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1.

Inleiding

1.1
Aanleiding onderzoek
De afgelopen jaren is de toon van het maatschappelijk debat over belastingontwijking steeds
feller geworden. Het publiek heeft de indruk dat multinationals onvoldoende belasting betalen en
hun fair share niet bijdragen. Deze multinationals kunnen namelijk gebruik maken van verschillen in wet- en regelgeving tussen landen.1 Overheden nemen vervolgens maatregelen om belastingontwijking te verminderen. Ook wordt internationaal samengewerkt om stappen te zetten.2
Daarnaast spreken non-gouvernementele organisaties landen aan op leemtes in hun wetgeving.3
Zowel op multinationals als op overheden neemt kortom de maatschappelijke druk toe en wordt
een gedragsverandering verwacht.
In de discussies over belastingontwijking wordt steeds een aantal mogelijkheden onderkend die
multinationals gebruiken om minder belasting te betalen. Een van die mogelijkheden is renteaftrek. Waarom beïnvloedt renteaftrek eigenlijk de belastingdruk? Dat komt doordat de vergoeding op vreemd vermogen (rente) in aftrek komt van de fiscale winst, terwijl de vergoeding op
eigen vermogen (dividend) niet in aftrek wordt toegestaan. De Nederlandse wetgever kiest – net
als wetgevers in de meeste andere landen – bewust voor deze verschillende fiscale behandeling.
Het beeld bestaat dat ondernemingen zo worden gestimuleerd om met vreemd vermogen te financieren. Daarnaast kunnen multinationals trachten veel eigen vermogen aan laag belaste landen toe
te rekenen en juist veel vreemd vermogen aan hoog belaste landen.
Overheden nemen zoals gezegd dikwijls maatregelen om excessieve renteaftrek tegen te gaan.
Internationaal wordt meestal gekozen voor grove, algemene maatregelen (generieke antimisbruikwetgeving), zoals thin capitalization-regels of earningsstripping-maatregelen. Nederland
maakt tot nu steeds een afwijkende keuze. Waar andere landen generieke renteaftrekbeperkingen
hebben, kiest de Nederlandse wetgever bijna altijd voor heel gerichte maatregelen. De inmiddels
alweer afgeschafte thin capitalization-maatregel is de enige uitzondering op deze regel. Welke
keuze ook wordt gemaakt, het beeld bestaat dat de huidige maatregelen onvoldoende effectief
zijn. De verwachting is dat diverse landen hun wetgeving gaan aanpassen en onder meer strengere regels gaan invoeren voor renteaftrek.
1.2
Introductie bestrijding van renteaftrek
Vroeger waren er geen renteaftrekbeperkingen in de Wet VpB opgenomen. De Nederlandse fiscus
bestreed in eerste instantie ongeoorloofde renteaftrek met fraus legis.4 In het begin wint de fiscus
de procedures waarbij eigen vermogen binnen een concern kunstmatig wordt omgezet in vreemd
vermogen (zoals schuldig gebleven dividenduitkeringen, kapitaalstortingen en interne verhangingen).5 De HR meent dat de rente niet aftrekbaar is als sprake is van willekeur, de transactie
onbeperkt kan worden herhaald, er geen reële betekenis is voor de vermogenspositie van de
betrokkenen en er geen reële functie aanwezig is voor de financiering van de onderneming. In die
gevallen komt renteaftrek in strijd met doel en strekking van de Wet VpB.

Zie bijvoorbeeld R.H. Happé, Fiscale ethiek voor multinationals, WFR 2015/938.
Denk aan de OECD en de EC.
3
Zie bijvoorbeeld Oxfam Novib, Nederland belastingparadijs – ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel eerlijker’, 12 mei
2016.
4
Resolutie Staatssecretaris van Financiën, 1 september 1987, nr. 287-2878, onderdeel 8.2, V-N 1987/2004.
5
HR 26 april 1989, BNB 1989/217, HR 10 maart 1993, BNB 1993/194, HR 10 maart 1993, BNB 1993/195,
HR 10 maart 1993, BNB 1993/196 en HR 10 maart 1993 en BNB 1993/197.
1
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Op een gegeven moment brengt de HR echter nuances en uitzonderingen aan.6 Zo wordt renteaftrek toegestaan bij zakelijke motieven of bij een reële belastingheffing over de rentebaten. De
wetgever grijpt in en introduceert art. 10a.7 Art. 10a heeft als doel het omzetten van eigen
vermogen in vreemd vermogen tegen te gaan en winstdrainage te voorkomen. Verder wordt een
rentetemporiseringsmaatregel voor overnameholdings ingevoerd (art. 15 lid 4 en 5 oud). Belastingplichtigen kunnen de overnamerente van intercompany leningen niet meer onbeperkt verrekenen met de winsten van een fiscale eenheid. Later wordt deze bepaling opgenomen in art. 15ad.
1.3
Aanpassingen art. 10a en invoering art. 15ad
Per 1 januari 2007 is art. 10a gewijzigd, gestroomlijnd en vereenvoudigd. De aanleiding hiervoor
is het wetsvoorstel Werken aan winst.8 Hiermee wordt ingezet op tariefsverlaging, grondslagverbreding en lastenverlichting. Zowel de Belastingdienst, het bedrijfsleven als belastingadviseurs
klagen over de ingewikkeldheid van de vennootschapsbelasting. Voor een groot deel veroorzaken
de renteaftrekbeperkingen deze complexiteit.9 De staatssecretaris besluit de rentewetgeving te
stroomlijnen en op te schonen. Zo wordt de bepaling voor overnameholdings geïntegreerd in art.
10a. Daarnaast wordt art. 15ad afgeschaft. Bewust wordt gekozen voor handhaving van art. 10a:
de wetgever waardeert de duidelijkheid en wil niet het risico nemen dat belastingplichtigen structuren opzetten waarbij eigen vermogen kunstmatig wordt omgezet in vreemd vermogen.10
1.4
Overige maatregelen met betrekking tot renteaftrek
De Wet werken aan winst is niet de enige belangrijke wijziging van het afgelopen decennium.
Eigenlijk is het permanent onrustig geweest aan het rentefront. Op 18 september 2003 wordt het
Bosal-arrest gewezen.11 Het Bosal-arrest gaat over de vraag of (financierings)kosten van het houden van niet-Nederlandse deelnemingen aftrekbaar zijn. Het HvJ EU oordeelt dat deze wetsbepaling in strijd is met de vrijheid van vestiging en dat geen rechtvaardigingsgronden van toepassing
zijn. De budgettaire schade voor de Nederlandse schatkist is groot: een incidentele derving aan
gemiste vennootschapsbelasting van € 1,6 mia tot het jaar 2010 en een structurele derving die
oploopt tot € 0,95 mia per jaar.12 De wetgever past snel de Wet VpB aan en voegt twee wetsartikelen toe. Allereerst wordt de houdsterverliesregeling ingevoerd (art. 20 lid 4): verliezen van een
houdster- of financieringsmaatschappij zijn voortaan slechts beperkt verrekenbaar.13 Daarnaast
wordt de eerder genoemde thin capitalization-regeling ingevoerd (art. 10d).14 Dit artikel is echter
afgeschaft per 1 januari 2013, omdat deze generieke maatregel toch niet goed past bij de andere,
specifieke renteaftrekbeperkingen. Verder blijkt dat ook belastingplichtigen uit het MKB worden
geraakt terwijl de regeling voor hen niet is bedoeld.15

HR 23 augustus 1995, BNB 1996/3, HR 6 september 1995, BNB 1996/4, HR 20 september 1995, BNB 1996/5 en HR
27 september 1995, BNB 1996/6.
7
Kamerstukken II 1995-96, 24 696, nr. 1-2.
8
Kamerstukken II 2005-06, 30 572, nr. 1-3.
9
Deze antimisbruikmaatregelen zijn namelijk in 2003 aangescherpt door bepalingen van art. 15 lid 4 en 5 op te nemen in
het toenmalige art. 15ad en uitgebreid toen in 2004 de thin capitalization-regeling (art. 10d) werd ingevoerd.
10
Kamerstukken II 2005-06, 30 572, nr. 1-3.
11
HvJ EG 18 september 2003, nr. C-168/01 (Bosal).
12
Persbericht Ministerie van Financiën van 18 september 2003, nr. 2003/227.
13
Kamerstukken II 2003-04, 29 210, nr. 8. Het idee is dat vooral in Nederland gevestigde (tussen)houdstervennootschappen met buitenlandse deelnemingen deelnemingskosten maken, terwijl hun belastbare baten onder de deelnemingsvrijstelling vallen.
14
Kamerstukken II 2003-04, 29 210, nr. 8.
15
Kamerstukken II 2012-13, 33 402, nr. 2-3.
6
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Ondanks de genomen maatregelen blijft het gevoel bestaan dat de belastingdruk niet eerlijk is
verdeeld. In 2008 komt het CBS met een rapport waaruit blijkt dat de effectieve belastingdruk
van grote en internationaal georiënteerde ondernemingen fors lager is dan de belastingdruk van
andere ondernemingen. Als redenen noemt het CBS dat deze multinationals mogelijkheden
hebben om fiscaal optimaal te structureren. De onevenwichtige behandeling van eigen en vreemd
vermogen ligt hier mede aan ten grondslag.16 Het Ministerie van Financiën beraadt zich vervolgens jarenlang op aanvullende rentemaatregelen, vooral op het gebied van de overnameholding
en de deelnemingsrente. In de tussentijd wordt een consultatiedocument opgesteld en worden
verschillende mogelijkheden afgestemd met het bedrijfsleven en de wetenschap. Uiteindelijk
besluit de wetgever een renteaftrekbeperking in te voeren voor overnameholdings en per 15
november 2011 is art. 15ad in de Wet VpB opgenomen. Net zoals het toenmalige art. 15ad is het
ingevoerde art. 15ad een renteaftrektemporiseringsmaatregel (en geen renteaftrekbeperking). Het
belangrijkste verschil met het voormalige art. 15ad is dat het nieuwe art. 15ad zowel op rente
betaald aan derden als op intercompany rente ziet. Na druk vanuit de Tweede Kamer om het
Bosal-gat te repareren, komt per 1 januari 2013 art. 13l in de wet. Art. 13l moet de renteaftrek op
deelnemingen verminderen en geldt ook voor zowel intercompany- als externe rente. Ten slotte
worden met ingang van 1 januari 2017 art. 10a en art. 15ad verder aangescherpt, omdat het beeld
bestaat dat de maatregelen onvoldoende effectief zijn bij private equity-overnames.17 Dat alles
leidt tot het huidige allegaartje van complexe wetgeving.
1.5
Onderzoeksvraag
De doelstelling van mijn onderzoek is inzicht geven in de renteaftrekbeperkingen en de financieringsstructuur van in Nederland gevestigde ondernemingen. De volgende onderzoeksvraag staat
centraal:
Wat is op basis van empirisch onderzoek de relatie tussen renteaftrekbeperkingen en de
financiering van ondernemingen, welke kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen hebben generieke en specifieke renteaftrekbeperkingen en wat betekent dit voor de invoering van een
earningsstripping-maatregel?
Het onderzoek richt zich op de renteaftrekbeperkingen zoals opgenomen in de Wet VpB en de
financiering van in Nederland gevestigde ondernemingen. De onderzoeksvraag wordt opgesplitst
in vijf deelvragen:
1. Welke renteaftrekbeperkingen zijn van toepassing in Nederland?
2. Wat is op basis van empirisch onderzoek de invloed van de renteaftrekbeperkingen
op de financieringsstructuur van in Nederland gevestigde ondernemingen?
3. Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van de renteaftrekbeperkingen
bij in Nederland gevestigde ondernemingen?
4. Hoe ziet het huidige internationale speelveld eruit en welke rol heeft dit bij de
invoering van een earningsstripping-maatregel?
5. Op welke wijze kunnen de Nederlandse renteaftrekbeperkingen worden verbeterd?
Deze onderzoeksvragen leiden tot het volgende conceptuele model. De eerste deelvraag betreft
de Nederlandse renteaftrekbeperkingen. De tweede deelvraag behandelt de
financieringsstructuur.
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Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek Financiën van Grote Ondernemingen – Effectieve VpB-druk, 2008.
Kamerstukken II 2015-16, 34 552, nr. 1-2.
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Eerst wordt op basis van eerder verricht onderzoek de financieringsstructuur van ondernemingen
in kaart gebracht. In mijn empirisch onderzoek wordt vervolgens gefocust op de financieringsstructuur van in Nederland gevestigde ondernemingen. Vervolgens worden bij de derde deelvraag
de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van de Nederlandse renteaftrekbeperkingen in beeld
gebracht. Deze financieringsstructuur komt tot uitdrukking in de vennootschappelijke jaarrekening. De vennootschappelijke jaarrekening is de basis voor de aangifte vennootschapsbelasting. Ook komen in de aangiftes vennootschapsbelasting de renteaftrekbeperkingen naar voren.
De aangifte vennootschapsbelasting is daarom het fundament voor mijn empirisch onderzoek.
Ernaast is dossieronderzoek gedaan en zijn interviews gehouden. Voor de beantwoording van de
vierde deelvraag wordt het internationale speelveld in kaart gebracht en in het bijzonder de invoering van de earningsstripping-maatregel. De nummers opgenomen in het conceptueel model
corresponderen met de eerste vier deelvragen. Deelvraag één tot en met vier zijn noodzakelijk om
de vijfde deelvraag te kunnen beantwoorden en aanbevelingen te formuleren.

1.6
Opbouw onderzoek en onderzoeksmethoden
In mijn onderzoek is gebruik gemaakt van drie onderzoeksmethoden:
1. Bureauonderzoek;
2. Empirisch onderzoek;
3. Comparatief onderzoek.
Met bureauonderzoek wordt de eerste deelvraag beantwoord. In hoofdstuk twee is het huidige
positieve recht opgenomen: de werking en het begrippenkader van art. 10a, art. 13l en 15ad. In
hoofdstuk drie wordt aandacht besteed aan internationale onderzoeken over de invloed van
fiscale wet- en regelgeving op de financieringsstructuur van ondernemingen.
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Hoofdstuk vier beschrijft de hypotheses en de opzet van het empirisch onderzoek. Vervolgens
vindt in hoofdstuk vijf empirisch onderzoek plaats om de tweede en de derde deelvraag te kunnen
beantwoorden. Mijn empirisch onderzoek brengt de relatie tussen financiering en fiscaliteit in
beeld. Het empirisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel is een kwantitatieve
analyse van aangiften vennootschapsbelasting van vijf verschillende jaren. Het tweede onderdeel
is dossieronderzoek. Het derde onderdeel bestaat uit expertsinterviews.
Hoofdstuk zes bevat het comparatief onderzoek, waarbij vier landen zijn geselecteerd, namelijk
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Erna worden de ontwikkelingen binnen de OECD en de EC en de EU-jurisprudentie beschreven in hoofdstuk zeven. Het
doel van dit internationale onderzoek is de vierde deelvraag beantwoorden. Met deze informatie
wordt antwoord gegeven op de vijfde deelvraag.
In hoofdstuk acht worden aanbevelingen geformuleerd. In hoofdstuk negen zijn de samenvatting
en conclusies opgenomen en het antwoord op de probleemstelling. Hierbij wordt het perspectief
van de social optimal planner gehanteerd, die probeert het beste resultaat voor alle betrokken
partijen (zoals het bedrijfsleven, de overheid, het algehele publiek) te bereiken.
1.7
Definities
In dit proefschrift worden de volgende definities gehanteerd:
Financieringsstructuur: het geheel van eigen en vreemd vermogen van een onderneming of een
groep ondernemingen
Eigen vermogen: vermogen waarbij de vergoeding zich in de kapitaalsfeer bevindt met als
gevolg dat deze vergoeding fiscaal niet in aftrek komt bij de ontvanger van het vermogen
Vreemd vermogen: het geheel van externe leningen en intercompany leningen
Externe leningen: een geldverstrekking met een terugbetalingsverplichting aangetrokken van
derde partijen (dus niet zijnde verbonden lichamen of personen) waarbij de vergoeding fiscaal
in aftrek komt bij de ontvanger van de geldverstrekking (tenzij een renteaftrekbeperking van
toepassing is)
Intercompany leningen: een geldverstrekking met een terugbetalingsverplichting aangetrokken
van niet-derde partijen (dus verbonden lichamen of personen) waarbij de vergoeding fiscaal in
aftrek komt bij de ontvanger van de geldverstrekking (tenzij een renteaftrekbeperking van
toepassing is)
Financieringsratio: het vreemd vermogen gedeeld door de financieringsstructuur.
1.8
Belang onderzoek
De mondialisering van de economie, de bescheiden Nederlandse thuismarkt en de open economie
verklaren waarom Nederland maatregelen neemt om overmatige renteaftrek te voorkomen. Zonder maatregelen loopt de staat een groot risico dat de vennootschapsbelasting wordt uitgehold.
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De economie wordt daarnaast verstoord, omdat vooral multinationals de mogelijkheid hebben om
winsten te verschuiven naar laag belaste jurisdicties, terwijl nationale bedrijven die mogelijkheid
niet hebben.18 Bovendien leidt een forse schuldfinanciering tot macro-economische instabiliteitsrisico’s.19
Er zijn de afgelopen decennia diverse wetsartikelen ingevoerd die het uithollen van de belastinggrondslag met rente moesten verhinderen. Een deel van deze artikelen is weer afgeschaft,
aangepast of geherintroduceerd. Alle renteaftrekbeperkingen leiden tot kritiek en de Wet VpB is
daardoor erg complex geworden. De praktijk worstelt met de toepassing en de rechtsonzekerheid
neemt toe.
Tegelijkertijd bestaat – ondanks alle huidige maatregelen – nog steeds het beeld dat vooral
multinationals belasting ontwijken. De afgelopen jaren is hier politieke verontwaardiging over
ontstaan en werken landen samen om belastingontwijking een halt toe te roepen. De kans is groot
dat diverse landen hun wetgeving gaan aanpassen en onder meer strengere regels invoeren voor
renteaftrek.
Ondanks alle energie die wordt gestopt in de fiscaaltechnische analyses van renteaftrekbeperkingen is weinig bekend over de daadwerkelijke relatie met de financieringsstructuur van ondernemingen. Vanuit wetenschappelijk en maatschappelijk oogpunt zijn dus goede redenen aanwezig
om onderzoek te verrichten naar de empirische effecten van deze renteaftrekbeperkingen. Dit
onderzoek levert hieraan een bijdrage.
1.9
Afbakening en beperkingen onderzoek
Bij het onderzoek is een aantal keuzes gemaakt. Het onderzoek is beperkt tot in Nederland
gevestigde schuldenaren. De reden is dat alleen de aangiftes van in Nederland gevestigde
ondernemingen beschikbaar zijn en slechts met in Nederland werkzame personen interviews zijn
gehouden.
Ten tweede is gefocust op de vennootschapsbelasting; de behandeling van rente in de inkomstenbelasting – bijvoorbeeld bij een terbeschikkingstelling – wordt niet behandeld. Er wordt
geabstraheerd van toerekening van vreemd vermogen aan vaste inrichtingen. Er wordt niet ingegaan op de financiële instellingen. De rente is aldaar zo verweven met de bedrijfsactiviteiten dat
de fiscale behandeling van rente bij financiële instellingen een zelfstandig leerstuk is.
Ten derde wordt een aantal zaken niet verder uitgediept. Verondersteld wordt dat de kwalificatie
van vreemd vermogen heeft plaatsgevonden; de herkwalificatie van leningen wordt niet behandeld. Evenmin komen de renteaftrekbeperkingen die voortvloeien uit een te lage of een te hoge
rente (onzakelijke rente), art. 10b en de onzakelijke-leningproblematiek aan bod.
Ten slotte wordt de aanname gehanteerd dat rente fiscaal aftrekbaar is en blijft. Andere behandelingen – zoals een bijzonder regime voor rente dan wel defiscalisering van rente – lijken namelijk
op dit moment internationaal niet aanvaardbaar.
Het onderzoek is afgesloten op 7 mei 2017.
J.M. Arnols, Tax Policy for Economic Recovery and Growth, The Economic Journal, Vol. 121, Issue 550, February
2011.
19
Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing – een visie op het belastingstelsel, Den Haag, 2010 en
International Monetary Fund, Fiscal Monitor, Debt Use It Wisely, 2016.
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2.

Huidig positiefrechtelijk kader

2.1
Inleiding
Zoals in de inleiding beschreven, zijn op dit moment art. 10a, art. 13l en art. 15ad Wet VpB de
belangrijkste renteaftrekbeperkingen. Art. 10a is de codificatie van de winstdrainagejurisprudentie. Dit wetsartikel is de eerste stap in de bestrijding van renteaftrek. De afgelopen jaren zijn art.
13l en art. 15ad ingevoerd: een renteaftrekbeperking voor deelnemingsrente en een rentetemporiseringsmaatregel voor overnameholdings. Beide maatregelen treffen – anders dan bij art. 10a –
zowel externe rente als intercompany rente.
Dit hoofdstuk behandelt eerst het doel en de strekking van art. 10a. Vervolgens wordt de werking
van art. 10a geanalyseerd door stil te staan bij de besmette rechtshandelingen, de tegenbewijsregeling, de verbondenheid en de relatie met fraus legis. Erna komen art. 13l en art. 15ad aan bod:
de werking en de belangrijkste begrippen van deze artikelen worden beschreven.
2.2
Voorbeeld eigen en vreemd vermogen
In de inleiding zijn de financieringsstructuur, eigen vermogen en vreemd vermogen gedefinieerd.
Vreemd vermogen bestaat uit het geheel van externe leningen en intercompany leningen. Het verschil tussen een externe lening en een intercompany lening is dat een externe lening aangetrokken
is van een derde partij en een intercompany lening van een niet-derde partij (oftewel een verbonden lichaam of persoon). Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Vennootschap A trekt 100 eigen
vermogen aan (bijvoorbeeld met de uitgifte van aandelen) en 200 externe lening (bijvoorbeeld bij
een bank). Vennootschap A leent het totaal van deze gelden à 300 aan haar dochter B. Voor vennootschap B is deze lening van 300 volledig een intercompany lening: zij ontvangt deze gelden
immers van haar moeder. Dat deze intercompany lening op een hoger niveau is gefinancierd met
eigen vermogen of met een externe lening is dus niet van belang voor de definitie van de gelden
op het niveau van B in dit proefschrift. Merk ook op dat bij een intercompany lening de fiscaliteit
een rol kan spelen: A kan bij het verstrekken van de intercompany lening aan B de fiscaliteit in
haar overwegingen betrekken.

De hiervoor beschreven definities worden gedurende dit proefschrift gehanteerd.
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2.3

Art. 10a

2.3.1 Doel en strekking van art. 10a
Art. 10a is enerzijds de codificatie van de fraus legisjurisprudentie, anderzijds heeft de wetgever
willen ingrijpen op de in zijn ogen onwelgevallige situaties. De staatssecretaris omschrijft dit als
situaties waarbij vermogen dat vanuit de groep van verbonden lichamen bezien eigen vermogen
is bij het Nederlandse lichaam als een lening wordt gepresenteerd. Hoewel het de belastingplichtige vrij staat de hem wenselijke geachte kapitalisatie te kiezen, meent de wetgever dat die
vrijheid met betrekking tot de fiscaliteit niet zo ver mag gaan dat daardoor willekeurig, zonder
bedrijfseconomische redenen, de Nederlandse belastinggrondslag wordt uitgehold.20 In eerste
instantie worden slechts situaties binnen concernverband getroffen. Met ingang van 2007 is daar
de externe acquisitie aan toegevoegd.
Art. 10a is dus antimisbruikwetgeving om winstdrainage te voorkomen. Dat maakt het moeilijk
om het doel en de strekking van art. 10a steeds voor ogen te houden. Wel kan houvast worden
gevonden in de winstdrainagejurisprudentie, juist omdat art. 10a daarvan een codificatie vormt.21
Ook kan worden teruggegrepen op de parlementaire geschiedenis. Belangrijk hierbij is dat de
staatssecretaris een aantal keren opmerkt dat de materiële werkelijkheid doorslaggevend is en
wordt getoetst.22 Daarnaast zorgt de ruime formulering van art. 10a ervoor dat de reikwijdte ruim
is. De combinatie van de materiële werkelijkheid en de ruime reikwijdte vergroot de rechtsonzekerheid voor belastingplichtigen.
2.3.2
Rente, kosten en valutaresultaten op schulden
Op basis van de eerste volzin van art. 10a komen rente, kosten en valutaresultaten niet in aftrek
als deze verband houden met een schuld van een verbonden lichaam en zien op een besmette
rechtshandeling. Rente en kosten zijn ruime begrippen. Kosten die gemaakt worden om
valutaresultaten en renterisico’s af te dekken vallen hieronder.23 Verder kan worden gedacht aan
kosten vanwege het opstellen en registreren van aktes en aan juridische en bancaire kosten. Valutaresultaten moeten op basis van BNB 2012/229 gesaldeerd worden behandeld en zijn vervolgens
vrijgesteld.24 Ook het begrip ‘schuld’ kent een ruime definitie: niet alleen geldleningen in civielrechtelijke zin, maar bijvoorbeeld ook lijfrenteverplichtingen, pensioenverplichtingen, financial
leases en een rekening-courant.25 Overigens worden onderlinge schulden binnen een fiscale
eenheid in aanmerking genomen, indien sprake is van een heffingsbelang zoals de verrekening
van voorvoegings- en stallingsverliezen. 26
2.3.3
Rechtens dan wel in feite, direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam
De zinsnede ‘rechtens dan wel in feite, direct of indirect’ betekent dat de wetgever alle mogelijke
schulden heeft willen treffen. Het gaat niet alleen om schulden die verschuldigd zijn aan
verbonden lichamen of natuurlijke personen, maar ook om wie de aan het crediteurschap
verbonden risico’s draagt. De staatssecretaris benadrukt hiermee dat de materiële werkelijkheid

Kamerstukken II 1995-96, 24 696, nr. 3.
O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, 2005 (diss.), par. 5.1 en O.C.R. Marres, Een banvloek, maar geen
brandmerk, WFR 2003/255.
22
Kamerstukken II 1995-96, 24 696, nr. 3 en Kamerstukken II 1995-96, 24 696, nr. 5.
23
Kamerstukken II 1995-96, 24 696, nr. 5. Zie ook L. Koot, ‘Valutaresultaten en afdekkingsinstrumenten onder art. 10a en
10d Wet VpB 1969’, WFR 2011/6925.
24
HR 24 februari 2012, BNB 2012/229.
25
Kamerstukken II 2005-06, 30 572, nr. 8.
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HR 16 maart 2012, BNB 2012/149.
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voorop staat.27 Hoewel de frase ‘rechtens dan wel in feite, direct of indirect’ rechtsonzekerheid
met zich brengt, is het vanuit de achtergrond van de bepaling begrijpelijk dat de wetgever een
ruime uitleg voorstaat. Dit betekent dan ook dat leningen van derden onder art. 10a kunnen
vallen. Zo is bij een garantstelling sprake van een lening van een verbonden lichaam. Als echter
aannemelijk is dat een belastingplichtige zonder garantstelling een vergelijkbare schuld kan aangaan, is de aftrekbeperking van art. 10a alsnog niet van toepassing (het eigen-krachtcriterium).
De garantstelling vindt in die gevallen alleen plaats om betere voorwaarden te krijgen.
2.3.4
Rechtens dan wel in feite, direct of indirect verband houden met
De zinsnede ‘rechtens dan wel in feite, direct of indirect’ betekent dat de wetgever alle mogelijke
besmette rechtshandelingen heeft willen treffen. Het gaat dus niet alleen om een direct verband
(bijvoorbeeld een rechtstreeks schuldig gebleven kapitaalstorting), maar ook om een indirect
verband (bijvoorbeeld een niet-schuldig gebleven kapitaalstorting terwijl kort erna een schuld
ter financiering wordt opgenomen bij een verbonden lichaam). Ook bij het verband geldt dat de
materiële werkelijkheid voorop staat.28 Het woord verband suggereert dat er causaliteit moet zijn
tussen de schuld en de rechtshandeling. Het is dus de vraag of een relatie kan worden gelegd
tussen de schuld en de rechtshandeling.
In art.10a lid 2 is met ingang van de Wet werken aan winst opgenomen dat het verband tussen de
schuld en de rechtshandeling aanwezig kan zijn als de schuld is aangegaan na het verrichten van
de rechtshandeling. De wetgever beoogt hiermee BNB 2005/351 en BNB 2005/304 te repareren:
casussen waarbij het voornemen tot teruglenen nog niet bestaat ten tijde van het aangaan van de
rechtshandeling vallen nu wel onder art. 10a.29 Of de wetgever hier op basis van de letterlijke
tekst van lid 2 in is geslaagd, is de vraag.30
Het verband tussen de schuld en de rechtshandeling kan op enig moment worden verbroken,
bijvoorbeeld bij aflossing van de schuld, bij een juridische fusie tussen de geldverstrekker en de
-ontvanger, bij omzetting van de schuld in eigen vermogen of bij de beëindiging van de besmette
rechtshandeling. Verder kan ook de besmette rechtshandeling op enig moment eindigen, bijvoorbeeld bij het terugdraaien van een interimdividend, een juridische fusie, het terugbetalen van de
kapitaalstorting of de verkoop van de deelneming. Naar de letter van de wet is de lening daarmee
niet ontsmet en zou de rente op de lening niet in aftrek komen.31 De staatssecretaris heeft goedkeurend beleid geformuleerd voor de verkoop van het belang waarin een besmette kapitaalstorting, verwerving of uitbreiding heeft plaatsgevonden en de daarmee verband houdende schuld
niet wordt afgelost. Voor zover de verkoop bij de belastingplichtigen tot baten leidt waarover een
naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing plaatsvindt, is art.10a niet van toepassing.32
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HR 17 juni 2005, BNB 2005/304 en HR 8 oktober 2004, BNB 2005/51.
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Zie onder meer Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs aan
de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 27 juni 2006 en Vereniging voor
Belastingwetenschap, Aftrek van rente in de vennootschapsbelasting: in het bijzonder art. 10a: ongewijzigd handhaven,
aanpassen of afschaffen, Geschriften nr. 228, Kluwer, Deventer, 2006, blz. 15.
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Zie ook O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, 2005 (diss.), par. 5.3.4.2 en J. van Strien, Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, 2006 (diss.), par. 5.4.5 e.v. die deze uitleg beiden onredelijk vinden.
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2.3.5
De besmette rechtshandelingen
De wetgever acht drie soorten rechtshandelingen besmet:
- een winstuitdeling of een teruggaaf van gestort kapitaal door de belastingplichtige of
door een met hem verbonden lichaam dat aan deze belasting is onderworpen, aan een
met hem verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon (art. 10a lid 1 onderdeel
a);
- een kapitaalstorting door de belastingplichtige, door een met hem verbonden lichaam
dat aan deze belasting is onderworpen of door een met hem verbonden natuurlijk
persoon die in Nederland woont, in een met hem verbonden lichaam (art. 10a lid 1
onderdeel b);
- de verwerving of uitbreiding van een belang door de belastingplichtige, door een met
hem verbonden lichaam dat aan deze belasting is onderworpen of door een met hem
verbonden natuurlijk persoon die in Nederland woont, in een lichaam dat na deze
verwerving of uitbreiding een met hem verbonden lichaam is (art. 10a lid 1 onderdeel
c).
Een inkoop van aandelen kwalificeert als een teruggaaf van gestort kapitaal. 33 Bij dividenden
betreft het niet alleen formele dividenden, maar ook andere dividenden, zoals interim-dividend of
vermomde dividenden.
Kapitaalstortingen kunnen in diverse gedaantes opkomen. Het begrip kapitaalstorting dient dan
ook ruim te worden opgevat. Zo kan eerder gestort kapitaal worden teruggeleend, kan een informele kapitaalstorting schuldig worden gebleven of een hybride lening worden aangegaan.34 Een
schuldig gebleven kapitaalstorting bij oprichting valt volgens de staatssecretaris eveneens
onder art. 10a.35
Het derde soort rechtshandelingen dat wordt getroffen, zijn de acquisities van verbonden lichamen oftewel een acquisitie waarmee ten minste een derde van het belang wordt geacquireerd. Dit
betreffen zowel interne verhangingen als externe acquisities. Conceptueel is de externe acquisitie
een vreemde eend in de bijt, omdat – in tegenstelling tot de andere besmette rechtshandelingen –
op concernniveau een daadwerkelijke financieringsbehoefte ontstaat.
De wettekst tot en met 2006 raakte al interne verhangingen, externe acquisities zijn ingevoerd per
1 januari 2007. Tot 1997 trachtte de fiscus de renteaftrek bij overnameholdings zoals beschreven
in de inleiding tegen te gaan met een beroep op fraus legis.
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Dat heeft geleid tot BNB 2005/169, een casus waarbij belanghebbende ter financiering van een
externe acquisitie een renteloze groepsschuld aangaat. De HR overweegt dat als een concern via
een Nederlandse (houdster)vennootschap van derden de aandelen in een vennootschap overneemt
en die (houdster)vennootschap ter financiering daarvan een schuld aangaat, het zakelijk karakter
van die schuld is gegeven, ook als dit een renteloze schuld is aan een andere concernvennootschap. Dat het concern ook kan kiezen voor het aanwenden of aantrekken van eigen vermogen
dan wel dat de (fictieve) rente in Ierland niet in de heffing is betrokken, zorgt niet voor strijdigheid met doel en strekking van de wet.36 Sinds 2007 vallen dergelijke acquisities onder de
reikwijdte van art. 10a lid 1 onderdeel c.
2.3.6
Het beroep op de tegenbewijsregeling
Nadat is bepaald of de belastingplichtige binnen de reikwijdte van art. 10a valt, kan de belastingplichtige een beroep doen op de tegenbewijsregeling. De tegenbewijsregeling bestaat uit twee onderdelen, namelijk de dubbele zakelijkheidstoets en de compenserende heffingstoets. Het beroep
op de tegenbewijsregeling is aan de belastingplichtige.37
2.3.6.1 In overwegende mate zakelijke overwegingen
De eerste tegenbewijsregeling is de dubbele zakelijkheidstoets oftewel in overwegende mate zakelijke overwegingen voor de rechtshandeling en de financiering.38 De dubbele zakelijkheidstoets
vindt plaats op het moment van het aangaan van de besmette rechtshandeling en de financiering
ervan. Dit is in beginsel een eenmalige toets: als in overwegende mate zakelijke overwegingen
aannemelijk worden gemaakt, zijn de rente, kosten en valutaresultaten gedurende de gehele looptijd van de lening aftrekbaar.39
De invulling van de dubbele zakelijkheidstoets wijkt af van de zakelijkheidstoets zoals gehanteerd bij de bepaling van de totaalwinst.40 De woorden ‘in overwegende mate’ houden in dat de
motieven van de belastingplichtige worden gewogen.41 De HR introduceert het bewijsvermoeden:
aan de gekozen structuur en de daaraan verbonden fiscale en niet-fiscale gevolgen kunnen vermoedens worden ontleend omtrent de beweegredenen van belastingplichtige.42 Daarbij moet wel
opgemerkt worden dat bij het onderzoek naar de beweegredenen slechts de overwegingen
die aan de rechtshandeling en de geldlening ten grondslag liggen relevant zijn.43 Beweegredenen
die niet gerelateerd zijn aan de rechtshandeling en de geldlening tellen dus niet mee. Te denken
valt aan de financiering met eigen vermogen in plaats van met vreemd vermogen. De HR vindt
dat de keuzevrijheid voor vreemd vermogen in het systeem van de wet ligt besloten.
2.3.6.2 In overwegende mate zakelijke overwegingen voor de rechtshandeling
In de parlementaire geschiedenis is slechts beperkt te vinden welke zakelijke overwegingen voldoen. Het uitkeren van dividenden kan zakelijk zijn, namelijk in het geval van vennootschappen
met portfolioaandeelhouders (beursvennootschappen) bij een consistente
dividendpolitiek.44
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Een andere legitieme reden om dividend of de teruggave van kapitaal schuldig te blijven, is het
lichter maken van een vennootschap in het kader van een verkoop. Vooral aan de bedrijfsopvolging in het MKB is tijdens de parlementaire geschiedenis veel aandacht besteed. Ook kwalificeert
de uitkoop van een partner in een joint venture.45 Ten slotte is de zakelijkheid van de externe
acquisitie op grond van BNB 2005/169 in principe een gegeven.
2.3.6.3 In overwegende mate zakelijke overwegingen voor de financiering
De invulling van in overwegende mate zakelijke overwegingen voor de financiering lijkt ingewikkelder. Daarbij speelt een rol dat bij veel besmette rechtshandelingen geen externe financieringsbehoefte aanwezig is op concernniveau.46 Art. 10a verzet zich immers tegen het willekeurig
oproepen van rentelasten op Nederlands niveau. Een externe acquisitie leidt zoals beschreven
vaak wel tot een externe financieringsbehoefte. Van een geslaagd beroep op de zakelijkheid van
de financiering kan sprake zijn als de ontvanger van de rente met het oog op een (vanuit het
concern bezien) externe overname een externe lening is aangegaan. Dat is onder meer het geval
bij parallelliteit tussen de besmette lening en de externe financiering. De looptijd, aflossingsschema, rentevergoeding, omvang en tijdstip van aangaan van de leningen moeten hiertoe worden
beoordeeld in onderlinge samenhang.47 Bij een zogeheten onzakelijke omleiding is geen sprake
van parallelliteit. Dit is blijkens de parlementaire geschiedenis bijvoorbeeld het geval als gelden
met het oog op de acquisitie worden gestort in een tax haven en vervolgens aan de Nederlandse
vennootschap worden geleend.48 De staatssecretaris meent dat de gegeven voorbeelden in de
parlementaire geschiedenis niet limitatief zijn. Ook situaties die via andere structuren materieel
hetzelfde trachten te bereiken, kunnen onder het begrip ‘onzakelijke omleiding’ vallen.49
Een voorbeeld van de onzakelijke omleiding is de Mauritius-procedure. Belanghebbende haalt
de benodigde gelden voor externe acquisities op met een aandelenuitgifte. Boekhoudkundig en
contractueel wordt het geld verwerkt via twee op Mauritius gevestigde dochtermaatschappijen
van het concern, waardoor de situatie ontstaat dat een rentelast wel aftrekbaar is, maar de bate
niet wordt belast. Voor een klein deel wordt de acquisitie gefinancierd met Chinese dividenden
die zijn gestort in een regulier belaste Mauritiaanse vennootschap. Deze vennootschap leent de
gelden renteloos uit aan een Mauritiaanse financieringsvennootschap. De HR oordeelt dat inderdaad niet is voldaan aan de dubbele zakelijkheidstoets voor het deel van de gelden dat extern is
opgehaald. De HR verwijst voor het leningsdeel dat gefinancierd is met de Chinese dividenden.
Het Hof moet beoordelen of er in overwegende mate zakelijke overwegingen zijn voor die financiering.50 Hier kan ook een onzakelijke omleiding in zitten. Het renteloos uitlenen leidt tot een
fiscaal voordeel. Bij een belastingbesparende omleiding zal niet aan de zakelijkheidstoets worden
voldaan.51
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2.3.6.4 Compenserende heffing
De tweede tegenbewijsmogelijkheid is de compenserende heffingstoets. Het idee achter de compenserende heffingstoets is dat fiscale motieven waarschijnlijk niet of zeer beperkt aanwezig zijn
als er compenserende heffing is.
Met ingang van de Wet werken aan winst heeft de staatssecretaris de compenserende
heffingstoets ingevuld. De belastingplichtige kan aannemelijk maken dat over de rente bij degene
aan wie de rente rechtens dan wel in feite direct of indirect verschuldigd is per saldo een belasting naar de winst of het inkomen wordt geheven welke naar Nederlandse maatstaven redelijk is
en dat per saldo geen sprake is van verrekening van verliezen of andersoortige aanspraken. Een
naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing is een heffing naar een tarief van ten minste 10%
over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij art. 12b (de innovatiebox) buiten beschouwing blijft. Jaarlijks dient de belastingplichtige de compenserende heffing
aannemelijk te maken.
Een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing mag niet teniet gaan met te verrekenen
verliezen of van andersoortige aanspraken uit jaren voorafgaande aan het jaar waarin de schuld
is ontstaan. Het maakt niet uit hoe deze verliezen zijn ontstaan. Andersoortige aanspraken zijn
bijvoorbeeld rechten op verrekening van binnenlandse dan wel buitenlandse heffingen naar de
winst al dan niet aan de bron geheven. Ook voorvoegingsverliezen kwalificeren als een andersoortige aanspraak.52 Deze toets vindt in beginsel slechts eenmaal plaats, namelijk op het moment
van het aangaan van de schuld, en de inspecteur heeft de bewijslast. De compenserende heffing
kan worden verminderd als gevolg van fiscale consolidatieregimes, zoals het Nederlandse fiscale
eenheidsregime, het Britse group relief-regime of het Zweedse group contribution-regime.53 Omdat de compenserende heffing effectief dan teniet wordt gedaan, kan dan alsnog geen sprake zijn
van een geslaagd beroep op deze tegenbewijsregeling.
Per 1 januari 2008 is een tegenbewijsregeling opgenomen voor de inspecteur. Belastingplichtigen
hadden vrij spel om hun belastinggrondslag te minimaliseren. Zij konden een vennootschap oprichten in bijvoorbeeld België, Cyprus of Ierland en een kapitaalstorting doen. Bij teruglenen van
deze gelden kon de Nederlandse belastbare grondslag fors worden verlaagd. De enige voorwaarde was dat in het desbetreffende buitenland voldaan werd aan de 10% effectieve heffing. Omdat
ruim gebruik werd gemaakt van deze mogelijkheid, greep de staatssecretaris in. Als er wordt
voldaan aan de compenserende heffingseis kan dus tegenwoordig de renteaftrek toch worden
geweigerd, indien de inspecteur aannemelijk maakt dat aan de rechtshandeling of aan de schuld
geen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.
2.3.7
Verbonden lichaam of natuurlijk persoon
De verbondenheid van lichamen of natuurlijk personen is cruciaal voor art. 10a. Niet alleen dient
de rechtshandeling plaats te vinden met een verbonden lichaam of natuurlijk persoon, ook de
lening moet aan een verbonden lichaam of natuurlijk persoon verschuldigd zijn. Om voor art.
10a als verbonden lichaam of natuurlijk persoon te worden aangemerkt, moet sprake zijn van een
belang van een derde. Om te bepalen of sprake is van een derde belang moet zowel het financiële
belang als de zeggenschap worden getoetst.
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Bij de beoordeling van het financiële belang is niet uitsluitend het aandeel in het gestort kapitaal
van belang, maar ook het aandeel in het geplaatste kapitaal.54 Van zeggenschap is sprake bij
juridisch eigendom van aandelen (formeel is zeggenschap gekoppeld aan het stemrecht) en als
in materiële zin deze zeggenschap ook kan worden uitgeoefend.55 Aandelen waaraan bijzondere
rechten kleven, kunnen voor een vergroting van het belang zorgen. Het belang omvat voorts het
directe en het indirecte belang.56 Als gevolg van de keuze voor het begrip ‘belang’ vallen niet
alleen vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal onder de regeling. Te denken valt
eveneens aan stichtingen en coöperaties.57 Ten slotte is de staatssecretaris van mening dat hybride
leningen eveneens meetellen voor het belang.58 Gezien de aard van de regeling lijkt dat geen
onlogische gedachte, omdat de financiële verwevenheid groot kan zijn.59 Ook in de jurisprudentie
wordt deze materiële benadering gevolgd. Het gebruik van een stroman wordt bijvoorbeeld niet
toegestaan, omdat het economisch belang dan nog bij de belastingplichtige berust.60
Hoewel de invulling van het begrip ‘belang’ een materiële benadering kent, heeft de staatssecretaris wel een kwantitatieve grens gesteld met de bepaling dat er minimaal sprake moet zijn van
een derde. De keuze voor dit criterium is in de wetsgeschiedenis in eerste instantie niet nader
gemotiveerd. Het hanteren van een dergelijk kwantitatief criterium, in combinatie met een
materieel begrip als het belang, levert in de uitvoering van deze bepaling niet alleen praktische
problemen op, maar leidt bovendien tot een soms willekeurige toepassing.61 Ook kan onduidelijk
zijn hoe omgegaan moet worden met verschillen in het financiële belang en het zeggenschapsrecht. Een voorbeeld is BNB 2011/156.62 De casus betreft de vraag of bij een financieel belang
van minimaal een derde, maar zeggenschapsrechten van 25% er toch sprake is van verbondenheid.63 De HR oordeelt dat in casu sprake is van verbondenheid, maar geeft geen nadere rechtsregels ter verduidelijking.
Met ingang van 2017 heeft de wetgever het begrip ‘verbondenheid’ uitgebreid met de introductie
van de samenwerkende groep. Deze term is opgenomen in de wet om grondslaguitholling door
private equity te kunnen bestrijden.64 Bij de samenwerkende groep gaat het om een gecoördineerde investering die in totaal ten minste een derde belang vertegenwoordigt. De samenwerkende
groep is een materiële toets, wat rechtsonzekerheid met zich brengt. In de memorie van
toelichting wordt gepoogd de praktijk handvatten te geven over de reikwijdte van de voorgestelde
wijziging en het begrip ‘samenwerkende groep’.
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Deze handvatten betreffen private equity structuren waarbij de verschillende investeerders
samenwerken en hun zeggenschap overdragen aan de general partner. Daarnaast verstrekken de
subfondsen waarin de investeerders deelnemen onder min of meer vergelijkbare voorwaarden en
onder min of meer vergelijkbare omstandigheden en in min of meer dezelfde verhouding eigen
vermogen en (risicovolle) leningen.65 Er is voor de participanten en de investeerders sprake van
een gezamenlijke en parallelle investering in de target onder regie van de general partner in het
fonds. Het is daarbij in het algemeen van belang dat het niet is toegestaan tussentijds uit de investering te stappen of het belang te verminderen. Dat benadrukt dat sprake is van samenwerking.
Deze samenwerking is veelal af te leiden uit overeenkomsten en schriftelijke bescheiden en uit de
feitelijke gedragingen. Overigens hoeft de samenwerkende groep niet beperkt te zijn tot private
equity structuren. Als andere structuren aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een structuur
van een aantal broers en zussen, dan kan ook sprake zijn van een samenwerkende groep.66
2.3.8
Fraus legis
Art. 10a is de codificatie van de fraus legisjurisprudentie. Bij de beoordeling of fraus legis nog
van toepassing kan zijn, vragen het doel en de strekking van de wet en de ontgaansmogelijkheden
die de wetgever heeft onderkend en – al dan niet impliciet – heeft aanvaard eveneens aandacht.
De wetgever kan echter nooit alle mogelijke situaties overzien. Evenmin hoeft de wetgever
niet-onderkende situaties na de invoering of aanpassing van de wet alsnog op te nemen.67
Fraus legis kan nog steeds aan de orde komen als de inspecteur specifiek de reden onderbouwt.68
Dit wordt bevestigd in de jurisprudentie. Zo oordeelt de HR dat een lijfrenteverplichting niet
onder de definitie van geldlening (zoals destijds opgenomen in art. 10a) valt. Omdat sprake is van
verijdeling van belastingheffing komt de HR tot fraus legis.69 Bij een andere casus is geen sprake
van een in art. 10a genoemde besmette rechtshandeling, maar van een activa-passivatransactie.
Deze is zo vorm gegeven dat een vennootschap naar willekeur en desgewenst bij herhaling aanzienlijke bedragen aan rente in aftrek brengt op de opbrengst van de activa.70 Het Hof en de HR
oordelen dat fraus legis van toepassing is.71
2.4

