vennootschap zijn distri-
butiekanaal 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 sta-
ken 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 mun-
ten 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 voor-
raad van de dealer overgenomen. Hierbij werden tevens voorraden gekocht van edelme-
talen 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 wij-
ziging 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 toege-
deeld aan deze twee boekjaren. Deze toedeling geschiedt in beginsel naar tijdsgelang, ten-
zij deze toerekening evident tot onjuiste uitkomsten zou leiden. Anders dan in Neder-
land998, 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 aandeelhouders-
toets van art. 20a Wet VPB 1969. Niet alleen is de grens van een belangrijke aandeelhou-
derswisseling 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 per-
soon of een groep van nauw verbonden personen komt. Indien tien niet-gerelateerde per-
sonen 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 wor-
den gezien met de activiteitentoets van art. 401 TCA en de reguliere regels voor de verlies-
verrekening. 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 activitei-
tentoets 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 aandeelhou-
dersstructuur optreedt, er een significante revival van de werkzaamheden plaatsvindt die 
reeds gering of verwaarloosbaar waren. Deze uitzondering lijkt op de ‘directe samen-
hang’-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 respectie-
velijk 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 toege-
rekend aan het voorafgaande respectievelijk het volgende jaar.

6.5 VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË

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-statu-
tory 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 kwalifice-
rende 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 onbe-
perkt voorwaarts verrekenbaar, maar slechts resultaten die zijn voortgekomen uit ‘tra-
ding 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 verre-
kend 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 maat-
regel is evenals de Ierse regeling dan ook ingegeven om de handel in verliezen te voorko-
men.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 daad-
werkelijk 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 uit-
eindelijke 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 Koning-
rijk 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 Ier-
land 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 meege-
teld.

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 hou-
den van 70% respectievelijk 30%. B Ltd en C Ltd houden dit belang reeds gedu-
rende 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 voor-
doen samengeteld en worden overdrachten waarbij meerdere verbonden personen zijn 
betrokken eveneens samengeteld. Preferente aandelen en andere soortgelijke instrumen-
ten 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 erf-
recht 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 ver-
staan.1012 In de toelichting bij de regeling wordt hierbij verwezen naar dezelfde jurispru-
dentie 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 klantenbe-
stand 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 novem-
ber 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 wijzi-
ging in een factor reeds doorslaggevend kan zijn. Hierbij geldt geen ‘motive test’.1016 Wij-
zigingen in de bedrijfsorganisatie die voortvloeien uit efficiency, voortschrijdende tech-
nologieontwikkelingen of managementtechnieken gelden niet als een substantiële wijzi-
ging. 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 acti-
viteiten 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 dis-
tributiekanaal 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 uit-
spraak 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 ver-
kocht 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 dea-
ler, 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). Geoor-
deeld werd dat sprake was van een substantiële wijziging in de handelwijze van de onder-
neming. In Purchase v Tesco Stores Ltd werd tevens geoordeeld dat sprake was van een sub-
stantiële 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 stop-
pen 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 pro-

duction 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 dealer-
ship 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 ser-
vice 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 verre-
kenbaar 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 activi-
teiten 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 wijzi-
ging.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 verliesvennoot-
schappen, 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 fol-
lowing 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 toets-
periode 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 verdui-
delijkt 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 die-
nen 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 rechtsonzeker-
heid. 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 rechts-
onzekerheid.

6.6 OOSTENRIJK

6.6.1 Het Oostenrijkse systeem van winstbelasting voor lichamen1028

De vennootschapsbelasting wordt in Oostenrijk geheven op basis van de Körperschaft-
steuergesetz 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 vermogens-
bestanddelen en overig inkomen. Deze resultaten mogen derhalve met elkaar worden ver-
rekend. Voor de toepassing van het Oostenrijkse systeem van de fiscale eenheid (‘Unter-
nehmensgruppe’) geldt een minimumbezitsvereiste van 50% en een minimale termijn van 
drie jaar.1029 Wanneer aan de minimumvereisten wordt voldaan, geldt echter dat alle ver-
liezen 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 ver-
schuldigde 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 opge-
richte 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 Finan-
ciën.

1029 Art. 9 KStG. Voorheen gold in Oostenrijk een ander systeem voor groepsconsolidatie (‘Organ-
schaft’). 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 thuisho-
ren bij de vennootschap, zodat irrelevant is wie de achterliggende aandeelhouders van het 
verlieslichaam zijn. Desalniettemin zijn specifieke regels ingevoerd, waarbij de verliesver-
rekening slechts is toegestaan voor zover zich geen substantiële economische en organi-
satorische structuurwijziging voordoet, in combinatie met wijziging in de eigendoms-
structuur, 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 ven-
nootschap 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 derge-
lijke 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 Steuerpflich-
tigen 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 ter-
mijn. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat de hiervóór genoemde wijzigingen zich bin-

1030 Art. 18, lid 6 EStG.
1031 Mantelkauf betekent letterlijk koop van een jas, in deze context derhalve de koop van de juridi-

sche 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 Abga-
benrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 12.

