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Stellingen behorende bij het proefschrift van Dennis Raymond Post

 1. Het huidige art. 20a Wet VPB 1969 – de bepaling tegen de handel in verlieslichamen – 
bevat (ten minste) 32 technische knelpunten en scoort daarmee op de kwaliteitseisen i) 
rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen, ii) doeltreffendheid, doelmatigheid 
en evenredigheid, iii) uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid iv) consistentie en 
begrijpelijkheid ruim onvoldoende.

 2. In diverse landen blijkt een overeenkomstig rechtsgevoel te bestaan ten aanzien van de 
fiscale behandeling van verliezen na een kwalificerende belangenwijziging. Er zijn echter 
geen aanwijzingen waaruit blijkt dat deze overeenkomstige rechtsfilosofische grondgedachte 
is gebaseerd op keuzes die door fiscale wetgevers van een van de andere (door mij 
onderzochte) landen zijn gemaakt. 

 3. Op basis van het ‘Durchgriff ’-beginsel zou men verwachten dat verliezen van lichamen 
in voorkomende gevallen verrekenbaar zijn bij de achterliggende belanghebbenden in het 
verlieslichaam. 

 4. Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid zou belastingplichtigen bij de toepassing van art. 
20a Wet VPB 1969 een tegenbewijsmogelijkheid moeten worden gegund, waarbij zij kunnen 
aantonen dat een kwalificerende wijziging van het uiteindelijke belang niet overwegende 
mate is gericht op de handel in verliezen.

 5. Op basis van het in het arrest Marks & Spencer II ontwikkelde ‘altijd-ergens-beginsel’ is 
onduidelijk of toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen niet zou 
kunnen leiden tot het verplicht in aanmerking nemen van een verlies van een Nederlands 
verlieslichaam bij de achterliggende belanghebbenden die gevestigd zijn in een andere EU-
lidstaat. 

 6. Het leerstuk van fraus legis kan niet meer worden toegepast ten aanzien van het benutten 
van verliezen, indien deze verliezen na toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 verrekenbaar 
blijven.

 7. De kwantitatieve invulling van een kwalitatief criterium zoals de activiteitentoets van 
art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 kan leiden tot onbillijke uitkomsten en 
dient daarom te worden vervangen door het identiteitscriterium van HR 19 maart 2010, 
nr. 08/02813, BNB 2010/214, aangevuld met een uitgebreid beoordelingskader (open 
omstandighedencatalogus).

 8. IT-technische tekortkomingen bij de fiscale uitvoerder mogen er niet toe leiden dat een 
wetsbepaling anders wordt vormgegeven dan zonder deze tekortkomingen het geval zou 
zijn geweest. Om die reden dient de aanpassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 per 
1 januari 2011 om binnenjaarse verliesverrekening te beperken zo spoedig mogelijk te 
worden aangepast. 

 9. De wetgever dient de budgettaire aspecten van afschaffing van de liquidatieverliesregeling 
van art. 13d Wet VPB 1969 voor (binnenlandse) deelnemingen onder gelijktijdige afschaf-
fing van art. 20a Wet VPB 1969 nader te onderzoeken. 

 10. De weg naar het doel is mooier dan het uiteindelijke doel zelf. Helaas moet je eerst het doel 
bereiken om tot dit besef te komen.