Art. 13l

2.4.1
Algemene werking art. 13l
Art. 13l is een renteaftrekbeperking en beïnvloedt dus de totaalwinst. De aftrek van rente en kosten van geldleningen is beperkt als sprake is van bovenmatige deelnemingsrente. Bij de bepaling
of sprake is van bovenmatige deelnemingsrente wordt het eigen vermogen toegerekend aan
de deelnemingen.
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De deelnemingen worden daartoe gewaardeerd op de verkrijgingsprijs. Als het eigen vermogen
onvoldoende is – en de deelnemingen bij fictie (gedeeltelijk) met vreemd vermogen zijn
gefinancierd – is sprake van een deelnemingsschuld. In formulevorm:
bovenmatige deelnemingsrente =
(gemiddelde deelnemingsschuld/gemiddelde totale schuld) x totale rentekosten
De rente en kosten die aan deze deelnemingsschuld worden toegerekend, zijn in aftrek beperkt
voor zover zij boven de € 750.000 komen.72 De rente en kosten komen alsnog in aftrek als de
belastingplichtige uitbreidingsinvesteringen heeft verricht (lid 5). Een uitzondering hierop is als
deze uitbreidingsinvesteringen agressief zijn gefinancierd. De rente en kosten worden dan alsnog
in aftrek beperkt (lid 6).
De omvang van het eigen vermogen is essentieel. Als belastingplichtigen de deelnemingen
anders waarderen dan op de verkrijgingsprijs dient een aanpassing plaats te vinden van het eigen
vermogen. De deelneming wordt alsnog op de verkrijgingsprijs gewaardeerd en de omvang van
het eigen vermogen wordt op grond van lid 4 met dat bedrag aangepast. Als gevolg van het drempelbedrag van € 750.000 en het systeem waarmee het eigen vermogen wordt toegerekend aan
de deelnemingen blijft het overgrote deel van de belastingplichtigen buiten schot. Dit komt de
uitvoerbaarheid ten goede. Slechts een beperkte groep belastingplichtigen krijgt te maken met de
toetsen op grond waarvan wordt vastgesteld of sprake is van bovenmatige en onwenselijke aftrek
van deelnemingsrente.73 Door de tegemoetkomingen in art. 13l is de jaarlijkse opbrengst slechts
geraamd op € 150 mio, waarmee het gebudgetteerde Bosal-gat bij lange na niet is gedicht.74
Bij het bepalen van de bovenmatige deelnemingsrente wordt gewerkt met het gemiddelde van de
deelnemingsschuld en het gemiddelde van de totale geldleningen. Het gemiddelde van het begin
en het einde van het boekjaar wordt genomen. Tijdelijke mutaties in de schuldpositie rond die
tijdstippen om de werking van art. 13l te frustreren, worden genegeerd. De begrippen tijdelijk en
rond die tijdstippen zijn bewust niet verder ingevuld.75
2.4.2
Tegemoetkoming bij financieringsactiviteiten
Bij in- en doorleensituaties is geen sprake van uitholling van de Nederlandse grondslag. Als er
sprake is van actieve financieringswerkzaamheden is een tegemoetkoming opgenomen en
blijven bij het toepassen van de rekenregel geldleningen, en de rente en kosten, buiten aanmerking voor zover zij verband houden met geldvorderingen. Er is geen sprake van een keuzeregime.76
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2.4.3
Deelnemingen en de verkrijgingsprijs
Een deelneming is op grond van lid 8 een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing
is. De verkrijgingsprijs van de deelneming is vervolgens van belang voor de rekenregel. Zoals
beschreven is de verkrijgingsprijs een extracomptabel begrip dat is geïntroduceerd bij de invoering van art. 15ad. Voor art. 13l wordt daarbij aangesloten en moet soms nog een aantal correcties
plaatsvinden, zoals meegekocht dividend en earn-out-verplichtingen.
2.4.4
De operationele uitbreiding
De operationele uitbreidingsinvestering is opgenomen in lid 5 en is een nieuw begrip. De achtergrond van de bepaling is het ontzien van het ondernemings- en vestigingsklimaat.77 Als sprake is
van het uitbreiden of verkrijgen van een belang in een deelneming in verband met een
operationele uitbreiding wordt de verkrijgingsprijs van die deelneming verminderd voor zover
die aan de operationele uitbreiding is toe te rekenen. Ook een kapitaalstorting in een deelneming
kwalificeert als de gelden worden aangewend voor een operationele uitbreiding. Er is sprake van
een ‘voor zover’ benadering als een deelneming slechts gedeeltelijk als operationele uitbreiding
is aan te merken. De toets vindt eenmalig plaats op het moment dat de deelneming wordt verworven of de kapitaalstorting plaatsvindt.
De uitbreiding van operationele activiteiten wordt niet alleen getoetst bij de deelneming, maar
ook vanuit de belastingplichtige en de groep waartoe hij behoort. Bij de verwerving van een deelneming is de functie voor de groep van belang. Dat betekent dat niet alleen de activiteiten van de
deelneming van belang zijn, maar ook het oogmerk van de belastingplichtige en de relatie met
de activiteiten van de groep waartoe deze belastingplichtige behoort.78 Een interne verhanging
behoort – behoudens binnen de twaalfmaandsperiode – niet tot een operationele uitbreiding, want
er worden geen groepsactiviteiten uitgebreid. Er hoeft geen directe uitbreiding plaats te vinden op
het niveau van de belastingplichtige. Een storting in een deelneming die met deze gelden een
externe acquisitie verricht, kwalificeert namelijk ook als operationele uitbreiding.79 Evenmin is
het noodzakelijk dat een belang in een verbonden lichaam of een meerderheidsdeelneming wordt
verworven. Een minderheidsbelang kwalificeert ook.80 Naast de uitbreiding van operationele activiteiten is namelijk de enige toets dat sprake moet zijn van een deelneming. De eerste verkrijging
van een deelneming door een houdstermaatschappij kwalificeert daarom als een operationele
uitbreiding.81 In lid 5 is een periode van twaalf maanden opgenomen. Bij interne verhangingen
binnen twaalf maanden nadat het concern de deelneming heeft verworden, is nog steeds sprake
van een operationele uitbreiding. Deze twaalfmaandsperiode is essentieel en geeft concerns de
kans om de deelnemingen in de groep te integreren.82
De bewijslast van de uitbreiding van operationele activiteiten van de deelneming rust op de
belastingplichtige. De definitie van het begrip ‘uitbreiding van operationele activiteiten’ heeft de
wetgever bewust niet gegeven om ruimte te creëren voor de praktijk om tot een redelijke
afbakening te komen van wat operationeel is.83
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Toch heeft de staatssecretaris de term wel verduidelijkt met een aantal voorbeelden. Zo
zijn productie-, distributie- en verkoopactiviteiten, research & development en het aanbieden
en verkopen van goederen en diensten op een bepaalde markt genoemd als voorbeelden van
operationele activiteiten. Als niet-kwalificerende activiteiten zijn beleggen en al dan niet actieve
concernfinancieringsactiviteiten genoemd.84 Ook kwalificeren operationele beleggingen die een
verzekeraar aanhoudt ter dekking van zijn verzekeringsverplichtingen niet. Als daarentegen de
ene verzekeraar een andere verzekeraar overneemt, kwalificeert deze overname wel als uitbreiding van operationele activiteiten.85 Als echter een concern wordt overgenomen waarin een
concernfinancieringslichaam aanwezig is, is het concernfinancieringslichaam geen operationele
uitbreiding.86 Kapitaalstortingen om verliezen aan te zuiveren zijn geen operationele uitbreidingsinvestering, tenzij sprake is van het vergroten van het marktaandeel of het aanzuiveren van
aanloopverliezen.87 Bij het aanzuiveren van reguliere verliezen vindt – behoudens de hiervoor
genoemde uitzonderingssituaties – geen uitbreiding plaats van operationele activiteiten. Ten
slotte is de kwalificatie bij de exploitatie van vastgoed, licenties en merkrechten afhankelijk van
de specifieke feiten en omstandigheden.88
Aanvankelijk ontbreekt een overgangsregeling, maar uiteindelijk is in lid 10 een tegemoetkoming opgenomen voor belastingplichtigen die al geruime tijd deelnemingen bezitten. Deze
deelnemingen zijn verwervingen en uitbreidingen van belangen en kapitaalstortingen die hebben
plaatsgevonden in een boekjaar dat is aangevangen vóór of op 1 januari 2006.89 Lid 10 biedt de
mogelijkheid om 90% van de verkrijgingsprijs als operationele uitbreiding te kwalificeren. Belastingplichtigen moeten dus wel de verkrijgingsprijs achterhalen, maar hoeven niet uit te zoeken
welk gedeelte van de verkrijgingsprijs als operationele uitbreiding is aan te merken.
2.4.5
Het bestrijden van double dips en rentedropping
In art. 13l lid 6 is een uitzondering opgenomen voor de kwalificatie als operationele uitbreiding.
De deelnemingsschuld moet toch in aanmerking worden genomen (en de verkrijgingsprijs wordt
dan verhoogd) als samengevat sprake is van de volgende situaties:
- er is sprake van een juridische double dip (onderdeel a.);
- er is sprake van een economische double dip (onderdeel b.);
- er is sprake van rentedropping in Nederland (onderdeel c.).
Voorbeelden van deze situaties zijn opgenomen in de bijlage. Met deze maatregel heeft de wetgever de financieringsvrijheid van ondernemingen nadrukkelijk beperkt.90 Voor de toepassing van
lid 6 dient sprake te zijn van een verband tussen de operationele uitbreiding en de financiering
van de deelneming. Er is sprake van een continue toets met als gevolg dat de uitkomst van jaar
tot jaar kan verschillen.91
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2.4.6
AMvB inzake fusies, reorganisaties en fiscale eenheden
In de AMvB inzake fusies, reorganisaties en fiscale eenheden is opgenomen welke gevolgen
fusies, reorganisaties en het aangaan of het verbreken van een fiscale eenheid hebben bij de bepaling van de verkrijgingsprijs en het kwalificerend deel van deze verkrijgingsprijs voor art. 13l lid
4. Bij fusies en reorganisaties wordt alleen teruggevallen op de AMvB als de twaalfmaandstermijn van lid 5 is verstreken. Na toepassing van de AMvB wordt nog getoetst aan lid 6 van art.
13l.
2.5

Art. 15ad

2.5.1
Algemene werking art. 15ad
Art. 15ad is een rentetemporiseringsmaatregel. Art. 15ad heeft dus invloed op de jaarwinst,
maar (bij voldoende eigen winst van de overnemende vennootschap) niet op de totaalwinst. Art.
15ad geeft mathematische regels met betrekking tot de financieringsstructuur bij een overname
gevolgd door voeging in een fiscale eenheid.
In art. 15ad is bepaald dat rente en kosten van schulden die voortvloeien uit een overeenkomst
van geldlening of een daarmee vergelijkbare overeenkomst, waarbij rente in aanmerking wordt
genomen, in aftrek zijn beperkt als zij direct of indirect, rechtens dan wel in feite verband houden
met de verwerving of uitbreiding van een belang in een of meer andere in de fiscale eenheid
gevoegde maatschappijen.92 Hiertoe moet een rekenexercitie plaatsvinden waarbij wordt onderzocht of sprake is van een teveel aan overnamerente. De overnamerente komt alleen in aftrek op
de winst van de fiscale eenheid voor zover die winst niet is toe te rekenen aan de overgenomen
maatschappij. Onder de overnamerente wordt zowel rente op leningen aan verbonden lichamen
als rente op leningen aan derden begrepen. Ook bankrente kan dus worden beperkt op grond van
art. 15ad. De reden hiervoor is dat de maatregel anders onvoldoende effectief is.93
Het begrip ‘schulden’ is – net als bij art. 10a – een ruim begrip en betreft bankkrediet, obligatieleningen en daarmee in economische zin vergelijkbare geldleningen.94 Kortlopende kredieten,
belastingschulden, reserves, voorzieningen en verplichtingen uit verzekerings- en pensioenovereenkomsten vallen daar niet onder. Voor de begrippen ‘rente’ en ‘kosten’ wordt overigens aangesloten bij art.10a. De schuld moet verband houden met de verwerving of uitbreiding van een
belang.95 Bij het Belastingplan 2017 is ook de debt push down gerepareerd: rente op een lening
gecreëerd bij de overgenomen vennootschap in plaats van bij de houdstervennootschap komt
eveneens niet meer in aftrek. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de overgenomen vennootschap een schuld aangaat en de daarbij verkregen middelen aanwendt voor een dividenduitkering
aan de overnemende vennootschap die de bestaande overnameschuld aflost. De winst wordt in
een dergelijk geval weer verhoogd met de daarop in mindering gebrachte rente op de overnameschulden.96
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2.5.2
De lening en de verkrijgingsprijs
Een rechtens dan wel in feite, direct of indirect verband tussen de geldlening en de verwerving
of uitbreiding van het belang is essentieel om onder de reikwijdte van art.15ad te vallen. De wettelijke zinsnede suggereert een ruim verband waarbij een materiële beoordeling plaatsvindt. Dat
betekent dat bijvoorbeeld herfinancieringen het verband niet doorbreken.97 Saldering van overnameschulden met overnamevorderingen vindt niet plaats.98 Op het moment dat de overgenomen
maatschappij wordt ontvoegd uit de fiscale eenheid is art. 15ad niet meer van toepassing.99
Om te bepalen of er sprake is van een besmette schuld voor art. 15ad wordt de verkrijgingsprijs
van het belang getoetst. De verkrijgingsprijs moet op een gezonde wijze gefinancierd worden
om renteaftrek te krijgen. De verkrijgingsprijs is een extracomptabel begrip. Onder de verkrijgingsprijs moet worden verstaan de tegenprestatie bij de verkrijging vermeerderd met de ten laste
van de verkrijger gekomen kosten.100 Onder kosten vallen bijvoorbeeld aankoopkosten en earn
out-verplichtingen. De verkrijgingsprijs wordt verlaagd als sprake is van een ‘bruidsschat’ die
de koper heeft ontvangen van de verkoper.101 Art. 15ad wordt vervolgens toegepast op de gehele
verkrijgingsprijs en overnameschuld. Dit betekent dat als een gedeelte ziet op niet-gevoegde
(buitenlandse) deelnemingen er geen splitsing plaatsvindt tussen het deel dat op deze deelnemingen ziet en een deel dat op de gevoegde deelnemingen ziet.102
2.5.3
De rentetemporisering
De overnamerente is alleen verrekenbaar met de eigen winst van de fiscale eenheid (bepaald op
grond van art. 15ah) en niet met de winst van de overgenomen, gevoegde maatschappijen. Bij de
bepaling of sprake is van een teveel aan overnamerente vinden de volgende toetsen plaats. Eerst
wordt op grond van art. 15ad lid 1 getoetst of de overnamerente meer is dan de winst van de
overnemende maatschappijen in de fiscale eenheid (de overschotrente). Als dat het geval is,
wordt getoetst of de overschotrente minder is dan € 1 mio, want dan is de rente alsnog aftrekbaar.
Als de rente meer dan € 1 mio bedraagt, wordt getoetst of is voldaan aan de gezonde financieringsstructuur. Bij het bepalen van de gezonde financieringsstructuur wordt aangesloten bij een
percentage van de verkrijgingsprijs. In het eerste jaar van voeging in de fiscale eenheid is dit
percentage 60% van de verkrijgingsprijs. Het percentage daalt jaarlijks met 5% naar uiteindelijk
25%. Het toetsmoment van het percentage is het einde van het jaar. Als voldaan wordt aan de
gezonde financieringsstructuur is de overschotrente alsnog aftrekbaar. Als niet aan de gezonde
financieringsstructuur wordt voldaan, is het laagste bedrag aftrekbaar van de overschotrente
minus € 1 mio of het bedrag van het teveel aan overnamerente. De winstsplitsing wordt gecontinueerd totdat de overnameschuld volledig is afgelost.103
Het moment van voegen in de fiscale eenheid bepaalt het toetsmoment (het percentage van de
overnameschuld versus de verkrijgingsprijs). Als niet meteen bij de verwerving wordt gevoegd,
maar pas een aantal jaar na dato, is dat latere voegingstijdstip het eerste jaar.
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Bij het eerste voegingsjaar wordt aan het percentage van 60% getoetst. Als meerdere overgenomen maatschappijen tegelijk worden gevoegd, worden deze overnameschulden en verkrijgingsprijzen gezamenlijk genomen. Als volgtijdelijke voegingen plaatsvinden, worden deze per jaar
(met ieder een eigen percentage) getoetst. De winst van een overgenomen maatschappij is niet
beschikbaar voor verrekening van de rente van een volgtijdelijke overname zolang de overnameschuld nog niet volledig is afgelost.104 De wetgever heeft maatregelen genomen om te voorkomen
dat met behulp van liquidatie, splitsing of fusie van de overgenomen maatschappij de werking
van art. 15ad wordt gefrustreerd. In die gevallen dient eveneens winstsplitsing plaats te vinden.105
Met ingang van 2017 is een aantal maatregelen genomen om misbruik te voorkomen. Zo wordt
voorkomen dat als gevolg van het steeds opnieuw aangaan van een fiscale eenheid de
verkrijgingsprijs met 60% vreemd vermogen gefinancierd kan worden. Ten slotte is ook een zogeheten debt push down binnen fiscale eenheid in de reparatie betrokken.106 Een debt push down
kan overigens ook buiten fiscale eenheid plaatsvinden, maar daar zijn geen maatregelen tegen
genomen.107
De rente die niet in aftrek komt, wordt overgebracht naar een volgend jaar. De niet in aftrek
gebrachte rente kan in de tijd onbeperkt worden doorgeschoven.108 Aftrek in een later jaar is mogelijk als de overnemende vennootschap in dat jaar voldoende eigen winst heeft. Als de
overnameschuld met betrekking tot een bepaalde overname geheel is afgelost of de overgenomen
maatschappij wordt ontvoegd, kan de doorgeschoven rente met betrekking tot die overname bij
de overnemende vennootschap in aftrek worden gebracht.109
2.6
Samenloop tussen art. 10a, art. 13l en art. 15ad
Het uitgangspunt is dat rente niet meer dan één keer in aftrek wordt beperkt.110 Dit uitgangspunt
komt het duidelijkst naar voren in art. 15ad. Dit artikel is namelijk van toepassing bij geldleningen waarbij rente in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de winst. Als dus geen
rente in aanmerking wordt genomen – bijvoorbeeld op grond van art. 10a – vindt art. 15ad geen
toepassing.
Een lening waarvan de rente niet in aftrek komt op grond van art. 10a is buiten het toepassingsbereik van art. 13l gebracht. De systematiek is dat 10a-schulden en 10a-rente niet meetellen bij de
bepaling van de bovenmatige deelnemingsrente. Deze worden geëlimineerd uit het gemiddelde
bedrag aan schulden en het bedrag aan rente en kosten in de rekenregel. Vervolgens wordt de
bijbehorende verkrijgingsprijs van de deelnemingen geëlimineerd uit de deelnemingsschuld.
De samenloop tussen art. 13l en art. 15ad is opgenomen in art. 15ad lid 9 en in art. 7 van de
AMvB. Bij deze beoordeling wordt eerst het bedrag bepaald aan rente en kosten dat op grond van
art. 15ad niet in aftrek komt als gevolg van het aangaan van een fiscale eenheid.
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Art. 15ad gaat vóór art. 13l; eerst wordt de niet-aftrekbare rente bepaald op grond van art. 15ad
en erna op grond van art. 13l.111 Als de fiscale eenheid deelnemingen bezit die als gevolg van de
voeging bij de moeder als deelneming worden aangemerkt, wordt het niet-aftrekbare bedrag aan
rente en kosten naar evenredigheid verminderd. De evenredigheid wordt bepaald aan de hand
van het deel van de verkrijgingsprijs van de aandelen in de maatschappij dat toerekenbaar is aan
de deelnemingen en bedraagt maximaal het bedrag dat op grond van art. 13l niet in aftrek kan
worden gebracht.
2.7
Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk staat het huidige positiefrechtelijke kader centraal. De drie belangrijkste renteaftrekbeperkingen – art. 10a, art. 13l en art. 15ad – worden behandeld.
Art. 10a is antimisbruikwetgeving om winstdrainage te voorkomen. Het is de codificatie van
fraus legis waardoor niet op een heldere ratio kan worden teruggegrepen. Wel kunnen de fraus
legisjurisprudentie en de parlementaire geschiedenis houvast bieden. Overigens kan fraus legis –
ondanks de codificatie – nog steeds van toepassing zijn. De wetgever kan namelijk nooit alle mogelijke situaties te overzien. Evenmin hoeft de wetgever niet onderkende situaties na de invoering
of aanpassing van de wet alsnog op te nemen.
Op grond van art. 10a komen rente, kosten en valutaresultaten op schulden van verbonden lichamen niet in aftrek. Dit geldt ook voor rechtshandelingen binnen een fiscale eenheid als sprake is
van stallings- en voorvoegingsverliezen.
De wetgever wil drie soorten rechtshandelingen treffen: dividenden en teruggaven van gestort
kapitaal, kapitaalstortingen en interne en externe acquisities. De externe acquisitie is de vreemde
eend in de bijt, omdat – in tegenstelling tot de andere besmette rechtshandelingen – op concernniveau wel een financieringsbehoefte bestaat. BNB 2005/169 is hiervoor de aanleiding geweest. De
HR besluit dat bij een externe acquisitie de zakelijkheid van de schuld gegeven is. De wetgever
wil dit repareren bij de invoering van de Wet werken aan winst.
Als art. 10a van toepassing is, kunnen belastingplichtigen vervolgens een beroep doen op de
tegenbewijsregeling om de rente alsnog in aftrek te brengen. De tegenbewijsregeling bestaat uit
twee onderdelen: de dubbele zakelijkheidstoets en de compenserende heffingstoets. Voor een geslaagd beroep op dubbele zakelijkheidstoets moet de belastingplichtige de in overwegende mate
zakelijke overwegingen voor de rechtshandeling en voor de financiering aannemelijk maken. Bij
de compenserende heffingstoets heeft de inspecteur echter ook een tegenbewijsmogelijkheid als
hij aannemelijk maakt dat aan de lening geen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten
grondslag liggen. Deze tegenbewijsmogelijkheid is ingevoerd per 1 januari 2008, nadat blijkt dat
belastingplichtigen structureren op het tariefverschil.
Het begrip ‘verbondenheid’ is essentieel; verbonden leningen zijn immers besmet. De wetgever
heeft gekozen voor een materieel criterium, zijnde een belang van een derde. Het belang wordt
bepaald aan de hand van het economisch belang en de zeggenschap. Bij het Belastingplan 2017
heeft de wetgever de samenwerkende groep in de wet opgenomen en kunnen ook niet-verbonden
partijen als verbonden worden aangemerkt. Het idee is dat vooral private equity wordt getroffen.
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Bij art. 13l wordt de aftrek van rente en kosten beperkt als er sprake is van bovenmatige deelnemingsrente. Dit geldt zowel voor de externe rente als voor intercompany rente. Art. 13l is van
toepassing als het eigen vermogen minder bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de deelnemingen.
In beginsel is de toepassing van de formule eenvoudig, maar er zijn twee uitzonderingen geformuleerd: 1. de uitbreiding van operationele activiteiten (de uitzondering op de hoofdregel) en 2.
de ‘foute’ financieringen van deze uitbreidingsinvesteringen (de uitzondering op de uitzondering
op de hoofdregel). Omdat het eigen vermogen bij fictie aan de deelnemingen wordt toegerekend
en een uitzondering wordt gemaakt voor de uitbreiding van operationele activiteiten is het Bosalgat echter bij lange na niet gedicht.
Art. 15ad is een rentetemporiseringsmaatregel en beïnvloedt dus alleen de jaarwinst. De aftrek
van rente en kosten is beperkt als de verkrijgingsprijs excessief is gefinancierd. Zoals gezegd
raakt art. 15ad zowel intercompany- als externe rente. Met ingang van het Belastingplan 2017
zijn twee potentiële hiaten uit art. 15ad gerepareerd. Het was onduidelijk op welke wijze van
welk percentage moest worden uitgegaan als een maatschappij met een overnameschuld wordt
ontvoegd uit de fiscale eenheid en vervolgens wordt gevoegd in een nieuwe fiscale eenheid.
Daarnaast kon met een debt push down van de verkrijgende maatschappij naar de overgenomen
maatschappij (bijvoorbeeld met behulp van een dividenduitkering) art. 15ad ontgaan worden. De
wetgever heeft nu maatregelen genomen.
Het heeft lange tijd geduurd, maar uiteindelijk is wetgeving ingevoerd tegen de overmatige renteaftrek bij overnameholdings en de bovenmatige deelnemingsrente. Het is een gemiste kans dat er
geen totaalpakket is geïmplementeerd. Nu is gekozen voor zeer ingewikkelde, specifieke antimisbruikwetgeving en wordt de ene maatregel op de andere gestapeld. Een complex geheel met
mogelijk nadelige gevolgen voor ons vestigingsklimaat. Bovendien is de effectiviteit onduidelijk.
Kortom, argumenten zijn aanwezig voor een herziening bij de implementatie van de ATAD.
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3.

Belastingen, renteaftrekbeperkingen en de invloed op
de financieringsstructuur

3.1
Inleiding
Op het Nederlandse stelsel van renteaftrekbeperkingen bestaat veel kritiek. Het is te ingewikkeld,
onoverzichtelijk, inefficiënt en een duidelijke ratio ontbreekt.112 Tegelijkertijd heerst het gevoel
dat vooral internationale ondernemingen hun fair share niet bijdragen.113 Als een van de oorzaken
hiervan wordt grondslagerosie met renteaftrek aangewezen. Renteaftrek is dan ook een belangrijk
actiepunt: zowel de OECD als de EC willen belastingontwijking met rente tegengaan.
De huidige discussie en kritiek lijken in Nederland weinig gebaseerd te zijn op feitenmateriaal.
Incidenten voeden deze sentimenten. Toch is divers (buitenlands) empirisch onderzoek beschikbaar naar de relatie tussen financiering en directe belastingen. Ook is de relatie onderzocht
tussen renteaftrekbeperkingen en de financiering.114 Van deze kennis lijkt – in ieder geval in
Nederland – helaas weinig gebruik te worden gemaakt. In aanloop naar mijn eigen hypotheses en
empirisch onderzoek wordt in kaart gebracht wat uit de bestaande onderzoeken naar voren komt.
3.2
Externe leningen en belastingen
Ondernemingen kunnen voor de financiering van hun activiteiten gebruik maken van eigen
vermogen en van externe leningen. In een economisch perfecte wereld is de beslissing voor eigen
vermogen of externe leningen irrelevant.115 Een perfecte kapitaalmarkt bestaat bij de volgende
aannames:116
- Investeerders en ondernemingen kunnen handelen in aandelen tegen competitieve
prijzen die gelijk zijn aan de contant gemaakte waarde van de toekomstige
kasstromen;
- Er zijn geen belastingen, transactiekosten of kosten voor het uitgeven van aandelen;
- De financieringsbeslissingen van een onderneming beïnvloeden niet de
kasstromen noch geven zij nieuwe informatie aan de markt.
Maar helaas, kapitaalmarkten zijn niet perfect. Er zijn verstoringen aanwezig. Modigliani en
Miller beargumenteren dat financieringsbeslissingen bij een perfecte kapitaalmarkt geen waarde
toevoegen en dat de ondernemingswaarde gelijk is aan alle contant gemaakte toekomstige kasstromen. Op het moment echter dat imperfecties worden toegevoegd, kunnen financieringsbeslissingen wel de ondernemingswaarde beïnvloeden. Ondernemingen zullen daarop reageren, totdat
de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kosten en er geen voordeel meer te behalen
valt. Een van de imperfecties op de kapitaalmarkt zijn belastingen. De vraag komt dan op wat de
invloed is van belastingen op deze financieringsbeslissingen.
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In klassieke vennootschapsbelastingsystemen wordt ondernemingswinst belast, zijn kosten, zoals
rente, aftrekbaar en komen dividend en andere betalingen van kapitaal aan aandeelhouders niet
in aftrek. In dit systeem worden rentebaten, dividend en vermogenswinsten belast bij de ontvangende partij. De belastingdruk op het eigen vermogen is een mix van de belasting op dividenden
en vermogenswinsten. Omdat bij de financiering met externe leningen een fiscaal voordeel wordt
behaald, zouden ondernemingen volledig met externe leningen gefinancierd willen zijn. De
ondernemingswaarde zou dan toenemen met het belastingvoordeel.117 Deze aanname is echter extreem: het fiscale voordeel moet worden vergeleken met andere kosten. Deze andere kosten zijn
bijvoorbeeld de mogelijke faillissementskosten. Er is evenwel geen empirisch bewijs te vinden
dat faillissementskosten worden meegenomen bij de ex ante afweging of met externe leningen
wordt gefinancierd.118 Een andere verklaring zijn agency-kosten.119 Ondanks agency-kosten kan
echter nog steeds aangenomen worden dat de stimulans om met externe leningen te financieren
stijgt bij een oplopend vennootschapsbelastingtarief en dat de ondernemingswaarde toeneemt bij
het gebruik van externe leningen (tot het punt waar de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengsten van deze leningen).120
Verschillende onderzoeken baseren zich op bovenstaande theorie. Masulis onderzoekt op basis
van de voorgaande theorie wat de gevolgen zijn als leningen kapitaal vervangen en vice versa.
Hij verwacht dat het vervangen van eigen vermogen door externe leningen zou moeten leiden
tot een hogere ondernemingswaarde. Hij veronderstelt dat ondernemingen met relatief te weinig
externe leningen gefinancierd zijn. Hij vindt bewijs dat de ondernemingswaarde toeneemt als het
eigen vermogen wordt vervangen door externe leningen. Daarbij moet de kanttekening worden
gemaakt dat als ondernemingen reeds een optimale financieringsstructuur hebben, de
ondernemingswaarde niet zou stijgen.121
Fama en French toetsen de veronderstelling dat de waarde van een onderneming negatief gerelateerd is aan de beschikbaarstelling van dividenden en positief correleert met schuld. Uit hun
onderzoek blijkt echter het tegenovergestelde. Zij maken de gevolgtrekking dat de uitkering
van dividenden en rentebetalingen informatie geven over de toekomstige winstgevendheid.122
DeAngelo en Masulis tonen aan dat niet slechts gekeken moet worden naar het statutaire tarief in
de vennootschapsbelasting, maar juist ook naar het marginale belastingtarief.
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Dat betekent dat de fiscale aftrekbaarheid van rente niet doorslaggevend is voor de financieringsstructuur, maar dat bijvoorbeeld ook andere aftrekposten, zoals afschrijvingen en dotaties aan
voorzieningen, relevant zijn. De aftrek van rente voegt namelijk niets meer toe als er al zoveel
andere aftrekposten aanwezig zijn dat geen belasting wordt betaald.123 Heider en Ljunqvist onderzoeken de invloed van veranderingen in Amerikaanse federale belastingen (state tax) en tonen
aan dat ondernemingen eigen vermogen verruilen voor vreemd vermogen als het belastingtarief
toeneemt. Zelfs als de tariefsverhoging later ongedaan wordt gemaakt, passen ondernemingen
niet hun financieringsstructuur aan: er is een permanente toename. De sensitiviteit van de reactie
is hoger voor winstgevende ondernemingen en ondernemingen met een laag debiteurenrisico. Zij
hebben respectievelijk een hoger belastingvoordeel en lagere marginale kosten om leningen aan
te trekken.124
Graham voegt toe dat grote, winstgevende bedrijven relatief weinig externe leningen aantrekken.125 Hij simuleert de renteaftrek van deze internationale ondernemingen: door dit internationale karakter kunnen de marginale rentekosten stijgen. Als bedrijven hun rentelasten namelijk
nergens of maar beperkt kunnen aftrekken, is het belastingvoordeel verdwenen.126 Hij schat dat
het fiscale voordeel van externe leningen lager ligt dan verwacht mag worden op basis van het
statutaire tarief. Als vervolgens ook de inkomstenbelasting bij de ontvanger van de rente wordt
meegenomen, daalt dit fiscale voordeel verder.
De vennootschapsbelasting is namelijk niet de enige belasting die financieringsbeslissingen
beïnvloedt. Miller beargumenteert dat de inkomstenbelasting het fiscale voordeel van de vennootschapsbelasting kan elimineren. In de inkomstenbelasting worden rentebaten relatief zwaar belast
en dividend en vermogenswinsten relatief licht belast. Miller meent dat de persoonlijke belastingdruk van de investeerder groot genoeg is om het voordeel van de vennootschapsbelasting ongedaan te maken. In zijn visie zijn de marginale kosten van eigen vermogen en externe leningen
uiteindelijk gelijk en maakt het voor een onderneming dus niet uit op welke wijze wordt gefinancierd.127 Zijn theorie is helaas niet toetsbaar, omdat de identiteit van investeerders en hun fiscale
positie onbekend is. Bovendien zijn er ook investeerders die geen belasting betalen, zoals
vrijgestelde pensioenfondsen.128
Uit onderzoek komen dan ook verschillende beelden naar voren.129 Relatief nieuw onderzoek
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toont aan dat zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting significante determinanten zijn van de financieringsstructuur. Ondernemingen vergroten de omvang van hun leningen
bij een stijging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting op dividenden en zij verlagen de
omvang van hun leningen bij een stijging van de inkomstenbelasting op rentebaten.130
Samenvattend kan worden gezegd dat het op basis van de aangehaalde onderzoeken onmogelijk
is om het exacte effect te bepalen van de fiscale positie van de investeerder op de financieringsstructuur van de onderneming. Hier is een aantal redenen voor te geven. Het is moeilijk om
aan te geven welk rendement investeerders eisen op het door hen ingelegde eigen vermogen.
Daarnaast is het de vraag aan wie het rendement ten goede komt; bij bijvoorbeeld leveraged buy
outs (LBO’s) lijken vooral de verkopers te profiteren en niet de nieuwe aandeelhouders.131 Verder
kunnen investeerders niet altijd eenvoudig en goedkoop switchen naar een andere investering
als gevolg van marktfricties en transactiekosten. Ook moet zowel met de dividendratio, niet-uitgekeerde winstreserves als met de vermogenswinsten rekening worden gehouden.132 Ten slotte
speelt de looptijd van leningen een rol: de looptijd van externe leningen neemt af met de marginale belastingdruk van de onderneming en stijgt met de druk uit de inkomstenbelasting.133 Helaas
is het moeilijk om de link tussen belastingen en de looptijd te vinden, onder andere omdat de
looptijd in onderzoeken verschillend wordt gedefinieerd en de relatie niet-lineair lijkt
te zijn.134
In latere onderzoeken wordt betoogd dat andere, niet-fiscale factoren een belangrijkere rol spelen.
Zo daalt de prijs van aandelen op de vermogensmarkt als de onderneming kapitaal uitgeeft. Bij
het aantrekken van externe leningen (zonder veranderingen in het eigen vermogen) treedt
geen verandering in de aandelenprijs.135 De reden kan hiervoor kan ook gelegen zijn in de informatieachterstand die de markt heeft ten opzichte van de onderneming. Bij de uitgifte van kapitaal
denkt de kapitaalmarkt dat informatie beschikbaar komt over de toekomstverwachtingen van de
onderneming.136
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Daarnaast kan leasing een aanvullende rol tot de financieringsstructuur vervullen: op basis van de
theorie en beperkt onderzoek betalen hoog belaste ondernemingen leasetermijnen aan laag belaste ondernemingen.137 Hetzelfde geldt voor pensioenverplichtingen: deze verplichtingen kunnen
de omvang van de externe leningen reduceren.138
Een aantal conclusies kan tot nu toe worden getrokken. Uit onderzoek komt naar voren dat het
belastingvoordeel op een externe lening kan bijdragen aan het vergroten van de waarde van een
onderneming. Toch is het niet mogelijk om daar harde oordelen aan te verbinden. Andere, nietfiscale redenen of econometrische moeilijkheden spelen eveneens een rol. Uiteindelijk is meer
onderzoek op dit terrein dan ook noodzakelijk, vooral op de volgende vier gebieden. Allereerst is
het van belang dat de fiscale effecten en invloeden worden gesepareerd van andere informatie en
andere factoren. Ten tweede is aanvullend onderzoek (regressieanalyse) nodig om de eerder gedane interpretaties van de verschillende onderzoeken te bevestigen, te verwerpen of aan te vullen.
Ten derde is meer onderzoek gewenst naar de invloed van de fiscale positie van de investeerder
op de aandelenprijzen en de financieringsstructuur van de onderneming. Ten slotte is het onduidelijk waarom grote ondernemingen relatief weinig met externe leningen financieren, terwijl zij wel
goedkoop kunnen lenen. Het lijkt erop dat hun marginale opbrengsten van financiering met externe leningen hoger zouden zijn dan de marginale kosten, maar dat zij toch niet gebruik maken van
deze mogelijkheid. Het is nu onduidelijk of deze ondernemingen hun financieringsstructuur niet
optimaliseren of dat andere kosten en invloeden niet adequaat zijn meegenomen in het bestaande
onderzoek.139
3.3
Externe leningen en de marginale belastingdruk
Naast de aftrek van rente zijn ook andere fiscale aftrekposten relevant voor de fiscale positie. De
hypothese is dan ook dat deze andere fiscale aftrekposten eveneens de omvang van de externe
leningen kunnen beïnvloeden. Deze andere aftrekposten werken dan als een substituut voor
rente. Dit is echter onmeetbaar, bijvoorbeeld omdat afschrijvingen en investeringsaftrekken
samenhangen met de winstgevendheid en investeringsgraad van ondernemingen. Tussen deze
investeringsbereidheid en het aantrekken van externe leningen kan bovendien ook een verband
bestaan: de investeringen moeten immers worden gefinancierd. Verder is voor andere aftrekposten – net zoals bij rente – alleen de marginale belastingdruk relevant.
MacKie-Mason focust in zijn onderzoek daarom op de marginale belastingdruk in plaats van het
statutaire tarief. Hij veronderstelt dat aftrekposten alleen zinvol zijn als zij de marginale belastingdruk verminderen. Ondernemingen met verrekenbare verliezen hebben geen belang bij veel
externe leningen, zij kunnen weinig met de aftrekbare rente. MacKie-Mason concludeert dat
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ondernemingen met verrekenbare verliezen minder externe leningen aantrekken. Bij winstgevende ondernemingen vindt hij geen verschil.140 Graham heeft echter kritiek op dit onderzoek
in verband met beperkte empirische effecten en econometrische moeilijkheden, bijvoorbeeld bij
de bepaling van de marginale belastingdruk. Als een onderneming vandaag winstgevend is, kan
de onderneming toch verliezen in de toekomst verwachten en omgekeerd. Ook wordt meestal
gewerkt met data op basis van de jaarrekening en niet op basis van de aangifte. Bovendien is
data over meerdere jaren te prefereren.141 In latere onderzoeken wordt de marginale belastingdruk
gesimuleerd en wordt een relatie gevonden tussen deze marginale belastingdruk en veranderingen
in de financieringsstructuur.142
Zelfs als de genoemde problemen worden opgelost, resteert een ander aandachtspunt. De
belastingdruk is endogeen ten opzichte van financieringsbeleid: bij het aantrekken van externe
leningen wordt het belastbaar inkomen gereduceerd en dus ook de marginale belastingdruk. Hoe
meer leningen, hoe meer invloed op de marginale belastingdruk. Het bepalen van de marginale
belastingdruk wordt dus beïnvloed door de financieringsstructuur en het bepalen van de financieringsstructuur wordt beïnvloed door de marginale belastingdruk.143 Bij onderzoek naar de relatie
tussen de marginale belastingdruk (maar ook bij andere fiscale variabelen) en de financieringsstructuur is dus een wederzijdse afhankelijkheid te onderkennen.
MacKie-Mason sluit in zijn onderzoek daarom aan bij de uitgifte van leningen (in plaats van de
bestaande financieringsstructuur). Hij vindt een positieve relatie tussen de uitgifte van leningen
en de belastingdruk: als de belastingdruk hoger is, worden meer leningen uitgegeven. Graham
sluit aan bij wijzigingen in de financieringsstructuur en simuleert de marginale belastingdruk.
Ook hij vindt een positieve relatie.144
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Een andere oplossing is om aan te sluiten bij de belastingdruk voor de financieringsbeslissingen,
dus voordat de rente in aftrek komt. Graham e.a. vinden daar een relatie.145 Een alternatieve mogelijkheid is om aan te sluiten bij exogene veranderingen in de belastingdruk, zoals een wijziging
van het belastingtarief. Givoly e.a. komen echter tot een tegenovergestelde conclusie als zij de
effecten van de Tax Reform Act of 1986 in de Verenigde Staten onderzoeken. Amerikaanse multinationals hebben sinds de hervorming minder mogelijkheden om de rente ten laste van hun
Amerikaanse fiscale resultaat te brengen. Vóór 1986 kon Amerikaanse externe rente afgezet
worden tegen de winst van alle deelnemingen, inclusief de buitenlandse deelnemingen. Na de
hervorming kan de Amerikaanse externe rente slechts worden afgezet tegen de winst die uit de
Amerikaanse activiteiten voortvloeit. De externe rente die wel ten laste komt van Amerika, maar
effectief ziet op buitenlandse activiteiten, is fiscaal slechts verrekenbaar met de buitenlandse winsten als die winsten worden uitgekeerd. Bovendien vindt voordat de rente in aftrek kan worden
gebracht eerst een verrekening plaats van de tax credit (de in het buitenland betaalde belasting)
met de Amerikaanse heffing over deze buitenlandse winst. Als de tax credit hoger is dan de
Amerikaanse heffing is de rente niet aftrekbaar. Zij vinden dat ondernemingen met een hoge
belastingdruk voorafgaand aan deze belastinghervorming juist het sterkst hun externe leningen
reduceren.146 In dit onderzoek is echter niet het effect van de inkomstenbelasting meegenomen;
ook de inkomstenbelasting daalde fors. Rajan en Zingales vinden voor dezelfde periode voor G7
landen een zwak verband tussen belastingen en financieringsbeslissingen. 147 Gropp en Graham
concluderen dat een verhoging van de belastingdruk met vijf procent leidt tot een verhoging van
de schulden met 0,3% tot 0,6%.148 Gordon en Lee komen zelfs tot een verhoging van 1,8%.149
Het voorgaande onderzoek richt zich op de invloed van de fiscaliteit op externe leningen. Rente
is fiscaal aftrekbaar, de vergoeding op eigen vermogen (dividend) is dat niet. In België is in 2006
een notionele interestaftrek ingevoerd: een fictieve vergoeding (ter grootte van de gemiddelde
ratio van tienjarige staatsobligaties) over het eigen vermogen mag fiscaal in aftrek worden gebracht. Twee onderzoeken naar de invloed van de notionele interestaftrek op het eigen vermogen
zijn verschenen. Deze onderzoeken zijn om ten minste drie redenen interessant: de invoering is
een geïsoleerde, exogene gebeurtenis (waar in andere onderzoeken vaak sprake is van endogeniteit), er wordt gefocust op het eigen vermogen (in plaats van op externe leningen) en de gevolgen
binnen een land (België) worden onderzocht. Zowel Panier e.a. als Schepens concluderen dat de
notionele interestaftrek leidt tot een financieringsstructuur met meer eigen vermogen.
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De toegenomen vermogensratio wordt verklaard door een toename van het eigen vermogen
en niet door een afname van de andere passiva of een reductie van de activiteiten. 150 Panier e.a.
concluderen dat zowel zittende als nieuwe ondernemingen hun eigen vermogen verhogen na de
introductie van de notionele interestaftrek. Wel is de reactie het sterkste bij grote ondernemingen
en bij nieuw opgerichte ondernemingen. Het effect is echter ook belangrijk voor nationale ondernemingen en niet alleen voor (deelnemingen van) internationale ondernemingen. Schepens meent
dan ook dat een dergelijke maatregel gebruikt kan worden als beleidsmaatregel om bij financiële
instellingen het eigen vermogen te verhogen (nu dat gewenst is als gevolg van de kredietcrisis).
In geen van de onderzoeken wordt over meerdere jaren onderzocht of specifieke wijzigingen
gedurende die periode in de fiscale positie van individuele ondernemingen de financieringsbeslissingen beïnvloedt. Zo’n meerjarenonderzoek bij een reeks van ondernemingen zou wel gewenst
zijn. Ook zijn er econometrische aandachtspunten. Ten slotte wordt niet of beperkt ingegaan op
de inkomstenbelasting en de positie van de investeerder. Meer onderzoek hiernaar is gewenst.
3.4
Belastingen en intercompany leningen
De tot nu toe behandelde onderzoeken betreffen allemaal de relatie tussen belastingen en externe
financiering. Daarbij is nog geen aandacht besteed aan de effecten van fiscaliteit op intercompany
financiering. Een onderneming kan de deelnemingen financieren met eigen vermogen (bijvoorbeeld een kapitaalstorting of niet-uitgekeerde winstreserves), met een externe lening of met een
intercompany lening. In het algemeen is het zo dat rente op leningen in aftrek komt bij de deelneming (en belast wordt bij de geldverstrekker) en dividend niet-aftrekbaar is. Op basis van de
theorie kan worden verwacht dat een internationaal opererende onderneming genegen is zoveel
mogelijk leningen toe te rekenen aan landen met een hoog marginaal belastingtarief en zoveel
mogelijk eigen vermogen aan landen met een laag marginaal belastingtarief.
Desai e.a. zijn een van de eersten die onderzoek doen naar de relatie tussen het tarief en de omvang van de intercompany schulden. Zij analyseren daartoe de financieringsstructuur van Amerikaanse concerns met buitenlandse deelnemingen voor de jaren 1982, 1989 en 1993. Zij
concluderen dat de wijze waarop deelnemingen zijn gefinancierd sterk afhankelijk is van het belastingtarief. Een 10% hoger belastingtarief leidt tot 2,8% meer vreemd vermogen (als percentage
van de activa). Met name intercompany leningen zijn hier debet aan. De elasticiteit van externe
schulden in relatie tot het belastingtarief is 0,19. De elasticiteit van intercompany schulden in relatie tot het belastingtarief is zelfs 0,35. De onderzoekers plaatsen een nuance: de kapitaalmarktcondities (dus de (on)mogelijkheden om lokaal een externe lening aan te trekken) beïnvloeden de
financieringsstructuur. Bij slechte kapitaalmarktcondities neemt de financiering met intercompany leningen (in plaats van extern aangetrokken leningen) toe. In landen met zwakke crediteurenbescherming en beperkte toegang tot de kapitaalmarkt lenen deelnemingen meer van hun moeder
en minder van banken. In dergelijke landen zijn externe leningen ook duurder (een hogere rente)
dan in landen met een sterke kapitaalmarkt en goede crediteurenbescherming. Intercompany
leningen vervangen voor ongeveer driekwart de externe leningen, als deze externe leningen niet
eenvoudig kunnen worden aangetrokken bij een slechte crediteurenbescherming en een zwakke
kapitaalmarkt.151

150
F. Panier, F. Pérez-González en Pablo Villanueva, Capital Structure and Taxes, What Happens When You (also) Subsidize Equity?, Working Paper, 2015 en G. Schepens, Taxes and bank capital structure, Journal of Financial Economics,
2016, nr. 120. Panier e.a. onderzoeken het effect voor alle Belgische ondernemingen, Schepens focust op financiële
instellingen.