1033 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abga-
benrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 7.

1034 Zie bijvoorbeeld C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum öster-
reichischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 2 en p. 34-36. Massoner heeft bijvoor-
beeld 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 verlie-
zen. 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 Körperschaft-
steuer, §8 KStG, Linde, Viena, p. 354, onderdeel 243. Zie tevens C. Massoner, Der Mantelkauf im Abga-
benrecht, 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, orga-
nisatorische 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 plaats-
vindt 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. Binnen-
jaarse 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 wette-
lijke 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 vertegen-
woordigers 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 voor-
waarde voor een wezenlijke economische structuurwijziging is voldaan.1044 Tevens kun-
nen 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 werkzaam-
heden 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 Abga-
benrecht, 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 Körper-

schaftsteuer, §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 Abga-
benrecht, 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 Abga-
benrecht, 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 struc-
tuur. 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 wij-
ziging 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 ogen-
schouw 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 spe-
len.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 wor-
den 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 economi-
sche structuur in het licht van al deze activiteiten te worden bezien.1054 Uit de jurispru-
dentie 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 aange-
nomen dat het in zijn algemeenheid gaat om een wijziging van 75% of meer van de eigen-
domsstructuur. 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 min-
der dan 75% (bijvoorbeeld een meerderheid van de stemmen, uitoefening vetorecht) kan 
leiden tot een ‘wesentliche Änderung der Gesellschafterstruktur’.1057 Schenkingen en ver-
krijgingen 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 aandeelhouders-
structuur kunnen leiden tot toepassing van de Mantelkaufregelung. Petritz en Ressler con-

1047 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 Verlustge-
sellschaften, 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 Ver-
lustgesellschaften, Ausgewählte Fragestellungen zum Mantelkauf’, ÖStZB 2006, 361, p. 193-194.

1052 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abga-
benrecht, 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 Verlustge-
sellschaften, 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 Körper-

schaftsteuer, §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, Schrif-
ten 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 aange-
nomen dat ook indirecte wijzigingen onder de Mantelkaufregelung vallen.1059 Dit stand-
punt 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 toe-
passingsbereik 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 inter-
pretatie van de Mantelkaufregelung ook indirecte aandeelhouderswijzigingen van belang 
zijn. Desalniettemin vindt hij de regeling onduidelijk op dit punt.1062 Massoner conclu-
deert 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 lite-
ratuur 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 onderken-
nen. 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 tegen-
over staan. Volgens Ressler en Stürzlinger ziet deze bepaling slechts op de stille reserves 
uit boekjaren, waarin de wezenlijke wijziging van de economische structuur heeft plaats-
gevonden.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 Körperschaft-
steuer, §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 Abga-
benrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 20.

1063 Art. 22 BAO. Zie C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum öster-
reichischen 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 Mantelkaufrege-
lung.

1064 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abga-
benrecht, 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 ver-
liesverrekening en zijn de parameters voor een wijziging in de economische, organisato-
rische en/of aandeelhoudersstructuur met een grens van 75% of meer betrekkelijk ruim 
opgezet. Met de wijziging in de economische en organisatorische structuur geeft de Oos-
tenrijkse wetgever een eigen invulling van de open norm op grond van waarvan in begin-
sel 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 uitma-
ken van het samenstel van feiten en rechtshandelingen op grond waarvan tot een wijzi-
ging 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 aandeel-
houders (‘Trennungsprinzip’) tot voor kort (en nog steeds) als fundamenteel onjuist werd 
beschouwd.

6.7 DUITSLAND

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, vennoot-
schapsbelasting) 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 deelne-
mingen 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 vennootschap-
pen 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 ven-
nootschapsbelasting, 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 vennootschapsbe-
lasting 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 Einkommensteu-
ergesetz (EStG). Voor lichamen zijn specifieke aanvullende regels neergelegd in de Körperschaft-
steuergesetz (KStG).



Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen 283

lasting en de Gewerbesteuer niet gelijk.1070 Met ingang van 1 januari 2008 is de Gewerbe-
steuer 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 mogelijk-
heid tot achterwaartse verliesverrekening kent. Het maximumbedrag dat achterwaarts 
verrekend kan worden is € 511.500. Zowel de vennootschapsbelasting als de Gewerbe-
steuer kennen een onbeperkte mogelijkheid van voorwaartse verliesverrekening voor ver-
liesjaren na 31 december 2003. Hierbij geldt wel een temporisering van de verliesverreke-
ning (‘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 aandelenover-
dracht 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 vermogensbe-
standdelen 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 Gewerbe-
steuer richt zicht daarnaast op de Duitse ondernemingsactiviteiten, zodat het buitenlandse inko-
men grotendeels buiten beschouwing wordt gelaten.