44

Het onderzoek van Buettner e.a. ligt hiermee in lijn. Zij onderzoeken de vreemd vermogen/activa-ratio voor Duitse multinationals en haar direct gehouden deelnemingen voor de periode 19962003. Daarbij focussen ze op productieondernemingen. De hoogte van het belastingtarief van de
buitenlanden waar de deelnemingen actief zijn, heeft zowel een positief effect op de omvang van
externe leningen als op de omvang van de intercompany leningen. Een 10% hoger belastingtarief leidt tot 1,9 procentpunt meer externe leningen en tot 1,5 procentpunt meer intercompany
vermogen. De aanwezigheid van fiscale verliesverrekening heeft een licht negatief effect. Ook
Buettner e.a. constateren dat intercompany financiering als substituut dient voor externe financiering. Bij externe schulden hebben zware leencondities een negatief effect op de omvang, maar
bij intercompany financiering neemt dan juist de omvang toe. Zij menen dat multinationals eerst
op de meest efficiënte wijze extern vermogen aantrekken en dit vervolgens alloceren binnen het
concern.152
Ramb en Weichenrieder analyseren de financieringsstructuur van Duitse dochters die worden
gehouden door niet in Duitsland gevestigde moeders. Duitsland kent een relatief hoog belastingtarief: gedurende de jaren negentig had Duitsland zelfs het hoogste tarief van alle OECD-landen.
Hoewel de onderzoekers voor de periode 1989-2002 concluderen dat Duitsland beperkt last heeft
van minimalisatie van de Duitse belastinggrondslag met behulp van renteaftrek constateren zij
dat Duitse winstgevende dochters veel sterker reageren op verschillen in het Duitse belastingtarief dan dat het geval is voor minder winstgevende Duitse dochters. Een winsttoename gerelateerd aan 1% van het balanstotaal leidt tot 0,3% meer intercompany financiering. Belastingen
verklaren echter maar voor een beperkt deel de hoge mate van intercompany leningen. Zo’n
zestig procent van de intercompany financiering is aangetrokken door vennootschappen die verliezen realiseren. In veel gevallen betreffen dat verliezen over een lange periode. De onderzoekers vermoeden dat deze intercompany leningen worden gebruikt voor verliesfinanciering en dus
niet voor optimalisering van de belastingpositie.153
Ook andere onderzoekers concluderen dat een verschil in het belastingtarief tussen de moeder en
de dochter leidt tot meer intercompany financiering. Overesch en Wamser komen bij Duitse dochters van niet in Duitsland gevestigde moeders voor de periode 1996-2002 tot de conclusie
dat het belastingtarief verschil maakt voor de mate waarin de Duitse dochter intercompany
leningen heeft. Een verschil in belastingdruk van 10% tussen Duitsland en het moederland leidt
tot 1,9% meer vreemd vermogen bij de Duitse dochter.154 Buettner e.a. komen tot bijna hetzelfde
percentage (2%), evenals Blouin e.a. (2%).155 156
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Mintz en Weichenrieder hebben over de periode 1996-2002 onderzoek gedaan naar buitenlandse dochters van in Duitsland gevestigde moeders. Daarbij hebben zij zich geconcentreerd op
productieondernemingen. Ook zij concluderen dat het tarief van het moederland een significant
effect heeft op de financieringsstructuur van de dochter. Zij komen zelfs tot de conclusie dat een
verschil in belastingdruk van 10% tussen het moeder- en het dochterland leidt tot 5,6% meer
vreemd vermogen bij dochters. Ook bij hen wordt dit effect veroorzaakt door de toename van
intercompany leningen. Mintz en Weichenrieder voegen er verder nog aan toe dat 100%deelnemingen veel sterker reageren op de verschillen in belastingtarief. Zij verwachten dat dit
komt doordat de andere aandeelhouders moeite hebben met afroming van de winst via
intercompany financiering.157
Huizinga e.a. hebben aan de hand van Amadeus-data Europese ondernemingen geselecteerd met
meerderheidsdeelnemingen in binnenland en buitenland.158 De financieringsstructuur binnen het
concern wordt beïnvloed door de mogelijkheden die de moeder heeft om leningen te alloceren
aan de verschillende meerderheidsdeelnemingen. Disproportioneel veel vreemd vermogen wordt
gealloceerd aan meerderheidsdeelnemingen in een land met een hoog belastingtarief. Andere invloeden zijn de crediteurenbescherming, de inflatie en het politieke risico. Bronbelastingen op dividend of rente hebben geen effect; zij worden niet gezien als onderdeel van de belastingdruk.159
Samengevat komt het er op neer dat de financieringsstructuur van een multinational afhankelijk
lijkt te zijn van de belastingtarieven van de landen waarin zij opereert. Met name bij 100%-deelnemingen en bij winstgevende deelnemingen is dit het geval. Fiscaal verrekenbare verliezen van
een deelneming hebben daarentegen een beperkend effect, tenzij sprake is van verliesfinanciering. De allocatie van het vreemd vermogen geldt in sterke mate voor de intercompany leningen.
Zeker in landen waar het relatief ingewikkeld of duur is leningen van een bank aan te trekken,
bijvoorbeeld als gevolg van minder toegankelijke kapitaalmarkten, beperkte crediteurenbescherming, hoge inflatie of hoge politieke risico’s, worden intercompany leningen gebruikt als substituut voor externe leningen.
In verband met de beperkte beschikbaarheid van data en econometrische moeilijkheden moeten
de onderzoeksresultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het is helaas onmogelijk
om onderzoek te doen naar de allocatie van eigen en vreemd vermogen in relatie tot de fiscaliteit
binnen een multinationale onderneming, omdat de data beperkt beschikbaar is en soms ook niet
volledig betrouwbaar. Bovendien hebben veel onderzoeken slechts algemene specificaties en
aannames over de buitenlandse fiscale effecten en de invloed van renteallocatie.
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Zo wordt eigenlijk steeds gewerkt met het statutaire belastingtarief van een land en niet met het
marginale belastingtarief van de desbetreffende onderneming. Daar komt bij dat multinationals
meer mogelijkheden hebben om de fiscale grondslag van hun deelnemingen te beïnvloeden,
zoals door middel van transfer pricing.160 Ten slotte is relatief veel onderzoek gedaan met data
van Duitse ondernemingen. Wellicht dat ondernemingen gevestigd in andere landen (met andere
fiscale systemen) ander gedrag vertonen. Meer onderzoek is gewenst.
3.5
Intercompany leningen en de effectiviteit van thin capitalization-regels
Veel landen hebben renteaftrekbeperkingen ingevoerd. Op basis van de theorie mag worden
verwacht renteaftrekbeperkingen ertoe leiden dat minder rente in aftrek wordt gebracht. Naar de
invloed van renteaftrekbeperkingen is een aantal onderzoeken gedaan.
Allereerst hebben Altshuler en Mintz onderzoek gedaan naar het effect van de belastinghervorming in 1986 in de Verenigde Staten. Altshuler en Mintz werken met de uitkomsten van een survey gehouden onder 17 multinationals, waarvan 13 bedrijven de survey retourneren. De omvang
van hun onderzoek is weliswaar beperkt, maar er wordt meer ingegaan op de individuele gegevens van de onderneming en er wordt aangesloten bij een exogene gebeurtenis. Uit het onderzoek
blijkt dat ondernemingen met excess tax credits (niet alle tax credits kunnen worden verrekend)
lagere schulden op Amerikaans niveau hebben en hogere schulden in het buitenland dan ondernemingen zonder excess tax credits (alle rente kan volledig verrekend worden). De ratio van de
totale externe schulden voor alle bedrijven is toegenomen in de jaren 1986 – 1990. Bedrijven met
excess tax credits zijn de externe schulden echter veel vaker lokaal gaan aantrekken dan bedrijven zonder excess tax credits. Bovendien is de groei van schulden op Amerikaans niveau veel
kleiner bij ondernemingen met excess tax credits.161
Feldstein e.a. hebben eveneens de effecten van de Amerikaanse belastinghervorming in 1986
onderzocht. Zij gebruiken financiële data van meer dan 400 Amerikaanse multinationals over de
jaren 1984 – 1991. Ook Feldstein e.a. concluderen dat de belastinghervorming leidt tot toegenomen kosten van financiering met vreemd vermogen voor ondernemingen met excess tax credits
en significante buitenlandse activiteiten. Deze ondernemingen laten een lagere groei zien van
vreemd vermogen en investeren minder in materiële vaste activa. Naarmate de onderneming
meer buitenlandse activiteiten heeft, is dit patroon sterker. Deze bedrijven zijn ook minder met
vreemd vermogen gaan financieren. Leasing van activa is echter een substituut voor financiering met leningen; leasing is fors toegenomen.162 Kortom, de belastinghervorming heeft zowel
volgens Altshuler en Mintz als Feldstein e.a. invloed op het aantrekken van vreemd vermogen,
zowel qua allocatie als qua omvang.
Naast het onderzoek naar de effecten van deze Amerikaanse hervorming is onderzoek gedaan
naar de Duitse thin capitalization-wetgeving. Deze wetgeving beperkt de aftrekbaarheid van
rente. Als vennootschappen teveel leningen hebben, is de rente op het excessieve deel niet
aftrekbaar.
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Overesch en Wamser hebben – zoals in de vorige paragraaf al gedeeltelijk besproken – onderzoek
gedaan naar de financieringsstructuur van in Duitsland gevestigde dochters van buitenlandse multinationals. Zij concluderen dat de financiering met intercompany leningen toeneemt naarmate het
verschil in tarief tussen de Duitse deelneming en de buitenlandse moeder toeneemt. Vervolgens
hebben zij gekeken naar de effecten van de thin capitalization-maatregelen. Zij constateren dat
naar aanleiding van de verscherpte thin capitalization-ratio bedrijven hun financieringsstructuur
aanpassen en de omvang van de intercompany leningen terug brengen. Dat aanpassingsproces
duurt gemiddeld een jaar. Holdingvennootschappen passen echter veel sneller de financieringsstructuur aan dan gewone ondernemingen. Mogelijk is voor hen het proces eenvoudiger. In 2001
verminderen de holdingvennootschappen hun intercompany leningen ten opzichte van het totale
kapitaal met bijna een derde, in 2004 met een kwart. Voor gewone ondernemingen is de vermindering in 2001 zo’n tien procent. De onderzoekers concluderen dat de thin capitalizationmaatregel effect heeft. Ondernemingen passen hun financieringsstructuur aan of betalen meer
vennootschapsbelasting, omdat de rente niet aftrekbaar is.163
Ook Buettner e.a. concluderen dat een thin capitalization-maatregel effect heeft. Daartoe hebben
zij een dataset gebruikt met financiële informatie van deelnemingen van Duitse multinationals
over de periode 1996 – 2003. Deze dataset hebben zij gecombineerd met informatie over het
vennootschapsbelastingsysteem van alle OECD-landen en landen in de EU. Van deze in totaal 36
landen hebben veel landen gedurende (een deel van) deze periode een thin capitalization-maatregel ingevoerd. Buettner e.a. concluderen dat een thin capitalization-maatregel effectief is. De
omvang van de intercompany leningen neemt gemiddeld af met zo’n 2,6 procentpunt. Hoe
strenger de maatregel, hoe hoger de afname van de intercompany leningen. Wel is het zo dat bij
ondernemingen die onder de thin capitalization-verhouding zitten (en nog ruimte hebben om
intercompany leningen aan te trekken) de omvang van de intercompany leningen positief
gecorreleerd is met het statutaire belastingtarief. Hoe hoger het tarief, hoe meer intercompany
financiering dus aanwezig is. Een verrekenbaar verlies leidt daarentegen tot minder intercompany leningen. Zij zien ook een ander effect: de investeringen in materiële vaste activa nemen af.
Naarmate de thin capitalization-maatregel strenger is, is dit effect sterker.164
Met een vergelijkbare dataset hebben Buettner e.a. nogmaals onderzoek gedaan naar thin
capitalization-maatregelen. Dit keer hebben zij zich beperkt tot de financiële informatie van
deelnemingen van Duitse multinationals over de periode 1996 – 2004 in de OECD-landen. Deze
dataset hebben zij gecombineerd met informatie over het vennootschapsbelastingsysteem van
deze landen. Opnieuw concluderen zij dat een thin capitalization-maatregel een manier is om de
omvang van de intercompany leningen terug te dringen. Daarentegen neemt de omvang van de
extern aangetrokken leningen toe, er vindt substitutie plaats. De onderzoekers concluderen dat
thin capitalization-wetgeving die ziet op zowel de intercompany als de externe leningen meer
effect heeft dan wetgeving die zich beperkt tot intercompany financiering.165
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Knauer e.a. onderzoeken 56 Duitse leveraged buy outs (LBO) voor de periode 1997 – 2001. Zij
komen tot andere conclusies. Gedurende hun onderzoeksperiode is de thin capitalization-wetgeving ingevoerd. Knauer e.a. hebben van de ondernemingen de balansgegevens en de winst- en
verliesrekeningen voor, tijdens en na de LBO. Zij concluderen dat een groot deel van de LBO’s
wordt getroffen (39%) door de thin capitalization-wetgeving en dat het economische effect van
deze wetgeving minimaal is. Ze betwijfelen of de nieuwe wetgeving leidt tot een significante daling van vreemd vermogen bij LBO’s. Opgemerkt moet wel worden dat zij een aantal aannames
doen, zoals de schatting van de aan- en verkoopprijs van de LBO. Ook nemen zij rentebaten niet
mee. Mogelijk treedt een vertekend beeld op.166
Blouin e.a. hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van thin capitalization-wetgeving in de
Verenigde Staten. Zij gebruiken financiële data van deelnemingen van Amerikaanse multinationals. In totaal zijn 54 landen geselecteerd en vindt het onderzoek plaats over de jaren 1982, 1989,
1994, 1999 en 2003. Tussen deze landen bestaan grote verschillen in het al dan niet van toepassing zijn van een thin capitalization-maatregel en de vormgeving van een dergelijke maatregel.
Blouin e.a. constateren dat thin capitalization-wetgeving de financieringsstructuur van een
multinational significant beïnvloedt. Beperkingen in de verhouding schuld/activa zorgen ervoor
dat deze verhouding met 1,9% afneemt. Naarmate de beperkingen strenger worden, wordt de
afname groter. Beperkingen op het gebied van intercompany leningen zorgen zelfs dat deze
verhouding met 6,3% afneemt. Ook hiervoor geldt dat bij strengere wetgeving de intercompany
leningen meer afnemen. In tegenstelling tot het onderzoek van Buettner e.a. constateren Blouin
e.a. dat de totale schuldverhouding van de deelnemingen niet toeneemt, maar afneemt met 0,8%.
Externe leningen vervangen dus niet de intercompany leningen. De vormgeving van de thin
capitalization-wetgeving is cruciaal, aldus Blouin e.a. Met name de impact van wetgeving die
ziet op zowel de externe als de intercompany schulden is groter als de toepassing gebaseerd is
op objectieve maatstaven. Een dergelijke automatische toepassing vindt plaats als een bepaalde
ratio wordt overschreden. Er is dan geen tegenbewijsregeling. Een thin capitalization-maatregel
die beperkt is tot intercompany leningen heeft alleen impact op de totale schuldverhouding als
de toepassing automatisch geschiedt. Verder blijkt dat multinationals in staat zijn om de financieringsstructuur van hun deelnemingen aan te passen. Als thin capitalization-maatregelen worden
ingevoerd, reageren zij zowel bij de externe als bij de intercompany leningen snel.167
Samengevat lijkt het erop dat renteaftrekbeperkingen ertoe leiden dat de schulden afnemen. Het
effect lijkt groter naarmate de beperkingen strenger zijn, bijvoorbeeld bij een striktere ratio of
toepassing op de totale financieringsstructuur (en niet alleen op de intercompany leningen). Het is
nog onduidelijk of thin capitalization-wetgeving die alleen ziet op intercompany schulden leidt
tot substitutie en een toename van de externe schulden. De onderzoeken laten op dat punt geen
eenduidig beeld zien.
Opnieuw geldt dat voorzichtigheid moet worden betracht bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Data is beperkt beschikbaar en niet volledig betrouwbaar, er zijn econometrische
moeilijkheden en er wordt meestal gewerkt met algemene specificaties en aannames over de
buitenlandse fiscale effecten en de invloed van renteallocatie.
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Relatief veel onderzoek is Duits georiënteerd. Er is minder bekend over multinationals gevestigd in andere landen. Zoals eerder genoemd is renteaftrek voor een multinational niet de enige
wijze om de fiscale grondslag te beïnvloeden. Een multinational heeft meer mogelijkheden, zoals
transfer pricing. 168
3.6
Beperkingen bij het invoeren van renteaftrekbeperkingen
Landen met een hoog belastingtarief moeten strenge renteaftrekbeperkingen invoeren als zij hun
belastinggrondslag willen beschermen, zou je kunnen concluderen. Toch ligt dat niet zo eenvoudig. Ook andere factoren spelen – in ieder geval op basis van de theorie – vermoedelijk een
rol. Zo moet verder worden onderzocht wat de invloed is van landen die elkaar op de fiscaliteit
beconcurreren, welke invloed transfer pricing heeft en hoe de allocatie van kapitaal en leningen
plaatsvindt.169
Kanbur en Keen analyseren een model van twee landen die concurreren op belastingtarief en
op fiscaal aantrekkelijke wetgeving voor multinationals. Belastingconcurrentie tussen landen
die dezelfde omvang hebben, leidt tot een suboptimale uitkomst. Als het ene land groter is dan
het andere land is de uitkomst echter nog slechter: het kleine land verlaagt het belastingtarief.
Desalniettemin ontvangt het kleine land onevenredig veel belastingopbrengsten: in tax haven-landen is de belastingopbrengst per hoofd van de bevolking hoger dan in gewone landen. Het grote
land heeft dus last van de belastingconcurrentie.170 Bucovetsky en Haufler komen tot soortgelijke
bevindingen. Zij concluderen dat vooral kleine landen vaker fiscaal aantrekkelijke wetgeving
invoeren dan hun grote buurlanden. Deze aantrekkelijke wetgeving wordt meestal vergezeld door
lage belastingtarieven. Op deze wijze trekken kleine landen meer economische activiteit aan.171
Haufler en Runkel hebben een model ontwikkeld waarin de financieringsstructuur van nationale
en internationale ondernemingen is opgenomen. Ook hebben zij de belastingconcurrentie van
landen opgenomen op het gebied van het belastingtarief en de thin capitalization-wetgeving met
betrekking tot intercompany leningen. Zij concluderen dat de huidige autonomie landen niet baat.
Landen kiezen voor lage belastingtarieven en soepele thin capitalization-regels. Zeker de kleine
landen hebben deze neiging. Grote landen hebben last van deze belastingconcurrentie. Er zijn
namelijk twee belangrijke gevolgen: 1. de belastinggrondslag wordt voor een relatief groot deel
aan kleine landen gealloceerd en 2. er wordt veel rente aan grote landen gealloceerd. De kleine
landen weten echter – als gevolg van hun lage tarief en relatief soepele thin capitalizationregels – hun belastingopbrengsten evenmin te optimaliseren. Ondernemingen profiteren, omdat
zij minder belasting betalen. Zowel voor grote als voor kleine landen is de uitkomst suboptimaal.
De uitkomst kan worden verbeterd als grote en kleine landen gaan samenwerken.172
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Ook bij deze onderzoeken is enige terughoudendheid nog noodzakelijk. Er is helaas beperkte
data beschikbaar, er zijn econometrische moeilijkheden en ook hier wordt gewerkt met algemene
specificaties en aannames. Meer onderzoek lijkt noodzakelijk.
3.7
Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk zijn – in aanloop naar de formulering van mijn eigen hypotheses – de internationale onderzoeken naar de relatie tussen belastingen en financiering in kaart gebracht. In een
perfecte markt zonder verstoringen speelt de keuze voor eigen of vreemd vermogen geen rol. In
werkelijkheid is echter de markt niet perfect en treden imperfecties op. Eén van die imperfecties is het gegeven dat rente op externe leningen in het klassieke vennootschapsbelastingstelsel
aftrekbaar is en dividend dat niet is. Op basis van de theorie zouden ondernemingen hierdoor een
stimulans hebben om zoveel mogelijk met vreemd vermogen te financieren (in ieder geval totdat
de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengsten) en zo hun ondernemingswaarde te
vergroten. Op het gebied van financieringsstructuren lijkt het zo te zijn dat hoog belaste ondernemingen meer financiering aantrekken dan laag belaste ondernemingen. Ook lijken leningen bij
te dragen aan het vergroten van de ondernemingswaarde. Er is echter een groot aantal zaken dat
nadere aandacht verdient.
Allereerst is het onduidelijk of faillissementskosten de financieringsbeslissingen van een onderneming beïnvloeden. Agency-kosten lijken sowieso invloed te hebben. Bovendien moet geen
rekening worden gehouden met de statutaire belastingdruk, maar met de marginale belastingdruk
van een onderneming. Verder is het niet mogelijk om een onderscheid aan te brengen tussen de
financieringsstructuur en de invloed van fiscaliteit. De belastingdruk is namelijk endogeen ten
opzichte van financieringsbeleid: bij het aantrekken van externe leningen wordt het belastbaar
inkomen gereduceerd en dus ook de marginale belastingdruk. Tegelijkertijd beïnvloedt de (marginale) belastingdruk ook de financieringsstructuur van een onderneming. Er is dus een wederzijdse
afhankelijkheid te onderkennen. Daarnaast moet niet alleen gekeken worden naar de fiscale
positie van de onderneming, maar ook naar de aandeelhouder/ontvanger van dividenden, kapitaalwinsten en/of rentebaten. Meer onderzoek is dan ook gewenst. Bij dit onderzoek dient vooral
aandacht te worden besteed aan het separeren van de fiscale effecten en invloeden van andere
factoren. De invloed van de fiscale positie van de investeerder is een van deze factoren. Ook
verdienen de econometrische aannames en keuzes attentie. Ten slotte dient te worden verklaard
waarom grote ondernemingen relatief weinig met externe leningen financieren, terwijl zij wel
goedkoop kunnen lenen. Het is nu onduidelijk of zij hun financieringsstructuur niet optimaliseren
of dat andere overwegingen een rol spelen.
Een multinationale onderneming heeft verschillende mogelijkheden voor de financieringsstructuur van haar deelnemingen. Deze deelnemingen kunnen worden gefinancierd met eigen vermogen (zoals kapitaalstortingen of niet-uitgekeerde winstreserves), externe leningen of
intercompany leningen. Op basis van de theorie mag worden verwacht dat zoveel mogelijk
eigen vermogen wordt toegerekend aan landen met een laag marginaal belastingtarief en zoveel
mogelijk vreemd vermogen aan landen met een hoog marginaal belastingtarief. Op basis van
de onderzoeken lijkt de financieringsstructuur van een multinational afhankelijk te zijn van de
belastingtarieven van de landen waarin zij opereert. Het effect is vooral aanwezig bij 100%-deelnemingen en bij winstgevende deelnemingen. Fiscaal verrekenbare verliezen van een deelneming
hebben daarentegen een beperkend effect, tenzij sprake is van verliesfinanciering. De allocatie
van vreemd vermogen geldt in sterke mate voor de intercompany leningen. Niet alleen de
fiscaliteit speelt echter een rol. In landen waar het relatief ingewikkeld of duur is leningen van
een bank aan te trekken, bijvoorbeeld als gevolg van minder toegankelijke kapitaalmarkten,
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beperkte crediteurenbescherming, hoge inflatie of hoge politieke risico’s, worden intercompany
leningen gebruikt als substituut voor externe leningen.
Landen proberen hun eigen belastinggrondslag te beschermen door renteaftrekbeperkingen in te
voeren. Op basis van de onderzoeken lijkt het erop dat renteaftrekbeperkingen ertoe leiden dat de
schulden afnemen. Het effect lijkt groter naarmate de beperkingen strenger zijn, bijvoorbeeld bij
een striktere ratio of toepassing op de totale financieringsstructuur (en niet alleen op de intercompany leningen). Het is nog onduidelijk of thin capitalization-wetgeving beperkt tot intercompany
schulden leidt tot substitutie en een toename van de externe schulden. De onderzoeken laten op
dat punt geen eenduidig beeld zien. Toch is het nemen van maatregelen niet alleen maar voordelig. Multinationals kunnen mogelijk hun rente niet volledig in aftrek brengen. Bovendien leidt
de autonomie op fiscaal beleid van alle verschillende landen tot een suboptimaal resultaat. Grote
landen hebben last van belastingconcurrentie en zowel kleine als grote landen lopen belastinginkomsten mis. Coördinatie en samenwerking kunnen dit oplossen.
Opnieuw geldt helaas dat het niet mogelijk is om harde conclusies te verbinden aan de onderzoeken. Data is beperkt beschikbaar en niet altijd betrouwbaar, er zijn econometrische moeilijkheden
en dikwijls wordt gewerkt met algemene specificaties en aannames over de buitenlandse fiscale
effecten en de invloed van renteallocatie. Zo wordt eigenlijk steeds gewerkt met het statutaire belastingtarief van een land en niet met het marginale belastingtarief van de desbetreffende onderneming. Verder wordt gefocust op landen met een klassiek vennootschapsbelastingstelsel.
Ten slotte hebben multinationals meer mogelijkheden voor beïnvloeding van de fiscale grondslag van hun deelnemingen, zoals door middel van transfer pricing. Meer onderzoek is dan ook
gewenst.
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4.

Opzet empirisch onderzoek en hypotheses

4.1
Inleiding
In hoofdstuk twee zijn de huidige renteaftrekbeperkingen beschreven. Vervolgens is in hoofdstuk drie stil gestaan bij de relatie tussen financiering en fiscaliteit. De verwachting is dat deze
relatie ook geldt voor de Nederlandse situatie, maar dit is niet eerder onderzocht. Evenmin is er
informatie bekend over de effecten van de renteaftrekbeperkingen en de preventieve werking. De
onderzoeksdoelstelling van dit empirisch onderzoek is inzicht verkrijgen in de kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten van renteaftrekbeperkingen en de relatie van deze wetgeving met de financieringsstructuur van in Nederland gevestigde ondernemingen.
Eerst wordt de opzet van het onderzoek beschreven, gevolgd door hypotheses. In hoofdstuk vijf
zijn de onderzoeksresultaten opgenomen.
4.2
Opzet empirisch onderzoek
Het empirisch onderzoek valt uiteen in drie delen. Het eerste deel betreft kwantitatief onderzoek.
Het tweede deel is dossieronderzoek. Het derde deel bestaat uit interviews met experts.
4.2.1
Kwantitatief onderzoek
Voor het kwantitatieve onderzoek wordt gebruik gemaakt van aangiftedata van de Belastingdienst. Het uiteindelijke doel is trends in de tijd en wetmatigheden te onderkennen. Aangiftedata
zijn zogeheten ambtelijk statistisch materiaal: data die periodiek wordt verzameld voor een ander
doel. Alleen aangiften vennootschapsbelasting zijn gebruikt. In dit geval is het oorspronkelijke
doel van de data de heffing van vennootschapsbelasting van ondernemingen.
Er wordt gewerkt met vijf ijkjaren, namelijk 1995, 1998, 2005, 2008 en 2013. Uit het onderzoek
zoals besproken in hoofdstuk drie blijkt dat het ongeveer een jaar duurt voordat belastingplichtigen wijzigingen in belastingwetgeving implementeren. Met ingang van 1997 is art. 10a ingevoerd. Gedurende 1996 werd deze wetgeving aangekondigd. Door te starten met het jaar 1995 is
een objectief vergelijkbaar jaar geselecteerd (nulmeting). Aan de hand van de vergelijking tussen
1995 en 1998 kan de invloed van de invoering van art. 10a voldoende worden vastgesteld. Voor
het jaar 1998 is gekozen, omdat toen art. 10a een jaar was ingevoerd en belastingplichtigen dus
voldoende gereageerd kunnen hebben op deze wetgeving. Het jaar 2005 is geselecteerd, omdat
het Bosal-arrest in 2003 is gewezen en de bijbehorende reparatiewetgeving (art. 10d, de thin
capitalization-maatregel, en art. 20 lid 4, de houdsterverliesregeling) met ingang van 2004 is
ingevoerd. Het jaar 2008 is gekozen, omdat dit het jaar is na de invoering van de Wet werken aan
winst. De externe acquisitie is dan onderdeel van art. 10a en ook de tegenbewijsregeling voor de
inspecteur is toen in art. 10a opgenomen. Het jaar 2013 is het meest recente beschikbare jaar en
tevens het jaar waarin art. 15ad en art. 13l van toepassing zijn. Art. 15ad is ingevoerd met ingang
van 2012, art. 13l per 2013. Er is helaas weinig data beschikbaar over deze artikelen, met als
gevolg dat hierover alleen voorzichtige conclusies kunnen worden getrokken.
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Samengevat zijn de volgende renteaftrekbeperkingen per jaar van toepassing:
Artikel

1995

1998

2005

2008

2013

10a

nee

ja

ja

ja

ja

10d

nee

nee

ja

ja

nee

131

nee

nee

nee

nee

ja

15 lid 4&5/15ad

nee

ja

ja

nee

ja

Tabel 4.1 Overzicht renteaftrekbeperkingen per jaar
Merk op dat zowel art. 10a als art. 15ad tijdens de onderzoeksperiode zijn gewijzigd. Art. 10a is
namelijk in 2007 uitgebreid met de externe acquisitie en aangepast met betrekking tot schuldig
gebleven dividenden. Met ingang van 2008 is een tegenbewijsregeling voor de inspecteur
ingevoerd. In een overzicht:
Jaar

1995

1998

2005

2008

2013

Artikel

geen

10a

10a

10a

10a

Schuldig gebleven dividend

n.v.t

altijd

altijd

verbonden

verbonden

Externe acquisitie

n.v.t

nee

nee

ja

ja

Tegenbewijs belastingplichtige

n.v.t

ja

ja

ja

ja

Tegenbewijs inspecteur

n.v.t

nee

nee

ja

ja

Tabel 4.2 Overzicht wijzigingen art. 10a
Art. 15ad heeft ook wijzigingen ondergaan. De regelingen in 1998 en 2005 zijn nagenoeg vergelijkbaar, maar er is een groot verschil ten opzichte van 2013. In 2013 wordt namelijk ook rente op
externe leningen getroffen, terwijl in 1998 en 2005 slechts rente op leningen aan een
verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon in aftrek werd beperkt.
Jaar

1995

1998

2005

2008

2013

Artikel

geen

15 lid 4&5

15ad

geen

15ad

Externe rente

n.v.t.

nee

nee

n.v.t.

ja

Verbonden rente

n.v.t.

ja

ja

n.v.t.

ja

Tabel 4.3 Overzicht wijzigingen art. 15 lid 4/art. 15ad
Er is gewerkt met de aangiften zoals belastingplichtige deze hebben ingediend. Zij moeten de
gegevens in hun aangifte vennootschapsbelasting duidelijk, stellig en zonder voorbehoud opnemen.173 Toch vinden soms nog correcties plaats. Deze correcties zijn niet meegenomen in mijn
onderzoek. Dat heeft een praktische reden. De aangiftedata zijn veel eenvoudiger beschikbaar
voor het onderzoek dan de data van de onherroepelijk vaststaande aangiften.

173

Zie ook art. 8 AWR
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Aangiften vennootschapsbelasting worden ingediend door zeer grote ondernemingen, maar ook
door heel kleine vennootschappen, zoals persoonlijke houdsters en pensioenvennootschappen. De
BW 2 Titel 9 controleplichtige lichamen zijn de vennootschappen die relevant zijn om te
onderzoeken, omdat deze vennootschappen substantiële activiteiten hebben. De populatie is daarom beperkt tot grote ondernemingen. Hieronder vallen ongeveer alle op grond van BW 2 Titel 9
controleplichtige lichamen. Dit betekent dat de populatie bestaat uit zowel nationaal opererende
ondernemingen als internationale bedrijven.
Voor 1995 en 1998 zijn de aangiften van alle kantoren van de Belastingdienst beschikbaar.
Helaas bleek dat vanwege technische redenen niet van alle kantoren de aangiften 2005, 2008 en
2013 eenvoudig beschikbaar waren. Voor deze drie ijkjaren is wel de data van dezelfde kantoren
beschikbaar. Omdat een grote populatie aangiften resteert en er geen significante afwijkingen zijn
met de jaren 1995 en 1998 leiden de beschikbare aangiften tot een naar mijn mening voldoende
representatieve populatie.
Het aangiftebestand is geschoond. De aangiften die zijn ingediend bij het APA/ATR-team zijn uit
de populatie gehaald. Dit zijn namelijk vennootschappen die zich bezig houden met specifieke
activiteiten en soms beperkt operationele activiteiten verrichten. Dit vertroebelt het beeld.
Ook de aangiften van bedrijven uit de financiële sector zijn uit de populatie gehaald, omdat hun
schulden en rentestromen teveel samenhangen met hun operationele activiteiten. Hieronder zijn
de resterende aangiften per jaar opgenomen:
Eenheid

Aantal

Percentage

Cumulatief aantal

Cumulatief percentage

1

4.675

12,95%

4.675

12,95%

2

3.754

10,40%

8.429

23,35%

3

1.914

5,30%

10.343

28,65%

4

3.041

8,42%

13.384

37,08%

5

2.438

6,75%

15.822

43,83%

6

3.164

8,77%

18.986

52,60%

7

3.150

8,30%

22.136

61,33%

8

2.742

7,60%

24.878

68,92%

9

2.652

7,35%

27.530

76,27%

10

3.168

8,78%

30.698

85,05%

11

5.397

14,95%

36.095

100,00%

Tabel 4.4 Data 1995
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Eenheid

Aantal

Percentage

Cumulatief aantal

Cumulatief percentage

1

2.871

14,19%

2.871

14,19%

2

1.999

9,88%

4.870

24,08%

3

730

3,61%

5.600

27,69%

4

2.911

14,39%

8.511

42,08%

5

1.297

6,41%

9.808

48,49%

6

757

3,74%

10.565

52,23%

7

604

2,99%

11.169

55,22%

8

986

4,87%

12.155

60,09%

9

694

3,43%

12.849

63,52%

10

1.582

7,82%

14.431

71,35%

11

5.796

28,65%

20.227

100,00%

Tabel 4.5 Data 1998
Eenheid

Aantal

Percentage

Cumulatief aantal

Cumulatief percentage

1

2.000

13,56%

2.000

13,56%

4

4.706

31,92%

6.706

45,48%

5

3.229

21,90%

9.935

67,38%

11

4.809

32,62%

14.744

100,00%

Eenheid

Aantal

Percentage

Cumulatief aantal

Cumulatief percentage

1

1.776

11,21%

1.776

11,21%

4

6.001

37,89%

7.777

49,10%

5

3.926

24,79%

11.703

73,89%

11

4.136

26,11%

15.839

100,00%

Eenheid

Aantal

Percentage

Cumulatief aantal

Cumulatief percentage

1

1.944

12,26%

1.944

12,26%

4

6.641

41,88%

8.588

54,13%

5

3.340

21,06%

11.925

75,19%

11

3.934

24,81%

15.839

100,00%

Tabel 4.6 Data 2005

Tabel 4.7 Data 2008

Tabel 4.8 Data 2013
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Een aantal aannames is gehanteerd. Percentages en invloeden worden in dit onderzoek vergeleken. Er zijn echter meerdere factoren die een rol spelen, zoals invloeden van de conjunctuur, inflatie, de positie van de Nederlandse vermogensmarkt, etc. Het is niet mogelijk om te werken met
een controlegroep, zoals ondernemingen die in een ander land zijn gevestigd (en die dus niet zijn
onderworpen aan de Nederlandse fiscale wetgeving). De aangiftes van een mogelijke controlegroep zijn namelijk niet beschikbaar. Van een aantal kantoren zijn helaas de data niet beschikbaar.
De omvang van de onderzoekspopulatie is naar mijn mening echter voldoende representatief
waardoor een verdere statistische onderbouwing niet noodzakelijk lijkt.
Langlopende schulden zijn het uitgangspunt. Renteaftrekbeperkingen zijn vooral hierop van toepassing. Kortlopende schulden en voorzieningen worden niet onderzocht. Kortlopende schulden
worden meestal aangegaan voor handelskredieten, de financiering van werkkapitaal, etc. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen in de toekomst, zoals pensioenen, milieuvervuiling,
garanties, etc. De kortlopende schulden en de voorzieningen zijn daarom slechts beperkt relevant.
De inrichting en uitvoering van mijn dataonderzoek en het reviewproces zijn nader beschreven in
bijlage 2.
4.2.2
Dossieronderzoek
Met dossieronderzoek zijn de bevindingen van mijn kwantitatieve onderzoek verdiept. Ook voor
dit dossieronderzoek is gebruik gemaakt van dossiers van de Belastingdienst. Daarbij ligt de
focus op art. 10a: van dit wetsartikel zijn relatief veel dossiers beschikbaar. Het voordeel van het
onderzoeken van deze dossiers is bovendien dat de werking van de tegenbewijsregeling bij een
specifieke renteaftrekbeperking inzichtelijk wordt. Voor art. 15ad en art. 13l zijn nog weinig dossiers beschikbaar, omdat deze wetsartikelen recent zijn ingevoerd. Art. 10d is inmiddels al jaren
afgeschaft waardoor dossiers nauwelijks toegankelijk zijn.
Voor de behandeljaren 2007-2014 zijn dossiers geselecteerd. In totaal zijn 208 dossiers in het
onderzoek betrokken. Een substantieel deel is aangiftebehandeling en een beperkt deel vooroverleg. De dossiers zien als gevolg hiervan voornamelijk op de boekjaren 2004-2012, namelijk zo’n
165 stuks. Door bij verschillende belastingdienstkantoren te selecteren, is er een redelijke mate
aan geografische spreiding. Verder zijn de geselecteerde dossiers over verschillende branches verdeeld en varieert de omvang van de ondernemingen. Zowel ondernemingen met een in Nederland
gevestigde aandeelhouder als met een in het buitenland gevestigde aandeelhouder zijn in het onderzoek betrokken. Bij het dossieronderzoek is onderzoek gedaan naar de rechtshandelingen die
worden getroffen en de gronden waarmee een beroep wordt gedaan op de tegenbewijsregeling.
In bijlage 2 is de wijze van review van mijn werkzaamheden beschreven.
4.2.3
Interviews met experts
Vervolgens zijn interviews met experts gehouden. Deze interviews helpen de bevindingen te
duiden en inzicht te verkrijgen in de preventieve werking die de wetgeving heeft. De experts zijn
overnamespecialist of fiscalist bij de grootste belastingadvieskantoren, werkzaam als fiscalist
in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie. De experts werkzaam bij een advieskantoor
hebben een wisselende praktijk. Sommigen zijn vooral betrokken bij internationale structuren.
Anderen concentreren zich op private equity en weer anderen richten zich meer op de nationale praktijk. Een van de bedrijfsfiscalisten werkt bij een private equity fonds en de rest bij de
AEX-fondsen. De belangenorganisaties richten zich op het behartigen van de belangen van het
bedrijfsleven. Er zijn geen experts verbonden aan een universiteit geïnterviewd gezien de focus
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op de praktijk. De interviews zijn gehouden in de periode ultimo 2015 tot medio 2016. De verdeling van de experts is als volgt (zie verder bijlage 2):

Er is een dwarsdoorsnede aan experts geselecteerd en met een standaard vragenlijst met open
vragen gewerkt om de interviews zo veel mogelijk te objectiveren. Verder leidt deze werkwijze
tot het kunnen formuleren van algemeen geldende uitspraken.
In bijlage 2 is de review van de interviews beschreven en is de vragenlijst opgenomen.
4.3
Hypotheses
De volgende hypotheses zijn geformuleerd.
Er bestaat een relatie tussen het statutaire tarief en de omvang van het vreemd vermogen. Tijdens
de periode 1995-2013 is het statutaire tarief in Nederland fors gedaald. Waar het tarief in 1995
nog 35% bedraagt, daalt dit tarief stapsgewijs naar 25% vanaf het jaar 2011. Dat zou kunnen
leiden tot een daling van de schulden, hoewel de meeste andere landen ook een vennootschapsbelastingtarief hebben laten dalen. Hierdoor zou het effect teniet gedaan kunnen worden. Dit leidt
tot de volgende hypothese:
H1: De daling van het Nederlandse statutaire tarief leidt tot minder externe leningen en tot
minder intercompany leningen.
Uit de eerder aangehaalde onderzoeken blijkt dat internationale concerns kunnen kiezen hoe zij
hun deelnemingen financieren. Zowel eigen kapitaalstortingen, niet-uitgekeerde winstreserves,
externe leningen als intercompany leningen behoren tot de mogelijkheden. Dit leidt tot de
volgende hypothese:
H2: De toename van renteaftrekbeperkingen voor intercompany leningen leidt tot meer
externe leningen en minder intercompany leningen (substitutie).
Het is aannemelijk dat derden vanaf een bepaald punt geen extra leningen willen verstrekken,
terwijl vanuit de onderneming wel de wens bestaat met schuld te financieren. Om meer inzicht te
krijgen in de wijze van financiering en de keuze om met intercompany leningen te financieren is
de volgende hypothese geformuleerd:
H3: Vanaf een bepaald punt vindt alleen nog financiering met intercompany leningen
plaats.
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Als de rente niet of beperkt in aftrek kan worden gebracht, is financiering met vreemd vermogen
wellicht minder aantrekkelijk. Financiering met eigen vermogen ligt dan voor de hand. Een voorbeeld is de situatie waarin de rente effectief niet in aftrek komt als gevolg van fiscale verliezen.
Ook doen die ondernemingen misschien minder vaak een beroep op de tegenbewijsregeling van
art. 10a of art. 10d. Alleen de omvang van de te verrekenen verliezen neemt immers toe. De op
dat moment te betalen vennootschapsbelasting wijzigt niet.
H4: Als ondernemingen als gevolg van een negatief belastbaar bedrag de rente effectief
beperkt in aftrek kunnen brengen, zijn zij minder zwaar gefinancierd met vreemd vermogen.
Een andere situatie zijn de zogeheten houdstervennootschappen. Zij hebben naar hun aard weinig
belastbare baten: de opbrengsten zijn vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Bovendien
kunnen zij hun houdsterverliezen op grond van art. 20 lid 4 beperkt verrekenen. Dit leidt tot de
volgende hypothese:
H5: Houdstervennootschappen kunnen als gevolg van de houdsterverliesregeling de rente
effectief beperkt in aftrek brengen en zijn daarom minder zwaar gefinancierd met vreemd
vermogen.
In het verlengde van deze hypothese ligt de volgende. Voor winstgevende ondernemingen is het
aantrekkelijker om leningen aan te trekken. Voor hen zijn de kosten van de leningen – als gevolg
van de fiscale aftrekbaarheid – immers lager. Voor grote concerns kan het verstrekken van leningen een manier zijn om de fiscale winst af te romen. Verwacht mag daarom worden dat de fiscale
wetgeving vooral winstgevende bedrijven treft. Het effect van renteaftrekbeperkingen zal nog
sterker zijn dan voor rentetemporiseringsmaatregelen. Renteaftrekbeperkingen leiden
ertoe dat rente helemaal niet in aftrek kan komen. Bij rentetemporiseringsmaatregelen is dat
anders: er is dan slechts sprake van uitstel van de renteaftrek. Dit leidt tot de volgende hypothese:
H6: Renteaftrekbeperkingen en rentetemporiseringsmaatregelen treffen vooral
winstgevende bedrijven.
Een andere verwachting is dat winstgevende ondernemingen vermoedelijk vaker dan verlieslatende ondernemingen een beroep doen op de tegenwijsregeling om renteaftrek te verkrijgen.
Verlieslatende ondernemingen kunnen de renteaftrek immers niet in het desbetreffende jaar effectueren. Dit leidt tot de volgende hypothese:
H7: Winstgevende ondernemingen beroepen zich vaker op een tegenbewijsregeling van een
renteaftrekbeperking.
Wetssystematisch gaat art. 10a vooraf aan de andere rentemaatregelen, zoals art. 10d, art. 13l en
zowel het oude als het nieuwe art. 15ad. Deze andere maatregelen zijn naar hun aard mathematisch. Art. 10a beperkt de rente op specifiek benoemde rechtshandelingen. Tot 2007 zag art. 10a
alleen op zogeheten kasrondjes en transacties binnen concern: schuldig gebleven kapitaalstortingen, dividenden, terugbetalingen van kapitaal en interne verhangingen. Deze transacties heeft
een concern volledig zelf in de hand. Art. 10a zal hier waarschijnlijk een preventieve werking
hebben gehad. Ondernemingen zullen de aftrekbeperking zoveel mogelijk hebben voorkomen.
Vanaf 2007 is de externe acquisitie toegevoegd aan art. 10a. Een externe acquisitie is meestal een
zakelijke rechtshandeling. Verwacht mag worden dat art. 10a vooral op deze externe acquisities
ziet. Vaak zal – mits de financiering van de externe acquisitie zakelijk is – de rente dan in aftrek
komen op grond van de tegenbewijsregeling. Deze veronderstellingen leiden tot de volgende
hypothese:
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H8: Art. 10a rechtshandelingen betreffen vooral externe acquisities; dit is namelijk een
rechtshandeling die vanuit zakelijke overwegingen wordt aangegaan.
Als de rente onder het bereik van art. 10a valt, kunnen belastingplichtigen alsnog renteaftrek claimen als wordt voldaan aan de tegenbewijsregeling. De tegenbewijsregeling bestaat uit twee onderdelen: de dubbele zakelijkheidstoets en de compenserende heffingstoets. Aan de ene kant lijkt
de compenserende heffingstoets eenvoudiger (dit is immers een mathematische toets), maar aan
de andere kant kent de compenserende heffingstoets nadelen. Het is een jaarlijkse toets waarbij
ergens belasting over de rentebate moet worden betaald. Bij de dubbele zakelijkheidstoets is er in
beginsel slechts een toetsmoment, namelijk op het moment van het aangaan van de lening en het
verrichten van de rechtshandeling. Na een keer discussie met de inspecteur staat de renteaftrek
vervolgens vast. De belastbaarheid van de rentebate is niet van belang. Dat kan een voordeel zijn.
Deze veronderstellingen leiden tot de volgende hypothese:
H9: Belastingplichtigen opteren zo vaak mogelijk voor de dubbele zakelijkheidstoets in
plaats van de compenserende heffingstoets.
Zowel art. 13l als art. 15ad hebben waarschijnlijk een groot preventief effect op de wijze van
financieren. Als een onderneming zich aan de gegeven ratio’s van art. 15ad houdt (maximaal 60%
lening in het eerste jaar, 55% in het tweede jaar, etc.), is de rente aftrekbaar. Art. 13l ziet op de
totale financieringsstructuur van de onderneming. Indien voldoende eigen vermogen aanwezig is
om de deelnemingen te financieren, wordt de rente niet in aftrek beperkt. Ook hier kan een onderneming de keuze maken om de wijze van financieren te beïnvloeden. Voorbeelden zijn het storten
van extra eigen vermogen of het elders binnen het concern alloceren van de deelnemingen. Kortom, art. 13l en art. 15ad hebben waarschijnlijk voornamelijk een preventief effect en beperken de
renteaftrek niet. De volgende hypothese is geformuleerd:
H10: Art. 13l en art. 15ad hebben vooral een preventief effect op de omvang van de
financiering.
Uit de eerder aangehaalde onderzoeken blijkt dat renteaftrekbeperkingen de economische groei in
een land belemmeren. Ondernemingen zijn minder geneigd te investeren. Minder investeren leidt
uiteindelijk tot minder rendement en dus tot minder winst. De laatste hypothese luidt daarom als
volgt:
H11: Renteaftrekbeperkingen leiden tot een lagere groei van het bedrijfsresultaat.
In het volgende hoofdstuk zijn de bevindingen en de toetsing van mijn hypotheses opgenomen.
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5.

Bevindingen onderzoek

5.1
Inleiding
In dit hoofdstuk zijn mijn onderzoeksresultaten en de toetsing van mijn hypotheses opgenomen.
De presentatie van het onderzoek is in verschillende delen gesplitst. Eerst wordt de financieringsstructuur behandeld en de relatie met externe versus intercompany leningen, het belastbaar
bedrag, houdstervennootschappen en de mate van in- en uitlenen van geld. Er wordt gestart met
de bevindingen van mijn kwantitatieve onderzoek en/of mijn dossieronderzoek. Erna komen de
resultaten van de interviews. Per deelonderwerp volgt een subconclusie. Hierna volgen de renteaftrekbeperkingen en de relatie met het belastbaar bedrag, de tegenbewijsregelingen, samenloop
tussen de verschillende wetsartikelen en de invloed op de groei van ondernemingen. Ook hier
worden eerst de bevindingen van mijn kwantitatieve onderzoek en/of mijn dossieronderzoek behandeld, vervolgens de interviewresultaten en eindigt iedere paragraaf met een subconclusie. Ten
slotte worden mijn hypotheses behandeld en een samenvatting en conclusies gegeven.
5.2

Financieringsstructuren

5.2.1
Bevindingen
Het eerste onderdeel van mijn onderzoek betreft de financieringsstructuur. Daarvoor wordt een
ratio bepaald om te kunnen werken met financieringsklassen. Hiertoe wordt het vreemd vermogen gedeeld door het geheel aan eigen en vreemd vermogen van een onderneming of een groep
ondernemingen. Het vreemd vermogen is het geheel van externe leningen en intercompany
leningen. In formulevorm:
Financieringsratio = vreemd vermogen/(eigen vermogen + vreemd vermogen)
Zoals in de inleiding gedefinieerd, bestaat het vreemd vermogen uit extern aangetrokken leningen
en intercompany leningen. De ratio is eerst voor de gehele populatie bepaald. Vervolgens is de
populatie onderverdeeld in acht klassen. De eerste vijf klassen zijn 0% – 20% vreemd vermogen,
20% – 40% vreemd vermogen, 40% – 60% vreemd vermogen, 60% – 80% vreemd vermogen en
80% – 100% vreemd vermogen. Bij klasse 6 is het percentage vreemd vermogen minder dan 0%.
Het vreemd vermogen is dan nihil of er is een negatief vreemd vermogen. Bij klasse 7 is het
percentage vreemd vermogen meer dan 100%. Dit betekent dat sprake is van een negatief eigen
vermogen. Bij klasse 8 ontbreekt informatie over het eigen vermogen, de intercompany leningen
en/of externe leningen.
Het onderzoek concentreert zich op financieringsstructuren die economisch rationeel zijn. In mijn
onderzoek wordt daarom gefocust op de klassen 1 tot en met 5. Extreem lage of extreem hoge
ratio’s zijn uitzonderingen. Alleen als de bevindingen er aanleiding toe geven of als specifieke
renteaftrekbeperkingen worden besproken, worden klasse 6, 7 en/of 8 besproken.
Allereerst is onderzocht of de financieringsstructuur bij de onderzoekspopulatie door de jaren
heen wijzigt. Dat blijkt het geval te zijn. In de jaren negentig is een heel fors deel van de populatie met weinig vreemd vermogen gefinancierd. In het nieuwe millennium neemt de financiering
met vreemd vermogen in eerste instantie toe. Dit blijkt uit de verschuiving die plaatsvindt. Het
aantal bedrijven in klasse 1 neemt af en het aantal bedrijven in klasse 2 tot en met 5 neemt toe.
Vervolgens is in 2013 een omgekeerde beweging te zien. Het deel van de populatie met weinig
vreemd vermogen (klasse 1) neemt weer toe. Het aantal bedrijven in de andere klassen neemt af.
De financieringsstructuren in het jaar 2013 zijn vergelijkbaar met de verhoudingen uit de jaren
negentig.
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In aantallen per jaar is de verdeling als volgt:
Klassen

1995

1998

1. 0% - 20%

23.015

13.110

2. 20% - 40%

1.845

842

2005

2008

2013

5.700

6.606

11.024

1.295

1.538

791

3. 40% - 60%

1.669

722

1.204

1.275

687

4. 60% - 80%

1.577

705

1.204

1.287

622

5. 80% - 100%

1.960

1.202

1.515

1.492

681

Totaal

30.066

16.563

10.918

12.198

13.805

Tabel 5.1 Verdeling financieringsratio per jaar in aantallen
In percentages leidt dat tot het volgende beeld:
Klassen

1995

1998

2005

2008

2013

1. 0% - 20%

77%

79%

52%

54%

80%

2. 20% - 40%

6%

5%

12%

13%

6%

3. 40% - 60%

6%

4%

11%

10%

5%

4. 60% - 80%

5%

4%

11%

11%

5%

5. 80% - 100%

7%

7%

14%

12%

5%

Tabel 5.2 Verdeling financieringsratio per jaar in percentages
In tabel 5.1 en 5.2 is de onderverdeling naar financieringsklassen opgenomen per jaar. In 1998
heeft bijvoorbeeld 79% van de ondernemingen tussen de 0% en 20% vreemd vermogen aangetrokken (als verhouding vreemd vermogen ten opzichte van totaal van het eigen vermogen en het
vreemd vermogen). Dit zijn 13.110 ondernemingen.
Grafisch weergegeven leidt dit het volgende:

Staafdiagram 5.1 Relatieve frequentie per financieringsklassen per jaar
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Alle geïnterviewden noemen de tendens dat sinds de kredietcrisis behoudender wordt gefinancierd dan dat voor de crisis het geval was. Voor de kredietcrisis was meer geld op de kapitaalmarkt beschikbaar. Hierdoor was het makkelijk om leningen aan te trekken. De rente was
bovendien relatief laag. Het Bosal-gat versterkte de mogelijkheid om met vreemd vermogen
te financieren. Na de crisis is dit veranderd. Ondernemingen financieren weer conservatiever.
Opgemerkt wordt dat vooral private equity-partijen minder agressief financieren. Voorheen
financierden zij overnames soms tot wel met 90% met vreemd vermogen. Tegenwoordig zijn hun
financieringsratio’s vaak gedaald. Toch geldt de behoudende financiering ook voor andere ondernemingen. Een aantal redenen wordt genoemd. Ondernemingen zijn voorzichtiger geworden en
vrezen voor hun reputatie bij extreme financieringsstructuren. Ook is de druk bij banken
toegenomen als gevolg van Basel II en Basel III en de aangescherpte solvabiliteitseisen. De grote
multinationals geven aan dat het momenteel weer eenvoudiger is om geld aan te trekken en de
rente laag is. Voornamelijk voor de minder grote ondernemingen kan het echter ingewikkeld
of duur zijn om externe bank- of obligatieleningen aan te trekken. De personen die werken met
private equity menen dat een nieuwe markt is ontstaan voor achtergestelde leningen. Beleggers
investeren in deze achtergestelde leningen. Op deze achtergestelde leningen hoeft de rente niet
eens erg hoog te zijn, omdat de rente zich op een historisch dieptepunt bevindt.
Financiering met meer vreemd vermogen betekent in beginsel dat er meer rente ten laste van het
resultaat wordt gebracht. Dit leidt dus tot een lagere belastinggrondslag. Toch moet dit ook niet
worden overdreven. In de jaren dat de financiering met vreemd vermogen toeneemt, is het nog
steeds zo dat een groot deel van de ondernemingen met relatief weinig vreemd vermogen wordt
gefinancierd. In het eerste decennium van dit millennium heeft meer dan de helft van onderzochte
populatie minder dan 20% vreemd vermogen aangetrokken. De crisis en de gevolgen van deze
crisis zorgen ervoor dat ondernemingen weer op het niveau van voor de millenniumwisseling
zitten.
5.2.2
Subconclusie
De financiering van ondernemingen uit de onderzochte populatie varieert door de jaren heen. In
de jaren negentig wordt conservatief gefinancierd. In de jaren nul van het nieuwe millennium is
geld relatief eenvoudig beschikbaar en neemt de financiering toe. Na de kredietcrisis tendeert de
financiering weer naar het niveau van de jaren negentig. Op dit moment is de rente relatief laag
en wordt het voor ondernemingen weer eenvoudiger om geld te lenen.
5.3

Intercompany leningen versus externe leningen

5.3.1
Bevindingen
Financiering met vreemd vermogen kan zowel gebeuren met intercompany leningen als met
extern aangetrokken leningen. Hieronder volgt het aandeel van de externe leningen en de
intercompany leningen:
Klassen

1995

1998

2005

2008

2013

1. 0% - 20%

25%

24%

32%

35%

27%

2. 20% - 40%

18%

20%

37%

40%

22%

3. 40% - 60%

18%

23%

42%

40%

25%

4. 60% - 80%

22%

28%

42%

38%

30%

5. 80% - 100%

28%

35%

44%

36%

37%

Tabel 5.3 Gemiddeld percentage intercompany leningen ten opzichte van de totale leningen per
jaar
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In tabel 5.3 is de financiering met intercompany leningen opgenomen per jaar. In 2005 is bijvoorbeeld 44% van het vreemd vermogen bij ondernemingen met een vreemd vermogen ratio tussen
de 80% - 100% een intercompany lening.
In een grafiek ziet dat er als volgt uit:

Grafiek 5.1 Gemiddeld percentage intercompany leningen ten opzichte van de totale leningen per
jaar
Met betrekking tot de verhouding van het vreemd vermogen betekent dit het volgende:
Klassen

1995

1998

2005

2008

2013

1. 0% - 20%

75%

76%

68%

65%

73%

2. 20% - 40%

82%

80%

63%

60%

78%

3. 40% - 60%

82%

77%

58%

60%

75%

4. 60% - 80%

78%

72%

58%

62%

70%

5. 80% - 100%

72%

65%

56%

64%

63%

Tabel 5.4 Gemiddeld percentage externe leningen ten opzichte van de totale leningen per jaar
In tabel 5.4 is de financiering met extern aangetrokken leningen opgenomen per jaar. In 1998 is
bijvoorbeeld 80% van het vreemd vermogen bij ondernemingen met een vreemd vermogen ratio
tussen de 20% - 40% een externe lening.
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Weergegeven in een grafiek:

Grafiek 5.2 Gemiddeld percentage externe leningen ten opzichte van de totale leningen per jaar
Financiering met intercompany leningen hangt samen met de geconstateerde trend bij de totale financiering. In de beginjaren van dit millennium neemt de financiering met intercompany leningen
in alle klassen relatief sterk toe. Na de crisis (ijkjaar 2013) neemt de financiering met intercompany leningen af en bevindt deze zich weer op het niveau van de jaren negentig. Intercompany
leningen bewegen in Nederland dus mee met de totale financiering van de onderneming.
Het lijkt logisch dat intercompany financiering steeds belangrijker wordt naarmate een onderneming meer schulden heeft. Op enig moment zijn alleen nog gelieerde partijen – zoals de moedermaatschappij of de aandeelhouders – bereid een lening te verstrekken. Voor derden wordt het
risico te groot. Mijn bevindingen ondersteunen deze logica: naarmate ondernemingen met meer
vreemd vermogen zijn gefinancierd, is ook het intercompany deel groter.
De geïnterviewden herkennen de tendens dat naarmate er zwaarder wordt gefinancierd er ook
meer intercompany leningen worden gebruikt bij de financiering van dochters. Wel is het zo dat
er meestal een gebeurtenis nodig is voor grote financieringsarrangementen, zoals een acquisitie.
Vooral aandeelhoudersleningen komen bovenop de van derden aangetrokken financiering. Zij
merken verder op dat externe leningen steeds vaker centraal wordt aangetrokken. Het gevolg is
dat bij de andere concernvennootschappen de omvang van de intercompany leningen
toeneemt. Centralisatie is niet beperkt tot financiering en treasury. Deze tendens is ook waarneembaar met betrekking tot andere functies, zoals inkoop. Bij private equity speelt centralisatie
al lang, maar ook bij andere ondernemingen is steeds vaker een vennootschap (meestal het hoofdkantoor) het gezicht naar de kapitaalmarkt. Het idee is om de efficiency te vergroten en kosten te
besparen. Voordelen zijn het beter kunnen beheren van de vermogenspositie en het bedingen van
een lagere rente. Daarnaast bieden intercompany leningen soms ook andere voordelen. Denk aan
een toenemende flexibiliteit en het optimaliseren ten opzichte van lokale regelgeving. Ten slotte
gaat van schulden een disciplinerende werking uit op het lokale management.
De geïnterviewden merken op dat de aftrekbaarheid van rente op de intercompany leningen een
groot aandachtspunt is. Vooral bij private equity worden de discussies met de fiscus als zwaar
65

ervaren. De geïnterviewden menen dat het geld vaak op het centrale, hoogste niveau als eigen
vermogen binnen komt. Private equity partijen structureren dit eigen vermogen dusdanig binnen
het concern dat op Nederlands niveau vreemd vermogen wordt gepresenteerd.
Bij andere ondernemingen is vaak een verband te leggen tussen de lening op Nederlands niveau
en de uiteindelijk extern aangetrokken lening. Alle geïnterviewden zijn van mening dat als de
schuld (uiteindelijk) extern is aangetrokken er (ergens) renteaftrek moet kunnen plaatsvinden. In
het begin reageerden ondernemingen geïrriteerd als de fiscus de renteaftrek op intercompany leningen weigert. Inmiddels went men aan het feit dat deze discussies worden gevoerd. In de markt
is men ervan doordrongen dat voor de fiscale aftrek de zakelijkheid van de financieringsstructuur
een aandachtspunt is. Daar komt bij dat ook in het buitenland steeds meer renteaftrekbeperkingen
voor intercompany leningen zijn geïntroduceerd.
Bij intercompany leningen is het streven deze leningen te alloceren aan de activa (debt push
down). Veel bedrijven willen zoveel mogelijk debt push downs verrichten. Bij een joint venture is deze mogelijkheid dikwijls beperkt. Ook de allocatie van leningen aan emerging markets
wordt als moeilijk beschouwd. Over de invloed van de fiscaliteit wordt verschillend gedacht. De
personen uit de private equity menen dat de fiscale aftrekbaarheid amper een rol speelt bij de
financieringsbeslissingen. Zoals een van hen aangeeft, is de internal rate of return (het verwachte rendement) doorslaggevend.174 De andere geïnterviewden merken op dat de (Nederlandse)
fiscale wetgeving een preventief effect heeft. Soms wordt echter geaccepteerd dat de rente op een
interne schuld niet aftrekbaar is. Het is goedkoper om eigen leningen te verstrekken en die rente
niet in aftrek te brengen dan externe leningen aan te trekken en de gehele rente aan een derde te
betalen (cash flow-technisch minder aantrekkelijk).
5.3.2
Subconclusie
Intercompany leningen bewegen bij de onderzochte populatie mee met de totale financiering.
Naarmate er meer wordt geleend, nemen de intercompany leningen toe. Dit geldt zowel in de tijd
als per financieringsstructuur. Daarnaast is een tendens dat de financieringsfunctie binnen een
concern steeds vaker wordt gecentraliseerd. Ondernemingen proberen intercompany leningen
zoveel mogelijk te alloceren aan de activa en de cash flows (debt push downs). Ook de mate van
aftrekbaarheid van de rente speelt een rol bij deze financieringsbeslissingen, met uitzondering
van private equity-partijen.

174
Een kanttekening wordt nog wel geplaatst. Bij verkoop van een target is het vervelend als met de fiscus nog een discussie loopt over de aftrekbaarheid van de rente. Deze onzekerheid wordt in de prijs verdisconteerd of de verkoper geeft een
garantie af. Het marginale voordeel (renteaftrek) weegt in die gevallen niet op tegen het nadeel (beperking van de winst).
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5.4

Belastbaar bedrag

5.4.1
Bevindingen
Nu volgt de relatie tussen de financieringsstructuur en het belastbaar bedrag. Een verrassende
bevinding: er lijkt amper een relatie te zijn tussen de financieringsstructuur en het belastbaar
bedrag. Zowel bij een positief belastbaar bedrag als bij een negatief belastbaar bedrag komt een
heel lichte financieringsratio vaak voor. Een zeer zware financieringsratio (met veel renteaftrek)
leidt niet altijd tot een negatief belastbaar bedrag. De verhouding tussen bedrijven met een positief en een negatief belastbaar bedrag blijft overigens door de jaren heen behoorlijk constant:
Klassen

1995

1998

2005

2008

2013

1. 0% - 20%

75%

77%

52%

53%

76%

2. 20% - 40%

8%

7%

14%

15%

8%

3. 40% - 60%

6%

6%

12%

12%

6%

4. 60% - 80%

5%

5%

11%

11%

5%

5. 80% - 100%

6%

6%

11%

10%

5%

Tabel 5.5 Relatieve frequentie per financieringsklasse en positief belastbaar bedrag
In tabel 5.5 is de verhouding tussen de financieringsklasse en het positief belastbaar bedrag
opgenomen per jaar. In 2008 heeft bijvoorbeeld 53% van de ondernemingen met een positief
belastbaar bedrag tussen de 0% en 20% externe leningen aangetrokken (als verhouding vreemd
vermogen ten opzichte van het eigen vermogen en het vreemd vermogen).
Klassen

1995

1998

1. 0% - 20%

79%

82%

2. 20% - 40%

4%

3%

2005

2008

2013

52%

56%

83%

10%

10%

4%

3. 40% - 60%

4%

3%

10%

9%

4%

4. 60% - 80%

5%

4%

11%

10%

4%

5. 80% - 100%

8%

8%

17%

15%

5%

Tabel 5.6 Relatieve frequentie per financieringsklasse en negatief belastbaar bedrag
In tabel 5.6 is de verhouding tussen de financieringsklasse en het negatief belastbaar bedrag
opgenomen per jaar. In 2008 heeft bijvoorbeeld 56% van de ondernemingen met een negatief
belastbaar bedrag tussen de 0% en 20% externe leningen aangetrokken (als verhouding vreemd
vermogen ten opzichte van het eigen vermogen en het vreemd vermogen).
Grafisch weergegeven leiden beide tabellen tot de volgende staafdiagram:
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2013 neg bb
2013 pos bb
2008 neg bb
2008 pos bb

0% - 20%

2005 neg bb

20% - 40%

2005 pos bb

40% - 60%
60% - 80%

1998 neg bb

80% - 100%

1998 pos bb
1995 neg bb
1995 pos bb
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Staafdiagram 5.2 Relatieve frequentie per financieringsklasse en per positief en negatief
belastbaar bedrag
Ook het merendeel van de geïnterviewden denkt dat de relatie tussen het belastbaar bedrag en de
allocatie van de financiering niet aanwezig of zeer beperkt is. Opnieuw valt een onderscheid te
maken tussen de personen betrokken bij private equity en de overige personen. De eerste groep
meent dat er geen enkele relatie is op het moment dat de schulden worden gealloceerd binnen de
onderneming, bij extern aangetrokken leningen noch bij intercompany leningen. De tweede groep
staat daar iets genuanceerder in en merkt op dat minder snel een debt push down plaatsvindt bij
(verwachte) verliezen. Met name de bedrijfsfiscalisten menen dat een hoog belastbaar bedrag
in combinatie met een relatief hoog belastingtarief leidt tot debt push downs. Allemaal merken
zij op dat in principe de schulden op het juiste niveau horen en bij voorkeur tegenover de activa
staan (debt push down). Bovendien geldt voor extern aangetrokken leningen dat banken zekerheden willen vestigen op de activa. Overigens is bij achtergestelde leningen een andere tendens
waarneembaar. Daar willen de geldverstrekkers zo dicht mogelijk op de cash flows zitten. Bij de
allocatie van leningen is het uitgangspunt dat de rente ergens aftrekbaar moet zijn, zeker bij extern aangetrokken leningen. De geïnterviewden merken ook op dat verliezen met eigen vermogen
kunnen worden gefinancierd. Het voordeel van een intercompany lening is echter dat er betere
verhaalsmogelijkheden zijn bij faillissement en dat het lokale management een ander signaal
krijgt. Toch kan niet onbeperkt met vreemd vermogen worden gefinancierd. Derden, zoals
crediteuren en opdrachtgevers van aanbestedingen, kijken kritisch naar de vermogenspositie. Bij
teveel vreemd vermogen heeft een dochtervennootschap daarvan last bij de uitoefening van haar
ondernemingsactiviteiten.
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5.4.2
Subconclusie
Op basis van de kwantitatieve data is er bij de onderzochte populatie geen relatie tussen het belastbaar bedrag en de financieringsstructuur. De geïnterviewden menen dat geprobeerd wordt om
vooral debt push downs te laten plaatsvinden en de schulden te alloceren aan de activa en cash
flows. Voornamelijk de bedrijfsfiscalisten houden hierbij rekening met het belastbaar bedrag.
5.5

Houdstervennootschappen

5.5.1
Bevindingen
Het volgende deel van mijn onderzoek ziet op de houdstervennootschappen. Houdstervennootschappen zijn als volgt geselecteerd. Een houdstervennootschap wordt op grond van art 20 lid 4
Wet VpB als zodanig aangemerkt. In dit onderzoek wordt daarnaast toegevoegd dat haar activa
voor 90% of meer uit deelnemingen bestaan. Op deze wijze worden houdstervennootschappen
met substantiële financieringsactiviteiten uitgesloten.175
Allereerst de wijze van financiering van houdstervennootschappen in vergelijking met de totale
populatie:
Klassen

Houdsters

Totaal

1. 0% - 20%

69%

52%

2. 20% - 40%

6%

12%

3. 40% - 60%

4%

11%

4. 60% - 80%

7%

11%

5. 80% - 100%

15%

14%

Tabel 5.7 Relatieve frequentie houdstervennootschappen en totale populatie per financieringsklasse
In tabel 5.7 is de verdeling over de financieringsklassen voor houdsters en voor de gehele populatie opgenomen. Van de houdstervennootschappen is bijvoorbeeld 69% gefinancierd met 0% 20% vreemd vermogen, terwijl deze financieringsverhouding voor de gehele populatie slechts bij
52% voorkomt.
Weergegeven in staafdiagrammen:

Staafdiagram 5.3 Relatieve frequentie houdstervennootschappen en totale populatie per financieringsklasse
175
Deze definitie wijkt dus af van de definitie uit art. 20 lid 4. Vermoedelijk is een groot deel van de houdstervennootschappen geconcentreerd bij het APA/ATR-team waardoor de populatie relatief beperkt is. In 2005 zijn dit 500 vennootschappen. In 2008 en 2013 is de populatie echter beperkt tot enkele tientallen vennootschappen. Dit zijn te weinig
vennootschappen om valide conclusies te kunnen trekken. Mijn onderzoek is daarom beperkt tot 2005.
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Klassen

Houdsters

Totaal

1. 0% - 20%

66%

32%

2. 20% - 40%

89%

37%

3. 40% - 60%

87%

42%

4. 60% - 80%

89%

42%

5. 80% - 100%

86%

44%

Tabel 5.8 Relatieve omvang intercompany leningen houdstervennootschappen en totale populatie
per financieringsklasse
In tabel 5.8 is de financiering met intercompany leningen opgenomen per jaar. In de financieringsklasse 20% - 40% is bijvoorbeeld 89% van het aangetrokken vreemd vermogen bij een
houdstervennootschap een intercompany lening, terwijl de omvang van de intercompany leningen
bij de gehele populatie 37% betreft. De tabel opgenomen in een staafdiagram:

Staafdiagram 5.4 Relatieve omvang intercompany leningen houdstervennootschappen en totale
populatie per financieringsklasse
Opvallend is dat houdstervennootschappen meestal met veel eigen vermogen zijn gefinancierd:
de houdstervennootschappen zijn vaker aanwezig in klasse 1 dan dat voor de totale populatie het
geval is. Als houdstervennootschappen met leningen worden gefinancierd, dan zijn dat bijna alleen maar intercompany leningen. Houdstervennootschappen trekken amper leningen bij externe
partijen aan.
Vervolgens het belastbaar bedrag van houdstervennootschappen:
Klassen VV houdsters

Belastbaar bedrag

1.

0%

-

20%

Positief

2.

20%

-

40%

Negatief

3.

40%

-

60%

Negatief

4.

60%

-

80%

Negatief

5.

80%

100%

Negatief

-

Tabel 5.9 Houdsters en het belastbaar bedrag
Alleen houdstervennootschappen in klasse 1 hebben een positief belastbaar bedrag. De houdstervennootschappen in de andere klassen hebben een negatief belastbaar bedrag. Een houdstervennootschap ontvangt alleen vrijgestelde deelnemingsresultaten. Bij kosten (zoals rente) volgt dan
al snel een fiscaal verlies. Naarmate er zwaarder wordt gefinancierd (en er dus meer rentekosten
zijn), wordt dat verlies sneller gerealiseerd.
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De geïnterviewden merken op dat bij Nederlandse houdsters met buitenlandse dochters zoveel
mogelijk wordt geprobeerd de rentelasten te alloceren aan de dochters. Er is geen enkel belang
de rentelasten in Nederland te laten vallen, omdat de rentelasten effectief niet in aftrek gebracht
kunnen worden (maar de rentebaten misschien wel elders worden belast). Opnieuw worden de
argumenten genoemd betreffende de juiste allocatie van schulden ten opzichte van activa (debt
push down) en cash flows. Bij buitenlandse houdsterstructuren hangt het er vanaf. Bij een buitenlands fiscaal consolidatieregime is het fiscaal minder relevant aan welke vennootschap de schuld
gealloceerd wordt. Als er geen fiscaal consolidatieregime is, wordt meestal eerst gekeken of de
lokale operationele werkmaatschappij met schuld gefinancierd kan worden. Pas als dat niet kan,
trekt de houdstervennootschap het vreemd vermogen aan.
5.5.2
Subconclusie
De financiering van houdstervennootschappen binnen de onderzochte populatie wijkt af. Zij zijn
met veel meer eigen vermogen gefinancierd dan dat het geval bij de gehele populatie. Bovendien
trekken zij relatief veel intercompany leningen aan. Het gevolg is dat alleen houdstervennootschappen in klasse 1 een positief belastbaar bedrag hebben. Deze bevindingen bevestigen de
wens om tot debt push downs te komen.
5.6

Nettofinanciering

5.6.1
Bevindingen
Naast de omvang van de (bruto)financieringsstructuren is het van belang om naar de nettofinanciering te kijken. Niet alleen de omvang van de inkomende leningen is belangrijk, maar ook het
deel dat door bedrijven wordt uitgeleend. Rentelasten worden dan gecompenseerd met rentebaten. Daarom nu eerst de nettofinanciering voor de gehele populatie:
Nettofinanciering

1995

1998

2005

2008

2013

83%

83%

63%

31%

66%

Tabel 5.10 Compensatie rentelasten met rentebaten totale populatie
In tabel 5.10 is de nettofinanciering – oftewel de verhouding tussen het in- en het uitlenen (en de
mate waarin de rentelasten worden gecompenseerd) – opgenomen voor de gehele populatie. In
1995 en 1998 wordt bijvoorbeeld 83% van de rentelasten van de gehele populatie
gecompenseerd met rentebaten. In een grafiek weergegeven:

Grafiek 5.3 Compensatie rentelasten met rentebaten totale populatie
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In de jaren negentig wordt nog meer dan 80% van de rentelasten in Nederland gecompenseerd
met rentebaten. Dit percentage neemt in het nieuwe millennium in eerste instantie sterk af. Netto
wordt steeds meer rente ten laste van het Nederlandse resultaat gebracht. In 2013 vindt een
trendbreuk plaats: er wordt weer meer uitgeleend met als gevolg meer rentebaten.
Vervolgens de relatie tussen het uitlenen en de mate waarin een onderneming is gefinancierd:
Klassen

1995

1998

2005

2008

2013

1. 0% - 20%

178%

156%

135%

77%

96%

2. 20% - 40%

52%

67%

48%

29%

72%

3. 40% - 60%

66%

57%

84%

29%

35%

4. 60% - 80%

38%

29%

67%

19%

46%

5. 80% - 100%

86%

77%

50%

48%

85%

Tabel 5.11 Compensatie rentelasten met rentebaten per financieringsklasse
In tabel 5.11 is de nettofinanciering opgenomen per financieringsklasse. In 2013 wordt bijvoorbeeld in de klasse 20 – 40% vreemd vermogen 72% van de rentelasten gecompenseerd met
rentebaten. In 2005 wordt in de klasse 0% - 20% vreemd vermogen 135% van de rentelasten
gecompenseerd met rentebaten. Dat betekent dat er meer rentebaten zijn dan rentelasten. Deze
data opgenomen in een grafiek:

Grafiek 5.4 Compensatie rentelasten met rentebaten per financieringsklasse
Met name de heel licht met vreemd vermogen gefinancierde ondernemingen (klasse 1) blijken
veel uit te lenen. Bij hen is de omvang van de rentebaten in de jaren 1995, 1998 en 2005 zelfs
hoger dan de omvang van de rentelast. Ook lenen de heel zwaar met vreemd vermogen gefinancierde ondernemingen (klasse 5) relatief vaak uit. Met deze rentebaten worden de rentelasten
gecompenseerd.
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Nu volgt de relatie met het belastbaar bedrag:
1995

1998

2005

2008

2013

Positief

107%

98%

85%

38%

84%

Negatief

47%

60%

46%

25%

54%

Tabel 5.12 Compensatie rentelasten met rentebaten per belastbaar bedrag
In tabel 5.12 is de nettofinanciering opgenomen per belastbaar bedrag. In 2005 wordt bijvoorbeeld bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag 85% van de rentelasten gecompenseerd met rentebaten. Deze data leiden tot de volgende grafiek:

Grafiek 5.5 Compensatie rentelasten met rentebaten per belastbaar bedrag
Opvallend: vooral ondernemingen met een positief belastbaar bedrag lenen uit. Ondernemingen
met een negatief belastbaar bedrag compenseren deze verliezen niet met rentebaten. Verrassend,
want hiermee kunnen de verliezen (gedeeltelijk) worden gecompenseerd.
Ten slotte de combinatie van de data opgenomen in de twee volgende tabellen.
Klassen

1995

1998

2005

2008

2013

1. 0% - 20%

221%

208%

164%

99%

143%

2. 20% - 40%

48%

63%

61%

36%

92%

3. 40% - 60%

73%

60%

54%

36%

46%

4. 60% - 80%

24%

27%

80%

38%

34%

5. 80% - 100%

101%

83%

92%

31%

105%

Tabel 5.13 Compensatie rentelasten met rentebaten per financieringsklasse bij een positief
belastbaar bedrag
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Klassen

1995

1998

2005

2008

2013

1. 0% - 20%

103%

93%

103%

55%

69%

2. 20% - 40%

55%

74%

37%

14%

62%

3. 40% - 60%

54%

49%

29%

22%

25%

4. 60% - 80%

57%

33%

52%

11%

50%

5. 80% - 100%

24%

57%

17%

70%

66%

Tabel 5.14 Compensatie rentelasten met rentebaten per financieringsklasse bij een negatief
belastbaar bedrag
In tabel 5.13 en 5.14 is de nettofinanciering opgenomen per belastbaar bedrag en per financieringsklasse. In 2005 wordt bijvoorbeeld bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag
in de financieringsklasse 0% - 20% vreemd vermogen 164% van de rentelasten gecompenseerd
met rentebaten. Er zijn dan dus meer rentebaten dan rentelasten. In 2005 wordt bijvoorbeeld 29%
van de rentelasten gecompenseerd met rentebaten bij ondernemingen met een negatief belastbaar
bedrag in de financieringsklasse 40% - 60%.
Beide tabellen gecombineerd in de volgende staafdiagram:

Staafdiagram 5.5 Compensatie rentelasten met rentebaten bij een positief en negatief belastbaar
bedrag per financieringsklasse
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Twee tendensen zijn tot nu toe waargenomen bij de onderzochte populatie. Ondernemingen met
een positief belastbaar bedrag lenen meer uit dan ondernemingen met een negatief belastbaar
bedrag en licht gefinancierde ondernemingen (klasse 1) lenen meer uit dan zwaar gefinancierde
ondernemingen, met uitzondering van de zeer zwaar gefinancierde ondernemingen (klasse 5). De
eerder geconstateerde tendensen komen nog sterker naar voren als de financieringsklasse wordt
gecombineerd met het belastbaar bedrag. Bij heel licht gefinancierde bedrijven (klasse 1) wordt
het meeste uitgeleend. Zoals gezegd wordt dit wel minder gedurende de jaren. Bedrijven met
een positief belastbaar bedrag en een heel zware financieringsratio (klasse 5) lenen ook fors uit.
Alleen in 2008 is deze waarneming minder sterk. Bij ondernemingen met een negatief belastbaar
bedrag is het beeld wat diffuus. Hoewel ook daar de heel licht gefinancierde ondernemingen
(klasse 1) relatief het meeste uitlenen, vindt uitleen ook in andere klassen plaats. Grosso modo
wordt minder uitgeleend dan dat de ondernemingen met een positief belastbaar bedrag doen. De
mate van uitlenen varieert nogal door de jaren heen.
De geïnterviewden merken op dat vooral wordt in- en uitgeleend als de financieringsfunctie is
gecentraliseerd binnen de groep. Zij denken dat deze centralisatie – zoals beschreven – de afgelopen jaren is toegenomen. Ook zien de geïnterviewden een toename van het aantal cash pools.
Vooral bij buitenlandse ondernemingen is de gecentraliseerde functie meestal niet in Nederland
gesitueerd. Het Nederlandse tarief is relatief hoog en andere landen kennen flexibelere
wetgeving.
5.6.2
Subconclusie
Voornamelijk ondernemingen met een positief belastbaar bedrag compenseren hun rentelasten
met rentebaten. Naarmate zij met minder vreemd vermogen zijn gefinancierd, is deze waarneming sterker. Zeer zwaar gefinancierde ondernemingen lenen ook veel geld uit. Ondernemingen
met een negatief belastbaar bedrag lenen veel minder geld uit. Zij creëren geen rentebaten om
hun verliezen te compenseren.
5.7

Renteaftrekbeperkingen impact

5.7.1
Bevindingen
Het volgende onderdeel van mijn onderzoek betreft de renteaftrekbeperkingen. Even ter herinnering het overzicht per jaar:
Artikel

1995

1998

2005

2008

2013

10a

nee

ja

ja

ja

ja

10d

nee

nee

ja

ja

nee

131

nee

nee

nee

nee

ja

15 lid 4&5/15ad

nee

ja

ja

nee

ja

Tabel 5.15 Overzicht renteaftrekbeperkingen per jaar
Allereerst de impact die de renteaftrekbeperkingen hebben gedurende de jaren. Voor art. 10a is
1998 het eerste jaar en voor art. 10d is 2005 het eerste jaar:
1998

2005

2008

2013

Art. 10a

100%

15.281%

15.094%

9.814%

Art. 10d

n.v.t.

100%

96%

n.v.t.

Tabel 5.16 Relatieve omvang niet-aftrekbare rente
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In tabel 5.16 is de impact van de renteaftrekbeperkingen opgenomen. Daartoe is de desbetreffende renteaftrekbeperking voor het eerste jaar op 100% gezet. Voor art. 10a is 1998 het eerste
jaar en voor art. 10d is 2005 het eerste jaar. Vervolgens is de groei (en dus het belang) van de
renteaftrekbeperking opgenomen. Voor bijvoorbeeld art. 10a is de impact in 1998 (het eerste
jaar) op 100% gezet. De impact in latere jaren is veel forser: in 2005 is bijvoorbeeld de impact
ten opzichte van 1998 toegenomen naar 15.281%.
Vanaf 2007 heeft art. 10a een aantal wijzigingen ondergaan. Zie ook het overzicht zoals opgenomen in de onderzoeksopzet:
Jaar

1995

1998

2005

2008

2013

Artikel

geen

10a

10a

10a

10a

Schuldig gebleven dividend

n.v.t

altijd

altijd

verbonden

verbonden

Externe acquisitie

n.v.t

nee

nee

ja

ja

Tegenbewijs belastingplichtige

n.v.t

ja

ja

ja

ja

Tegenbewijs inspecteur

n.v.t

nee

nee

ja

ja

Tabel 5.17 Overzicht wijzigingen art. 10a
Waar in 1998 de omvang van art. 10a beperkt is, verandert dat in het nieuwe millennium. De
niet-aftrekbare rente neemt relatief aanzienlijk toe voor de latere jaren. De uitbreiding van de
besmette rechtshandelingen met de externe acquisitie komt in de cijfers niet terug. Wellicht
omdat de tegenbewijsregeling dikwijls van toepassing is. Daartegen pleit een daling in 2013. Een
verklaring zou kunnen zijn dat gedurende de crisis minder externe acquisities plaatsvinden. Vanaf
het jaar 2004 is art. 10d ingevoerd, de thin capitalization-regel. De omvang van de in aftrek beperkte rente op grond van de thin capitalization-regel is bij de onderzochte populatie
redelijk constant voor de jaren 2005 en 2008.
De jaren 1998, 2005 en 2013 kennen een rentetemporiseringsmaatregel voor overnameholdings,
art. 15 lid 4 en 5 en art. 15ad. Daarbij moet worden opgemerkt dat de maatregel in de tijd verschilt. Samengevat zoals opgenomen in de onderzoeksopzet:
Jaar

1995

1998

2005

2008

2013

Artikel

geen

14 lid 4&5

15ad

geen

15ad

Extrene acquisitie

n.v.t

nee

nee

n.v.t.

ja

Verbonden rente

n.v.t

ja

ja

n.v.t.

ja

Gezonde financieringsescape

n.v.t

nee

nee

n.v.t.

ja

Tabel 5.18 Overzicht wijzigingen rentetemporiseringsmaatregel overnameholdings
Het effect van art. 15ad is niet meetbaar, omdat dit artikel de afgelopen jaren is gewijzigd, afgeschaft en vervolgens opnieuw ingevoerd. Er is veel beperkter data beschikbaar, minder ondernemingen worden getroffen en de belangen zijn kleiner. Een aantal verklaringen is denkbaar. Zo
komen bij de rentetemporiseringsmaatregel voor overnameholdings zowel positieve bedragen als
negatieve bedragen voor. Als de winst voldoende is, kan immers getemporiseerde rente in aftrek
worden gebracht. Daarnaast gaat waarschijnlijk een preventief effect uit van de maatregel. Belastingplichten zorgen bij het opzetten van de financieringsstructuur dat zij er niet onder vallen.
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Het effect van art. 13l is kwantitatief niet te meten, omdat 2013 het jaar is wanneer het artikel is
ingevoerd.
Volgens de geïnterviewden is art. 10a de belangrijkste renteaftrekbeperking. Art. 10a speelt vooral bij externe acquisities. Met betrekking tot de andere rechtshandelingen van art. 10a menen de
geïnterviewden dat vooral een preventief effect uitgaat van het wetsartikel. Belastingplichtigen
proberen niet getroffen te worden. Art. 15ad speelt natuurlijk ook bij externe acquisities. De regels passen meestal bij de commerciële verwachtingen en bij de huidige financieringsstructuren,
zeker bij tussentijdse aflossingen van de leningen. De geïnterviewden begrijpen de invoering van
art. 13l: er was een terechte vrees dat als gevolg van het Bosal-gat de Nederlandse grondslag afnam. Art. 13l wordt echter erg ingewikkeld gevonden: uitermate complex, veel onzekerheid en de
uitkomst kan als gevolg van de mathematische methode soms erg onredelijk zijn. De onzekerheid
ziet met name op onduidelijkheden over de vereiste aansturende functie en informatie die noodzakelijk is om de 13l-analyse te kunnen opstellen. Je moet heel diep de structuur in om de
rekensom te kunnen maken. Vooral bij overnames ontbreekt rond het overnametijdstip vaak nog
die informatie. De uitkomst is ongewis, moeilijk uit te leggen aan de onderneming, wijzigt jaarlijks als gevolg van oorzaken die niets te maken hoeven te hebben met financiering en kan
afwijken van wat als economisch logisch wordt beschouwd.176 Vooral de AMvB wordt als zeer ingewikkeld beschouwd. Genoemd wordt dat alle concerns weleens reorganiseren en dat daarom de
AMvB eigenlijk altijd wel van toepassing is. Als een ander belangrijk nadeel wordt de beperkte
reparatie van het goodwill-gat ervaren. Deze rechtsonzekerheid leidt tot veel weerstand bij de geïnterviewden. Omdat de rechtsonzekerheid zo groot is, is de preventieve werking onduidelijk. De
uitkomsten zijn immers ongewis. Voor art. 10a en 15ad is dat anders: daarbij is informatie van de
dochter minder noodzakelijk en de onderliggende principes worden als logisch ervaren. De geïnterviewden geven dan ook aan dat de preventieve werking van deze artikelen groot is en dat zij
proberen binnen de kaders van de onderliggende principes te blijven. Bij een overname kunnen
adviseurs hun klanten dan ook wel zekerheid geven over de werking van art. 10a en 15ad, maar
niet over de gevolgen van art. 13l.
5.7.2
Subconclusie
In het verleden was art. 10d van groot belang. Art. 10a is tegenwoordig veruit de belangrijkste
renteaftrekbeperking; zowel qua impact als voor de praktijk. Art. 10a speelt vaak bij externe
acquisities. Daarnaast is er een preventief effect bij de andere besmette rechtshandelingen van het
artikel. Ook art. 15ad is een aandachtspunt bij externe acquisities. De impact is echter aanzienlijk
minder groot, omdat de genoemde financieringsverhoudingen als reëel worden ervaren. Art. 13l
wordt in de praktijk als extreem ingewikkeld ervaren. Hierdoor blijft in het midden wat
het preventieve effect is.
5.8

Renteaftrekbeperkingen en belastbaar bedrag

5.8.1 Bevindingen
Nu volgt de relatie tussen de renteaftrekbeperkingen en het belastbaar bedrag:

176
Zo wordt bijvoorbeeld genoemd dat bij reorganisaties de rente – afhankelijk van de juridische stappen – juist wel of
juist niet aftrekbaar is, terwijl het eindresultaat hetzelfde is. Ook wordt de termijn van twaalf maanden van art. 13l lid 5
als relatief kort ervaren, vooral bij een grote, complexe overname gevolgd door een integratie in de structuur.
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Positief

Negatief

1998

2005

2008

2013

Art. 10a

39%

12%

4%

20%

Art. 10d

n.v.t.

0%

1%

n.v.t.

Art. 10a

61%

64%

73%

80%

Art. 10d

39%

12%

4%

20%

Totaal

100%

100%

100%

100%.