1071 Mindestgewinnbesteuerung nach art. 10d Absatz 2 Satz 1 under 2 EStG; Beschluss des Bundesfi-
nanzhofs 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 – Interna-
tional 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 – Interna-
tional 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 – Interna-
tional 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 aandui-
den met art. 8c KStG. Deze bepaling kan overigens ook van toepassing zijn ten aanzien van onver-
rekende, 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 iden-
titeit’ van het lichaam plaatsvindt voor 1 januari 2013.1077 In de praktijk bleek dat de rege-
ling onbillijk kon uitwerken, bijvoorbeeld in de situatie van additionele kapitaalstortin-
gen 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 juris-
prudentie1078, 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 losgela-
ten.1080

Daarmee is de regeling echter niet minder omstreden.1081 De Duitse regeling van de Man-
telkauf 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 ver-
liesvennootschap. 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 plaatsge-
vonden, 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 bla-
den. 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 Interdis-
ziplinären 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 regula-
tions 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 Interdisziplinä-
ren Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – International Tax Institute – der Uni-
versität Hamburg, Band 47, p. 203-231 en de aldaar genoemde literatuur, I. Dörr, ‘Wachtumsbe-
schleunigung 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 Gestal-
tungspraxis’, 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’, Inter-
tax, 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 ver-
liezen 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 Aan-
vankelijk 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 rege-
ling 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 rege-
ling 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 economi-
sche, financiële en organisatorische samenhang bestaat.1084 De invulling van deze vereis-
ten geschiedt voornamelijk door de jurisprudentie. In art. 10a GewStG is art. 8c KStG ech-
ter 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 negati-
ven Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar. 
(2) Unabhängig von Satz 1 sind bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzte Ver-
luste 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 die-
sem nahe stehende Personen übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vor-
liegt. 
(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 – Interna-
tional 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 anteili-
gen oder bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2 dem gesamten in 
der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesenen Eigenkapital und dem auf dieses Eigen-
kapital 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 Beteiligungser-
werb im Sinne des Satzes 2 dem gesamten in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewie-
senen Eigenkapital und dem diesem Anteil entsprechenden gemeinen Wert des Betriebsver-
mögens 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 ver-
werver 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 recht-
spraak 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 aange-
merkt. 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 achter-
liggende doel is van de verwerving. Er geldt hier derhalve ook geen ‘animus com-
pensandi’.
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 kwalifice-
rende aandeelhouderswijziging. Deze visie is terecht (fel) bekritiseerd in de Duitse litera-
tuur 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 ‘ver-
gleichbare Sachverhälte’ ook onder het toepassingsbereik, zodat in voorkomende geval-
len 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 aandeel-
houdersovereenkomsten. 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 toe-
passing 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 benut-
ten; 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 – Interna-
tional 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, okto-

ber 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 hoe-
verre 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 pro-
rata-partebenadering. Zoals vermeld kent art. 8c KStG een pro-rata-partebenadering 
indien het belang met meer dan 25% maar minder dan 50% wijzigt (‘quotaler Verlustun-
tergang’). 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 toetsingsperi-
ode 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 verval-
len). 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 verkrij-
ging 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 ver-
valt 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 exerci-
ties leiden indien in de vennootschappelijke structuur transparante personenvennoot-
schappen 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 ver-
krijging 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. Verlust-
abzugsbeschränkung 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 vennoot-
schap (U-GmbH) niet voor 100% gelijk zijn aan de aandeelhouders van de over-
nemende vennootschap (T-GmbH).

Uit dit voorbeeld volgt naar mijn mening dat toepassing van de Konzernklausel niet toe-
reikend lijkt te zijn in bepaalde bonafide herstructureringssituaties, die niet lijken te zijn 
gericht op het benutten van de verliezen van het verlieslichaam. Hoewel de Konzernklau-
sel 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 Verkrijgin-
gen die vallen onder Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) van 17 oktober 2008 wor-
den 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 beurs-
gang 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 kwalifi-
cerende wijziging van het belang aangesloten bij het verkregen belang per (rechts)per-
soon, 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 (Ver-
schonungsregelung).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 Ger-

man 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 – Interna-
tional 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, okto-
ber 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’).
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verrekende verliezen verband houden met toekomstige winstverwachtingen.1104 De Ver-
schonungsregelung is vergelijkbaar met art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969, zij het dat bij de 
Duitse regeling geen daadwerkelijke herwaardering plaatsvindt, maar slechts een vast-
stelling 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 ver-
koopwaarde van de aandelen in de vennootschap verminderd met het fiscale eigen ver-
mogen. Eventuele stille reserves die zien op buitenlandse deelnemingen worden daarmee 
buiten beschouwing gelaten. Bij de Organschaft kan toepassing van de Verschonungsre-
gelung 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 moge-
lijkerwijs 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 onderne-
mingen (de ‘Sanierungsklausel’). De Sanierungsklausel is ingevoerd per juli 2009 als tege-
moetkoming.1108 De maatregel was ingevoerd als crisisstimuleringsmaatregel en in begin-
sel van tijdelijke aard, omdat in de praktijk was gebleken dat de Mantelkaufregelung van 
art. 8c KStG tot problemen leidde, indien verlieslijdende ondernemingen voorzien moes-
ten 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 Sanierungs-
klausel 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 (‘Sanie-
rungsklausel’), 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 Bro-
chure, Kluwer, Deventer 2009, p. 8.



Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen 291

Veelal geeft daarbij de voorwaarde dat een (belasting)voordeel selectief moet zijn de door-
slag, 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 persbe-
richt 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 Sanierungs-
klausel 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 overma-
tige schuldfinanciering (Überschuldung) sprake zijn van een reorganisatie, indien werd 
beoogd om de materiële ondernemingsstructuur behouden. Dit laatste kon worden aan-
getoond 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 activi-
teiten 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 Sanie-
rungsklausel 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 noodlij-
dende bedrijven bevoordeelt ten opzichte van gezonde bedrijven. De bepaling verstoort 
daarmee de interne markt, zo valt uit het persbericht af te leiden. De Duitse belastingau-

1111 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: Kommis-
sion stellt Unvereinbarkeit der deutschen Regelung zum Verlustvortrag angeschlagener Unter-
nehmen (‘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 belasting-
systeem, 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 verre-
kening 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 staats-
steun. 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 ont-
staan 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 belas-
tingvoordeel wordt verleend dat afwijkt van dit systeem, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen economische actoren die – in het licht van het doel van het desbetref-
fende 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 beoor-
deeld 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 ver-
liezen 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 vennootschapsbelas-
ting.1117 Tot slot concludeert de EC dat niet voldaan wordt aan voorwaarden voor de hier-
voor 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 voorwaar-
den te steunen.

1115 State aid C7/2010 (ex NN5/2010) – Scheme on the fiscal carry-forward of losses (‘Sanierungsklau-
sel’), 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 wegge-
nomen 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 budget-
taire 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 rege-
ling te versoepelen met de Sanierungsklausel bij reorganisaties zijn gestrand bij de Euro-
pese Commissie, resteert slechts een door budgettaire overwegingen ingegeven bepaling.

6.8 JAPAN

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 (nati-
onaal), een ondernemingsbelasting (lokaal) en lokale heffingen.1123 Daarnaast is er onder-
nemingsbelasting 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 achterlig-
gende aandeelhouders mogelijk opnieuw worden belast. Binnenlands belastingplichtigen 
worden belast op basis van hun wereldwijde inkomen, terwijl buitenlands belastingplich-
tigen 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 cor-
recties op basis van de onderliggende fiscaalrechtelijke regels en verliesverrekening. 
Japan kent een soortgelijk systeem als de deelnemingsvrijstelling, waarbij dividenden vol-
ledig of gedeeltelijk vrijgesteld zijn onder de ‘Dividend Received Deduction Rule’ (voor 
dividenden ontvangen van Japanse ondernemingen) of onder de ‘Foreign Dividend Exclu-
sion 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 – Interna-
tional 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 – Interna-
tional 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.
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Japan heeft een systeem waarbij de vennootschapsbelasting wordt voldaan bij het indie-
nen 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 belastingautori-
teiten, indien de belastingplichtige haar administratie goed op orde heeft. Dit regime 
omvat tevens enkele belastingprivileges, zoals versnelde afschrijving, voorwaartse verlies-
verrekening 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 winst-
gevende activiteiten in onder te brengen. Specifieke antimisbruikbepalingen zoals deze 
er bijvoorbeeld wel bestonden bij fusies, golden tot deze datum niet indien nieuwe winst-
gevende 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 verlie-
zen en binnen vijf jaar na de belangenwijziging (‘change of control’-datum) een van de vol-
gende omstandigheden plaatsvindt:1127