Tabel 5.19 Relatieve omvang niet-aftrekbare rente per belastbaar bedrag
In tabel 5.19 is de omvang van de niet-aftrekbare rente opgenomen per renteaftrekbeperking en
onderverdeeld naar positief en negatief belastbaar bedrag. Deze rente is dus inbegrepen in het
belastbaar bedrag, want deze rente komt niet in aftrek. In 2005 is van de totale niet-aftrekbare
rente 12% te vinden bij ondernemingen met een positief bedrag waar art. 10a van toepassing is.
En 64% van de niet-aftrekbare rente in dat jaar is te vinden bij ondernemingen met een negatief
belastbaar bedrag waar art. 10a van toepassing is. Uit deze percentages blijkt dat art. 10a de
belangrijkste aftrekbeperking is, gevolgd door art. 10d.
Voor alle soorten renteaftrekbeperkingen geldt dat ondernemingen met een positief belastbaar
bedrag veel minder worden geraakt dan ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag. Art.
10a speelt zowel bij ondernemingen met een negatief als een positief belastbaar bedrag geregeld.
De impact is groter bij negatieve belastbare bedragen. Art. 10d komt vooral bij verlieslatende
ondernemingen voor. Zowel art. 10a als art. 10d treffen vaker ondernemingen met een negatief
belastbaar bedrag en een negatief eigen vermogen. Dit is verklaarbaar, omdat verlieslatende
ondernemingen met veel meer intercompany leningen zijn gefinancierd. Een procyclisch, zichzelf
versterkend effect treedt op: verlieslatende ondernemingen kunnen hun rente beperkter kwijt dan
winstgevende ondernemingen. Een ongewenst effect naar mijn mening: de fiscaliteit vergroot
hun malaise. Dat komt ook doordat verliesverrekeningstermijnen zijn ingevoerd: zelfs als de
rente wel aftrekbaar zou zijn (en het verlies wordt vergroot), verdampt dit verlies waarschijnlijk
vervolgens.
In de volgende tabel is de relatieve beperking van de rente beperkt op grond van art. 10a gecombineerd met de financieringsklasse. Hieraan is financieringsklasse 7 (negatief eigen vermogen)
toegevoegd:
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Klassen

Belastbaar
bedrag

1998

2005

% klassen

& beperking

% klassen

% beperking

37%

10%

23%

2%

3%

9%

6%

0%

3%

10%

5%

13%

4. 60% - 80%

2%

1%

5%

0%

5. 80% - 100%

3%

0%

5%

0%

37%

3%

20%

3%

1%

0%

4%

17%

1%

0%

4%

0%

4. 60% - 80%

2%

17%

4%

1%

5. 80% - 100%

4%

31%

7%

54%

6%

18%

16%

8%

1. 0% - 20%
2. 20% - 40%
3. 40% - 60%

Positief

1. 0% - 20%
2. 20% - 40%
3. 40% - 60%

7. 0% - 20%

Klassen

Negatief

Negatief

Belastbaar
bedrag

2008

2013

% klassen

& beperking

% klassen

% beperking

25%

3%

34%

2%

7%

1%

3%

2%

6%

0%

3%

11%

4. 60% - 80%

5%

0%

2%

4%

5. 80% - 100%

5%

1%

2%

2%

1. 0% - 20%

22%

2%

41%

11%

2. 20% - 40%

4%

1%

2%

13%

3%

5%

2%

44%

4. 60% - 80%

4%

44%

2%

10%

5. 80% - 100%

6%

7%

3%

2%

13%

36%

6%

1%

1. 0% - 20%
2. 20% - 40%
3. 40% - 60%

3. 40% - 60%

7. 0% - 20%

Positief

Negatief

Negatief

Tabel 5.20 Relatieve omvang niet-aftrekbare art. 10a-rente per belastbaar bedrag en
financieringsklasse.
In tabel 5.20 is de verdeling van de niet-aftrekbare 10a-rente opgenomen per belastbaar bedrag
en per financieringsklasse. Deze verdeling wijkt af van de verdeling van de totale populatie. In
bijvoorbeeld 2005 heeft weliswaar 23% van de populatie een positief belastbaar bedrag en een
financieringsverhouding van 0% - 20%, terwijl maar 2% van de niet-aftrekbare 10a-rente in dit
deel van de populatie te vinden is.
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Klassen

Belastbaar
bedrag

2005

2008

% klassen

& beperking

% klassen

% beperking

1. 0% - 20%

23%

0%

34%

0%

2. 20% - 40%

6%

0%

3%

0%

5%

0%

3%

0%

4. 60% - 80%

5%

0%

2%

1%

5. 80% - 100%

5%

0%

2%

3%

20%

0%

22%

0%

4%

0%

43%

0%

4%

0%

3%

0%

4. 60% - 80%

4%

2%

4%

5%

5. 80% - 100%

7%

65%

6%

2%

16%

32%

13%

91%

Positief

3. 40% - 60%

1. 0% - 20%
2. 20% - 40%
Negatief

3. 40% - 60%

Negatief

7. 0% - 20%

Tabel 5.21 Relatieve omvang niet-aftrekbare art. 10d-rente per belastbaar bedrag en
financieringsklasse
In tabel 5.21 is de verdeling van de niet-aftrekbare 10d-rente opgenomen per belastbaar bedrag
en per financieringsklasse en wordt vergeleken met de verdeling van de totale populatie. In
bijvoorbeeld 2005 heeft 23% van de populatie een positief belastbaar bedrag en een financieringsverhouding van 0% - 20% terwijl maar 0% van de niet-aftrekbare 10d-rente in dit deel van
de populatie te vinden is.
Geconcludeerd kan worden dat de verdeling van de renteaftrekbeperkingen afwijkt van de verdeling van de populatie. Bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag komt art. 10a vaak
voor bij de ondernemingen die relatief licht zijn gefinancierd (klasse 1, 2 en 3). Bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag komt art. 10a juist vooral voor bij zwaar gefinancierde
ondernemingen (klasse 4, 5 en 7).
Art. 10d komt bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag eigenlijk alleen maar voor
als zij zwaar zijn gefinancierd (klasse 5). Een heel groot deel van de renteaftrekbeperking van art.
10d slaat neer bij zwaar gefinancierde, verlieslatende ondernemingen (klasse 5 en 7).
Hierna volgt een verdieping van art. 10a en art. 10d. Van art. 13l en art. 15ad is zoals gezegd te
weinig data beschikbaar. Eerst is de frequentie van art. 10a en 10d bepaald binnen de populatie:
Jaar

1998

%

2005

%

2008

%

2013

%

Geen 10a

20,140

99,57%

14.610

99,09%

15.701

99,13%

15.624

98,52%

Wel 10a

87

0,43%

134

0,91%

138

0,87%

235

1,48%

Totaal

20.227

100,00%

14.744

100,00%

15.839

100,00%

15.859

100,00%

Tabel 5.22 Frequentie art. 10a ten opzichte van de hele populatie
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In tabel 5.22 is de frequentie van art. 10a ten opzichte van de populatie opgenomen. In bijvoorbeeld 2013 speelt art. 10a 235 maal oftewel in 1,48% van de populatie. Art. 10a komt dus niet
heel vaak voor.
Jaar

2005

%

2008

%

Geen 10d

14.480

98,21

15.658

98,86%

Wel 10d

264

nee

181

1,14%

Totaal

14.744

100,00%

15.839

100,00%

Tabel 5.23 Frequentie art. 10d ten opzichte van de hele populatie
In tabel 5.23 is de frequentie van art. 10d ten opzichte van de populatie opgenomen. In bijvoorbeeld 2015 speelt art. 10d 264 maal oftewel in 1,79% van de populatie. Art. 10d komt dus evenmin vaak voor, maar wel vaker dan art. 10a.
Vervolgens is onderzocht welk financieel effect art. 10a en art. 10d hebben. Hiertoe is de omvang
van de rente van het desbetreffende artikel gerelateerd aan het belastbaar bedrag. Er is onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met een positief en met een negatief belastbaar bedrag.
Jaar

1998

2005

2008

2013

10a pos bb

0,04%

1,95%

0,52%

2,30%

10a neg bb

0,23%

79,16%

36,51%

25,14%

10d pos bb

n.v.t.

0,04%

0,12%

n.v.t.

10d neg bb

n.v.t.

28,99%

11,10%

n.v.t.

Tabel 5.24 Omvang art. 10a-rente en art. 10d-rente ten opzichte van het belastbaar bedrag
In tabel 5.24 is de omvang van de art.10-rente en de 10d-rente ten opzichte van het belastbaar
bedrag opgenomen. In bijvoorbeeld 2013 is de art. 10a-rente bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag gelijk aan 2,3% van het totale positieve belastbaar bedrag van de onderzoekspopulatie in dat jaar. Bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag is in 2013 de
art. 10a-rente gelijk aan 25,14% van het totale negatieve belastbaar bedrag van de onderzoekspopulatie in dat jaar. Hetzelfde is voor art. 10d gedaan (in 1998 en 2013 was art. 10d niet in de
wet opgenomen).177
Opgemerkt moet worden dat het effect van art. 10a vele malen groter is dan het effect van art.
10d. Op kasbasis betekent afschaffing van art. 10a dat het tarief met een enkele procentpunt omhoog moet. De omvang van de 10a-rente is namelijk steeds een paar procentpunt van de positieve
belastbare bedragen. Het totaal van deze 10a-rente gedeeld door het totaal van de positief belastbare bedragen is gelijk aan de impact op de totale vennootschapsbelasting. Dit betekent dat
een paar procentpunt van de vennootschapsbelastingopbrengst het gevolg is van niet-aftrekbare
10a-rente bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag. Art. 10a komt daarnaast ook
voor een belangrijk deel voor bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag (verliezen).

177
Bij deze inschatting is het effect van de tegenbewijsregeling niet meegenomen. Op grond van de tegenbewijsregeling is
de rente immers al aftrekbaar.
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Het effect op de vennootschapsbelastingopbrengst (en dus op het vennootschapsbelastingtarief)
is dus nog veel groter na eventuele verliesverrekening. Wellicht verdampt een deel van deze
verliezen. Bij ondernemingen die hun activiteiten voortzetten (going concern) vindt verliesverdamping echter veel minder plaats.178 Als ervan uit wordt gegaan dat in ieder geval een klein
deel van de verliezen wordt verrekend (een zeer voorzichtige schatting), dan zal het effect al snel
minimaal vijf procentpunt op het vennootschapsbelastingtarief zijn bij de onderzochte populatie.
Het preventieve effect van art. 10a is nog niet eens meegenomen in deze berekening. Kortom, art.
10a is heeft een grote impact.
Het effect van art. 10d is een stuk kleiner dan het effect van art. 10a. Zeker het directe effect (de
kasopbrengst) is relatief marginaal. De eerder geconstateerde tendens dat art. 10d vooral voor
komt bij verlieslatende ondernemingen komt duidelijk naar voren. Dit versterkt de constatering
dat een generieke renteaftrekbeperking zoals art. 10d vooral de ondernemingen treft waar het al
slecht mee gaat. Zoals gezegd is dat een ongewenste situatie. Bij een specifieke renteaftrekbeperking is dat anders, omdat dan heel gericht bepaalde transacties worden bestreken.
5.8.2
Subconclusie
Bevestigd wordt dat art. 10a de belangrijkste renteaftrekbeperking is, gevolgd door het afgeschafte art. 10d. Art. 10a komt voor bij relatief licht gefinancierde ondernemingen met een positief
belastbaar bedrag en (in belangrijkere mate) bij zwaar gefinancierde ondernemingen met een
negatief belastbaar bedrag. Het financiële belang van art. 10a is zeer groot. Zo groot zelfs dat bij
afschaffing van het artikel het vennootschapsbelastingtarief fors moet worden verhoogd (met vijf
procentpunten bij een voorzichtige schatting bij de onderzochte populatie) om de huidige vennootschapsbelastingopbrengst te continueren. Daarnaast kent art. 10a nog een preventief effect.
Dit preventieve effect is in deze berekening niet eens meegenomen.
Art. 10d treft vooral zwaar gefinancierde, verlieslatende ondernemingen. Het effect op het vennootschapsbelastingtarief was voor ondernemingen met een positief belastbaar bedrag marginaal,
maar groot voor ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag. Dit is onrechtvaardig, bij
deze bedrijven gaat het al slecht en nu is hun rente ook nog eens niet aftrekbaar. De fiscaliteit versterkt hun malheur. De conclusie kan worden getrokken dat een generieke renteaftrekbeperking
leidt tot een willekeur en een ongewenste situatie, terwijl dat anders is voor een specifieke renteaftrekbeperking. In dat laatste geval worden namelijk bepaalde transacties heel gericht bestreden,
hetgeen veel rechtvaardiger is.
Art. 15ad en art. 13l hebben allebei een kleinere impact. Er is helaas veel minder data beschikbaar, dus harde conclusies kunnen niet worden getrokken.

178
G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking
in de vennootschappelijke jaarrekening, 1992 (diss).
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5.9

Renteaftrekbeperkingen en tegenbewijs

5.9.1
Bevindingen
Aansluitend is onderzocht welke rol de tegenbewijsregeling speelt bij de toepasbaarheid van een
renteaftrekbeperking.179 Bij art. 10a wordt relatief vaak tegenbewijs geleverd, namelijk in ongeveer de helft van de gevallen. Bij art. 10d wordt daarentegen incidenteel tegenbewijs geleverd.
Daarbij zij opgemerkt dat de tegenbewijsregelingen verschillen. Bij art. 10a moeten in overwegende mate zakelijke overwegingen of compenserende heffing aannemelijk gemaakt worden.
Bij art. 10d wordt gekeken naar de financiering van het concern waartoe de belastingplichtige
behoort (groepsratiotoets). Deze toets is veel mechanischer.
Tegenbewijsregeling

1998

2005

2008

2013

Ja

45%

37%

58%

40%

Nee

55%

63%

43%

60%

Tabel 5.25 Overzicht relatieve frequentie tegenbewijs voor art. 10a
Grafisch weergegeven:
70%
60%
50%
40%

Wel tegenbewijs

30%

Geen tegenbewijs

20%
10%
0%

1998

2005

2008

2013

Staafdiagram 5.7 Overzicht relatieve frequentie tegenbewijs voor art. 10a
In tabel 5.25 is opgenomen hoe vaak een beroep wordt gedaan op de tegenbewijsregeling van
art. 10a. In bijvoorbeeld 2005 wordt in de situatie dat art. 10a van toepassing is in 37% van die
situaties een beroep gedaan op de tegenbewijsregeling.

179
Er is geen overzicht opgenomen van het leveren van het tegenbewijs bij art. 15 lid 4/15ad. De reden is dat het tegenbewijs in 1998 geïntegreerd was in de vraag omtrent art. 10a en tegenbewijs en dat in 2005 zeer beperkt tegenbewijs is
geleverd.
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Tegenbewijsregeling

2005

2008

Ja

6%

19%

Nee

94%

81%

Tabel 5.26 Overzicht relatieve frequentie tegenbewijs voor art. 10d
Opgenomen in een staafdiagram:
100%
80%
60%

Wel tegenbewijs

40%

Geen tegenbewijs

20%
0%

2008

2005

Staafdiagram 5.8 Overzicht relatieve frequentie tegenbewijs voor art. 10d
In tabel 5.26 is opgenomen hoe vaak een beroep wordt gedaan op de tegenbewijsregeling van art.
10d. In bijvoorbeeld 2005 wordt in 6% van de situaties dat art. 10d van toepassing een beroep
gedaan op de tegenbewijsregeling.
Ten tweede is onderzocht of er een relatie is tussen het belastbaar bedrag
en het leveren van tegenbewijs:
Belastbaar
bedrag
Negatief

10a
beperkt?

Tegenbewijs

1998

2005

2008

2013

Nee

Ja

17%

23%

31%

32%

Ja

3%

3%

7%

7%

Nee

23%

50%

29%

31%

Ja

26%

10%

19%

15%

Ja

0%

0%

1%

4%

Nee

32%

12%

12%

11%

Ja
Nee

Positief

Ja

Tabel 5.27 Overzicht relatieve frequentie tegenbewijs in relatie tot belastbaar bedrag voor art. 10a
In tabel 5.27 is de verdeling opgenomen van de art. 10a casussen in combinatie met de tegenbewijsregeling van art. 10a en het belastbaar bedrag. In bijvoorbeeld 2008 wordt in 31% van de
situaties dat 10a speelt de rente uiteindelijk niet beperkt als gevolg van de tegenbewijsregeling en
is sprake van een negatief belastbaar bedrag.
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Belastbaar
bedrag
Negatief

10d
beperkt?

Tegenbewijs

2005

2008

Nee

Ja

5%

11%

Ja

3%

2%

Nee

72%

68%

Ja

3%

6%

Ja

0%

0%

Nee

13%

12%

Ja
Nee

Positief

Ja

Tabel 5.28 Overzicht relatieve frequentie tegenbewijs in relatie tot belastbaar bedrag voor art.10d
In tabel 5.28 is de verdeling opgenomen van de art. 10d casussen in combinatie met de tegenbewijsregeling van art. 10d en het belastbaar bedrag. In bijvoorbeeld 2005 wordt in 7% van de
situaties dat art. 10d speelt de rente uiteindelijk niet beperkt als gevolg van de tegenbewijsregeling en is sprake van een negatief belastbaar bedrag.
Verwacht mag worden dat ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag minder vaak tegenbewijs leveren. De renteaftrekbeperkingen doen bij deze ondernemingen immers minder pijn.
Ongeacht de vraag of de rente aftrekbaar is, hoeven deze bedrijven toch geen belasting te betalen.
De investering van tijd en moeite om aan de tegenbewijsregeling te voldoen, werpt dan mogelijk
geen vruchten af. De verliesverdampingsregels die met ingang van 2007 zijn ingevoerd, kunnen
dit effect versterken. Toch blijkt deze verwachting niet juist. Ook ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag leveren regelmatig tegenbewijs. Zij leveren wel minder vaak tegenbewijs
dan ondernemingen met een positief belastbaar bedrag. Zowel winstgevende als verlieslatende
ondernemingen handelen op basis van de totaalwinstgedachte. De geïnterviewden beamen dit.
Alleen als het echt heel weinig zin heeft, laten belastingplichtigen deze aftrekpost lopen.
De tegenbewijsregeling van de verschillende renteaftrekbeperkingen verschilt naar hun aard.
Bij art. 10a kan tegenbewijs worden geleverd als sprake is van in overwegende mate zakelijke
overwegingen (de dubbele zakelijkheidstoets) of als sprake is van compenserende heffing. De
tegenbewijsregeling van art. 10d ziet op de financieringsratio van de groep. Het lijkt logisch dat
een tegenbewijsregeling het effect van een renteaftrekbeperking aanzienlijk kan mitigeren. Bij
een geslaagd beroep op de tegenbewijsregeling is de rente immers alsnog aftrekbaar. Deze
verwachting klopt, aldus de tabellen hieronder:
Tegenbewijs
Ja
Nee
Tegenbewijs
Ja
Nee
Tegenbewijs
Ja
Nee

2005
Niet-aftrekbare rente art. 10a
2008
Niet-aftrekbare rente art. 10a
2013
Niet-aftrekbare rente art. 10a

Gemiddelde
100
511
Gemiddelde
100
21
Gemiddelde
100
295

Tabel 5.29 Effect tegenbewijsregeling art. 10a op het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag
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In tabel 5.29 is de impact opgenomen van de tegenbewijsregeling van art. 10a op de omvang van
het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag. De gemiddelde rente is op 100 gesteld bij een geslaagd
beroep op de tegenbewijsregeling. Bij geen geslaagd beroep op de tegenbewijsregeling is de
niet-aftrekbare rente een aantal maal hoger. In 2005 kan na toepassing van de tegenbewijsregeling het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag op 100 worden gesteld. In casus zonder toepassing
van de tegenbewijsregeling is het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag 511, dus ruim een factor
5 groter. In 2013 betreft dit een factor 3 (dus met een geslaagd beroep op de tegenbewijsregeling
is bijna drie keer minder rente aftrekbaar).
Opgemerkt zij dat 2008 een wat afwijkend jaar is. Een aantal belastingplichtigen met grote
bedragen beïnvloeden het gemiddelde fors. Daardoor laat het gemiddelde een ander beeld zien
dan bij de jaren 2005 en 2008. De mediaan laat echter hetzelfde beeld zien als 2005 en 2013. De
mediaan is namelijk 100 versus 987 oftewel een bijna tien keer zo klein bedrag bij een geslaagd
beroep op de tegenbewijsregeling. Op basis van de mediaan kan ook voor 2008 dezelfde conclusie worden getrokken als voor 2005 en 2013; een tegenbewijsregeling vermindert de impact van
een renteaftrekbeperking aanzienlijk.
Ook voor art. 10d is de tegenbewijsregeling onderzocht:
Tegenbewijs
Ja
Nee

Tegenbewijs
Ja
Nee

2005
Niet-aftrekbare rente art. 10d

2008
Niet-aftrekbare rente art. 10d

Gemiddelde
100
109

Gemiddelde
100
364

Tabel 5.30 Effect tegenbewijsregeling art. 10a op het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag
In tabel 5.30 is de impact opgenomen van de tegenbewijsregeling van art. 10d op de omvang van
het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag. In 2005 kan na toepassing van de tegenbewijsregeling
het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag op 100 worden gesteld. In casus zonder toepassing van
de tegenbewijsregeling is het gemiddelde in aftrek beperkte bedrag 109, dus bijna gelijk.
Als een geslaagd beroep op een tegenbewijsregeling wordt gedaan, neemt het gemiddeld in aftrek
beperkte bedrag af. Dit effect is groter voor de tegenbewijsregeling van art. 10a dan voor de
tegenbewijsregeling van art. 10d. Bij art. 10d is het effect van de tegenbewijsregeling een stuk
kleiner, maar vooral voor 2008 wel aanwezig.
Geconcludeerd kan worden dat een tegenbewijsregeling de effectiviteit van een renteaftrekbeperking aanzienlijk verminderd. Dit geldt zowel voor een specifieke- als een generieke renteaftrekbeperking. Art. 10d kende een rekenkundige, generieke tegenbewijsregeling. Zo’n tegenbewijsregeling vermindert niet het onbarmhartige effect van art. 10d; een dergelijke tegenbewijsregeling
kan nog steeds willekeurig uitpakken. Art. 10a kent een specifieke tegenbewijsregeling; alleen
onder bepaalde voorwaarden kan hier een beroep op worden gedaan. Mijns inziens is een dergelijke specifieke tegenbewijsregeling beter dan een generieke tegenbewijsregeling, omdat de feiten
en omstandigheden van de specifieke situatie gewogen kunnen worden.
86

De geïnterviewden menen dat vooral bij art. 10a de tegenbewijsregeling van groot belang is. Bij
een externe acquisitie gefinancierd met een parallelle externe lening vinden zij dat de rente in
aftrek dient te komen. Het mijns inziens terechte gevoel overheerst dat (uiteindelijk) extern
verschuldigde rente ergens een keer in aftrek moet komen. Daarbij ervaren zij wel dat ondernemingen de parallelliteit tussen de interne lening en de extern aangetrokken lening soms onvoldoende documenteren. De adviseurs willen daarom gedurende het overnameproces al actief
worden betrokken. De geïnterviewden ervaren de administratieve lasten en de onzekerheid
van de andere zakelijke overwegingen van de dubbele zakelijkheidstoets als relatief hoog. De
recente jurisprudentie geeft meer kaders. Dat waarderen de geïnterviewden. Daarnaast merkt een
bedrijfsfiscalist op dat het helpt als de onderneming openstaat voor de argumenten en beweegredenen van de inspecteur en vice versa. De compenserende heffing wordt als een relatief veilig
onderdeel gezien van de tegenbewijsregeling. Het nadeel is dat jaarlijks gecheckt moet worden
dat belasting wordt betaald. Als er geen heffingsbelang is (bijvoorbeeld bij houdsterverliezen)
zien belastingplichtigen soms af van de discussie.
Over art. 10d wordt opgemerkt dat de groepsratiotest meestal voldoet als tegenbewijsregeling. De
indruk bestaat dat art. 10d vooral bij het MKB voorkwam. Als sprake is van compenserende heffing bij de renteontvanger, maar de rente op grond van art. 10d in aftrek wordt beperkt, wordt dat
als zeer onredelijk ervaren. Deze onredelijkheid wordt versterkt doordat buitenlandse concerns de
mogelijkheid hadden deelnemingen als kapitaal te storten. Hierdoor nam het eigen vermogen toe
en was art. 10d niet meer van toepassing. De verkeerde belastingplichtigen worden dan kortom
getroffen. Thin capitalization-maatregelen hebben een onterecht, onbarmhartig effect.
5.9.2
Subconclusie
Een tegenbewijsregeling vermindert de impact van een renteaftrekbeperking aanzienlijk. Bij art.
10a wordt vaker een beroep gedaan op de tegenbewijsregeling dan bij art. 10d. De omvang van
de in aftrek beperkte rente daalt in die gevallen ook aanzienlijk. De geïnterviewden lichten toe
dat bij art. 10a vooral de dubbele zakelijkheidstoets een belangrijke tegenbewijsmaatregel is,
zeker bij externe acquisities gefinancierd met een parallelle lening. Bij art. 10d was de compenserende heffing geen onderdeel van de tegenbewijsregeling. Soms trad dan dubbele belastingheffing op. Daarnaast hadden buitenlandse concerns de mogelijkheid deelnemingen te storten
om het eigen vermogen te verhogen. De regeling was vervolgens minder effectief. Een volstrekt
onbedoeld effect treedt op: de verkeerde belastingplichtigen worden getroffen, er kan dubbele
belastingheffing ontstaan en het echte misbruik wordt niet bestreden. Een ongewenste situatie!
5.10

Renteaftrekbeperkingen en samenloop

5.10.1 Bevindingen
Voortbouwend op relatie tussen de renteaftrekbeperkingen is de samenloop van de verschillende
maatregelen met art. 10a onderzocht.
10a &10d

10a & 15 lid 4/15ad

10a & 131

1998

n.v.t.

0,00%

n.v.t.

2005

0,05%

0,02%

n.v.t.

2008

0,03%

n.v.t.

n.v.t.

2013

n.v.t.

0,00%

0,06%

Tabel 5.31 Overzicht samenloop art. 10a met art. 10d, art. 15 lid 4 en 5/art. 15ad en art. 13l
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In tabel 5.31 is de frequentie van de samenloop opgenomen. In bijvoorbeeld 2005 is bij 0,05%
van de populatie zowel art. 10a als art. 10d van toepassing. Op basis van deze tabel kan worden
geconcludeerd dat samenloop tussen de verschillende renteaftrekbeperkingen bijna niet voor
komt. De geïnterviewden beamen die bevinding. Zij merken op dat in de praktijk vaak eerst de
art. 10a-analyse wordt gemaakt, dan de art. 15ad-analyse en ten slotte de art. 13l-analyse. Als
echter wel sprake is van samenloop, dan wordt deze samenloop als extreem ingewikkeld ervaren.
5.10.2 Subconclusie
De aandacht die dikwijls naar de samenloop tussen de verschillende renteaftrekbeperkingen gaat,
wordt niet ondersteund door mijn onderzoek. Samenloop komt namelijk nauwelijks voor bij de
onderzochte populatie.
5.11

Renteaftrekbeperkingen en groei

5.11.1 Bevindingen
Ten slotte is onderzocht of er een relatie is tussen de renteaftrekbeperkingen en de toename van
het bedrijfsresultaat.180 Daartoe is het bedrijfsresultaat van 2008 vergeleken met het bedrijfsresultaat 2007.181 De groei van het bedrijfsresultaat is onderverdeeld in tien klassen:
Relatieve omvang
populatie

Relatieve omvang
art. 10a rente

1. <0

19%

7%

2. 0% - 25%

32%

4%

3. 25% - 50%

6%

2%

4. 50% - 75%

7%

0%

5. 75% - 100%

9%

1%

6. 100% - 125%

7%

0%

7. 125% - 150%

4%

1%

8. 150% - 175%

3%

0%

9. 175% - 200%

2%

34%

12%

50%

100%

100%

Groei

10. >200

Tabel 5.32 Groei bedrijfsresultaat en relatieve omvang populatie en art. 10a

180
Het bedrijfsresultaat is het totaal aan opbrengsten minus de totale kosten van grond- en hulpstoffen, personeel, afschrijvingen en overige bedrijfskosten.
181
Deze vergelijking is alleen mogelijk voor het jaar 2008. In de andere jaren zijn onvoldoende vergelijkende cijfers
opgenomen in de aangiften.
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In tabel 5.32 is de groei van het bedrijfsresultaat verdeeld over de populatie opgenomen en
vergeleken met de omvang van de in aftrek beperkte rente op grond van art. 10a. In bijvoorbeeld
groeiklasse 2 (tussen de 0% - 25% groei van het bedrijfsresultaat) is 32% van de populatie vertegenwoordigd, maar is slechts 4% van de totale niet aftrekbare 10a-rente te vinden. Groeiklasse 9
(tussen de 175% - 200% groei van het bedrijfsresultaat) laat precies het tegenovergestelde beeld
zien: maar 2% van de populatie is in die klasse te vinden, maar is wel 34% van de totale 10a-rente aanwezig.
Relatieve omvang
populatie

Relatieve omvang
art. 10d rente

1. <0

19%

73%

2. 0% - 25%

32%

5%

3. 25% - 50%

6%

11%

4. 50% - 75%

7%

1%

5. 75% - 100%

9%

2%

6. 100% - 125%

7%

7%

7. 125% - 150%

4%

0%

8. 150% - 175%

3%

0%

9. 175% - 200%

2%

0%

12%

1%

100%

100%

Groei

10. >200

Tabel 5.33 Groei bedrijfsresultaat en relatieve omvang populatie en art. 10d
In tabel 5.33 is de groei van het bedrijfsresultaat verdeeld over de populatie opgenomen en vergeleken met de omvang van rente die op basis van art. 10d in aftrek wordt beperkt. In bijvoorbeeld
groeiklasse 1 (minder dan 0% groei van het bedrijfsresultaat, dus krimp) zit 19% van de populatie, maar is wel 73% van de totale niet-aftrekbare 10d-rente te vinden.
De data gecombineerd in onderstaande grafiek:

Grafiek 5.6 Groei bedrijfsresultaat en relatieve omvang populatie en art.
10a en art. 10d
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Het is interessant om te zien dat de relatie met de groei van het bedrijfsresultaat tussen art. 10a
en art. 10d totaal verschillend is. Het bedrijfsresultaat is het resultaat voordat de deelnemingsvrijstelling wordt toegepast. Vrijgestelde deelnemingswinsten worden dus nog uit het bedrijfsresultaat gehaald voordat het belastbaar bedrag wordt bepaald. Art. 10a is vooral van toepassing bij
ondernemingen waar het bedrijfsresultaat zeer sterk groeit. Waarschijnlijk wordt deze groei mogelijk gemaakt door een door art. 10a besmette rechtshandeling, zoals een kapitaalstorting of een
acquisitie. Juist deze rechtshandelingen heeft de wetgever als besmet aangemerkt. De wetgever
heeft niet expanderende ondernemingen willen treffen, maar dat gebeurt wel als gevolg van deze
keuze. Eerder werd geconstateerd dat art. 10a relatief vaak bij ondernemingen met een negatief
belastbaar bedrag voorkomt. Dit negatief belastbaar bedrag wordt ongetwijfeld veroorzaakt door
vrijgestelde deelnemingsresultaten.
Art. 10d komt daarentegen vaak voor bij ondernemingen met een krimpend bedrijfsresultaat. Zoals beschreven komt art. 10d relatief vaak voor bij zwaar gefinancierde ondernemingen met een
negatief belastbaar bedrag. Deze bevinding is dan ook logisch: door het krimpende bedrijfsresultaat neemt het eigen vermogen steeds verder af. Het lijkt erop dat deze ondernemingen worstelen
om hun hoofd boven water te houden. Art. 10d versterkt dit effect.
De geïnterviewden merken op dat art. 10a (evenals art. 15ad) relatief vaak voorkomt bij ondernemingen die externe overnames verrichten. Zij menen dat deze ondernemingen relatief vaak winstgevend zijn, omdat alleen in die gevallen het eenvoudig is de middelen te vergaren om te kunnen
expanderen. Bij ondernemingen die autonoom groeien, komen de renteaftrekbeperkingen veel
minder vaak voor. Deze ondernemingen trekken minder vaak leningen aan. Met betrekking tot
art. 10d bestaat zoals beschreven het beeld dat de multinationals zelden zijn getroffen, omdat zij
deelnemingen konden storten als kapitaal om daarmee het eigen vermogen te verhogen. Mijn
bevindingen zouden volgens hen vooral zien op nationale ondernemingen.
5.11.2 Subconclusie
Als gevolg van het verschil in toepassingsbereik is de relatie tussen de groei van het bedrijfsresultaat en art. 10a en art. 10d verschillend bij de onderzochte populatie. Art. 10a treft expanderende ondernemingen, terwijl art. 10d krimpende ondernemingen raakt. De malaise van deze
ondernemingen in zwaar weer wordt nog verder versterkt. Dat betekent dus dat een generieke
maatregel als art. 10d duidelijk de verkeerde belastingplichtigen treft. Dat is anders voor een
specifieke renteaftrekbeperking: door de specifieke reikwijdte en werking worden de transacties
bestreken die de wetgever wil treffen. Mijns inziens is een specifieke renteaftrekbeperking dan
ook te prefereren boven een generieke maatregel, zeker als met een tegenbewijsregeling onredelijkheden weggenomen kunnen worden.
5.12

Renteaftrekbeperkingen en dossieronderzoek

5.12.1 Bevindingen
Naast het kwantitatieve onderzoek zijn mijn bevindingen met betrekking tot art. 10a verdiept met
dossieronderzoek. Zoals beschreven in hoofdstuk vier zijn 208 dossiers beoordeeld. Van deze
208 dossiers zien 165 dossiers op de jaren 2004 – 2012. Het merendeel van de dossiers, namelijk
164 stuks, behandelt meerdere jaren, meestal variërend tussen de twee jaar en vijf jaar. Zo’n 44
dossiers zien op slechts één jaar. Hieronder volgt een overzicht van de dossiers per jaar.
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Jaar

Enkel jaar

Meerdere jaren

Totaal

1999

0

2

2

2000

0

1

1

2001

0

3

3

2002

0

1

1

2003

0

4

4

2004

0

13

13

2005

2

13

15

2006

1

9

10

2007

3

47

50

2008

6

20

26

2009

1

17

18

2010

3

9

12

2011

2

9

11

2012

1

7

8

2013

2

5

7

2014

1

3

4

Onbekend

22

0

22

Andere range

0

1

1

Totaal

44

164

208

Tabel 5.33 Overzicht dossiers per jaar
In tabel 5.33 is een overzicht opgenomen van de dossierjaren. Met betrekking tot bijvoorbeeld
het jaar 2005 zijn twee dossiers beoordeeld die alleen 2005 betreffen en dertien dossiers die op
2005 en nog minimaal een daarop volgend jaar zien.
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De verdeling per rechtshandeling is als volgt:
Rechtshandeling

Aantal

Aandeleninkoop

3

Agioterugbetaling

2

Kapitaalterugbetaling

4

Schuldig gebleven dividend

22

Schuldig gebleven kapitaalstorting

35

Interne verhanging

39

Externe acquisitie

85

Divers

10

Onbekend

8

Totaal

208

Tabel 5.34 Verdeling rechtshandelingen
In tabel 5.34 is een overzicht opgenomen van de rechtshandelingen. Een schuldig gebleven dividend komt bijvoorbeeld 22 maal voor.
Rechtshandeling