a. Het verlieslichaam drijft onmiddellijk voor de belangenwijziging geen onderne-
ming1128 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 uitle-
nen 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 mid-
delgrote 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 aandeelhou-
ders (‘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 reke-
ning 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 Reha-
bilitation 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 aandeel-
houderswijziging 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 val-
len 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 ondernemingsactivitei-
ten 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 geldvorderin-
gen.
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 belasting-
plichtigen 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 ondervan-
gen. 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 rechtsonzeker-
heid bestaan of de verliezen verrekenbaar zijn. Anderzijds moet worden toegegeven dat 
deze toetsperiode dusdanig proportioneel uitwerkt, dat de CoC-regeling pas van toepas-
sing wordt nadat de desbetreffende omstandigheid als hierboven zich voordoet. In verge-
lijking 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 voor-
waartse verrekening van verliezen in Japan slechts zeven jaar is. Na de toetsperiode zullen 
er in veel gevallen geen of weinig verliezen resteren.

6.9 CHINA

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 vennootschapsbelas-
ting betrokken. Hoewel er voorheen verschillende belastingsystemen golden voor binnen-
lands 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 gere-
duceerd tarief of zelf een vrijstelling (tax holiday) van toepassing zijn.
Het belastbare inkomen wordt berekend op basis van het inkomen verminderd met ‘rede-
lijke’ 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 spe-
cifieke 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 waar-
van 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 bespa-
ren 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 belas-
tingwetgeving 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 dage-
lijkse gang van zaken, zoals een wijziging in de rechtsvorm van de onderneming, reorga-
nisatie 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 gefaci-
lieerd. 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 minimum-
percentage 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 boek-
waarde 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 verlie-
zen van de gekochte entiteit in dat geval benut konden worden.
Er dient een verklaring te worden afgegeven dat de gekochte entiteit voldoet aan de voor-
waarden 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 belastingautoritei-
ten.
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 lij-
ken 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 reor-
ganisation, 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 activi-
teiten’ ontbreekt, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat deze regeling niet openstaat voor 
vennootschappen die beleggingsactiviteiten verrichten. Het komt mij voor dat beleggings-
activiteiten niet als reële operationele activiteiten worden aangemerkt. Anderzijds lijkt de 
regeling kwetsbaar indien vlak voor de belangenwijziging nieuwe reële operationele acti-
viteiten worden ontplooid. Onduidelijk is of deze activiteiten ook meetellen voor de ver-
eiste 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, daaron-
der 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 activitei-
ten’ wordt verstaan, lijkt dit begrip en de gekozen benadering a prima facie overeenkom-
sten te vertonen met door andere landen (zie bijvoorbeeld Duitsland, Ierland, VK, Japan) 
gehanteerde regelgeving, waarbij het moet gaan om de voortzetting van dezelfde onder-
nemingsactiviteiten. De meldingsplicht bij wijziging van de reële operationele activitei-
ten lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat misbruik van verliezen in China niet of nau-
welijks voorkomt.

6.10 INDIA

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 hier-
bij 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% (niet-
inwoners) 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 bete-
kent dat alle vennootschappen, inclusief 100% dochtermaatschappijen, zelfstandig aan-

1141 Dit misbruik lijkt met name te worden ingegeven om de heffing op vermogenswinsten op aande-
len uit te stellen door de indirecte overdracht van aandelen en het tussenschuiven van een bui-
tenlandse 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 vermogenswinst-
belasting. Het tarief verschilt, afhankelijk van het onderliggende vermogensbestanddeel.
India kent geen regeling voor achterwaartse verliesverrekening. Voorwaartse verliesver-
rekening 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 ver-
rekend 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 niet-
benutte 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 share-
holder 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% het-
zelfde 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 lan-
ger 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 ver-
lieslichamen, 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 alt-
hough 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 sug-
gested, in order to safeguard revenue against loss arising from transactions of the kind men-
tioned above, that the set off of loss against subsequent profits of companies should be allo-
wed 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 appli-
cation should be restricted to companies ‘in which the public are not substantially inte-
rested.’

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 verlies-
vennootschap, 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 Holi-
day Resorts Pvt Ltd. van 23 december 20101150, waarin een verlieslichaam werd gefuseerd in 
haar moedermaatschappij zonder dat aandeelhouders en het management van de moe-
dermaatschappij 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 oor-
spronkelijke 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 Belasting-
verdrag 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 bona-
fide 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 wor-
den 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. Geoor-
deeld werd dat aldus sprake was van een ‘overheidsbedrijf’, waardoor art. 79 ITA niet van toepas-
sing 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 cumula-
tief 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 maat-
regel 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 alge-
mene ‘zakelijkheidstoets’ bij de toepassing van een bepaling tegen de handel in verliesli-
chamen 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 kun-
nen ontstaan over de precieze invulling van de zakelijkheidstoets, waardoor belasting-
plichtigen 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 uitein-
delijk 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 AUSTRALIË

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 even-
eens 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 rechtsperso-
nen en waarin onder meer de tarieven zijn opgenomen. Australische inwoners zijn belas-
tingplichtig voor hun wereldwijde inkomen. Een vennootschap wordt aangemerkt als 
inwoner, indien zij is opgericht in Australië of wanneer zij hier handelt, terwijl de stem-
rechten 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 wor-
den 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 imputatie-
systeem, waarbij ‘imputation credits’ door de ontvanger van het dividend gebruikt kun-
nen worden om af te zetten tegen de verschuldigde belasting. Dergelijke dividenden wor-
den voor de vennootschap als ‘franked’ aangemerkt en zijn daarmee vrijgesteld van divi-
dendbelasting. 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 groeps-
consolidatie 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 ter-
mijn voor voorwaartse verliesverrekening onbeperkt is.1159 Verliezen zijn alleen verreken-
baar 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 voor-
noemde 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 ‘continu-
ity 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 optre-
den. 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 speci-
fieke regels voor onder meer verliezen uit de filmindustrie en verliezen van trusts, die ik hier ver-
der buiten beschouwing laat.

1160 Voorheen was een soortgelijke regeling opgenomen in art. 80A ITAA 1944, die in 1964 werd geïn-
troduceerd. 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, Com-
pany 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 wijzi-
ging 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 uit-
eindelijk 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 verlieslicha-
men, waarbij het overwegende doel is om een belastingvoordeel te behalen. Er gelden spe-
cifieke 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 gewij-
zigd.1170 In dat geval dient de belastingplichtige de same business test toe te passen, waar-
bij 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 los-
ses. 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 toepas-
singsbereik 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 bijvoor-

beeld 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, Explana-

tory Memorandum, Chapter 4 – Application of same business test en de aldaar opgenomen voor-
beelden.

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 wor-
den 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 alge-
mene 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 technolo-
gische ontwikkelingen of organische groei.1175 Wel is van belang dat in het winstjaar daar-
naast 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 samen-
hang 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 belasting-
plichtigen 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 duidelijk-
heid omtrent de precieze invulling en bedoeling van de regeling. Dit komt de rechtszeker-
heid 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. Gedu-
rende de gehele tussenliggende periode dient immers aan deze toets te zijn voldaan. Des-
alniettemin lijkt sprake te zijn van een solide regeling.

6.12 CANADA

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-verdragslan-
den. In Canada vindt heffing plaats door zowel de federale als de lokale overheid. De hef-
fing van vennootschapsbelasting vindt plaats op basis van de Income Tax Act (ITA). Nage-
noeg 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 vennoot-
schappen 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 vermo-
gensbelasting (Capital Gains Tax) voor resultaten behaald met de verkoop van ‘Canadian 
property’, waaronder mede begrepen Canade(e)s(e) vastgoed(vennootschappen). Het fede-
rale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 16,5%.1182 Tezamen met de provinci-
ale en territoriale heffingen komt het tarief uit tussen de 26,5 en 32,5%. Voor vermogens-
winsten 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 belas-
tingvoordeel is verricht. Toepassing van deze antimisbruikbepaling kan leiden tot het bui-
ten 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 Vermogensverlie-
zen mogen slechts worden afgezet tegen toekomstige vermogenswinsten, waarbij slechts 
de helft van het verlies in aanmerking wordt genomen. Vermogensverliezen mogen nim-

1181 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 geno-
men 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 bud-
gettaire 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 per-
sons, 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 wijzi-
ging 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 zeggen-
schap. 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 Windings-
up 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 controlewijzi-

ging heen. Onderdeel b betreft een identieke bepaling voor de achterwaartse verrekening van ver-
liezen 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 ren-
dered 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 develop-
ment, 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 toe-

komst 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 con-
trol’. 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 nood-
zakelijkerwijs 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 zeggen-
schap (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 aanwijzin-
gen worden gevonden in een aanschrijving van de CRA van 28 februari 1994.1193 Door-
gaans 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 minderheidsaan-
deelhouders 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 per-
soon 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 voor-
baat reeds uitgesloten van deze regeling, zodat deze nimmer over het tijdstip van de wij-

1192 (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 aandeel-
houders. 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).
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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 maat-
staven 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 over-
dragen 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 onderne-
ming.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 voorwaar-
den 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 geoor-
deeld dat de verliezen niet verrekenbaar waren, omdat de belastingplichtige nooit een onderne-
ming 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 juri-

dische eigendom van de koper van een lege verliesvennootschap overgedragen aan de aandeel-
houder 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 belasting-
plichtige 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 belasting-
plichtige.

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 bij-
voorbeeld 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 beëin-
diging 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 wij-
ziging. 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 verwach-
ting bestaat dat de ondernemingsactiviteiten winst zullen gaan genereren. Niet in de laat-
ste plaats omdat het een verlieslatende vennootschap betreft.