Aantal

Dubbele zakelijkheid

Compenserende heffing

Aandeleninkoop

3

3

1

Agioterugbetaling

2

2

0

Kapitaalterugbetaling

4

4

0

Schuldig gebleven dividend

22

18

5

Schuldig gebleven kapitaalstorting

35

23

14

Interne verhanging

39

26

24

Externe acquisitie

85

79

18

Tabel 5.35 Verdeling tegenbewijs
In tabel 5.35 is een overzicht opgenomen van de verdeling van het tegenbewijs. De externe acquisitie komt 85 keer voor. Daarbij wordt 79 keer een beroep gedaan op de dubbele zakelijkheidstoets en 18 keer op de compenserende heffingstoets (in 12 gevallen wordt dus een beroep gedaan
op beide tegenbewijsregelingen). De categorieën ‘divers’ en ‘onbekend’ zijn restcategorieën.
Omdat vanuit deze restcategorieën geen algemeen geldende uitspraken kunnen worden gedaan,
zijn deze categorieën niet opgenomen bij de verdeling van het tegenbewijs.
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Bij een schuldig gebleven dividenduitkering, terugbetaling van agio, aandeleninkoop of teruggave van kapitaal speelt de dubbele zakelijkheidstoets de belangrijkste rol bij de tegenbewijsregeling. Slechts een enkele keer wordt een beroep gedaan op de compenserende heffingstoets. Ook
bij de kapitaalstorting wordt vaker een beroep gedaan op de dubbele zakelijkheidstoets dan op de
compenserende heffing. In een beperkt aantal gevallen wordt op beide tegenbewijsmogelijkheden
een beroep gedaan. Bij de interne verhanging is anders. Dikwijls worden beide tegenbewijsmogelijkheden in stelling gebracht. De externe acquisitie komt het meeste voor. Opvallend is dat
in 2007 31 van de 50 dossiers de externe acquisitie betreffen. Meestal wordt een beroep gedaan
op de dubbele zakelijkheidstoets en soms op de compenserende heffing. In slechts een beperkt
aantal gevallen wordt een beroep gedaan op beide tegenbewijsmogelijkheden. De geïnterviewden
herkennen deze bevindingen uit hun praktijk.
Bij de dubbele zakelijkheidstoets wordt – zeker bij een externe acquisitie – vaak een beroep
gedaan op de parallelliteit. Zoals beschreven merken de geïnterviewden dit ook op. Ondanks
deze parallelliteit valt een dergelijke lening nog steeds onder de reikwijdte van art. 10a. Alleen
op grond van de dubbele zakelijkheidstoets van art. 10a kan de rente vervolgens in aftrek komen.
De vraag met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van een onzakelijke omleiding wordt
vervolgens soms gesteld. Andere zakelijke overwegingen zijn bijvoorbeeld het lichter maken
van aandelen in het kader van een aanstaande verkoop en een consistente dividendpolitiek. Bij
de compenserende heffing komt een aantal landen relatief vaak voor tijdens de discussies tussen
belastingplichtigen en de inspecteur. Dit zijn het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland, België en de Scandinavische landen. Voor de vertegenwoordiging van deze landen lijkt
een aantal verklaringen te zijn. Zo zijn veel Amerikaanse concerns in Nederland aanwezig. Het
Verenigd Koninkrijk en Scandinavië kennen systemen met de overdracht van verliezen (group relief) en winsten (group contribution). De bepaling van de compenserende heffing is dan ingewikkelder, omdat getoetst moet worden of de rente dan daadwerkelijk wel wordt belast (en dat deze
belastbaarheid niet binnen concern ongedaan wordt gemaakt als gevolg van het overdragen van
winsten of verliezen). Bij België en Zwitserland is het steeds de discussie of daadwerkelijk wordt
voldaan aan de vereiste 10% belasting van de compenserende heffingstoets. In beide landen is het
tarief lager en is sprake van een bijzonder systeem. België kent namelijk de notionele interestaftrek en Zwitserland heeft een gecombineerd belastingtarief van het kanton (specifiek tarief afhankelijk van het kanton) en het land (landelijk tarief). Bij de compenserende heffingstoets speelt ten
slotte vanaf 2008 de tegenbewijsmogelijkheid van de inspecteur een aantal keer een rol.
5.12.2 Subconclusie
Bij het dossieronderzoek inzake art. 10a blijkt dat de meeste dossiers langlopende leningen
betreffen; de voor de dubbele zakelijkheidstoets in beginsel eenmalige discussie raakt dan (in potentie) meerdere aangiftejaren. Alle rechtshandelingen genoemd in art. 10a komen voor bij mijn
dossieronderzoek, maar de externe acquisitie springt eruit. Helemaal als je je realiseert dat deze
rechtshandeling niet tijdens de gehele onderzoeksperiode onderdeel uitmaakt van de besmette
rechtshandelingen. Bij de externe acquisitie wordt vaak een beroep gedaan op een parallelle
externe lening (dubbele zakelijkheidstoets). Een beroep op compenserende heffing wordt minder
vaak gedaan. Veel belastingplichtigen kiezen voor één tegenbewijsregeling. De interne verhanging is hier de uitzondering op. Al met al valt te concluderen dat een dergelijke specifieke tegenbewijsregeling bij zo’n zeer specifieke renteaftrekbeperking werkbaar is. Het artikel komt niet
vaak voor. Als het artikel al voorkomt, dan kan bij specifieke feiten en omstandigheden de rente
toch nog in aftrek komen. Het is wel opvallend dat in de praktijk en de vakliteratuur zoveel tijd
en aandacht gaat naar een artikel dat maar beperkt voorkomt, dat specifieke gevallen treft en waar
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de tegenbewijsregeling de pijn aanzienlijk kan verzachten. Naar mijn mening is de verklaring dat
er grote financiële belangen spelen.
5.13
Toetsing hypotheses
Nu volgt de toetsing van mijn hypotheses.
H1: De daling van het Nederlandse statutaire tarief leidt tot minder externe leningen en tot
minder intercompany leningen
De afgelopen twee decennia is het Nederlandse statutaire tarief in stapjes fors gedaald van zo’n
35% naar 25%. Voor ondernemingen lijkt het daarom aantrekkelijker geworden om met eigen
vermogen te financieren in plaats van met vreemd vermogen. Vreemd vermogen betreft zowel
extern aangetrokken leningen als intercompany leningen. Toch blijkt niet uit mijn onderzoek dat
ondernemingen de afgelopen jaren met meer eigen vermogen zijn gaan financieren. Integendeel,
de financiering met vreemd vermogen neemt voor de jaren 2005 en 2008 toe. De financiering met
intercompany leningen neemt zelfs sterk toe, ondanks de toename van renteaftrekbeperkingen die
vooral de financiering met groepsleningen beperken. In 2013 bevinden de financieringsstructuren
zich weer op het niveau van de jaren negentig.
Op basis van de data ontstaat de indruk dat fiscaliteit slechts een beperkte invloed heeft. De
geïnterviewden benadrukken deze beperkte invloed ook. Bij de allocatie van de schulden spelen
de activa en de cash flows een grote rol (debt push down). Daar komt bij dat in de meeste andere
westerse landen het statutair tarief ook fors is gedaald. Nederland moest meegaan in die trend van
dalende vennootschapsbelastingtarieven. De geïnterviewden denken verder dat de kredietcrisis
een belangrijke rol speelt. Sindsdien financieren – vooral private equity ondernemingen – behoudender. Ook zijn banken voorzichtiger bij het verstrekken van krediet. Private equity maakt
wel steeds vaker gebruik van achtergestelde leningen verstrekt door beleggers. Bij intercompany
leningen is de centralisatie van de financieringsfunctie een belangrijk element.
Vervolgens is de invloed van de nettofinanciering onderzocht. Ondernemingen lenen niet alleen
geld in, maar ook uit en verminderen daarmee hun nettorentelast. Uit de data blijkt dat ondernemingen die heel licht (klasse 1) en heel zwaar (klasse 5) zijn gefinancierd inlenen en uitlenen.
Mijns inziens kan worden verwacht dat licht gefinancierde ondernemingen geld beschikbaar
hebben om uit te lenen. Zwaar gefinancierde ondernemingen zullen dikwijls centraal het geld
hebben aangetrokken en lenen vervolgens uit binnen de groep. Bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag wordt een groter deel van de rentelast gecompenseerd door in- en uitlenen
dan bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag. Het uitlenen neemt door de jaren
heen aanzienlijk af. Waar in de jaren negentig de rentelasten op Nederlands niveau met ruim 80%
worden verminderd door rentebaten, is dat voor 2005 en 2008 voor nog maar zo’n 50% het geval.
Vanaf 2013 is er een trendbreuk en wordt ongeveer 65% van de rentelasten gecompenseerd met
rentebaten. De geïnterviewden benadrukken ook hier de centralisatie van de financieringsfunctie
en de toename van cash pools. Hoewel Nederland geen bronheffing kent op rente, is het statutair
tarief van de vennootschapsbelasting relatief hoog. Sommige andere landen worden als concurrerender beschouwd voor de allocatie van de financieringsfunctie, omdat zij evenmin bronheffing
kennen en een lager statutair tarief in de vennootschapsbelasting hanteren.
Op basis van de hiervoor genoemde bevindingen wordt de eerste hypothese verworpen. De daling van het statutaire tarief leidt niet tot een sterke daling van de omvang van het vreemd vermogen. Bedrijfseconomische redenen lijken te prevaleren boven fiscale redenen. Daarnaast worden
de rentelasten in mindere mate gecompenseerd met rentebaten. Mogelijk was het effect anders
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geweest als de statutaire tarieven in de andere westerse landen niet eveneens waren gedaald.
H2: De toename van renteaftrekbeperkingen voor intercompany leningen leidt tot meer
externe leningen en minder intercompany leningen (substitutie).
De rol van intercompany leningen is zoals hiervoor beschreven steeds belangrijker geworden. Er
worden minder leningen aangetrokken van derden en juist meer leningen van verbonden partijen.
Er lijkt juist geen substitutie plaats te vinden. Op basis van de interviews moet de oorzaak niet
worden gezocht in fiscale redenen, maar in bedrijfseconomische overwegingen, zoals de centralisatie van de financieringsfunctie. Ook hypothese 2 wordt verworpen.
H3: Vanaf een bepaald punt vindt alleen nog financiering met intercompany leningen
plaats.
Naarmate ondernemingen zwaarder zijn gefinancierd, neemt voor bijna alle jaren de financiering
met intercompany leningen toe. Bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag is de toename van intercompany leningen veel sterker dan bij ondernemingen met een positief belastbaar
bedrag. Bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag blijft het percentage intercompany
leningen in de verschillende klassen ongeveer gelijk. Bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag stijgen de intercompany leningen juist. Vanaf een bepaald punt vindt slechts financiering met intercompany leningen plaats, omdat het voor deze vennootschappen dan moeilijk of
duur is om externe leningen aan te trekken. Hypothese 3 wordt aangenomen.
H4: Als ondernemingen als gevolg van een negatief belastbaar bedrag de rente effectief
beperkt in aftrek kunnen brengen, zijn zij minder zwaar gefinancierd met vreemd vermogen.
Deze hypothese wordt verworpen. Ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag zijn op
zichzelf beschouwd niet veel zwaarder of lichter gefinancierd dan ondernemingen zonder verrekenbare verliezen. Volgens de geïnterviewden ligt de fiscaliteit hier niet aan ten grondslag. Het
streven is schulden te alloceren aan de activa en/of de cash flows.
Ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag zijn met veel meer intercompany leningen
gefinancierd dan bedrijven met een positief belastbaar bedrag. Het lijkt voor ondernemingen met
een negatief belastbaar bedrag moeilijker om op de kapitaalmarkt geld aan te trekken. Desgevraagd bevestigen de geïnterviewden dat. Er zijn geen grote verschillen tussen de jaren.
H5: Houdstervennootschappen kunnen als gevolg van de houdsterverliesregeling de rente
effectief beperkt in aftrek brengen en zijn daarom minder zwaar gefinancierd met vreemd
vermogen.
Deze hypothese wordt aangenomen. Houdstervennootschappen zijn namelijk met relatief weinig
vreemd vermogen gefinancierd. Als zij al leningen aangaan, dan zijn dit bijna alleen intercompany leningen. De geïnterviewden merken op dat niet-aftrekbaarheid van de rentelast de oorzaak is.
H6: Renteaftrekbeperkingen en rentetemporiseringsmaatregelen treffen vooral
winstgevende bedrijven.
Deze hypothese wordt verworpen. Ondernemingen met verrekenbare verliezen worden namelijk
relatief vaak getroffen door de renteaftrekbeperkingen. Vaak zijn dat ook de zeer zwaar gefinancierde ondernemingen. Art. 10d komt hoofdzakelijk voor bij zwaar gefinancierde, verlieslatende
ondernemingen. Art. 10a is wel wat meer verspreid over de verschillende financieringsklassen.
Niet verrassend. Zwaar gefinancierde ondernemingen zijn relatief met veel intercompany leningen gefinancierd en dat zijn precies de leningen waartegen art. 10a en art. 10d optreden.
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Het gevolg is dat vooral art. 10d een procyclisch effect heeft. Juist de verlieslatende ondernemingen kunnen hun rente niet in aftrek brengen. De uitzondering op deze regel is art. 15ad. Dit
wetsartikel komt voornamelijk voor bij matig gefinancierde, winstgevende ondernemingen.
Waarschijnlijk verrichten deze ondernemingen meer overnames.
De renteaftrekbeperkingen (art. 10a en art. 10d) hebben een erg groot belang. Allereerst wordt
dit grotere belang veroorzaakt door de reikwijdte van de maatregelen. Art. 10a ziet op een aantal
specifiek benoemde rechtshandelingen en art. 10d toetst de passivazijde van de balans. Beide
regelingen kennen dus een ruime werking. Het financiële belang vertaalt zich dan ook in een
directe relatie met de vennootschapsbelastingopbrengst bij de onderzochte populatie. Afschaffing
van art. 10a zou op kasbasis meteen moeten leiden tot een verhoging van het vennootschapsbelastingtarief. Een voorzichtige schatting komt tot een tariefsverhoging van vijf procentpunt bij
de onderzochte populatie. Het preventieve effect is nog niet eens meegenomen. Het effect van
art. 10d bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag was marginaal. Bij art. 10d kan
worden geconstateerd dat vooral de ondernemingen met verliezen worden getroffen en dat hun
malaise nog verder wordt versterkt. Deze generieke renteaftrekbeperking werkt dan ook onbarmhartig uit.
Volgens de geïnterviewden is als gevolg van deze ruime werking art. 10a veruit de belangrijkste
renteaftrekbeperking. Bij art. 15 lid 4 en art. 15ad is dat volgens hen anders. Deze wetgeving is
immers beperkt tot overnamestructuren en fiscale eenheden. Ten tweede geven zij aan dat het
belang bij art. 15 lid 4 en art. 15ad de som van minnen en plussen is en daarnaast is de maatregel
een temporiseringsmaatregel waardoor niet in aftrek gebrachte rente op een later tijdstip alsnog
in aftrek kan komen. De financiële belangen van art. 10a zijn zeer groot; voor art. 10d geldt dat
in mindere mate, zo blijkt uit het kwantitatieve onderzoek. Toch is het niet zo dat de rol van een
tegenbewijsregeling alleen voor winstgevende ondernemingen groot is. Ook bij verlieslatende
ondernemingen speelt dat een rol. Beide groepen handelen dus op basis van de totaalwinstgedachte. Maatregelen die zien op renteaftrek zijn mijns inziens dan ook altijd van belang.
Opvallend is dat nagenoeg geen samenloop te constateren is tussen de verschillende renteaftrekbeperkingen. Wetssystematisch gaat art. 10a vooraf aan art. 10d, art. 13l en art. 15ad. De
geïnterviewden merken echter op dat als art. 10d en art. 15ad de rente in aftrek beperken de toets
van art. 10a wegens praktische gronden niet meer wordt gedaan. Volgens hen wordt als laatste de
art. 13l-analyse gemaakt. Deze analyse is veruit het ingewikkeldste en het is immers niet relevant
welk artikel de rente in aftrek beperkt, als toch zeker is dat de rente niet aftrekbaar is.
H7: Winstgevende ondernemingen beroepen zich vaker op een tegenbewijsregeling van een
renteaftrekbeperking.
Deze hypothese wordt verworpen. Er zijn geen aanwijzingen dat winstgevende ondernemingen
vaker een beroep doen op de tegenbewijsregeling van art. 10a. De geïnterviewden merken op
dat alleen in extreme verliessituaties de tegenbewijsregeling niet wordt ingeroepen. Gelet op het
totaalwinstbeginsel is dat logisch. Vanaf 2007 zijn verliesverdampingsregels ingegaan. Toch is er
geen effect in de data 2008. In dat jaar doet zelfs het grootste aantal verlieslatende belastingplichtigen een beroep op de tegenbewijsregeling van art. 10a! De tegenbewijsregelingen van de andere
renteaftrekmaatregelen laten hetzelfde beeld zien.
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H8: Art. 10a rechtshandelingen betreffen vooral externe acquisities; dit is namelijk een
rechtshandeling die vanuit zakelijke overwegingen wordt aangegaan.
Deze hypothese wordt aangenomen. Sinds 2007 is de externe acquisitie onder de besmette
rechtshandelingen van art. 10a gebracht. Uit het kwantitatieve data-onderzoek blijkt de impact
van deze keuze nog onvoldoende. Het dossieronderzoek laat echter zien dat art. 10a vaak de externe acquisitie treft. Van de 208 beoordeelde dossiers betreffen 85 dossiers de externe acquisitie.
Ook de geïnterviewden sluiten zich aan bij deze bevindingen.
De impact van art. 10a is enorm. Hoewel het artikel in absolute aantallen niet vaak voorkomt,
zijn grote belangen gemoeid met de discussies. Als art. 10a wordt afgeschaft, is zoals hiervoor
beschreven een forse verhoging van het vennootschapsbelastingtarief noodzakelijk, waarschijnlijk al snel minimaal vijf procentpunt bij de onderzochte populatie. Het preventieve effect van art.
10a is hierin nog niet eens verdisconteerd.
H9: Belastingplichtigen opteren zo vaak mogelijk voor de dubbele zakelijkheidstoets in
plaats van de compenserende heffingstoets.
Deze hypothese wordt aangenomen. Art. 10a kent twee tegenbewijsregelingen: de dubbele
zakelijkheidstoets en de compenserende heffingstoets. Meestal wordt een beroep op de dubbele
zakelijkheidstoets gedaan. De geïnterviewden vinden dat bij een externe overname de externe
rente ergens in aftrek komt. Bij de externe acquisitie wordt daarom relatief vaak een beroep op
parallelliteit met een externe lening gedaan. De dubbele zakelijkheidstoets beschouwen de geïnterviewden als werkbaar. De toepassing is echter onzekerder. De compenserende heffingstoets is
een iets minder populaire tegenbewijsmogelijkheid. Slechts zeer beperkt komt overlap voor en
doen belastingplichtigen een beroep op beide tegenbewijsmogelijkheden. De interne verhanging
is de uitzondering op deze regel. Bij de interne verhanging wordt relatief vaak een beroep op
beide tegenbewijsmogelijkheden gedaan. Het is bij een interne verhanging echter vaak moeilijk
om argumenten voor de zakelijkheid naar voren te brengen, dus compenserende heffing is dan
een vereiste voor renteaftrek.
H10: Art. 13l en art. 15ad hebben vooral een preventief effect op de omvang van de financiering.
De toepassing van zowel art. 13l als art. 15ad is beïnvloedbaar. Art. 13l is immers niet van toepassing als voldoende eigen vermogen aanwezig is en art. 15ad geeft richtlijnen voor de financieringsstructuur. Toch wordt de hypothese niet aangenomen. Art. 13l komt namelijk regelmatig
voor. De geringe voorspelbaarheid van art. 13l lijkt hiervan de oorzaak. Volgens de geïnterviewden leidt art. 13l tot veel rechtsonzekerheid. De uitkomst van art. 13l is niet goed voorspelbaar.
De regeling is verder erg complex en daardoor moeilijk uit te leggen. Bij art. 15ad is dat anders.
Dit artikel komt veel minder frequent voor, is beperkt tot specifieke situaties en geeft duidelijke
richtlijnen. Vooral art. 15ad lijkt een preventieve werking te hebben. Overigens merken de geïnterviewden op dat art. 10a ook een hoge preventieve werking kent, met name bij het voorkomen
van het omzetten van eigen vermogen in intercompany leningen.
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H11: Renteaftrekbeperkingen leiden tot een lagere groei van het bedrijfsresultaat.
Mijn onderzoek laat twee tegenovergestelde bewegingen zien tussen de onderzochte renteaftrekbeperkingen en de groei van het bedrijfsresultaat. Art. 10a komt vooral voor bij ondernemingen
die een gigantische groei kennen van het bedrijfsresultaat (namelijk in de categorieën 175% 200% groei en meer dan 200% groei). Volgens de geïnterviewden komt dat doordat deze ondernemingen de middelen hebben of krijgen om uit te breiden. Bij art. 10d zijn daarentegen ondernemingen met een afnemend bedrijfsresultaat (minder dan 0% groei oftewel krimp) relatief vaak
aanwezig. De geïnterviewden menen dat art. 10d een procyclisch effect heeft. Ondernemingen
met verliezen en/of een negatief eigen vermogen worden snel getroffen. Kortom, bij art. 10d is
een relatie tussen de afname van het bedrijfsresultaat en de renteaftrekbeperking aanwezig, maar
bij art. 10a is dat absoluut niet het geval. Daarom wordt deze hypothese verworpen.
5.14
Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van mijn onderzoek beschreven. Allereerst is de financieringsstructuur van ondernemingen uit de onderzochte populatie in kaart gebracht. De afgelopen
decennia is het statutair tarief in Nederland (net als in andere landen) gedaald. Toch leidt deze
daling er niet toe dat bedrijven met meer eigen vermogen worden gefinancierd. Integendeel, de
financiering met vreemd vermogen neemt in eerste instantie juist toe. Pas in 2013 wordt – volgens de geïnterviewden als gevolg van de crisis – weer met meer eigen vermogen gefinancierd.
De financiering met extern aangetrokken leningen wordt relatief minder populair. De financiering met intercompany leningen neemt in eerste instantie toe. Ook hiervoor geldt dat in 2013 het
niveau van de jaren negentig weer in zicht komt. Hoe zwaarder ondernemingen zijn gefinancierd,
hoe meer intercompany leningen worden aangetrokken. Volgens de geïnterviewden is de centralisatie van de financieringsfunctie een belangrijke oorzaak. Bedrijfseconomische redenen geven de
doorslag bij de allocatie van schulden. Schulden worden bij voorkeur gealloceerd aan de activa
en/of de cash flows.
Opvallend is dat de omvang van het belastbaar bedrag geen invloed heeft op de wijze van
financiering. Lichte financieringsratio’s komen bijna even vaak voor bij ondernemingen met
een positief belastbaar bedrag als bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag. Verder
komen hoge belastbare bedragen ook voor bij zwaar gefinancierde ondernemingen. Kortom, de
financieringsstructuur is geen indicatie voor het belastbaar bedrag. Wel zijn ondernemingen met
een negatief belastbaar bedrag met veel meer intercompany leningen gefinancierd dan ondernemingen met een positief belastbaar bedrag. De invoering van de verliesverrekeningsbeperking in
2007 heeft geen invloed. Het is niet zo dat verlieslatende ondernemingen sindsdien met meer eigen vermogen zijn gefinancierd, omdat zij de renteaftrek toch niet kunnen effectueren. Opnieuw
verklaren de geïnterviewden dat leningen zoveel mogelijk worden gealloceerd aan de activa en/of
de cash flows. Bedrijfseconomische overwegingen gaan voor fiscale overwegingen.
Ten slotte de houdstervennootschappen uit de onderzoekspopulatie. Zij kunnen hun rente maar
beperkt aftrekken. Houdstervennootschappen passen daarom inderdaad hun financiering aan. Zij
zijn namelijk met veel meer eigen vermogen gefinancierd. Als zij al leningen aantrekken, zijn dit
intercompany leningen. De geïnterviewden herkennen dit. Ook hier geldt weer dat de leningen
worden gealloceerd aan de activa en/of de cash flows. Er vinden dus debt push downs plaats.
Naast de omvang van de financiering (de passivazijde van de balans) zijn de uitstaande vorderingen onderzocht (de activazijde van de balans). De nettofinanciering is namelijk van belang:
rentebaten kunnen rentelasten compenseren. Deze compensatie daalt sinds het nieuwe millen98

nium fors. Bij alle financieringsklassen neemt de nettofinanciering af. Opmerkelijk, juist omdat
het aantal renteaftrekbeperkingen aanzienlijk is toegenomen. Een nadere inspectie laat zien dat
de daling het sterkst aanwezig is bij de zeer licht gefinancierde ondernemingen. In het verleden
leenden zij meer uit dan in (met als gevolg dat sprake was van meer rentebaten dan -lasten), maar
tegenwoordig niet meer. Pas in 2013 is er een trendbreuk en gaan ondernemingen weer meer geld
uitlenen. Het in- en uitlenen is slechts een beperkt onderdeel van tax planning. Ondernemingen
met een negatief belastbaar bedrag lenen veel minder uit dan ondernemingen met een positief
belastbaar bedrag. Zij hebben het geld zelf hard nodig. De geïnterviewden geven bovendien
opnieuw de centralisatie van de financieringsfunctie als verklaring.
Vervolgens zijn de renteaftrekmaatregelen in kaart gebracht. Vooral art. 10a en 10d hebben een
grote financiële impact. De geïnterviewden beschouwen art. 10a veruit als belangrijkste aftrekbeperking. Dat is ook te zien in de cijfers van de onderzochte populatie: art. 10a komt weliswaar in
absolute zin niet heel vaak voor, maar de met art. 10a gemoeide belangen zijn immens. Afschaffing van art. 10a zou in ieder geval moeten leiden tot een forse verhoging van het vennootschapsbelastingtarief om de huidige vennootschapsopbrengst te continueren. Vijf procentpunt is daarbij
een voorzichtige schatting voor de onderzochte populatie. Daarnaast moet dan ook nog rekening
worden gehouden met het preventieve effect dat art. 10a heeft. Er wordt immers voorkomen dat
op kunstmatige wijze eigen vermogen wordt omgezet in vreemd vermogen en rente ten laste van
de Nederlandse grondslag wordt gebracht.
Bij art. 10d was het financiële effect bij ondernemingen met een positief belastbaar bedrag
marginaal. Art. 10d sloeg nagenoeg volledig neer bij ondernemingen met verrekenbare verliezen.
Dat betekent dat art. 10d de malaise van deze verlieslatende ondernemingen (dikwijls met een
negatief eigen vermogen) versterkt. Een generieke renteaftrekbeperking zoals art. 10d werkt naar
mijn mening dan ook verstorend; de fiscaliteit versterkt de problemen van deze ondernemingen.
Bij art. 10a is dat anders: deze specifieke renteaftrekbeperking bestrijkt gericht specifieke transacties waardoor de maatregel veel rechtvaardiger uitpakt.
Voor art. 15ad en art. 13l is veel minder data beschikbaar waardoor geen harde conclusies kunnen
worden getrokken. Het belang van art. 15ad is volgens de geïnterviewden veel kleiner. Dat komt
doordat art. 15ad slechts ziet op specifieke transacties en een rentetemporiseringsmaatregel is
(en geen renteaftrekbeperking). In een later jaar kan deze getemporiseerde rente alsnog in aftrek
komen. Ook art. 15ad werkt preventief. Bij art. 13l is vanwege de grote complexiteit het preventieve effect niet te duiden. De AMvB is een belangrijke veroorzaker van deze complexiteit.
Samenloop tussen de verschillende renteaftrekbeperkingen komt overigens nauwelijks voor.
Eveneens is het belastbaar bedrag in relatie tot de renteaftrekbeperkingen onderzocht. Voor alle
maatregelen geldt dat ondernemingen met een positief belastbaar bedrag minder worden getroffen. Dat lijkt ook logisch. Verlieslatende ondernemingen zijn met veel meer intercompany
leningen gefinancierd waardoor zij sneller tegen de renteaftrekbeperkingen aanlopen. Art. 10d
komt zelfs bijna alleen maar voor bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag en een
zware financiering. Bovendien hebben deze ondernemingen een krimpend bedrijfsresultaat. Onbarmhartig en ongewenst! Het gaat al slecht bij deze vennootschappen en de fiscaliteit versterkt
hun problemen. Een thin capitalization-maatregel is dan misschien wel effectief, maar leidt tot
ongewenste uitkomsten. Art. 10a komt daarentegen juist vaak voor bij relatief licht gefinancierde ondernemingen. Art. 10a is verder dikwijls van toepassing bij ondernemingen met een sterk
groeiend bedrijfsresultaat en met een negatief belastbaar bedrag. Waarschijnlijk is de reden gelegen in het feit dat art. 10a vooral rechtshandelingen treft die leiden tot een toename van
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vrijgestelde deelnemingsresultaten. Het dossieronderzoek laat namelijk zien dat art. 10a vooral
speelt bij kapitaalstortingen en acquisities. De geïnterviewden menen dat sterke groei wijst op expansie en sneller leidt tot het kunnen aantrekken van de benodigde middelen voor deze expansie.
Ten slotte de tegenbewijsmogelijkheden van de verschillende renteaftrekbeperkingen. Zowel
ondernemingen met een positief- als negatief belastbaar bedrag handelen op grond van de
totaalwinstgedachte en leveren tegenbewijs. Het kunnen leveren van tegenbewijs leidt tot een
aanzienlijke afname van de getroffen rente. Het tegenbewijs bij art. 10a is bestudeerd met het
dossieronderzoek. Opvallend is dat vaak een beroep wordt gedaan op de dubbele zakelijkheidstoets of de compenserende heffingstoets en niet op beide toetsen. Volgens de geïnterviewden is
de parallelliteit met een externe lening bij een externe acquisitie het belangrijkste onderdeel van
de dubbele zakelijkheidstoets. Zeker omdat wordt gemeend dat externe rente altijd ergens een
keer in aftrek dient te komen. Opgemerkt moet worden dat een beroep op de dubbele zakelijkheidstoets weliswaar moeilijker is dan de compenserende heffingstoets, maar uiteindelijk wel een
groot fiscaal voordeel met zich brengt. Bij de dubbele zakelijkheidstoets is de rente elders niet of
nauwelijks belast (anders kan immers een beroep op de compenserende heffing worden gedaan).
Bij de compenserende heffingstoets is altijd minimaal 10% heffing vereist. De compenserende
heffingstoets is dus duurder. Een ander voordeel is het feit dat de dubbele zakelijkheidstoets eenmalig plaats vindt en de compenserende heffingstoets jaarlijks.
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6.

Comparatief onderzoek

6.1
Inleiding
Niet alleen in Nederland zijn diverse renteaftrekbeperkingen geïmplementeerd, ook in het buitenland wordt geworsteld met de renteproblematiek. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welk soort
renteaftrekbeperkingen in het buitenland zijn geïmplementeerd en wat Nederland hiervan kan
leren.
6.2
Inrichting comparatief onderzoek
De gekozen landen voor het comparatief onderzoek zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Er is een aantal redenen voor deze keuze.
- Deze landen hebben de grootste economieën van de wereld. Zij behoren allen tot
de G20 en de OECD. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn verder
belangrijke EU-landen.
- Net als in Nederland is in de geselecteerde landen dividend niet aftrekbaar en rente
wel. Om grondslaguitholling te voorkomen, zijn renteaftrekbeperkingen noodzakelijk.
- Zowel landen met common law als met civil law zijn vertegenwoordigd. Zo worden
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onder de common law geschaard en
Frankrijk en Duitsland onder civil law.182
Zowel
landen waar ondernemingen hun financiering vooral verkrijgen via de kapitaalmarkten (de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) als landen waar de
financiering vooral verloopt via de overheid en financiële instellingen (Frankrijk en
Duitsland) zijn vertegenwoordigd.183
- Informatie over de renteaftrekbeperkingen van de geselecteerde landen is relatief
toegankelijk. Veelal is Engelstalig materiaal voorhanden.
- Inhoudelijk is het daarnaast interessant dat alle vier de landen de afgelopen jaren hun
renteaftrekbeperkingen hebben herzien.
Tijdens mijn onderzoek staan de volgende vragen centraal:
- Welke wettelijke renteaftrekbeperkingen kent het land en wat zijn het
toepassingsbereik en de werking van deze maatregelen?184
- Kan naast deze renteaftrekbeperkingen nog fraus legis (of een soortgelijke bepaling)
worden toegepast?
Comparatief onderzoek kent verschillende doelen, zoals blikverruiming, beter inzicht in het eigen
recht, een basis voor het oplossen van problemen en een basis voor uniformering en harmonisering van het recht.185
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Zie ook V. Thuronyi, Comparative Tax Law, Kluwer, Den Haag, 2003, hoofdstuk 2 en C. Nobes en R. Parker, Comparative International Accounting, Pearson, Harlow, Engeland, twaalfde druk, 2012, hoofdstuk 2.
183
C. Nobes en R. Parker, Comparative International Accounting, Pearson, Harlow, Engeland, twaalfde druk, 2012,
hoofdstuk 2
184
Bij deze vraag wordt ervan uitgegaan dat de lening als vreemd vermogen is gekwalificeerd. De kwalificatie van eigen
en vreemd vermogen valt buiten dit onderzoek.
185
L. van der Hel – van Dijk, Europese samenwerking en spelregels voor een intracommunautaire belastingcontrole,
Nyenrode Business Universiteit, Breukelen, 2009, blz. 30.
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Rechtsvergelijking op basis van de functionele methode – een onderzoeksmethode waarbij wordt
onderzocht of een bepaalde situatie zich voordoet in een ander land – komt dan ook het meeste
voor.186 Dat geldt ook voor dit proefschrift. Er wordt geen uitputtende beschrijving van de
fiscale systemen van de geselecteerde landen gegeven. De internationale tendensen en alternatieven voor onze wetgeving worden in kaart gebracht. Dat de gekozen landen machtig en economisch belangrijk zijn, is een belangrijke overweging. Deze wetgeving beïnvloedt waarschijnlijk
ook de BEPS-maatregelen binnen de OECD en EU. Belastingrecht verandert regelmatig. Er is
voornamelijk gewerkt met informatie beschikbaar in medio 2016. Dat betekent dat deze informatie op het moment van verdediging van mijn proefschrift mogelijk enigszins achterhaald is.
Dat neemt niet weg dat mijn onderzoek een indicatie geeft van de internationale tendensen en
alternatieven.
6.3
Verenigde Staten
Voor rentebetalingen aan gelieerde entiteiten of personen wordt alleen aftrek gegeven als de rente
bij de ontvangende partij in de grondslag is betrokken. Deze behandeling is van belang als de
ontvangende partij in het buitenland is gevestigd. Sommige landen belasten rente namelijk pas
als deze rente daadwerkelijk wordt betaald door de schuldenaar (cash-principe). Als dan de Verenigde Staten op basis van het accrual-principe al renteaftrek geven, ontstaat een mismatch (wel
aftrek, maar nog niet belast).187
Verder hebben de Verenigde Staten renteaftrekbeperkingen ingevoerd om grondslaguitholling te
voorkomen. Deze wetgeving betreft zowel thin capitalization, earningsstripping als een
specifieke maatregel voor acquisities. Daarnaast is het nog mogelijk om fraus legis toe te passen
en moeten uncertain tax positions worden gemeld in de aangifte.
6.3.1
Renteaftrekbeperkingen
Voor de toepassing van de thin capitalization hanteert de IRS een toets die afhangt van de
specifieke feiten en omstandigheden. Als er sprake is van thin capitalization wordt een vreemd
vermogensinstrument geherkwalificeerd als eigen vermogen en is de vergoeding niet aftrekbaar.
Voor deze toets zijn vijf factoren van belang188:
- De aanwezigheid van een terugbetalingsverplichting en de verplichting om een vaste
rente te betalen;
- De rangorde van het instrument (achterstelling);
- De verhouding eigen en vreemd vermogen van de vennootschap;
- De mogelijkheid het instrument in eigen vermogen te converteren;
- De relatie tussen de uitgever en de ontvanger van het instrument.
Er is geen wettelijk minimum dat aan eigen vermogen moet worden aangehouden. Integendeel,
de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen is slechts één van de relevante factoren.
Het is echter algemeen aanvaard dat de IRS bij een ratio van maximaal 3:1 (drie keer zoveel
vreemd vermogen als eigen vermogen) de renteaftrek accepteert als het instrument verder geen
kenmerken van eigen vermogen heeft.189
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Th. M. de Boer, Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen, Ars Aequi,
1994, blz. 45 en A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van rechtsvergelijkend onderzoek, Ars Aequi, Nijmegen, 1999.
187
Internal Revenue Code § 265 & 267 (a) (2), Treasury Regulation §1.263 (a) – 1.263 (g), 1.267 (a)-2T.
188
Internal Revenue Code § 385.
189
Internal Revenue Service, Notice 94-47, 1994-1, C.B. 357.
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Hierbij gaat het om het geheel aan feiten en omstandigheden. De rechtspraak in de Verenigde
Staten deelt die visie.190 Hoewel iedere casus zelfstandig moet worden beoordeeld, hechten
rechters in de praktijk vooral belang aan de mate waarin de schuldenaar in staat is de rente en
hoofdsom te betalen, de looptijd van het instrument, de verhouding eigen en vreemd vermogen
en (bij aandeelhoudersleningen) of een ongelieerde partij onder dezelfde voorwaarden een lening
zou verstrekken.
Verder is een earningsstripping-maatregel van kracht. Het doel van deze maatregel is grondslaguitholling voorkomen als aandelen van een Amerikaanse vennootschap worden gehouden
door buitenlandse aandeelhouders. De wetgeving is van toepassing als substantiële rentebetalingen plaatsvinden aan een buitenlandse gelieerde partij en deze partij niet onderworpen is aan
Amerikaanse heffing voor (een gedeelte van) deze rente. Dit is onder meer het geval als onder
een verdrag de bronheffing verminderd wordt.191 Ook leningen van ongelieerde partijen onder
garantie van een gelieerde partij kunnen worden getroffen.192 Voor toepassing van de earningsstripping-maatregel moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
- Er moet sprake zijn van een excess interest expense: de nettorentelasten moeten meer
bedragen dan 50% van de aangepaste belastbare winst. De nettorentelas ten worden
gedefinieerd als de betaalde of aangegroeide betaalde rente minus de ontvangen rente.193 De aangepaste belastbare winst is de belastbare winst op cash flow basis minus
de nettorentelasten;194
- De debt-to-equity-ratio aan het einde van het jaar moet meer dan 1,5:1 bedragen.
Deze voorwaarde wordt ook wel de safe harbour genoemd
Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, wordt de bovenmatige rente niet in aftrek gelaten. Deze rente kan eventueel in de komende drie jaren alsnog in aftrek komen, voor zover de
grens van 50% van de aangepaste belastbare winst niet wordt overschreden.195
Voor acquisities geldt ten slotte nog een specifieke renteaftrekbeperking als sprake is van meer
dan $ 5 mio aan interest. De maatregel geldt voor leningen die zijn aangewend voor de acquisitie
van een onderneming (of de activa van een onderneming). Daarnaast moet de lening achtergesteld zijn, bepaalde converteerbare voorwaarden kennen en de schuldenaar een hoge debt-toequity-ratio hebben. De rente boven $ 5 mio is vervolgens niet aftrekbaar.196
In de Verenigde Staten is met ingang van 1 januari 2018 nieuwe regelgeving op het gebied van
renteaftrek voorgesteld.197 Het doel van deze regelgeving is het tegengaan van excessieve financiering in internationaal verband.198

Court of Appeal, Fin Hay Realty Co v. United States, 398 F.2d 694, 696 (3rd Cir. 1968).
Internal Revenue Code § 163 (j). De wetgeving is ook van toepassing op vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen, Proposed Treasury Regulation § 1.163 (j)-1(a)(1)(ii) and -8). Bij gedeeltelijke vermindering werkt de earningsstripping-maatregel pro rata. Stel het tarief wordt van 30% naar 10% verminderd onder het verdrag, dan is de earningsstripping voor 2/3e van toepassing.
192
Internal Revenue Code § 163 (j)(3)(B).
193
Internal Revenue Code § 163 (j)(6)(B).
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Zie voor meer details Internal Revenue Code § 163 (j)(6)(A) en Proposed Treasury Regulation § 1.163 (j)--3)
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Internal Revenue Code § 163 (j)(2)(B)(ii) en Proposed Treasury Regulation § 1.163 (j)—1(d).
196
Internal Revenue Code § 279.
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Proposed Treasury Regulations (REG-108060-15) § 385.
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De regelgeving is echter van toepassing voor zowel buitenlandse als binnenlandse gelieerde partijen, maar niet van
toepassing bij geconsolideerde groepen waarbij de rentebate en de rentelast tegen elkaar wegvallen
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Het voorstel bevat een aantal veranderingen in vergelijking met de huidige situatie. Allereerst
leidt de voorgestelde regelgeving ertoe dat geldverstrekkingen van gelieerde partijen (gedeeltelijk) behandeld kunnen worden als kapitaal (in plaats van óf als lening óf als kapitaal). De grens
ligt bij 50% of meer gelieerdheid. Getoetst wordt welk deel de ontvanger van de geldverstrekking
redelijkerwijs verwacht terug te kunnen betalen.199 Ten tweede zijn specifieke transacties benoemd waarbij de hoofdregel is dat deze transacties als eigen vermogen worden behandeld. Het
betreft de distributie van schulden door vennootschappen aan hun gelieerde aandeelhouders, de
uitgifte van leningen in ruil voor aandelen in een deelneming of een interne reorganisatie. Ook
een dividenduitkering of een acquisitie vallen onder de specifieke transacties. Reguliere intercompany leningen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van vastgoed of onderlinge diensten, worden
niet getroffen. Er is een groot aantal uitzonderingen opgenomen: dividenduitkeringen en
acquisities gelijk aan de winst van het boekjaar, cash pooling, acquisities onder bepaalde voorwaarden 200 en intercompany leningen van in totaal maximaal $ 50 mio worden niet getroffen.
Het idee is dat de genoemde transacties leiden tot het omzetten van eigen vermogen in vreemd
vermogen met mogelijk misbruik en belastingontwijking als gevolg. Er is een antimisbruikmaatregel opgenomen dat een lening als eigen vermogen wordt behandeld als het hoofddoel het
ontgaan van de regelgeving is. Ten slotte bevat het voorstel uitgebreide documentatievereisten
met betrekking tot leningen verstrekt aan gelieerde vennootschappen.201
6.3.2
Fraus legis
In de rechtspraak zijn verschillende doctrines ontwikkeld waarbij de economische werkelijkheid
prevaleert boven de juridische vorm. Gedeeltelijk overlappen deze doctrines elkaar en soms worden ook meerdere doctrines tegelijkertijd toegepast. De doctrines zijn:
- De economic substance doctrine;
- De substance over form doctrine;
- De step transaction doctrine;
- De business purpose doctrine;
- De sham transaction doctrine.
Bij de economic substance doctrine worden de gevolgen genegeerd als de transactie geen economische voordelen kent anders dan het belastingvoordeel.202 Er wordt getoetst of de belastingplichtige alleen fiscale motieven heeft (de subjectieve toets) en er wordt getoetst of de belastingplichtige redelijkerwijs economisch voordeel kan verwachten (de objectieve toets). Sinds 30
maart 2010 is de economic substance doctrine gecodificeerd. Het doel van deze codificatie is dat
de zekerheid zowel voor belastingplichtigen als de overheid wordt vergroot. De zogeheten conjunctive test is toegevoegd: de transactie zorgt dat de economische positie van de belastingbetaler
leidt tot een wijziging van betekenis (afgezien van fiscale effecten) en de belastingplichtige

Als bijvoorbeeld een lening van $ 5 mio dollar is verstrekt en de verwachting is dat slechts $ 3 mio kan worden terugbetaald, dan is slechts de rente op deze $ 3 mio aftrekbaar.
200
Deze voorwaarden zijn dat de verwerving het gevolg is van een overdracht van eigendom waarbij de nieuwe aandeelhouder aandelen ontvangt van de vennootschap waarvoor de lening is aangetrokken en voor de periode van 36 maanden
na de uitgifte, de nieuwe aandeelhouder bezit, direct of indirect, meer dan 50% van het stemrecht en meer dan 50% van
het economisch eigendom. Het lijkt erop dat een externe acquisitie van een Amerikaanse vennootschap door een andere
Amerikaanse vennootschap gefinancierd met een lening van een buitenlandse vennootschap niet wordt getroffen, maar
veel debt push downs wel onder de regelgeving vallen.
201
Onder andere documentatievereisten inzake een afdwingbare verplichting om de geldverstrekking terug te betalen,
crediteursrechten om de leningsvoorwaarden na te komen, de onderbouwing van de redelijke verwachting dat de geldverstrekking kan worden terugbetaald en vastlegging van de activiteiten en acties die voortvloeien uit de debiteur-/crediteurrelatie. Deze laatste eis is voornamelijk van belang als de debiteur niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.
202
Zie Supreme Court, Gregory v. Helvering, 293 US 465, (1935) 468-470, Supreme Court, Paulsen v. Commissioner,
469 U.S. 131 (1985) en Supreme Court, Boulware v. United States, 552 U.S. 421, (2008).
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streeft zakelijke doelen na om de transactie aan te gaan. Gezien de codificatie lijkt de economic
substance doctrine tegenwoordig de belangrijkste methode om fraus legis toe te passen.203 De belastingplichtige lijkt in beginsel de bewijslast te hebben. Als sprake is van een transactie waarop
de economic substance doctrine toegepast wordt, kan een boete worden opgelegd van 20% van
de verschuldigde belasting. Als de belastingplichtige de transactie niet adequaat heeft toegelicht
in de aangifte kan de boete verhoogd worden naar 40%.204
De andere doctrines werken als volgt. Bij de substance over form doctrine worden de feiten
geduid volgens de commerciële werkelijkheid en niet op basis van de juridische vorm. De fiscale
gevolgen zijn gebaseerd op deze commerciële werkelijkheid.205 Bij de step transaction doctrine
worden verschillende, gerelateerde transacties vereenzelvigd als een transactie. Het doel is twee
structuren die tot dezelfde uitkomst leiden fiscaal hetzelfde te behandelen, ook als verschillende
juridische stappen hebben plaatsgevonden. De verschillende juridische stappen worden dan genegeerd.206 Bij de business purpose doctrine wordt onderzocht wat de redenen zijn voor belastingplichtige om een transactie aan te gaan. Als er geen commerciële redenen zijn, dan mag de
transactie genegeerd worden.207 De sham transaction doctrine wordt toegepast als een belastingplichtige belastingvoordelen claimt die gebaseerd zijn op schijnhandelingen. De fiscale gevolgen
van de schijnhandelingen worden genegeerd.208
Sinds 2010 moeten ondernemingen uncertain tax positions melden bij de IRS.209 Deze plicht
geldt alleen voor ondernemingen met activa boven $ 10 mio. Bij de aangifte moet een bijlage
(uncertain tax position statement) ingevuld worden waarin de uncertain tax position wordt toegelicht. Er is sprake van een uncertain tax position als op grond van FIN 48 (of een vergelijkbare
verslaggevingsstandaard) een voorziening is opgenomen. Als geen voorziening is opgenomen,
omdat de belastingplichtige wil procederen of denkt dat de IRS geen aandacht aan de problematiek schenkt, dan moet de uncertain tax position eveneens worden gemeld.
6.4
Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk kent twee belangrijke renteaftrekbeperkingen, namelijk de zakelijkheidstoets van de financieringsstructuur (de at arms’ length toets) en de worldwide debt cap. Verder
kent het Verenigd Koninkrijk een uitgebreide fraus legis toets en moeten adviseurs en belastingplichtigen fiscaal agressieve structuren verplicht melden en toelichten.
6.4.1
Renteaftrekbeperkingen
In tegenstelling tot andere landen toetst het Verenigd Koninkrijk sinds 2004 al of de financieringsstructuur zakelijk is (at arm’s length).210 In beginsel is rente aftrekbaar, maar op basis van
deze toets kan rente van aftrek worden uitgesloten. De HRMC publiceert gedetailleerde rapporten
met regelgeving.211 De HRMC bestrijdt de renteaftrek geheel of gedeeltelijk als de omvang van

Internal Revenue Code § 1409 en 7701 (o).
Internal Revenue Code § 6662.
205
Zie Supreme Court, Commissioner v. Court Holding Co, 324 U.S. 331 (1941) en Tax Court, Roubik v. Commissioner,
53 T.C. 365, 381 (1969).
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Zie Supreme Court, Minnesota Tea Co v. Helvering, 302 U.S. 609, 610 (1938).
207
Zie Tax Court, ACM Partnership v. Commissioner, 157 F 3rd, 231, 245 (3rd Cir. 1998).
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Zie Court of Appeal, Goodstein v. Commissioner, 257 F 2nd 127, 131 (1st Cir. 1959).
209
Internal Revenue Service Cumulative Bulletin, Announcement 2010-9, 2010-1.
210
Er zijn uitzonderingen voor kleine en middelgrote ondernemingen op grond van de Annex van de Europese Commissie
Recommendation, (2003/361/EU), 6 mei 2003.
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Zie onder meer HM Revenue and Customs (HMRC), International Tax Manual, 2015.
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de lening of het rentepercentage excessief is in vergelijking met leningen in de markt. Daartoe
moeten alle relevante feiten en omstandigheden in overweging genomen worden en niet slechts
de omvang van de lening en het rentepercentage. Onder deze zakelijkheidstoets vallen ook financieringsarrangementen waarin de eigenaren van een onderneming participeren in collectieve of
gecoördineerde transacties en waar ook derde partijen bij betrokken kunnen zijn. Vooral private
equity transacties worden hierdoor getroffen.212 De bepaling van wat een onderneming op enig
moment kan lenen hangt af van verschillende factoren, zoals de activa en de cash flow. De onderneming moet nog in staat zijn om te handelen, te investeren en haar overige verplichtingen na te
komen. Een onderneming kan bijvoorbeeld excessief gefinancierd zijn als zij meer rentedragende
schulden heeft dan dat zij zelfstandig aan kan gaan, als de interest boven de markrente uitgaat,
als de looptijd van een lening langer is dan zakelijk is of als de aflossing afwijkt van zakelijke
bepalingen. De HRMC geeft bewust geen verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Over de
loan-to-value-ratio heeft zij echter wel aangegeven dat de maximale ratio in de meest gunstige
situaties rond de 90% ligt, maar dat de normale ratio veel lager is dan 90%. Belastingplichtigen
kunnen vooraf zekerheid krijgen door een advance thin capitalization agreement aan te gaan met
de HMRC.
De tweede renteaftrekbeperking is de world wide debt cap. 213 De world wide debt cap beperkt de
renteaftrek van ondernemingen die onderdeel zijn van een wereldwijde groep.214 Voor de relevante groepsvennootschappen is de aftrekbaarheid van rente (of vergelijkbare betalingen)
gemaximaliseerd op de geconsolideerde externe financieringslasten van de groep met als doel
excessieve financiering te voorkomen. Financieringslasten is een ruim, economisch begrip: hier
valt rente onder, maar bijvoorbeeld ook equivalenten, zoals het financieringselement van
financial lease. De wereldwijde rentelasten (available amount) worden gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening van de wereldwijde groep. De rentelasten van de vennootschappen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (tested expense amount) worden gebaseerd op de aangifte
vennootschapsbelasting en betreft de nettorente (de som van de rentelasten en -baten) die in
beginsel in aftrek komt.215 Als de omvang van de rentelasten van een groepsvennootschap minder
dan £500.000 is, telt deze groepsvennootschap niet mee. Als de tested expense amount meer
bedraagt dan de available amount, dan komt dit meerdere niet in aftrek.216
Om de praktische uitvoerbaarheid te vergroten, is de gateway test opgenomen. De omvang van
de nettoschulden van alle groepsvennootschappen wordt daartoe bij elkaar opgeteld om de totale
omvang van de schulden in het Verenigd Koninkrijk te bepalen.217 Vennootschappen met meer
financiële activa dan passiva worden genegeerd. Als de schulden in het Verenigd Koninkrijk
minder bedragen dan 75% van de geconsolideerde, externe schulden hoeft de world wide debt
cap niet meer toegepast te worden.
Daarnaast vallen ook garantstellingen hier bijvoorbeeld onder.
Zie ook Part 7 van de Taxation (International & Other Provisions) Act 2010.
214
Voor de bepaling of sprake is van een groep wordt de definitie van de EU gehanteerd. Zie ook de Annex van de
Europese Commissie, Recommendation 2003/361/EC, 6 mei 2003. Er zijn aanvullende regels die bepalen dat er slechts
één groepshoofd kan zijn. De UK-leden van de groep moeten minimaal voor 75% dochters zijn van het groepshoofd (de
relevant group companies).
215
Dit betreft zowel intercompany rente als rente verschuldigd aan derden. Ondernemingen met positieve nettorente (per
saldo dus rentebaten) zijn geen onderdeel van de toets
216
De groep moet binnen twaalf maanden laten weten op welke wijze de niet-aftrekbare rente wordt gealloceerd aan de
verschillende groepsvennootschappen. Tot drie jaar na afloop van het relevante boekjaar kan de verdeling nog gewijzigd
worden.
217
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Hoewel de world wide debt cap eenvoudig klinkt, zijn er diverse uitzonderingen die leiden tot
een complexe toepassing. Om te zorgen dat de world wide debt cap voldoet aan de EU-eisen is
een additionele bepaling opgenomen voor vennootschappen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk
die rentebaten ontvangen van vennootschappen gevestigd in de EU. Als de rentelast aldaar niet in
aftrek komt, is de rentebate in het Verenigd Koninkrijk vrijgesteld. Verder zijn bepaalde activiteiten uitgezonderd, zoals financierings- en verzekeringsactiviteiten, treasury-activiteiten en de
handel in financiële instrumenten. Ook kortlopende schulden zijn uitgesloten.
Er zijn specifieke antimisbruikmaatregelen (TAAR) opgenomen om te voorkomen dat met een
constructie de world wide debt cap gemanipuleerd kan worden.218 Voor deze antimisbruikmaatregelen moet worden voldaan aan voorwaarden:
- Een constructie is opgezet met als voornaamste doel de renteaf trekbeperking lager te
laten zijn dan het meest voor de hand liggende alternatief;
- Het resultaat van de constructie is dat de fiscale winsten van de vennootschappen in
het Verenigd Koninkrijk lager zijn (of dat de verrekenbare verliezen toenemen);
- De constructie is een uitgesloten structuur. Op dit moment zijn er deze echter niet
benoemd.
Het Verenigd Koninkrijk is voornemens een earningsstripping-maatregel te implementeren.219
Daartoe zijn inmiddels meerdere consultatierondes geweest en is conceptwetgeving voorgesteld.220 De voorgestelde earningsstripping-maatregel is gebaseerd op de OECD aanbevelingen
(Action Item 4) en de ATAD. Dat betekent samengevat dat de nettorente in beginsel in aftrek
komt tot 30% van de EBITDA behaald in het Verenigd Koninkrijk. Alleen als de wereldwijde
groep hogere nettorentelasten heeft, kan een beroep worden gedaan op deze group ratio test. Om
het MKB te ontzien, wordt een drempel voorgesteld van £ 2 mio. De Britse overheid wil daarnaast wetgeving introduceren om de financiering van publieke infrastructuur te ontzien. Verder
zullen regels worden geïntroduceerd om timing-verschillen betreffende de volatiliteit van de
EBITDA of de rente te voorkomen. Bij een earningsstripping-maatregel eindigt de behoefte aan
het debt cap-regime en wordt deze wetgeving beëindigd. Of andere targeted rules nodig zijn,
wordt nader bezien. De verwachte opbrengst van de earningsstripping-maatregel is ongeveer £ 1
mia per jaar.
6.4.2
Fraus legis
Met ingang van 17 juli 2013 is een algemene antimisbruikmaatregel (GAAR) geïntroduceerd. De
GAAR fungeert als een algemene maatregel en volgt pas nadat een eventuele TAAR is toegepast.
Met de invoering van de GAAR wordt de HMRC geholpen in haar mogelijkheden om misbruik
te bestrijden. Door alleen te leunen op de rechtspraak kon misbruik onvoldoende bestreden worden.221 Er is sprake van misbruik als objectief beschouwd het verkrijgen van het