6.13 VERENIGDE STATEN

6.13.1 Het Amerikaanse systeem van winstbelasting voor lichamen1203

Het Amerikaanse (klassieke) systeem van belastingheffing kan als bijzonder complex wor-
den 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 gemeen-
ten. Amerikaanse belastingplichtigen zijn belastingplichtig voor hun wereldwijde inko-
men. Inkomen uit dividenden van buitenlandse deelnemingen wordt in beginsel eerst 
belast bij uitkering aan de Amerikaanse moedermaatschappij. Op deze regel bestaan ech-
ter vele uitzonderingen. Er bestaat een uitgebreid en ingewikkeld systeem voor de verre-
kening 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 verre-
kend worden met ander inkomen. Onder voorwaarden kunnen belastingplichtigen aan-
gemerkt worden als een ‘tax consolidated group’ waardoor winsten en verliezen onder-

1203 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 moedermaat-
schappij 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 inko-
mens gelden tarieven tussen de 15 en 34%. Naast de reguliere bepaling van de winst ken-
nen de VS een ‘Alternative Minimum Tax’ (AMT). Dit is het minimumbedrag dat een belas-
tingplichtige 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 hoofd-
regel bestaan echter diverse uitzonderingen. Voor verliezen uit 2008 en 2009 gold een ver-
ruimde regeling voor achterwaartse verliesverrekening van (maximaal) vijf jaar. De meest 
in het oog springende uitzondering is die voor commerciële banken. Deze mogen verlie-
zen uit hoofde van afwaarderingen op leningen maar liefst tien jaar achterwaarts verre-
kenen en vijf jaar voorwaarts.

6.13.2 Kenmerken van de Amerikaanse CoC-wetgeving

De Amerikaanse vennootschapsbelasting (Internal Revenue Code, IRC) heeft een CoC-
bepaling 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 aan-
vulling 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 uitge-
breide 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 ver-
liezen en art. 382 IRC in het bijzonder.1208 Het vorenstaande maakt dat de regeling bijzon-
der 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, onder-
deel 14.42, ‘Section 382: Tax Reform Act of 1986 Amendments – Background, Evolution and Over-
view’. 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 bezig-
hield 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 ven-
nootschap 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 wor-
den 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 wij-
zigingen 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 geza-
menlijk als een 5%-aandeelhouder aangemerkt.1213 Op laatstgenoemde regel bestaan ech-
ter weer tal van uitzonderingen. Indien aan de ‘ownership change’ is voldaan, waarbij ove-
rigens 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 tax-
exempt 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 for-
mule wordt beoogd dat de verliesverrekening niet wordt verruimd door rekening te hou-
den 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 voor-
beeld: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 toe-

passing 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, Lexis-
Nexis, 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 Distri-
butions and Adjustments, Carryovers, § 1.382-3 Definitions and rules relating to a 5-percent share-
holder.

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 per-
centage voor juni 2011 is vastgesteld op 4,3%.

1216 B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onder-
deel 14.44, ‘Operation of Section 382 Limitation’.

1217 Ontleend aan B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, Lexis-
Nexis, onderdeel 14.42, ‘Section 382: Tax Reform Act of 1986 Amendments – Background, Evolu-
tion 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 post-
change 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 carry-
overs.’

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 voor-
waartse 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 Het-
zelfde 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 achter-
waartse 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. Eus-
tice, 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, Car-
ryovers, § 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 ver-
rekening is mogelijk), indien het verlieslichaam de ondernemingsactiviteiten niet gedu-
rende ten minste twee jaar na de belangenwijziging voortzet. Deze toets heeft terugwer-
kende kracht tot aan het moment van de belangrijke aandeelhouderswisseling.1223 Met 
andere woorden, indien binnen twee jaar na de belangenwijziging de ondernemingsacti-
viteiten 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 fei-
telijke. 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 beper-
king 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 samenhan-
gende 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 belas-
tingbesparing 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 1961-
46, 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, onder-
deel 14.44, ‘Operation of Section 382 Limitation’, paragraaf [5].

1224 B.I. Bittker en J.S. Eustice, Federal Income Taxation of Corporations & Shareholders, LexisNexis, onder-
deel 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 voort-
zettingseis.