Chapter 3 & 4 van Part 7 van de Taxation (International & Other Provisions) Act 2010.
De earningsstripping-maatregel maakt deel uit van een bredere herziening van de vennootschapsbelasting met als
doel enerzijds het versterken van het vestigingsklimaat en anderzijds het tegengaan van belastingontwijking. Zo daalt het
vennootschapsbelastingtarief stapsgewijs naar 18% in 2020 en worden investeringen in R&D extra gestimuleerd.
220
HM Revenue and Customs (HMRC), Tax deductibility of Corporate Interest Expense Consultation (October 2015)
en HM Revenue and Customs (HMRC), Tax deductibility of Corporate Interest Expense: consultation on detailed policy
design and implementation (May 2016), HM Revenue and Customs (HMRC), Draft legislation – Corporate Interest
Restriction (January 2017).
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HM Revenue and Customs (HMRC), General Anti Abuse Rule (GAAR) guidance, (Approved by the Advisory Panel
with effect from 30 January 2015), 2015.
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belastingvoordeel het hoofddoel of een van de hoofddoelen is. Belastingvoordeel is ruim gedefinieerd.222 De HRMC moet aan de eisen van de dubbele redelijkheidsstoets (double reasonableness test) voldoen. Daarvoor moet de HRMC bewijzen dat het aangaan of het uitvoeren van de
transacties redelijkerwijs niet gezien kan worden als een redelijke gedragslijn.223
De GAAR ziet zoals gezegd op misbruik. Het verschil tussen misbruik en belastingontwijking is
relevant. Voor belastingontwijking (optimaal structureren op de grenzen van de wet) is de GAAR
niet van toepassing. De HMRC kan belastingontwijking tegengaan met de TAAR’s en met een
doctrine die is ontwikkeld in de jurisprudentie. De zogeheten Ramsay-doctrine leidde lang tot de
visie dat het Verenigd Koninkrijk een gerechtelijke algemene antimisbruikmaatregel kende (judicial general anti-avoidance rule).224 De Ramsay-doctrine zegt dat de rechter naar de context, het
ontwerp en het doel van de relevante belastingwet moet kijken. Het House of Lords heeft deze
doctrine later echter genuanceerd. Ramsay zou meer zien op de interpretatie van de wet dan op
het creëren van een judicial general anti-avoidance rule. 225 Er zou alleen beoogd zijn te benadrukken dat rechters ook moeten kijken naar de doelen van wetgeving en niet slechts een strikte,
grammaticale interpretatie moeten toepassen. Op dezelfde dag wijst het House of Lords echter
ook een ander arrest waarin zij de samenstelling van de gehele structuur (inclusief alle tussenliggende stappen) in hun beschouwing betrekken.226 Dit zou toch kunnen wijzen op een judicial general anti-avoidance rule. Er zijn geen aanwijzingen dat de HRMC na invoering van de GAAR
nog frequent de judicial general anti-avoidance rule toepast.
Sinds 2004 moeten belastingstructuren die zien op ontwijking worden gemeld (disclosure of tax
avoidance schemes) door de adviseur en/of door zijn cliënt binnen dertig dagen na implementatie
van de structuur. Om te beoordelen of een structuur gemeld moet worden, zijn criteria ontwikkeld. Denk daarbij aan het verkrijgen van belastingvoordeel en de vraag of belastingvoordeel een
van de hoofddoelen is. Daarnaast noemt de HRMC een aantal structuren die altijd gemeld moet
worden, zoals het gebruiken van verliezen, het ontvangen van een succes fee door de adviseur
als de structuur werkt, gestandaardiseerde adviesdiensten, etc. De HRMC verkrijgt hiermee snel
informatie over constructies en wie deze gebruikt. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor de
vennootschapsbelasting, maar ook voor allerlei andere belastingen. Bij verzuim kan een boete
worden opgelegd.
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with effect from 30 January 2015), 2015.
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Er is een onafhankelijk GAAR Advisory Panel. De HMRC vraagt verplicht (maar niet bindend) advies aan het Panel
als zij van mening is dat de GAAR moet worden toegepast.
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6.5
Duitsland
Duitsland kent twee soorten winstbelasting: een landelijke belasting (Körperschaftssteuer) en een
lokale belasting (Gewerbesteuer). Interest op leningen en andere schulden is in het algemeen aftrekbaar voor de Körperschaftssteuer. Bij de Gewerbesteuer wordt 25% van alle rentebetalingen
niet in aftrek toegelaten.227 Een soortgelijke bepaling geldt voor annuïteitenleningen, obligaties
en leasing.228 Duitsland kent verder een earningsstripping-maatregel en een equivalent van fraus
legis. In de rechtspraak is bepaald dat aandeelhouder vrij is in de keuze om met een intercompany
lening te financieren in plaats van met eigen vermogen niet bestreden kan worden met misbruik
van recht.229
6.5.1
Renteaftrekbeperkingen
Duitsland kent een earningsstripping-maatregel: de Zinsschranke. Zowel voor de Körperschaftssteuer als de Gewerbesteuer is rente niet aftrekbaar als deze rente als excessief wordt beschouwd.230 Er is sprake van excessieve rente als de nettorente (de rentelasten verminderd met de
rentebaten 231) meer dan 30% van de EBITDA bedraagt. De maatregel geldt zowel voor rente
betaald aan gelieerde partijen als voor rente op leningen aangetrokken bij derden. Niet-aftrekbare
rente mag oneindig worden voortgewenteld naar toekomstige jaren en komt dan alsnog in aftrek
als er voldoende ruimte is. Deze carry forward vervalt echter bij een aandeelhouderswisseling.232
Voor boekjaren die na 31 december 2009 zijn geëindigd, kan de EBITDA eveneens worden
voortgewenteld. Ongebruikte EBITDA (dus bij nettorentelasten lager dan 30% van de
EBITDA) kan maximaal 5 jaar worden voortgewenteld.233 Deze ongebruikte EBITDA kan volgens de Duitse fiscus echter niet worden ingezet als een beroep wordt gedaan op één van de drie
uitzonderingen op de earningsstripping-regel. De volgende drie uitzonderingen zijn namelijk
mogelijk om rente alsnog in aftrek te brengen:
- De totale omvang van de excessieve rentelasten is minder dan € 3 mio. Als de excessieve rentelasten meer dan € 3 mio zijn, dan geldt de aftrekbeperking voor 		
het gehele bedrag (en niet slechts voor hetgeen boven de € 3 mio); 234
- De onderneming behoort niet tot een groep van gelieerde ondernemingen. Een
onderneming wordt geacht tot een groep te behoren als zij onder het Duitse jaarrekeningrecht geconsolideerd wordt of kan worden;235
- De onderneming behoort tot een groep, maar de verhouding eigen vermogen/balanstotaal is niet lager dan 2% van de verhouding eigen vermogen/balanstotaal van de groep
(de Eigenkapitalvergleich).236

Section 8 No. 1 sub a Gewerbesteuer.
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Bundesfinanzhof, 2 februari 1995, I R 127/90.
230
Section 4h Einkommensteuer en Section 8a Körperschaftssteuer.
231
Rentelasten betreft alle rente die de belastbare winst verminderd. Rentebaten is alle rente die de belastbare winst vergroot. Ook laagrentende leningen vallen onder deze definities op grond van Section 4h No. 3 Einkommensteuer.
232
Section 4h No. 5 Einkommensteuer. Bij een aandeelhouderswisseling in samenwerkingsverband vervalt de carry
forward pro rata.
233
Als in een later jaar rente in aftrek wordt beperkt (bijvoorbeeld omdat de rente 60% van de EBITDA bedraagt), kan
deze voortgewentelde EBITDA alsnog worden gebruikt.
234
Deze grens geldt per onderneming. Bij fiscaal geconsolideerde ondernemingen (de Organschaft) geldt de grens voor
het geheel aan ondernemingen. Section 4h No. 2 sub a Einkommensteuer.
235
Section 4h No. 2 sub b Einkommensteuer.
236
Zie ook Section 4h No. 2 sub c Einkommensteuer.
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IFRS is voor de derde uitzondering het startpunt. Als geen jaarrekening op basis van IFRS
beschikbaar is, dan mag de jaarrekening op basis van het jaarrekeningrecht van Duitsland, een
andere EU-lidstaat of de Verenigde Staten worden gebruikt. De waardering van de activa en
passiva dient zowel in de jaarrekening van de belastingplichtige als van de groep consistent te
geschieden. Daarnaast zijn aanvullende regels opgenomen om het eigen vermogen te bepalen, die
onder meer de goodwill, de overlopende activa en passiva en dividenduitkeringen en
kapitaalterugbetalingen betreffen. Als later blijkt dat de jaarrekening incorrect was en de correctie
leidt tot een toename van niet-aftrekbare rente, dan wordt een boete van 5% met een maximum
van 10% van de toegenomen belastbare winst opgelegd (naast de extra te betalen belasting).
Als de schuldenaar onderdeel is van een groep kan in principe geen beroep worden gedaan op de
tweede en de derde uitzondering, tenzij minder dan 10% van de totale nettorente is verschuldigd
aan gelieerde partijen.237
De Zinsschranke ligt inmiddels onder vuur: het Bundesfinanzhof (de hoogste fiscale rechtelijke
instantie) heeft aan Bundesverfassungsgericht (Het Federale Constitutionele Hof dat toetst aan de
grondwet) een oordeel gevraagd over de verenigbaarheid van de maatregel met de grondwet. 238
Hoewel een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht nog jaren kan duren, heeft deze onzekerheid gevolgen voor de invoering van een earningsstripping-maatregel. In het volgende hoofdstuk
wordt hier dieper op ingegaan.
6.5.2
Fraus legis
Een algemene antimisbruikmaatregel is opgenomen in sectie 42 van de Abgabenordnung (Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten). Er is sprake van misbruik als een ontoereikende juridische structuur wordt gekozen die leidt tot een belastingvoordeel waarvoor de
belastingplichtige geen significante niet-fiscale redenen kan geven. Een ontoereikende juridische
structuur wordt aangenomen als de belastingplichtige of een derde een wettelijk niet-bedoeld
belastingvoordeel geniet. Indicatoren daarvoor zijn:
- Als een onafhankelijke derde – na de feiten en gevolgen van de structuur in overweging genomen hebbende – niet dezelfde structuur zou kiezen zonder het genoten
belastingvoordeel;
- Als de betrokkenheid van gelieerde personen of ondernemingen alleen voor belastingdoeleinden is;
- Als de overdracht van inkomen of activa aan andere juridische entiteiten alleen voor
belastingdoeleinden is.
Specifieke antimisbruikbepalingen gaan vóór de algemene antimisbruikbepaling.239 Als sprake
is van misbruik van recht wordt de structuur genegeerd voor belastingdoeleinden. De normaal
verschuldigde belasting wordt dan geheven.

237
Op basis van de letterlijke tekst lijkt deze 10% een alles-of-nietsbenadering. Zie ook R. Resch en A. Perdelwitz, The
German Tax Reform 2008 – Part 2, European Taxation, april 2008.
238
Bundesfinanzhof, 14 oktober 2015, I R 20/15.
239
Specifieke antimisbruikmaatregelen zien bijvoorbeeld op een beperking van verliesverrekening bij een aandeelhouderswijziging, verdragsmisbruik en misbruik van de deelnemingsvrijstelling
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6.6
Frankrijk
Frankrijk heeft de afgelopen jaren grondig de renteaftrekbeperkingen herzien en kent nu een
generieke maatregel, een maatregel voor de acquisitie van aandelen, een compenserende heffingstoets en een thin capitalization-maatregel. Voordat aan aftrek van rente op leningen aan
gelieerde partijen wordt toegekomen, moet een aantal voorwaarden zijn vervuld. De eerste voorwaarde is dat het kapitaal van de debiteur volgestort moet zijn. Daarnaast moet de rente at arm’s
length zijn. Het is niet mogelijk om op basis van een zakelijkheidstoets (transfer pricing) de
keuze aan te vechten voor vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen.240
Verder is rente betaald aan entiteiten gevestigd in niet-coöperatieve landen (état ou territoire
non-coopératif) niet aftrekbaar en wordt 75% bronheffing ingehouden op dergelijke betalingen.241
Er is sprake van een niet-coöperatief land als het land geen lid is van de EU, wordt onderzocht
door het Global Forum on Transparency and Exchange of Information van de OECD, minder dan
12 TIEA’s heeft gesloten voor 1 januari 2010 en geen TIEA heeft met Frankrijk.242
6.6.1
Renteaftrekbeperkingen
De generieke maatregel is ingevoerd per 1 januari 2013 en betreft de nettorente (oftewel de financiële lasten minus de financiële baten) als die meer dan € 3 mio bedraagt.243 In dat geval is slechts
75% van de rente aftrekbaar.244 De grens van € 3 mio is een alles-of-niets benadering: bij
overschrijding is alle rente in aftrek beperkt en dus niet slechts het bovenmatige deel. De beperking is generiek, omdat de beperking geldt voor alle rente ongeacht degene aan wie de rente
wordt betaald en de herkomst en de allocatie van de financiering irrelevant zijn. De in aftrek
beperkte rente kan evenmin worden voortgewenteld naar een jaar waarin misschien nog wel
ruimte is voor renteaftrek. Wel is het zo dat rente die op basis van een andere bepaling al in aftrek
wordt beperkt niet meetelt voor deze maatregel. Als sprake is van een fiscale consolidatie van de
groep (de intégration fiscale), dan geldt de grens van € 3 mio voor de gehele groep (en betreft
dan slechts rente betaald aan entiteiten die buiten deze groep vallen).245
Interest op leningen verband houdende met de verwerving van aandelen in een andere vennootschap is in beginsel aftrekbaar, ook als de dividenden zijn vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel.246 De eerste uitzondering is de situatie
waarin de acquisitie wordt gedaan door vennootschappen die vervolgens met de geacquireerde
vennootschap in de fiscale consolidatie worden betrokken (amendement Charasse) in het geval
deze vennootschap is gekocht van een aandeelhouder die control heeft over de groep.247 In dat
geval moet de rente gedurende negen jaar worden teruggenomen op basis van de volgende
formule:

Conseil d’Etat, 30 december 2003, no. 233894, SA Andritz.
Art. 125 A III Code Général des Impôts. De bronheffing vindt automatisch plaats, tenzij de betalende partij bewijst
dat de betaling niets te maken heeft met belastingontwijking. Overigens is voor transparante entiteiten gevestigd in een
niet-coöperatief land een uitzondering geformuleerd.
242
Als een land op de ‘witte’ lijst komt van de OECD wordt het land door Frankrijk ook geaccepteerd.
243
Voor leasing geldt de maatregel ook: de lessee wordt door de lessor geïnformeerd over de waarde en de afschrijving
van het activum. De huur van onroerend goed valt niet onder het toepassingsbereik van de maatregel.
244
Overigens is een overgangsmaatregel aanwezig: voor het jaar 2013 is nog 85% van de rente aftrekbaar.
245
Hiertoe trekt ieder groepslid eerst zelf de rente af. Degene die de fiscale consolidatie opstelt (de moeder) bepaalt
vervolgens bij het consolideren wat het totaal is van de rentelasten betaald aan ongelieerde entiteiten boven de € 3 mio en
past de aftrekbeperking toe.
246
Overigens zijn ook aandelen in vastgoedvennootschappen uitgezonderd.
247
Art. 223 B lid 7 Code Général des Impôts.
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Rentelasten intégration fiscale x (acquisitieprijs/gemiddelde omvang vreemd vermogen
intégration fiscale)
De tweede uitzondering betreft sinds 1 januari 2012 een toets waarin de Franse acquirerende vennootschap moet kunnen aantonen dat (i) de managementbeslissing om de aandelen te verwerven
is genomen door hem of een andere gelieerde vennootschap die onderdeel is van de groep en
inwoner van Frankrijk en (ii) de controle of de invloed op de geacquireerde vennootschap wordt
uitgevoerd door hem of een andere gelieerde vennootschap die onderdeel is van de groep en
inwoner van Frankrijk.248 De ratio van deze bepaling is het voorkomen dat acquisitierente in
Frankrijk in aftrek wordt gebracht terwijl de aansturing elders plaatsvindt. Een vennootschap
wordt geacht de controle en invloed te hebben als deze vennootschap een autonoom management
center is (centre de gestion autonome) en zelfstandig de aandelen kan beheren (en mag verkopen
zonder toestemming).249 De wetgeving is niet van toepassing als de waarde van de aandelen van
de overgenomen vennootschap lager ligt dan € 1 mio, de aandelen niet met een lening zijn gefinancierd of als de verhouding eigen/vreemd vermogen van de groep waartoe de geacquireerde
vennootschap toe behoort niet hoger is dan zijn eigen verhouding eigen/vreemd vermogen.
De derde maatregel betreft een compenserende heffingstoets in relatie tot leningen aan gelieerde
partijen. De rente verschuldigd aan deze gelieerde partijen moet in een heffing worden betrokken
van minimaal een kwart van het Franse tarief.250 Deze maatregel is met terugwerkende kracht
ingevoerd voor boekjaren die eindigen op of na 25 september 2013. Er is sprake van gelieerdheid
als een vennootschap direct of indirect minimaal 50% van het kapitaal in een andere vennootschap bezit of de facto de zeggenschap uitoefent.251
De laatste aftrekbeperking betreft de per 2007 ingevoerde thin capitalization-maatregel.252 De
reikwijdte van de maatregel is beperkt tot rente betaald aan aandeelhouders en gelieerde vennootschappen.253 Leningen van derden vallen ook onder de reikwijdte voor zover een gelieerde vennootschap een garantstelling heeft gegeven. Expliciet uitgesloten zijn vennootschappen die zich
bezighouden met treasury pooling voor de groep, financial lease transacties, banken en andere
financiële instellingen en bepaalde samenwerkingsverbanden met betrekking tot onroerend goed.
De thin capitalization-maatregel raakt geen rente die al in aftrek is beperkt op grond van een
andere beperking. De aftrekbaarheid van rente betaald aan aandeelhouders en gelieerde partijen
wordt in aftrek beperkt als de volgende drie limitatieve voorwaarden zijn vervuld:

Art. 209 lid 9 Code Général des Impôts.
Het is de vraag of de tweede uitzondering niet in strijd is met de EU-vereisten, met name met de
vrijheid van vestiging. Zie ook E. Robert, New Limitations on the Deduction of Financial Expenses
Related to Acquisitions, European Taxation, 2012, Vol. 52, No. 5.
250
Het Franse tarief is in beginsel 33 1/3%.
251
Art. 39 lid 12 Code Général des Impôts. Er is de facto sprake van zeggenschap als een meer dan 50% van de stemrechten wordt gehouden.
252
Art. 212 Code Général des Impôts. De rente wordt in aftrek beperkt, er is geen sprake van verkapt dividend.
253
Art. 39 lid 12 Code Général des Impôts.
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249
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- De totale financiering (inclusief de leningen aan aandeelhouders en gelieerde partijen
met uitzondering van handelsvorderingen) bedraagt meer dan 1,5 keer het vermogen
(inclusief agio en winstreserves) van de debiteur;
- De omvang van de rente betaald aan aandeelhouders en gelieerde partijen is meer
dan 25% van de aangepaste operationele marge (de aanpassingen betreffen de
vennootschapsbelasting, de rente betaald aan aandeelhouders en gelieerde partijen,
afschrijvingen en bepaalde lease-betalingen. Feitelijk wordt de EBITDA benaderd);
- De omvang van de rente betaald aan aandeelhouders en gelieerde partijen is meer
dan de omvang van de rente ontvangen van gelieerde partijen.
Het gedeelte van de rente dat deze drie voorwaarden te boven gaat, wordt in aftrek beperkt. Er is
echter een uitzondering als de getroffen vennootschap kan bewijzen dat de verhouding vreemd
vermogen/eigen vermogen van de groep waartoe de vennootschap behoort hoger is dan haar
eigen ratio. Verder zijn rentebetalingen tot € 150.000 aftrekbaar. De in aftrek beperkte rente
mag voortgewenteld worden. Ook hier zijn restricties aan verbonden. Allereerst moet er genoeg
ruimte zijn om de rente in aftrek te kunnen brengen. De ruimte wordt in het jaar nadat de rente
in aftrek was beperkt (N+1), bepaald op grond van het verschil tussen 25% van het operationele
resultaat voor belastingen en de omvang van de in aftrek toegestane rente in dat jaar. De hoogste
van deze twee komt niet in aftrek. Vervolgens mag de bovenmatige rente nog twee jaar voortgewenteld worden onder dezelfde voorwaarden (N+2 en N+3). Na het tweede jaar (N+2) neemt de
voortgewentelde rente jaarlijks met 5% af.
6.6.2
Fraus legis
Ook in Frankrijk geldt het principe dat een belastingplichtige vrij is fiscaal de meest voordelige
weg te kiezen (liberté de gestion). Toch is een algemene misbruikmaatregel geïmplementeerd
(GAAR) om misbruik van recht (abus de droit) te voorkomen bij kunstmatige structuren of
structuren waarbij wordt geprofiteerd van een letterlijke toepassing van wet- en regelgeving die
in strijd is met de doelstelling en waarbij het enige doel het ontwijken of het verminderen van de
belastingdruk van de belastingplichtige is.254 Als misbruik wordt geconstateerd, is een speciale
belastingboete van 80% van de ontweken belasting van toepassing. Indien er geen GAAR is, kan
toch het fraus legis principe van toepassing zijn. Van fraus legis is sprake als een belastingplichtige zoekt naar een voordeel als gevolg van een letterlijke wetstoepassing die in strijd is met de
doelstelling van de wetgever en waarbij het enige doel het ontwijken of het verminderen van de
belastingdruk van de belastingplichtige is.255 Dit is een ultieme vangnetbepaling.256 257 Zowel bij
fraus legis als de GAAR heeft de fiscus de bewijslast. Bij misbruik van recht kan een casus worden voorgelegd aan het Comité de répression des abus de droit. 258 Dit Comité heeft over twee
zaken met betrekking tot renteaftrek geoordeeld.259

Art. L 64 Livre des Procédures Fiscales. De gegeven definitie is van kracht sinds 2008.
Conseil d’Etat, 27 september 2006, no. 2650050, Sté Janfin.
256
Conseil d’Etat, 12 maart 2010, no. 306368, Scté Charcuterie du Pacifique.
257
Naast de GAAR en de GAAP is er nog een toets of het management abnormale keuzes maakt (acte a-normal de
gestion) met het negeren van de fiscale consequenties als gevolg. Dit lijkt vergelijkbaar met een at arm’s length toets. Zie
ook C. Silbertztein, E. Bagdassarian en L. NguyenLapierre, France – Transfer pricing & Intra-Group Financing, Topical
Analysis IBFD. Er zijn geen aanwijzingen met betrekking tot rente tegengekomen.
258
De verliezer van de casus krijgt de bewijslast. Als de casus niet wordt voorgelegd aan dit Comité houdt de fiscus de
bewijslast.
259
Direction Générale des Finances Publiques, Bulletin Officiel des Impôts, No. 9, 13 februari 2011, 13 L-1-11.
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Op basis van deze twee zaken kan de conclusie worden getrokken dat voor de beoordeling of
sprake is van fraus legis relevant is of cash flow gemoeid is met de transactie, of de financiële
positie van de schuldenaar verbetert en of het eigen vermogen wijzigt als gevolg van de juridische en boekhoudkundige kwalificatie. Vooral aan deze laatste toets lijkt veel belang te worden
gehecht bij de beoordeling of sprake is van een reële transactie.260
6.7
Lessen voor Nederland
Hierna zijn sterk vereenvoudigd de belangrijkste soorten renteaftrekbeperkingen opgenomen per
land.
Maatregel

VS

VK

Dui

Fra

NL

Thin capitalization

ja

nee

nee

ja

nee

Earningsstripping

ja

voorgesteld

ja

ja

nee

Acquisities

ja

nee

nee

ja

ja

Zakelijkheid financiering

nee

ja

nee

nee

nee

Codificatie fraus legis

ja

ja

ja

ja

ja

Transparantie

ja

ja

nee

nee

nee

Hoewel ieder land complexe wetgeving kent en net even andere accenten legt, is een aantal gemeenschappelijke delers te onderkennen. Zo zijn altijd renteaftrekbeperkingen van toepassing en
is inmiddels overal de toepassing van fraus legis (of soortgelijke bepalingen) gecodificeerd. De
wijze waarop de renteaftrekbeperkingen zijn ingericht, verschilt. Alle landen kennen een generieke renteaftrekbeperking, namelijk een earningsstripping-maatregel (of een maatregel die daar
sterk op lijkt). Afhankelijk van het land wordt de earningsstripping-maatregel geflankeerd door
thin capitalization-wetgeving en/of specifieke maatregelen, zoals de beperking van renteaftrek bij
acquisities. Alleen in het Verenigd Koninkrijk wordt een zakelijkheidstoets toegepast op de financieringsratio. De Angelsaksische landen zijn daarnaast een groot voorstander van transparantie.
Nederland kent – in afwijking van alle onderzochte landen – geen generieke renteaftrekbeperking
zoals een earningsstripping-maatregel. Nederland kiest steeds voor specifieke maatregelen die
bepaalde rechtshandelingen of situaties moeten treffen. Internationaal is deze keuze uniek en veel
minder geaccepteerd. Internationaal bezien gaat de voorkeur uit naar generieke maatregelen die
eventueel met behulp van een tegenbewijsregeling de ergste pijn moeten wegnemen. Ten slotte
moet een fraus legis-achtige maatregel fungeren als vangnet.
Geconcludeerd kan worden dat het Nederlandse stelsel internationaal bezien sterk afwijkt van
hetgeen gebruikelijk is. In Nederland is geen generieke maatregel geïmplementeerd, maar wordt
met behulp van heel specifieke wetgeving een bepaalde structuur bestreden. Deze wetgeving
is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid en als gevolg daarvan is de complexiteit sterk
toegenomen. Het voordeel van het Nederlandse systeem is dat de maatregelen heel gericht zijn en
specifieke situaties bestrijden. Nadelen zijn echter dat de maatregelen internationaal niet herkend

C. Silbertztein, E. Bagdassarian en L. Nguyen-Lapierre, France – Transfer pricing & Intra-Group Financing, Topical
Analysis IBFD.
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worden, dat de complexiteit hoog is en de onzekerheid over de interpretatie van al die verschillende wetsartikelen groot is. Hoewel de Nederlandse fijnmazigheid voordelen kent, zijn vanuit
internationaal oogpunt redenen denkbaar om meer aan te sluiten bij wat andere landen doen. De
invoering van een earningsstripping-maatregel is daartoe een mooie gelegenheid.
6.8
Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is onderzocht hoe het internationale speelveld met betrekking tot vreemd vermogen eruit ziet. Eerst is gekeken naar de wijze waarop de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk omgaan met renteproblematiek en de bestrijding van fraus legis.
In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk zijn renteaftrekbeperkingen aanwezig. Daarbij kan worden opgemerkt dat ieder land uitgebreide, complexe maatregelen
kent. Hoewel de maatregelen (op onderdelen) verschillen, is ook een aantal gemeenschappelijke
punten te onderkennen. Ieder land kent een earningsstripping-maatregel (of een maatregel die
zeer sterk overeenkomt met een earningsstripping-bepaling). Daarnaast wordt overal de
earningsstripping-maatregel aangevuld met flankerende wetgeving, zoals thin
capitalization-regels en/of wetgeving gericht op specifieke transacties als acquisities. Opgemerkt
moet wel worden dat onzekerheid aanwezig is over verenigbaarheid van de Duitse earningsstripping-maatregel met de grondwet. Dat moet in het achterhoofd worden gehouden bij de invoering
van een earningsstripping-maatregel.
Het Verenigd Koninkrijk is het enige land dat een zakelijkheidstoets toepast op de financieringsratio. Deze toepassing verdwijnt mogelijk bij de invoering van een earningsstripping-maatregel.
Opvallend is verder dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk transparantie belangrijk
vinden en ondernemingen of hun adviseurs bepaalde structuren moeten melden bij de fiscus.
Inmiddels hebben alle vier landen de bestrijding van fraus legis gecodificeerd.
In tegenstelling tot Nederland kiezen de vier geselecteerde landen eerder voor generieke maatregelen die belastingontwijking met behulp van renteaftrek moeten voorkomen. De fraus legis
maatregelen fungeren vervolgens als een vangnetbepaling. De aanpak van Nederland wijkt dus af
van wat internationaal gebruikelijk is. Het gevolg is dat de Nederlandse wetgeving internationaal
bezien moeilijk herkend wordt, de complexiteit hoog is en de rechtsonzekerheid toeneemt. De
invoering van een earningsstripping-maatregel is een logisch moment om hier kritisch naar te
kijken.
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7.

Ontwikkelingen binnen de OECD en de EU

7.1
Inleiding
Nederland kan op fiscaal gebied niet autonoom en geïsoleerd handelen. De fiscaliteit wordt
immers door een aantal internationale ontwikkelingen beïnvloed en de verwachting is dat
de earningsstripping-maatregel ook in Nederland eraan komt. Renteaftrek is een belangrijk
BEPS-actiepunt en de OECD stelt in Action Item 4 een earningsstripping-maatregel voor. Daarnaast heeft de Europese Commissie de CCCTB opnieuw gelanceerd waarmee wordt gewerkt aan
een gemeenschappelijke belastinggrondslag. In de ATAD is vervolgens eveneens een earningsstripping-maatregel opgenomen. Deze earningsstripping-maatregel moet met ingang van 2019 in
de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Het Nederlandse stelsel gaat dus op korte termijn
worden aangepast. Deze verwachte aanpassingen worden in dit hoofdstuk geanalyseerd.
Naast BEPS en de ATAD is de EU-jurisprudentie van belang. Onze wetgeving moet voldoen aan
de eisen die uit deze jurisprudentie voortkomen. In dit hoofdstuk wordt de EU-jurisprudentie in
relatie tot de renteaftrekbeperkingen geanalyseerd. Deze aandachtspunten moeten in het achterhoofd worden gehouden bij de nog in te voeren earningsstripping-maatregel.
7.2

BEPS

7.2.1
BEPS achtergrond
Het BEPS-project is gestart in 2012. Het BEPS-project kan niet los worden gezien van de
aandacht die de leiders van de G20 hebben gevraagd voor internationale belastingontwijking.
Vervolgens heeft de OECD op 12 februari 2013 het rapport ‘Addressing Base Erosion and Profit
Shifting’ gelanceerd en op 19 juli 2013 het actieplan ‘Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting’.261 Het actieplan bevat actiepunten die tot doel hebben de uitholling van de belastinggrondslag en het verschuiven van winsten tegen te gaan. De schatting van de OECD is dat tot
10% (oftewel zo’n $ 100 tot $ 240 mia) van de wereldwijde vennootschapsbelasting wordt
verminderd als gevolg van BEPS. De OECD heeft daarom vijftien gebieden gedefinieerd waarop
actie ondernomen moet worden.262 Een van de Action Items is het beperken van grondslaguitholling door renteaftrek en soortgelijke betalingen (Action Item 4).263 De verschillende Action Items
staan niet op zichzelf, maar moeten in samenhang met elkaar worden bezien. Zo hangt Action
Item 4 vooral samen met het tegengaan van hybride structuren, het tegengaan van winstverschuiving als gevolg van onjuiste transfer pricing bij intercompany leningen en het versterken van
CFC-regels.

261
OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 2013 en OECD, Action Plan on Base
Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 2013.
262
Deze Action Items zijn 1 – Address the tax challenge of the digital economy, 2 – Neutralise the effects of hybrid
mismatch arrangements, 3 –Strengthen CFC rules, 4 – Limit base erosion via interest deductions and other financial
payments, 5 – Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance, 6 – Prevent
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In 2017 zijn vervolgens nadere richtlijnen verschenen met betrekking tot de invoering van de
earningsstripping. 264
7.2.2
Action Item 4
Het onderliggende idee van de OECD is dat een internationale groep slechts rente mag aftrekken
als sprake is van economische activiteiten. De rente betaald aan derden kwalificeert als een maximum. De OECD heeft de volgende elementen in haar voorstel opgenomen:

Optionele drempel (de minimis treshold)

Fixed ratio rule: een entiteit mag de rente aftrekken tot
een bepaald percentage (10%-30%) van de
nettorente/EBITDA
Group ratio rule: een entiteit mag de nettorente
aftrekken als de nettorente/EBITDA van de groep
hoger is dan de fixed ratio rule. Tevens mag een land
toestaan deze group ratio rule met 10% te verhogen
Optionele carry forward van niet-aftrekbare rente /
ongebruikte interest capaciteit (EBITDA) en / of carry
back van niet-aftrekbare rente
Specifieke antimisbruikwetgeving (targeted rules) ter
ondersteuning van de generieke renteaftrekbeperking
en om specifieke risico’s tegen te gaan

Specifieke regels voor ondernemingen in de banken
en verzekeringssector
De uitwerking is als volgt. Allereerst geeft de OECD in overweging de regels alleen van toepassing te laten zijn bij een bepaald minimum (minimis threshold) aan renteaftrek om te voorkomen
dat het MKB wordt getroffen. Dit minimum moet bij voorkeur worden bepaald voor alle lokale
entiteiten van een groep. Hiermee wordt voorkomen dat door het splitsen over verschillende entiteiten de regels worden ontgaan. Een entiteit is onderdeel van een groep bij directe of indirecte
zeggenschap of leiding (control) van deze groep in de entiteit of als de entiteit zelf de control
uitoefent. Er is sprake van een multinationale groep als in meer dan één jurisdictie activiteiten
plaatsvinden. Specifieke aandacht verdienen zelfstandige entiteiten (stand-alone entities) die geen
onderdeel zijn van een groep. Voorkomen moet worden dat deze zelfstandige entiteiten worden
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misbruikt om de aftrekbeperking te frustreren. Als wordt gekozen voor een minimis threshold
wordt aanbevolen dat deze grens van toepassing is op de volledige nettorentelasten van alle entiteiten in de lokale groep. De omvang van een minimis threshold is niet bepaald en hangt af van
de lokale economische, juridische en fiscale omstandigheden.265
Hoewel de OECD het begrip ‘rente’ niet exact wil definiëren, stelt zij een breed begrip voor
waarbij de economische werkelijkheid belangrijker is dan de juridische vorm. Niet alleen rente
op leningen valt onder het rentebegrip, maar ook betalingen die economisch gelijk zijn aan rente
en kosten die samenhangen met het aantrekken van financiering, zoals rente op winstafhankelijke
leningen, geïmputeerde rente, rente die samenhangt met islamitisch financieren, gekapitaliseerde
rente, de rentecomponent uit lease-termijnen, de kosten van garantiestellingen en valutaresultaten
kunnen worden getroffen.266
Vervolgens stelt de OECD een fixed ratio rule voor: de aftrek van rente wordt gekoppeld aan een
bepaald percentage van de nettorente/EBITDA-ratio.267 De OECD stelt een maximale best practice range van 10%-30% voor en benoemt factoren waar landen het percentage mee kunnen
bepalen.268 Inkomen dat is vrijgesteld of (nog) niet wordt belast dan wel onder een gunstig regime
valt, kan worden uitgesloten van de EBITDA. Een voorbeeld hiervan zijn deelnemingsresultaten.
Een onderneming kan echter een beroep doen op de group ratio rule: als de ratio nettorente betaald aan derden/groeps-EBITDA hoger is, dan geldt deze hogere ratio. Deze hogere ratio wordt
vermenigvuldigd met de EBITDA van de entiteit waardoor de group ratio rule ertoe leidt dat
concerns die geconsolideerd bezien zwaar gefinancierd zijn toch hun rente kunnen aftrekken.
Daarnaast stelt de OECD voor dat bij niet-aftrekbare rente of ongebruikte EBITDA een carry
forward of carry back plaatsvindt.269
De OECD geeft de landen mee dat een uplift van 10% mogelijk is oftewel de groepsratio mag
worden verhoogd met 10%. Het idee hierachter is dat iets meer financiering en rente aan een
bepaald land kan worden gealloceerd dan dat strikt genomen – op basis van de group ratio rule –
mogelijk is. Het is immers onmogelijk om de financiering exact te alloceren; ondernemingen verkrijgen met de uplift wat ruimte met als streven dat dubbele belastingheffing wordt voorkomen.
Ten slotte geeft de OECD aan dat specifieke antimisbruikwetgeving (targeted rules) de generieke
aftrekbeperking ondersteunt. Hoewel targeted rules de complexiteit verhogen, zorgen zij ervoor
dat specifieke risico’s worden beperkt. Dit geldt zowel voor risico’s die zien op misbruik van de
generieke aftrekbeperking als risico’s die zien op winstdrainage.

OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deduction and Other Financial Payments, Action 4-2015 Final
Report, OECD Publishing, Paris, 2015, Chapter 3.
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OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deduction and Other Financial Payments, Action 4-2015 Final
Report, OECD Publishing, Paris, 2015, Chapter 2.
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De fiscale waarden zijn hiervoor het uitgangspunt. De fiscale EBITDA wordt dus verhoogd met de fiscale omvang van
de rente en de afschrijvingen en afwaarderingen. Bij een negatieve EBITDA wordt de EBITDA vermoedelijk op nihil
gezet.
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Volgens de OECD kan bij een ratio van 10%, 62% van de ondernemingen alle rente betaald aan derden aftrekken. Bij
20% geldt dit voor 78% van de ondernemingen en bij 30% voor 87% van de ondernemingen. Factoren zijn bijvoorbeeld
een carry forward mogelijkheid voor niet-aftrekbare rente, de aanwezigheid van andere renteaftrekbeperkingen, de
invloed van bijvoorbeeld EU-recht, de omvang van de rente en risico-opslag voor een land, etc. OECD, Limiting Base
Erosion Involving Interest Deduction and Other Financial Payments, Action 4-2015 Final Report, OECD
Publishing, Paris, 2015, Chapter 6.
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7.3

ATAD

7.3.1
ATAD achtergrond
Op de agenda van de EU staat al jaren de wens tot een gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting te komen (CCCTB). Deze optionele CCCTB
wordt echter niet aangenomen. In 2015 komt de EC met een Action Plan om BEPS tegen te gaan.
Onderdeel van het Action Plan is een herlancering van de CCCTB. Daarbij staat de EC een
holistische aanpak voor waar eerst gestart wordt met BEPS-gerelateerde elementen. De EC stelt
daarom in 2016 de ATAD voor die door de EcoFin Raad is aangenomen. De maatregelen moeten
die op 1 januari 2019 geïmplementeerd zijn.270 Onderdeel van de ATAD is een earningsstrippingmaatregel. Lidstaten die nationale targeted rules hebben op het gebied van renteaftrek die BEPS
tegengaan (en maatregelen die even effectief zijn als de earningsstripping-maatregel uit het voorstel) kunnen gebruik maken van het uitstel tot 1 januari 2024. Verder betreft het voorstel diverse
onderdelen uit de internationale belastingheffing, zoals de behandeling van vaste inrichtingen
en passief inkomen, renteaftrek, exit-heffingen en hybrid mismatches. Ten slotte is een GAAR
opgenomen: lidstaten mogen een rechtshandeling of een serie van rechtshandelingen die als
belangrijkste doel of als een van de belangrijkste doelen het verkrijgen van een belastingvoordeel
hebben waarbij het doel en de werking van de toepasbare belastingwet wordt geschonden, negeren. Naast deze GAAR mogen landen op grond van art. 3 van de ATAD ook zelf nog maatregelen
treffen om misbruik tegen te gaan en de belastinggrondslag te beschermen.
7.3.2
ATAD en earningsstripping
De earningsstripping heeft de volgende contouren en is opgenomen in art. 4 van de ATAD.
Daarbij zij opgemerkt dat het voorstel voor een groot deel gebaseerd is op Action Item 4 van het
BEPS-project. Toch zijn er enerzijds verschillen en wordt anderzijds het BEPS-voorstel verder ingevuld. Belangrijk daarbij is dat het voorstel een minimum is; lidstaten mogen strengere
bepalingen invoeren. Bestaande leningen en langlopende leningen voor infrastructurele projecten
binnen de EU mogen uitgesloten worden.271
Ook de ATAD gaat uit van de nettorentelast, dus van de betaalde rente minus de ontvangen rente
oftewel het financieringskostensurplus. Vervolgens is rente slechts aftrekbaar voor een maximum
van 30% van de EBITDA van de belastingbetaler (fixed ratio rule). Landen kunnen ervoor kiezen
dat de rente aftrekbaar is tot een maximum van € 3 mio voor de gehele groep (de minimis rule)
of als de belastingplichtige een stand alone entity is.272 Onder EBITDA wordt geen vrijgesteld inkomen, zoals deelnemingsresultaten, begrepen. Onder de ATAD mogen lidstaten regels opstellen
om het niet-aftrekbare financieringskostensurplus onbeperkt vooruit te wentelen òf het niet-aftrekbare financieringskostensurplus onbeperkt vooruit te wentelen en drie jaar terug te wentelen
òf het niet-aftrekbare financieringskostensurplus onbeperkt vooruit te wentelen en ongebruikte
EBITDA vijf jaar vooruit te wentelen.

COM(2016)683final.
Bij bestaande leningen geldt het uitsluiten niet voor eventuele aanpassingen.
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Een stand alone entity wordt gedefinieerd als een belastingplichtige die geen onderdeel is van een geconsolideerde
groep voor het jaarrekeningrecht en geen gelieerde ondernemingen of vaste inrichtingen heeft. Op Nederlands niveau zou
daar bij een fiscale eenheid dus ook sprake van kunnen zijn. Ook mogen lidstaten de totale positie van groepsentiteiten in
de lidstaat in ogenschouw nemen.
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Ook mogen lidstaten tegenbewijsmogelijkheden invoeren onder de ATAD. De eerste optionele
tegenbewijsmogelijkheid is als entiteiten kunnen aantonen dat het concern waartoe zij behoren
een hogere eigen vermogen/activa-ratio (thin capitalization ratio) hebben. In dat geval komt
het financieringskostensurplus alsnog in aftrek. De andere optionele tegenbewijsmogelijkheid is
als het externe financieringskostensurplus van het concern ten opzichte van de concern-EBITDA
hoger ligt dan het financieringskostensurplus van de belastingplichtige ten opzichte van zijn
EBITDA (group ratio rule). Deze ratio’s worden bepaald op basis van IFRS of de verslaggevingsstandaarden van een lidstaat. Lidstaten mogen ook andere verslaggevingsregels goedkeuren.
De ATAD kent geen uplift.
7.4
Toekomstverwachting geïnterviewden
Tijdens mijn interviews zijn de geïnterviewden gevraagd naar hun toekomstverwachtingen. Iedereen gaat uit van de invoering van de earningsstripping-maatregel. Als grote voordelen worden de
internationale herkenbaarheid en relatieve eenvoudigheid genoemd. Een dergelijke maatregel is
relatief simpel op te nemen in economische beslismodellen. Bovendien kan de opbrengst van een
earningsstripping-maatregel een daling van het vennootschapsbelastingtarief (deels) financieren.
Een earningsstripping-maatregel leidt waarschijnlijk tot meer financiering op de grote landen, zoals Duitsland en Frankrijk, omdat de EBITDA daar dikwijls hoger is. Opvallend is dat met name
de bedrijfsfiscalisten aangeven dat in het kader van BEPS de bestaande financieringsstructuren al
kritisch worden beoordeeld en soms ook worden beëindigd. De fiscale moraal verandert. Structuren die in het verleden acceptabel waren, zijn dat in de huidige tijd niet altijd meer. Voorbeelden
zijn het beëindigen van een intern financieringscentrum in een tax haven of de beëindiging van
structuren waarmee de bronheffing op rente fors wordt verminderd.
Nadelen van een earningsstripping-maatregel zien op het procyclische effect dat inherent is aan
een dergelijke maatregel. Reële ondernemingskosten – niet alleen uit de operationele activiteiten,
maar ook bijvoorbeeld pensioenverplichtingen – beïnvloeden de EBITDA en dus de renteaftrek
aanzienlijk. Bovendien meent het merendeel dat externe rente altijd – in ieder geval ergens – in
aftrek dient te komen, omdat dit reële ondernemingskosten zijn. De geïnterviewden zijn bezorgd,
vooral over de mogelijkheden om financieringsstructuren aan te passen. Een andere angst ziet op
de werking van de GAAR; hoe gaat de GAAR worden toegepast in de praktijk?
7.5

EU-jurisprudentie

7.5.1
Beroep op de EU-jurisprudentie
Om een beroep te kunnen doen op de EU-jurisprudentie moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Allereerst moet sprake zijn van strijdigheid met de vrijheid van kapitaal- en betalingsverkeer of met de vrijheid van vestiging. De tweede voorwaarde is de aanwezigheid van een
economische activiteit. Een belanghebbende dient vervolgens aannemelijk maken dat sprake is
van een belemmering en dat een binnenlandse situatie gunstiger wordt behandeld dan de buitenlandse situatie. Een onderscheid is slechts verboden als het vrije verkeer minder aantrekkelijk
wordt gemaakt (belemmeringsverbod) of bij discriminatie naar nationaliteit. Daarbij kijkt het HvJ
EU alleen naar de in geding zijnde transacties en niet naar de gehele belastingpositie. Vervolgens
kan een rechtvaardigingsgrond van toepassing zijn als sprake is van een rechtmatig doel dat
verenigbaar is met het EU-Verdrag en gerechtvaardigd is uit hoofde van dwingende redenen van
algemeen belang. Bovendien moet de maatregel geschikt zijn en mag zij niet verder gaan dan
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noodzakelijk is voor dat doel.273 Coherentie van het belastingstelsel 274, het territorialiteitsbeginsel
en de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheden 275 en de bestrijding van misbruik 276
zijn toegestane rechtvaardigingsgronden.
7.5.2
EU-jurisprudentie en renteaftrekbeperkingen
De belangrijkste arresten in relatie tot de renteaftrekbeperkingen zijn Lankhorst-Hohorst, Cadbury Schweppes en Test Claimans in the Thin Cap Group Litigation. Lankhorst-Hohorst betreft de
Duitse thin capitalization-wetgeving waardoor rente betaald aan Duitse moedermaatschappijen
anders wordt behandeld en sneller in aftrek komt dan rente betaald aan in het buitenland gevestigde moedermaatschappijen. Het HvJ EU concludeert dat dit een belemmering van de vrijheid
van vestiging is. Hiervoor is geen rechtvaardiging te vinden. Vermindering van belastinginkomsten is geen dwingende reden van algemeen belang. Evenmin heeft deze thin capitalization-wetgeving als doel het bestrijden van volstrekt kunstmatige constructies. Er wordt in casu overigens
geen enkel misbruik vastgesteld. De maatregel is daarom in strijd met de EU-verkeersvrijheden.277
Cadbury Schweppes betreft een casus waarbij de Britse moeder alle aandelen houdt in twee Ierse
dochtervennootschappen die zich bezig houden met groepsfinanciering. Beide Ierse vennootschappen zijn onderworpen aan een speciaal regime waarvan het effectieve tarief 10% bedraagt.
Onder Britse CFC-wetgeving wordt deze winst onder omstandigheden belast (na verrekening met
de Ierse belastingheffing). Het HvJ EU concludeert dat deze heffing in strijd is met de vrijheid
van vestiging. Dit is alleen anders als de maatregel volstrekt kunstmatige constructies treft die
de normaal verschuldigde belasting ontwijken. Als de Ierse vennootschappen daadwerkelijk in
Ierland zijn gevestigd en economische activiteiten uitoefenen, kan de oprichting van deze
vennootschappen niet als volstrekt kunstmatig worden aangemerkt.278 In Test Claimans in the
Thin Cap Group Litigation staat de Britse thin capitalization-wetgeving ter discussie. Opnieuw
oordeelt het HvJ EU dat de vrijheid van vestiging zich verzet tegen een dergelijke regeling. Het
HvJ EU onderkent een uitzondering: als op basis van objectieve en verifieerbare elementen kan
worden vastgesteld dat sprake is van een louter kunstmatige constructie die alleen is opgezet voor
belastingdoeleinden. Bovendien moeten belastingplichtigen tegenbewijs kunnen aanleveren met
betrekking tot de commerciële redenen die aan de betrokken transactie ten grondslag liggen.279
Dan naar de Nederlandse situatie. In BNB 2013/137 (een schuldig gebleven dividenduitkering
aan de Finse moedermaatschappij) komt de EU-jurisprudentie aan de orde. De casus betreft de
EU-jurisprudentie en art. 10a. De HR veronderstelt dat het Hof terecht vaststelt dat sprake is van