1226 Mill Ridge Coal Co. v Patterson (1959, CA5 Ala) 264 F2d 713. In dezelfde zin Euclid-Tennessee, Inc. v Com-
missioner (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 belas-
tingsysteem. De toepassing van de aandeelhouderstoets leidt bij een kwalificerende aan-
deelhouderswisseling 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 ter-
mijn 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 antimisbruik-
maatregel. 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-busi-
ness-enterprise limitation’. Deze toets komt in grote mate overeen met de activiteiten-
toets 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 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

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 hier-
bij 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 getem-
perd 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 uitzon-
deringen 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 wan-
neer onderstaande tabel wordt bezien waarin de belangrijkste elementen van de CoC-wet-
geving van de twaalf onderzochte landen zijn opgenomen:

Landen CoC-bepa-
ling sinds:a

Aandeelhouderstoets Activiteitentoets Uitzonderingen / bij-
zonderheden

België 1997 > 50% van de con-
trole

Wijziging voldoet 
aan rechtmatige of 
financiële behoeften

– Intra-groepover-
drachten (‘con-
trole’)

– Ondernemin-
gen in moeilijk-
heden

Frankrijk 1986b – Geen substantiële 
wijziging van de acti-
viteiten

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

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht

– Intra-groep-over-
drachten (75%)

Verenigd 
Koninkrijk

1970 > 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

Verkrijgingen uit 
hoofde van schen-
king, erfrecht

Oostenrijk 1988 > 75% geplaatst 
kapitaal

Änderung der Iden-
tität des Steuerp-
flichtigen infolge 
einer wesentlichen 
Änderung der orga-
nisatorischen und 
wirtschaftlichen 
Struktur

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht

– Sanering
– Verliezen in 

stand tot bedrag 
aanwezige stille 
reserves



316 Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen

Duitsland 1990c > 25% < 50% (pro-
rata)
> 50% (volledig)

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht

– Konzernklausel 
voor intra-groep-
overdrachten 
(100%)

– Verliezen in 
stand tot bedrag 
aanwezige stille 
reserves

Japan 2006 > 50% geplaatst 
kapitaal

Onder andere:
– Zelfde onderne-

mingsactiviteiten
– Leningen/kapitaal 

groter dan vijf 
maal de omvang 
van de gestaakte 
ondernemingsac-
tiviteiten

Vijfjaarstoetsperi-
ode

China 1994 > 75% geplaatst 
kapitaal

Reële operationele 
activiteiten

– Alleen gefacili-
eerde reorgani-
saties

– Meldingsplicht 
bij wijziging 
activiteiten

India 1961 > 49% stemrechten – Overlijden van een 
aandeelhouder, 
schenking

Australië 1964 > 50% stemrechten, 
dividenden, uitde-
lingen

‘Identical business’ – Beursgeno-
teerde bedrijven

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht

Canada 1981 > 50% van de con-
trole

‘Simular business’, 
inclusief redelijke 
winstverwachting

Landen CoC-bepa-
ling sinds:a

Aandeelhouderstoets Activiteitentoets Uitzonderingen / bij-
zonderheden
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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 geconsta-
teerd, 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 ver-
krijger 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 Mantelkaufrege-
lung 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 financieringsinstru-
menten 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 sepa-
rate 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 ver-
wachting ten principale overeen zullen komen met de bestaande vragen die thans ten 

Verenigde 
Staten

1954 > 50% van het 
belang, in beginsel 
alleen 5% aandeel-
houders van belang
– Temporisering 

van de verliezen 
op basis van de 
overdrachtsprijs 
vermenigvul-
digd met long-
term exempt tax 
bond rate

Continuity of busi-
ness enterprise

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht, aandelen-
optieplannen

– Rapporteringsver-
plichting IRS

a Inclusief de eventuele rechtsvoorgangers van deze bepaling.
b Voor 1986 was een aandeelhouderswijziging overigens nog wel van belang op grond van de uit-

spraak Conseil d’Etat 18 november 1985, Ets Beauvallet.
c 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.

Landen CoC-bepa-
ling sinds:a

Aandeelhouderstoets Activiteitentoets Uitzonderingen / bij-
zonderheden
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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 afge-
bakend 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 fis-
cale wetgever of de beleidsuitvoerder met meer duidelijkheid zou komen over de invul-
ling 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 per-
soon 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 lan-
den 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 über-
haupt niet aan te grijpen bij de achterliggende aandeelhouders. Oostenrijk en China heb-
ben de grens op 75% gesteld, hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat China bij belan-
genwijzigingen van minder dan 75% überhaupt geen verliesverrekening toestaat. Deze 
conclusie roept opnieuw de vraag op of de Nederlandse fiscale wetgever zou moeten over-
wegen 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) verkrij-
ger(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 beoor-
deling 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 CoC-
wetgeving een specifieke norm zou moeten gelden dan wel of een meer algemene, op mis-
bruik 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 kun-
nen 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 aandeelhouders-
wijziging 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 rege-
lingen 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 uitge-
voerde 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 automatise-
ringstechnische 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 Oosten-
rijk 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.