HvJ EG 12 december 2002, C-324/00 (Lankhorst-Hohorst) en HvJ EU 3 oktober 2013, C-282/12 (Itelcar).
HvJ EG 7 september 2004, C-319/02 (Manninen) en HvJ EG 13 maart 2007, C-524/04 (Test Claimans in the Thin Cap
Group Litigation).
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een belemmering van de vrijheid van vestiging. De HR merkt onder verwijzing naar Cadbury
Schweppes op dat het HvJ EU heeft geoordeeld dat een beperking slechts is gerechtvaardigd om
volstrekt kunstmatige constructies te voorkomen, die geen verband houden met de economische
realiteit en bedoeld zijn om normaal verschuldigde belasting te ontwijken. Onder verwijzing
naar Test Claimans in the Thin Cap Group Litigation oordeelt de HR dat de tegenbewijsregeling
niet zodanig bezwarend is dat hier geen daadwerkelijke betekenis aan toekomt. De HR oordeelt
tevens dat het evenredigheidsbeginsel zich er niet tegen verzet dat de rente vervolgens geheel niet
meer in aftrek komt.280
De HR laat dus in het midden of daadwerkelijk sprake is van een belemmering. De HR gaat ook
niet in op de relatie tussen een volstrekt kunstmatige constructie, een geschikte tegenbewijsregeling en de invulling in de Nederlandse situatie. Er kan frictie zijn tussen een volstrekt kunstmatige constructie en in overwegende mate zakelijke overwegingen: bij een volstrekt kunstmatige
constructie zouden bijkomstige zakelijke motieven mogelijk al voldoende zijn om een aftrekbeperking te voorkomen. Dat hangt wellicht ook samen met de rechtshandeling: schuldig gebleven
dividenden, teruggaven van kapitaal en schuldig gebleven kapitaalstortingen zullen eerder onderdeel uitmaken van een volstrekt kunstmatige constructie dan een externe acquisitie. Een kapitaalstorting bij een externe acquisitie kan onderdeel van een volstrekt kunstmatige constructie
zijn. Hier wordt aandacht aan besteed in BNB 2016/197 waarbij de HR concludeert dat – onder
verwijzing naar BNB 2013/137 – binnen de door het HvJ EU aangegeven grenzen wordt
gebleven en dat de maatregel proportioneel is en geschikt voor het doel.281
Het is opvallend dat de HR geen prejudiciële vragen stelt aan het HvJ EU. Daarbij zij opgemerkt
dat de Zweedse renteaftrekbeperkingen de aandacht hebben van de Europese Commissie en
de Noorse renteaftrekbeperkingen van de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrije
Handelsassociatie. Deze Scandinavische renteaftrekbeperkingen kennen overeenkomsten met
het Nederlandse art. 10a, hoewel ook verschillen aanwezig zijn. Ten eerste vallen zowel onder de
Zweedse als de Noorse aftrekbeperkingen alle leningen van verbonden partijen. Dat betekent dat
ook leningen worden getroffen die bijvoorbeeld voor de aankoop van activa zijn gebruikt. Het
tweede grote verschil is de tegenbewijsregeling.
In de Zweedse tegenbewijsregeling moet voor de toepassing van de dubbele zakelijkheidstoets
sprake zijn van meer in overwegende mate zakelijke overwegingen, namelijk voor zo’n 75%.
Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de compenserende heffingstoets, maar alleen als
niet sprake is van ongeveer zo’n 25% fiscale redenen.282 De Noorse wetgeving kent helemaal
geen tegenbewijsregeling.283

HR 1 maart 2013, BNB 2013/137.
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De werking naar derde landen (de vrijheid van kapitaal) lijkt geen rol te spelen bij de renteaftrekbeperkingen. Het HvJ EU overweegt dat de vrijheid van vestiging moet worden beoordeeld bij
participaties waarmee een zodanige invloed op besluiten van een vennootschap kan worden
uitgeoefend dat de activiteiten ervan worden bepaald.284 Bij art. 10a is verbondenheid een
voorwaarde wil er sprake zijn van in aftrek beperkte rente. Verbondenheid leidt tot de hiervoor
genoemde zodanige invloed.285 De HR heeft bovendien eerder geoordeeld dat geen beroep op de
vrijheid van kapitaal kan worden gedaan als sprake is van ontduiking van een
nationale belastingwet (fraus legis).286
Een aantal conclusies kan nu worden getrokken:
- Een belemmerende renteaftrekbeperking is toegestaan als volstrekt kunstmatige constructies worden bestreden;
- Als wetgeving volstrekt kunstmatige constructies bestrijdt die alleen voor belastingdoeleinden zijn opgezet, dan moet de belastingplichtige in staat worden gesteld om
zonder buitensporige administratieve moeite bewijs aan te dragen met betrekking tot
de eventuele commerciële redenen waarom de transactie heeft plaatsgevonden;
- De HR meent dat art. 10a aan deze voorwaarden voldoet, in ieder geval met betrekking tot de dubbele zakelijkheidstoets.
7.5.3
De Duitse earningsstripping-maatregel
Zoals in het vorige hoofdstuk al kort aangestipt, is de druk op de Duitse earningsstripping-maatregel toegenomen. Aan het Bundesverfassungsgericht is een oordeel gevraagd over de verenigbaarheid van de wetgeving met de Duitse grondwet. De casus betreft een binnenlandse situatie,
maar omdat grote overlap is met de EU-jurisprudentie wordt deze ontwikkeling in dit hoofdstuk
behandeld. De situatie is als volgt. Een Duitse vennootschap wordt getroffen door de
Zinsschranke in een volledig binnenlandse situatie en is de mening toegedaan dat dit in strijd
is met het gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in de grondwet. Het Bundesverfassungsgericht
heeft in het verleden namelijk geoordeeld dat belastingplichtigen gelijk moeten worden behandeld en heeft dit gerelateerd aan het objektives Nettoprinzip. Dit betekent dat vennootschappen
worden belast op basis van hun nettowinst met als gevolg dat zakelijke kosten in principe aftrekbaar zijn. Daarnaast moet de wetgever ook voldoen aan het Gebot der Folgerichtigkeit oftewel
het beginsel van consistente wetgeving en het Gebot der finanziellen Leistungsfähigkeit, namelijk
het principe dat belasting wordt geheven bij degene die het kan betalen. Volgens het
Bundesfinanzhof handelt de Duitse wetgever in strijd met deze principes, omdat zakelijke kosten
(de rente) niet in aftrek komen. De mogelijkheid om deze rente vooruit te wentelen naar andere
jaren verandert dit niet, omdat in een systeem van jaarlijkse heffing de kosten aftrekbaar moeten
zijn in het jaar waarin zij op de onderneming drukken. Bovendien is de Zinsschranke ook in latere jaren van toepassing, waardoor de kans klein is dat de kosten in een later jaar alsnog in aftrek
komen.287
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Vervolgens onderzoekt het Bundesfinanzhof uitgebreid of er rechtvaardigingsgronden aanwezig
zijn. In het kader van de EU-jurisprudentie lijken drie rechtvaardigingen relevant, namelijk de
versterking van het vermogen van Duitse ondernemingen, de bescherming van de nationale
belastinggrondslag en het bestrijden van belastingontwijking. De versterking van het vermogen
wordt irrelevant geacht, omdat de maatregel niet van toepassing is op alle Duitse ondernemingen
en omdat het aanpassen van de financieringsstructuur als bijkomend effect wordt aangemerkt. De
bescherming van de nationale belastinggrondslag baat evenmin, omdat de maatregel ook puur
nationaal opererende ondernemingen kan treffen. De Duitse wetgeving is bovendien gebaseerd
op het objektives Nettoprinzip waardoor zakelijke kosten aftrekbaar moeten zijn, opdat de nettowinst kan worden belast. Ten slotte is het bestrijden van belastingontwijking evenmin een valide
argument, omdat de wetgever zich niet heeft beperkt tot grensoverschrijdende situaties, maar
ook binnenlandse situaties raakt. Op basis van de EU-jurisprudentie (zie de hiervoor aangehaalde
arresten) is het immers mogelijk om volstrekt kunstmatige constructies te bestrijden en moet de
belastingplichtige zich kunnen beroepen op een tegenbewijsregeling om zakelijke redenen naar
voren te brengen. De Zinsschranke voldoet hier niet aan en is daarom niet proportioneel.
7.5.4
EU-jurisprudentie en de fiscale eenheid
Ten slotte is recent een andere ontwikkeling binnen de EU-jurisprudentie opgekomen, namelijk
de potentiële impact van het Groupe Steria-arrest.288 Eigenlijk is dit geen probleem van de renteaftrekbeperkingen, maar van de fiscale eenheid. Door een beroep te doen op een element van de
fiscale eenheid kan een beperkte toepassing van een renteaftrekbeperking worden gecreëerd. Dit
geldt overigens niet alleen voor de renteaftrekbeperkingen, maar ook voor andere regelingen. Het
gevolg zou kunnen zijn dat als het Groupe Steria-arrest ook voor de Nederlandse situatie geldt,
het systeem van de fiscale eenheid sterk gewijzigd dan wel afgeschaft moet worden.289 Het arrest
behandelt de Franse regelgeving inzake de groepsbelasting. Het Franse recht bepaalt dat winstuitkeringen van dochtervennootschappen aan hun moeder bij deze moeder niet worden belast met
uitzondering van 5%. Deze 5% symboliseert (bij fictie) de kosten die de moeder maakt voor het
houden van een deelneming. De 5% wordt echter niet geheven als de moeder en de dochter een
intégration fiscale vormen (de Franse equivalent van de fiscale eenheid) en een groepsbelasting
wordt geheven. Niet-ingezeten vennootschappen hebben geen toegang tot de intégration fiscale.
Groupe Steria aanvaardt dat buitenlandse vennootschappen niet tot de intégration fiscale kunnen
behoren, maar wil wel aftrek van het (volgens de Franse wetgeving niet-aftrekbare aandeel) van
de 5% voor inkomsten die zij ontvangt van haar EU-deelnemingen. Groupe Steria kiest dus een
element van het gehele intégration fiscale regime waarmee zij het oneens is (de per-element-benadering).290 Het HvJ EU oordeelt dat inderdaad sprake is van een belemmering bij de vrijheid
van vestiging. Dit is alleen geoorloofd bij situaties die niet objectief vergelijkbaar zijn of als een
dwingende reden van algemeen belang dit rechtvaardigt. Het HvJ EU concludeert echter dat dat
niet het geval is.

HvJ EU 2 september 2015, nr. C-386-14 (Groupe Steria).
Zie bijvoorbeeld E.J.W. Heithuis, Het einde van de fiscale eenheid Vpb in zicht?, WFR 2015/1136 en Het einde van de
fiscale eenheid VPB in zicht!, WFR 2015/1348.
290
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Het is nog onduidelijk of Groupe Steria impact heeft op de Nederlandse vennootschapsbelasting.
Groupe Steria betreft immers Franse wetgeving waarbij de intégration fiscale een andere regeling
is dan het Nederlandse fiscale-eenheidsregime. Eerder heeft de HR de per-element-benadering
verworpen, waaronder in een casus over art. 10d (de thin capitalization-regeling). 291 Mocht de
doctrine van Groupe Steria eveneens van toepassing zijn op het fiscale-eenheidsregime, dan is het
de vraag of deze toepassing effect heeft op de reikwijdte van onze renteaftrekbeperkingen.
In beginsel speelt art. 10a niet binnen fiscale eenheid, omdat de besmette rechtshandelingen en/of
de besmette schulden niet zichtbaar zijn. Als een belastingplichtige een besmette rechtshandeling
of besmette schuld aangaat met een niet in Nederland gevestigde vennootschap, dan kan hij
deze rechtshandeling of schuld niet onzichtbaar maken bij het aangaan van een fiscale eenheid.
Bij een succesvol beroep op Groupe Steria verdwijnt de besmette rechtshandeling of de besmette
schuld.292 De rente die normaliter onder art. 10a zou vallen, komt op basis van de per-elementbenadering dan opeens in aftrek. Inmiddels speelt de per-elementbenadering opnieuw in procedures. De HR heeft daarom in BNB 2016/197 de volgende prejudiciële vraag gesteld: “Moeten de
artikelen 43 en 48 EG (thans 49 en 54 VWEU), aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan
aan een nationale regeling op grond waarvan een in een lidstaat gevestigde moedervennootschap
met betrekking tot een geldlening die verband houdt met een kapitaalstorting in een dochtervennootschap in een andere lidstaat, geen aftrek van rente is toegestaan, terwijl die aftrek wel zou
kunnen worden genoten als die dochtervennootschap zou zijn opgenomen in een fiscale eenheid
– met de kenmerken als die van de Nederlandse fiscale eenheid – met die moedervennootschap
omdat alsdan door de consolidatie geen verband met een zodanige kapitaalstorting is waar te
nemen?”293 Het is afwachten wat het antwoord van het HvJ EU wordt.
Groupe Steria kan ook nog spelen bij art. 13l. Als een fiscale eenheid wordt aangegaan, dan zijn
de gevoegde deelnemingen niet meer zichtbaar op de balans van de moeder. Als een belastingplichtige een beroep doet op de per-element-benadering als art. 13l van toepassing is, dan raken
de niet-gevoegde, buitenlandse deelnemingen onzichtbaar. Met name als deze deelnemingen niet
kwalificeren als operationele uitbreiding, kan een beroep op Groupe Steria belastingplichtigen
baten. Vermoedelijk zijn bij art. 13l niet zo snel rechtvaardigingsgronden aanwezig. Art. 13l heeft
geen relatie met de evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden of de coherentie van het
belastingstelsel. Mogelijk biedt het voorkomen van misbruik soelaas, hoewel art. 13l veel verder
reikt dan slechts het bestrijden van kunstmatige constructies. Vooral in de situaties dat art. 13l lid
6 van toepassing is, wordt een beroep op deze rechtvaardigingsgrond waarschijnlijk gehonoreerd.

HR 24 juni 2011, BNB 2011/244 en HR 21 september 2012, BNB 2013/15.
Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt
Linz, MBB 2015/12.
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7.6
Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is onderzocht hoe de internationale ontwikkelingen de Nederlandse renteaftrekbeperkingen gaan beïnvloeden. Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen: BEPS, de invoering van
de ATAD en de EU-jurisprudentie.
Op basis van BEPS en de ATAD is de kans aanzienlijk dat ook in Nederland een earningsstripping-maatregel wordt geïmplementeerd. De geïsoleerde positie van Nederland op het gebied van
de renteaftrekbeperkingen verdwijnt waarschijnlijk grotendeels als de ontwikkelingen als gevolg
van BEPS en de ATAD een vlucht nemen. Zowel in Action Item 4 als in de ATAD wordt een
earningsstripping-maatregel voorgesteld (fixed ratio rule) waarbij 30% van de EBITDA afgetrokken mag worden als rente. Beide voorstellen kennen een tegenbewijsregeling. Action Item 4
hanteert daarbij de groups ratio rule: als de ratio nettorente/EBITDA van de groep hoger is, dan
kan op deze ratio een beroep worden gedaan. De ATAD kent twee optionele tegenbewijsmogelijkheden. De eerste betreft de ratio eigen vermogen/activa van de groep (thin capitalization rule)
en de tweede tegenbewijsmogelijkheid is de groups ratio rule. Verder is het mogelijk om niet-aftrekbare rente en/of niet-gebruikte EBITDA naar eerdere of naar latere jaren te wentelen (carry
back en carry forward). Specifieke renteaftrekbeperkingen (targeted rules) kunnen ondersteuning
bieden.
Als een earningsstripping-maatregel wordt geïmplementeerd, moet deze wel voldoen aan de
eisen die de EU-jurisprudentie stelt. Op basis van de huidige EU-jurisprudentie is een belemmerende renteaftrekbeperking mogelijk als volstrekt kunstmatige constructies worden bestreden.
Als een renteaftrekbeperking echter verder gaat, is een tegenbewijsregeling noodzakelijk, zodat
belastingplichtigen hun commerciële redenen naar voren kunnen brengen. De HR heeft met betrekking tot art. 10a geoordeeld dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Hoewel verondersteld
wordt dat art. 10a een belemmering voor de vrijheid van vestiging is, is de tegenbewijsregeling in
de vorm van de dubbele zakelijkheidstoets voldoende geschikt en proportioneel.
Duitsland kent een earningsstripping-maatregel, maar die ligt onder vuur. Het Bundesfinanzhof
meent dat deze Zinsschranke in strijd is met de grondwet en heeft het Bundesverfassungsgericht
om een oordeel gevraagd. De uitkomst duurt waarschijnlijk nog enige tijd. Voor de Zinsschranke
zijn mogelijk geen rechtvaardigingsgronden aanwezig, zoals de versterking van het vermogen
van Duitse ondernemingen, de bescherming van de nationale belastinggrondslag en het bestrijden
van belastingontwijking.
Naast de invloed van de EU-jurisprudentie op de renteaftrekbeperkingen is het fiscale eenheidsregime van belang. Op grond van Groupe Steria is het wellicht mogelijk om te ontkomen aan een
renteaftrekbeperking. Zo kan art. 10a bij een geslaagd beroep op Groupe Steria niet van toepassing zijn, omdat de besmette rechtshandeling en/of de besmette schuld verdwijnt. Bij art. 13l kan
de schuld en/of de deelneming onzichtbaar raken. De HR heeft prejudiciële vragen gesteld over
de impact van Groupe Steria in de Nederlandse situatie. Ook deze ontwikkeling is belangrijk om
mee te nemen bij de invoering van een toekomstbestendige earningsstripping-maatregel.
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8.

Aanbevelingen

8.1
Inleiding
Op basis van mijn empirisch onderzoek zijn de financiering van in Nederland gevestigde ondernemingen en de renteaftrekbeperkingen in kaart gebracht. Met behulp van mijn interviews zijn
deze bevindingen geduid. Vervolgens is comparatief onderzoek verricht, onderzocht hoe een
earningsstripping-maatregel er waarschijnlijk uit komt te zien en in kaart gebracht wat de mogelijke impact van de EU-jurisprudentie is. In dit hoofdstuk worden mijn bevindingen gecombineerd met de voorstellen voor een earningsstripping-maatregel en aanbevelingen gedaan.
8.2
Algemeen
Alleen met internationale samenwerking kan internationale belastingontwijking worden tegen
gegaan. Het succes van het BEPS-project hangt af van vraag of landen daadwerkelijk tot invoering van de voorgestelde maatregelen overgaan. Voor het gelijke speelveld is het van belang dat
sprake is van hard law binnen de EU en alle lidstaten de ATAD invoeren. Dit leidt tot herkenbare
maatregelen, een toename van rechtszekerheid, een daling van de administratieve lasten en eerlijke concurrentieverhoudingen.294 Dat neemt niet weg dat het risico bestaat dat verschillen tussen
de lidstaten kunnen ontstaan als gevolg van verschillende interpretaties bij de invoering. Overleg
tussen landen bij de invoering is daarom noodzakelijk. Verder is het een gemiste kans dat geen
impactanalyse heeft plaatsgevonden om de economische effecten, de invloed op de Europese
concurrentiepositie en de gevolgen voor de werkgelegenheid te bepalen.
Bij een earningsstripping-maatregel lijkt de eenvoud een groot voordeel. De aftrekbaarheid van
rente is voor ondernemingen daardoor gemakkelijker op te nemen in beslismodellen en eenvoudig uit te leggen aan niet-fiscalisten. Bovendien is een dergelijke maatregel internationaal
herkenbaar. Opgemerkt zij dat naarmate de regeling verder wordt verfijnd de eenvoud steeds
verder afneemt.
Een heel groot nadeel is het onbarmhartige effect dat kan ontstaan. Art. 10d trof vooral verlieslatende ondernemingen met veel leningen en weinig vreemd vermogen. Deze ondernemingen opereerden vooral nationaal en konden geen beroep doen op de tegenbewijsregeling. Internationale
ondernemingen hadden de mogelijkheid om deelnemingen te storten en daarmee hun eigen vermogen te verhogen. De kans is groot dat de earningsstripping-maatregel opnieuw deze nationale
ondernemingen treft en dat zij opnieuw geen beroep kunnen doen op een tegenbewijsregeling.
De fiscaliteit vergroot dan hun problemen. Bovendien kan dubbele belasting ontstaan. Daar komt
bij dat de niet-aftrekbare rente en ongebruikte EBITDA uiteindelijk kan verdampen. Als deze
ondernemingen in de toekomst wel winst gaan maken, is hun belaste totaalwinst groter dan hun
werkelijke totaalwinst. Wat mij betreft een onwenselijke situatie. Bovendien een terugkeer naar
de oude situatie; dit waren precies de redenen waarom art. 10d uiteindelijk is afgeschaft!
8.3
Definitie groep
De definitie van een groep komt op verschillende plekken terug in de earningsstripping: bij het
bepalen van de entiteiten, de rente en de EBITDA die onder de maatregel vallen, bij het drempelbedrag en bij het inroepen van de tegenbewijsregelingen. De groep bevat alle entiteiten die

294
Zie ook de brieven van de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2015, nr. IZV/2015/657M en 19 november
2015, nr. IZV/2015/936U.

129

opgenomen zijn in een geconsolideerde jaarrekening op basis van internationale of nationale systemen van financiële verslaglegging. Verwacht kan worden dat private equity in beginsel getroffen wordt door de 30%-grens, maar dat zij vervolgens vaak een beroep doen op de tegenbewijsregeling. De achterliggende fondsen maken dikwijls gebruik van consolidatievrijstellingen met
als gevolg dat de groep alleen de overnameholding en de operationele vennootschappen bevat.295
Dat betekent voor groepstoetsen dat de groep beperkt is en dat de financiering op groepsniveau
gelijk is aan de financiering van de in Nederland gevestigde entiteiten. De achterliggende fondsen
zijn dan immers geen onderdeel van de groep. Hoewel private equity tegenwoordig vaak minder
zwaar financiert dan dat in het verleden het geval was, is hun financiering nog wel fors. Daarnaast komt op het hoogste niveau het geld vaak binnen als eigen vermogen (waarna het elders in
de structuur wordt omgezet naar leningen op Nederlands niveau) en maken private equity partijen
dikwijls gebruik van achtergestelde leningen. In art. 10a is voor private equity de samenwerkende
groep geïntroduceerd om excessieve financiering tegen te gaan. Het lijkt verstandig om bij de
earningsstripping-maatregel een soortgelijke bepaling op te nemen en om deze bepaling door
te laten werken naar de groepsdefinitie voor de tegenbewijsregeling. Op die manier worden de
achterliggende fondsen namelijk wel onderdeel van de groep waardoor hun financieringsstructuur
relevant wordt voor de groepstoets.
8.4
Definitie financieringskostensurplus
De definitie van financieringskostensurplus is een breed begrip: alle rente in economische zin valt
hieronder. Een uitstekend idee dat aansluit bij de economische situatie. Uit mijn onderzoek blijkt
namelijk dat ondernemingen rentebaten ontvangen die hun rentelasten compenseren en steeds
vaker de financieringsfunctie centraliseren binnen de onderneming. Uitgaan van de nettofinanciering leidt tot een rechtvaardigere maatregel. De rentebaten zijn in de afgelopen jaren wel wat
afgenomen. Daarnaast zijn verschillen te onderkennen tussen ondernemingen, afhankelijk van de
financieringsstructuur en het belastbaar bedrag. De kans bestaat dat de rentebaten na invoering
van een earningsstripping-maatregel weer verder gaan toenemen. Een daling van het vennootschapsbelastingtarief kan deze tendens versterken, omdat het in dat geval aantrekkelijk wordt het
financieringskostensurplus in Nederland kleiner te laten zijn dan in landen met een hoger tarief.
Overigens is de hoogte van de maximale threshold (€ 3 mio) voor het financieringskostensurplus
een aandachtspunt. Naarmate de threshold hoger is, is de maatregel minder effectief. Er vallen
dan immers minder ondernemingen onder.
8.5
EBITDA en fixed ratio rule
Uit mijn onderzoek blijkt dat leningen zoveel mogelijk gealloceerd worden aan de activa en de
cash flows. Verwacht mag worden dat deze activa en cash flows EBITDA genereren. Vanuit dit
perspectief past een eenvoudige earningsstripping-maatregel. De fiscaliteit sluit dan aan bij economische redenen. Je kan zelfs zeggen dat de fiscaliteit bij een earningsstripping-maatregel deze
economische tendens versterkt: er wordt een stimulans gecreëerd om de rente bij de EBITDA te
brengen. Daarbij is het wel de vraag hoe omgegaan moet worden met fiscale maatregelen die de
fiscale grondslag versmallen of verbreden, zoals de innovatiebox en de afschrijvingsbeperkingen.
Conceptueel ligt het voor de hand om de EBITDA dienovereenkomstig te versmallen en te verbreden bij het ontstaan van permanente verschillen. Dit vergroot echter de complexiteit. Het lijkt
overigens logisch om uit te gaan van de EBITDA voor verliescompensatie: eerst wordt de jaarwinst bepaald (inclusief aftrekbare rente) en pas erna vindt de verliesverrekening plaats.
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Het percentage van 30% (de fixed ratio rule) lijkt aan de hoge kant. De OECD meent dat veel ondernemingen hun gehele rentelast kunnen aftrekken. Uit mijn onderzoek blijkt dat het merendeel
van de ondernemingen niet zwaar is gefinancierd. Weliswaar is de balansverhouding onderzocht
en niet de omvang van de rente, maar bij lichte financieringsratio’s is het logisch dat de verhouding tussen de rente en de EBITDA ook relatief laag is. Daar komt bij dat op dit moment de
hoogte van de rente ook historisch laag is. De verhouding tussen de rente en de EBITDA moet
daarom in de gaten worden gehouden. Mogelijk is het percentage van 30% te hoog en moet de
fixed ratio rule naar beneden worden bijgesteld.
8.6
EU-recht
Op basis van de EU-jurisprudentie en de ontwikkelingen in Duitsland zijn de volgende
aandachtspunten te onderkennen:
- Een belemmerende renteaftrekbeperking is toegestaan als volstrekt kunstmatige
constructies worden bestreden;
- Als wetgeving volstrekt kunstmatige constructies bestrijdt die alleen voor belastingdoeleinden zijn opgezet, dan moet de belastingplichtige in staat worden gesteld om
zonder buitensporige administratieve moeite bewijs aan te dragen met betrekking tot
de eventuele commerciële redenen waarom de transactie heeft plaatsgevonden;
- De in Duitsland ingevoerde (en zeer vergelijkbare) earningsstripping-maatregel ligt
onder vuur;
- Als een geslaagd beroep op de per-element-benadering van het Groupe Steria-arrest
kan worden gedaan, is het mogelijk om besmette rechtshandelingen, deelnemingen
en/of schulden te laten verdwijnen met als gevolg meer te claimen renteaftrek.
Allereerst is het noodzakelijk dat Nederland de earningsstripping-maatregel invoert voor zowel
nationale als internationale ondernemingen. Dat heeft wel als nadeel dat nationale ondernemingen in het MKB zullen worden getroffen, net zoals dat in het verleden bij art. 10d het geval was.
Het verschil is dat het drempelbedrag (threshold) onder de earningsstripping fors hoger is dan dat
bij art. 10d het geval was (namelijk € 3 mio versus € 500.000). Dat zal de ergste pijn wegnemen.
Bovendien is de treshold van € 3 mio een gesaldeerd rentebedrag van zowel de rentebaten als
de rentelasten, terwijl de € 500.000 van art. 10d een hoofdsombedrag was.296 Ook de veel lagere
drempelbedragen van art. 13l en art. 15ad (respectievelijk € 750.000 en € 1 mio) hebben als doel
het MKB te ontzien. Daarnaast kan een carry back en carry forward worden ingevoerd voor de
niet-aftrekbare rente en ongebruikte EBITDA. Hopelijk beperkt dat de onredelijkheid ook.
Toch is een generieke invoering mogelijk onvoldoende. De voorgestelde earningsstripping-maatregel kan verder gaan dan slechts het bestrijden van kunstmatige constructies. Zowel rente op
externe leningen als rente die samenhangt met reële financieringen kan in aftrek worden beperkt.
Dit is echter rente die niet samenhangt met een volstrekt kunstmatige constructie.De invoering
van een tegenbewijsregeling lijkt dan noodzakelijk om de ergste onredelijkheid weg te nemen.
Het is echter de vraag of de twee voorgestelde tegenbewijsregelingen (thin capitalization ratio en
group ratio rule) voldoen. Het risico dat reële rente wordt getroffen bestaat immers nog steeds.
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Een vennootschap die relatief veel zwaarder is gefinancierd dan de groep waartoe hij behoort,
kan geen beroep doen op de tegenbewijsregelingen. Toch hoeft in die gevallen niet per se sprake
te zijn van een volstrekt kunstmatige constructie: deze vennootschap kan bijvoorbeeld zijn activa
financieren met leningen aangetrokken van derden of van hoog belaste groepsmaatschappijen.
Er is dan geen sprake van een constructie zonder weerspiegeling van de economische realiteit
met als doel belastingontwijking. Sterker nog, er kan zelfs sprake zijn van dubbele belastingheffing. De rente lijkt dan onterecht in aftrek te worden beperkt. Eigenlijk lijkt dit probleem alleen
oplosbaar door een tegenbewijsregeling in te voeren waarbij een belastingplichtige commerciële
redenen kan aanvoeren. Een dergelijke maatregel is geen onderdeel van de voorgestelde ATAD.
Dat is heel erg problematisch. Lidstaten moeten conform de ATAD de earningsstripping-maatregel implementeren. Een strengere implementatie mag (de zogeheten nationale kop), maar niet
een soepelere. De invoering van een tegenbewijsregeling als de dubbele zakelijkheidstoets of de
compenserende heffingstoets is dan ook niet toegestaan.
Daarnaast moet het risico van de per-element-benadering uit het Groupe Steria-arrest in overweging worden genomen. Dit is echter geen risico dat samenhangt met de renteaftrekbeperkingen.
De per-element-benadering kan immers ook bij andere fiscale regelingen worden ingeroepen. Het
Nederlandse fiscale-eenheidssysteem lijkt de oorzaak te zijn. De oplossing moet dan ook niet
gezocht te moeten worden in het aanpassen van de renteaftrekbeperkingen, maar in het kritisch
bezien van ons fiscale-eenheidssysteem.
8.7
Tegenbewijsregelingen
Aan een tegenbewijsregeling zitten nogal wat nadelen. Zij kunnen de impact van de earningsstripping-maatregel fors beperken. Bovendien wordt de regeling ook veel complexer. Verder kan
een tegenbewijsregeling ertoe leiden dat belastingplichtigen die eigenlijk getroffen moeten worden toch niet meer onder de wetgeving vallen. Vanuit dat oogpunt valt er veel voor te zeggen om
helemaal geen tegenbewijsregeling op te nemen. Een tegenbewijsregeling past echter beter bij de
huidige EU-rechtspraak waardoor de invoering mogelijk toch gewenst kan zijn.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: een tegenbewijsregeling op basis van de eigen vermogen/
activa-ratio (thin capitalization ratio) of op basis van de EBITDA van de belastingplichtige ten
opzichte van de groepsEBITDA (group ratio rule). De invoering van een van deze tegenbewijsregelingen moet niet worden onderschat. De invoering van een tegenbewijsregeling is namelijk
minder eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt. Duitsland hanteert bij de Zinsschranke de thin
capitalization ratio en schrijft daar tal van boekhoudkundige aanpassingen voor om misbruik te
voorkomen.297 De invoering van een thin capitalization ratio is echter een slecht idee gezien mijn
bevindingen met betrekking tot art. 10d. Als gevolg van die tegenbewijsregeling (ook een thin
capitalization ratio) wisten buitenlandse concerns vaak te ontkomen aan deze maatregel, omdat
hun groep nu eenmaal groter is dan het Nederlandse deel van de groep. Zij hadden daarnaast ook
de keuze om deelnemingen als kapitaal te storten waardoor het eigen vermogen groeide en art.
10d niet meer van toepassing was. Dit risico doemt opnieuw op als een tegenbewijsregeling op
basis van de thin capitalization ratio wordt ingevoerd. Daar komt bij dat misschien meer landen

297
Ook zonder boekhoudkundige aanpassingen kunnen vergelijkbare discussies spelen. Zie bijvoorbeeld met betrekking
tot art. 10d HR, 13 november 2009, BNB 2010/24 en G.W.J.M. Kampschöer en B.F.M. Coebergh, Hoe het vermogen van
een derde blijkbaar toch je eigen vermogen kan zijn, WFR 2010/472.
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een dergelijke tegenbewijsregeling gaan invoeren. In dat geval loont het om de gestorte deelnemingen door te storten in andere, buitenlandse vennootschappen, zodat in verschillende landen
het eigen vermogen wordt verhoogd. Economisch bezien is er echter geen enkele verandering,
dus het toestaan van een dergelijke mogelijkheid is onwenselijk. Dergelijke situaties zouden in
ieder geval vooraf al gerepareerd moeten worden.
Met een tegenbewijsregeling op basis van de EBITDA heeft naar mijn weten geen enkel land
ervaring. De group ratio rule wordt voor de Nederlandse groepsentiteiten en de totale groep
bepaald op basis van de jaarrekening. Ook hier zijn aandachtspunten te benoemen. Enerzijds
loont het namelijk om de EBITDA in Nederland te verhogen en anderzijds loont het om de
groeps-EBITDA te verlagen. In Duitsland zijn aanvullende regels opgenomen voor de bepaling
van de thin capitalization ratio. Verwacht mag worden dat dergelijke aanvullende regels ook nodig zijn bij de group ratio rule. Het jaarrekeningrecht beïnvloedt dan namelijk de aftrekbaarheid
van rente. Een voorbeeld: als fair value accounting wordt toegepast, heeft de EBITDA een andere omvang dan als geen fair value accounting wordt toegepast. En een ander voorbeeld: als de
onderneming cumulatief preferente aandelen uitgeeft, is deze vergoeding onder IFRS aftrekbaar
als rentekosten waardoor de verhouding groepsrente/groeps-EBITDA wordt verhoogd, terwijl
deze kosten fiscaal niet aftrekbaar zijn. Dergelijke verschillen dienen zoveel mogelijk te worden
voorkomen. Dat betekent wel dat boekhoudkundige aanpassingen een tegenbewijsregeling weer
extra ingewikkeld maken.
De tegenbewijsregelingen van art. 10a (de dubbele zakelijkheidstoets en de compenserende
heffingstoets) lijken redelijk werkbaar voor de praktijk. Wellicht zou de tegenbewijsregeling
van art. 10a nog aangevuld moeten worden met lid 6 van art. 13l (het voorkomen van juridische
double dips, economische double dips en/of rentedropping in Nederland). Een dergelijke tegenbewijsregeling is echter niet opgenomen in ATAD. Lidstaten moeten minimaal conform de ATAD
implementeren. Een strengere implementatie (een nationale kop) is toegestaan, maar een soepelere invoering mag niet. Nederland zal helaas daarom waarschijnlijk een dergelijke tegenbewijsregeling niet op kunnen nemen.
8.8
Gevolgen bestaande renteaftrekbeperkingen
De invoering van de earningsstripping-maatregel is een uitgelezen kans om de renteaftrekbeperkingen te herzien. Op dit moment is het Nederlandse systeem bijzonder complex. Wij bevinden
ons met onze specifieke maatregelen in een geïsoleerde positie. De mogelijke aanpassingen vallen of staan met de definitie van de EBITDA. Het is noodzakelijk dat onder de EBITDA deelnemingsresultaten worden uitgesloten. De maatregelen die zijn genomen om het Bosal-gat tegen te
gaan, kunnen dan zoveel mogelijk teruggedraaid worden.
Het voortbestaan van art. 10a is essentieel. Dat heeft verschillende redenen. Allereerst een
budgettaire reden: art. 10a komt weliswaar niet vaak voor, maar het financiële belang van art.
10a is immens. Het tarief van de vennootschapsbelasting moet bij afschaffing van het artikel fors
stijgen. Een zeer voorzichtige schatting leidt bij de onderzochte populatie al tot een toename van
het vennootschapsbelastingtarief met vijf procentpunt. Dat is nog zonder het preventieve effect.
Naar mijn mening bovendien oneerlijk: de in art. 10a genoemde besmette rechtshandelingen
moeten worden tegengegaan als eigen vermogen kunstmatig wordt omgezet in vreemd vermogen
en hiervoor geen zakelijke redenen aanwezig zijn. Belastingplichtigen die zich verre houden van
dergelijke kunstmatige constructies moeten niet opdraaien (door een hoger vennootschapsbelastingtarief) voor de afschaffing van art. 10a. Art. 10a kent een groot preventief effectief, ook na
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invoering van een earningsstripping-maatregel. Anders kunnen ondernemingen die minder
renteaftrek hebben dan 30% van de EBITDA met bijvoorbeeld schuldig gebleven dividend de
ruimte van 30% maximaal benutten. Zonder een maatregel die dat voorkomt – zoals art. 10a –
kunnen ondernemingen namelijk zorgen dat zij precies op de 30% uitkomen. Wellicht structureert
een onderneming zelfs op hogere percentages, als zij weten dat een beroep op een tegenbewijsregeling slaagt. Dat kan betekenen dat voor licht gefinancierde ondernemingen eigenlijk een
tariefsverlaging wordt ingevoerd. Licht gefinancierde ondernemingen kunnen dan met schuldig
gebleven transacties optimaal structureren naar het door hen gewenste percentage. Art. 10a (of
een vergelijkbare bepaling) blijft dan ook noodzakelijk om voorkomen dat ondernemingen op
gekunstelde wijze de maximale ruimte van de earningsstripping-maatregel benutten. Kortom, art.
10a moet in ieder geval gehandhaafd worden met betrekking tot de schuldig gebleven dividenden, terugbetalingen van kapitaal, kapitaalstortingen en interne acquisities.
De externe acquisitie kan de uitzondering zijn. Bij een binnenlandse externe acquisitie hoort een
toename van de EBITDA. Het is in beginsel redelijk om ook de bijbehorende rente op de externe
leningen in aftrek te laten. Dat past ook bij de gedachte dat rente op (uiteindelijk) externe leningen altijd een keer ergens in aftrek moet komen. Bij een buitenlandse acquisitie zullen ondernemingen proberen om zoveel mogelijk debt push downs te verrichten waardoor de rentelast in
Nederland beperkt is. Bovendien worden bij voorkeur deelnemingsresultaten geëlimineerd.
Deze verwachtingen hangen wel samen met een aantal factoren. Zo is de vraag of en zo ja, hoe
in het buitenland een earningsstripping-maatregel wordt ingevoerd. Daarnaast speelt ook een rol
op welke manier de andere BEPS-actiepunten worden ingevoerd. Met name de maatregelen met
betrekking tot het tegengaan van hybride leningen en rechtsvormen en de transfer pricing van
intercompany leningen zijn hierbij belangrijk. Bij snelle invoering is het niet meer mogelijk
om in meer dan een land (excessieve) renteaftrek te claimen. Het ligt dan meer voor de hand de
externe acquisitie geen onderdeel meer te laten uitmaken van art. 10a.
Ten slotte speelt de vormgeving van de earningsstripping-maatregel een rol. Naarmate deze
vormgeving rianter en ruimer is, zijn strengere flankerende renteaftrekbeperkingen nodig. Denk
bijvoorbeeld aan de hoogte van de threshold en aan het percentage van de fixed ratio rule. Een
tegenbewijsregeling beperkt de impact natuurlijk ook van een earningsstripping-maatregel. Bij
een hoge threshold, een hoog percentage van de fixed ratio rule en een tegenbewijsregeling is het
niet logisch de externe acquisitie als besmette rechtshandeling te laten vervallen.
Art. 13l ziet volledig op de financiering van deelnemingen en de reparatie van het Bosal-gat.
Bij binnenlandse deelnemingen is een relatie te onderkennen met de binnenlandse EBITDA en
is het in beginsel redelijk om de rente ten laste van de Nederlandse grondslag te brengen. Bij
buitenlandse deelnemingen passen debt push downs om de rente aan de bijbehorende EBITDA
te alloceren. Opnieuw geldt: deelnemingsresultaten moeten uit de EBITDA worden gehaald. Art.
13l is een zeer ingewikkelde maatregel die tot veel rechtsonzekerheid leidt. Alles overziende lijkt
afschaffing van de maatregel voor de hand te liggen. Eigenlijk gelden voor afschaffing dezelfde
voorwaarden als voor de externe acquisitie bij art. 10a: ook in het buitenland dient een vergelijkbare earningsstripping-maatregel te worden ingevoerd. Het meer dan een keer in aftrek brengen
van dezelfde rente met behulp van hybride leningen of rechtsvormen moet mijns inziens zo snel
mogelijk worden tegengegaan. Ook moet winstverschuiving als gevolg van een te hoge intercompany rente worden voorkomen. Ten slotte dient de invoering van de earningsstripping-maatregel
reëel te zijn en niet te riant. Wellicht is het daarom een optie om lid 6 van art. 13l (het voorkomen van juridische double dips, economische double dips en/of rentedropping in Nederland) te
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integreren in art. 10a.
De laatste renteaftrekbeperking is art. 15ad, de maatregel tegen het excessief financieren van
overnames. Opnieuw is de relatie tussen de overname en de EBITDA van belang. Bij binnenlandse overnames wordt de EBITDA vergroot. Bij buitenlandse overnames past een debt push down
om de rentelast aan de EBITDA te alloceren en dienen de deelnemingsresultaten uit de
EBITDA te worden gehaald. Deze twee tendensen leiden vervolgens tot de conclusie dat afschaffing van art. 15ad voor de hand ligt. Hiervoor geldt wel een extra voorwaarde, naast het belang
van buitenlandse earningsstripping-maatregelen, het tegengaan van hybride leningen en rechtsvormen en het voorkomen van te hoge rentes op intercompany leningen. Als een overname
excessief wordt gefinancierd, zal namelijk dikwijls een beroep worden gedaan op een tegenbewijsregeling. De jaarrekeningen van de groep waar de target toe behoort, zijn daarvoor het
uitgangspunt. Het is dan absoluut noodzakelijk dat de samenwerkende groep onderdeel is van de
earningsstripping-maatregel. Indien dat niet het geval is, kunnen private equity partijen ruim beroep doen op de tegenbewijsregeling. Bij hen is de groep immers vaak beperkt voor het jaarrekeningrecht. Een dergelijk ruim beroep is onterecht. Kortom, opname van de samenwerkende groep
is dus noodzakelijk voor afschaffing van art. 15ad.
De laatste maatregel die heroverwogen kan worden, is art. 20 lid 4, de houdsterverliesregeling.
Uit mijn onderzoek blijkt dat houdstervennootschappen met relatief veel eigen vermogen en
intercompany leningen zijn gefinancierd. Hun EBITDA – uitgaande van de situatie dat de deelnemingsresultaten hiervan geen onderdeel zijn – is dan waarschijnlijk vaak laag met als gevolg dat
ze weinig rente kunnen aftrekken. Het laten voortbestaan van de houdsterverliesregeling voegt
vervolgens weinig meer toe.
Als een groot aantal bestaande maatregelen wordt afgeschaft, ligt het niet voor de hand om
overgangsrecht voor bestaande leningen in te voeren. Bij overgangsrecht is namelijk het huidige
systeem noodzakelijk tijdens de periode van dit overgangsrecht. Dat leidt echter tot twee renteaftreksystemen naast elkaar. Een andere optie is om geen maatregelen af te schaffen. Dat is een
gemiste kans, want daar wordt de renteaftrek niet simpeler van. Gewenst is een big bang waarna
Nederland een eenvoudiger belastingsysteem heeft.
Nog een laatste aandachtspunt. Het niet-aftrekbare financieringskostensurplus en de ongebruikte
EBITDA mogen voortgewenteld worden. Hierdoor ontstaat een tax asset met mogelijkheden
voor tax planning. Dit risico wordt verminderd met een in de tijd beperkte carry back of carry forward. Daarnaast kan de omvang van een carry forward worden beperkt of vervallen bij
bepaalde omstandigheden, zoals een wisseling van aandeelhouder. Uitbreiding van art. 20a (de
beperking van handel in vennootschappen met verliezen) kan dit voorkomen.
8.9
Samenvatting en conclusies
Invoering van een earningsstripping-maatregel via de ATAD is in beginsel een goed idee: de
internationale herkenbaarheid, de eenvoud, de rechtszekerheid en het gelijke speelveld worden
allemaal vergroot. Een ongewenst en onbarmhartig effect kan helaas ontstaan: er is een aanzienlijke kans dat vooral verlieslatende ondernemingen met veel leningen en weinig eigen vermogen
worden getroffen. Op grond van de EU-jurisprudentie moet een earningsstripping-maatregel in
Nederland generiek worden ingevoerd, dus zowel voor nationale- als voor internationale
ondernemingen. Dit kan betekenen dat vooral nationale MKB-ondernemingen getroffen gaan
worden. Deze MKB-ondernemingen kunnen bovendien geen beroep doen op een tegenbewijsregeling. Alle geconstateerde nadelen van de inmiddels afgeschafte thin capitalization-maatregel
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komen dan weer terug. Een ongewenste situatie! Een hoog drempelbedrag en de mogelijkheid
voor een carry back en carry forward van de niet-aftrekbare rente en ongebruikte EBITDA kunnen de ergste pijn weg te nemen.
Op basis van mijn onderzoek blijkt dat bij de onderzochte populatie vreemd vermogen zoveel
mogelijk wordt gealloceerd aan de activa en de cash flows (debt push downs). De voorgestelde
earningsstripping-maatregel versterkt deze tendens. Dat is een goede ontwikkeling. De fixed ratio van 30% lijkt aan de hoge kant; wellicht moet de fixed ratio rule naar beneden worden bijgesteld. Daarnaast moet rekening worden gehouden met fiscale maatregelen die de fiscale grondslag
verbreden of versmallen als deze verschillen permanent zijn. Denk aan de deelnemingsvrijstelling en de innovatiebox. De EBITDA hoort dienovereenkomstig te worden aangepast.
Dan de vraag of een tegenbewijsregeling moet worden opgenomen. Niet doen! De wetgeving
wordt complexer en de effectiviteit neemt af. Een tegenbewijsregeling past echter beter bij de
huidige EU-rechtspraak waardoor de invoering mogelijk toch gewenst kan zijn.
Er zijn vervolgens twee opties: een thin capitalization ratio of de groups ratio rule. Het opnemen
van de thin capitalization ratio is onverstandig. De ervaring van art. 10d leert dat de verkeerde
ondernemingen slachtoffer worden van de maatregel. Bovendien neemt de complexiteit toe,
mede gezien de net als in Duitsland waarschijnlijk benodigde boekhoudkundige aanpassingen
van het eigen vermogen en de activa. Ten slotte kunnen internationaal opererende ondernemingen een geslaagd beroep forceren door hun eigen vermogen boekhoudkundig te verhogen
met het storten van deelnemingen. Dat zou in ieder geval vooraf al gerepareerd moeten worden.
Een andere voorgestelde tegenbewijsregeling is de group ratio rule. De gevolgen van de group
ratio rule zijn niet te overzien, want geen enkel land heeft hier ervaring mee. Omdat dan waarschijnlijk ook boekhoudkundige aanpassingen noodzakelijk zijn, bestaat opnieuw de vrees dat de
complexiteit toeneemt. Een tegenbewijsregeling waarbij de belastingplichtige zakelijke redenen
naar voren kan brengen heeft mijn voorkeur. Bij zo’n tegenbewijsregeling worden de feiten
en omstandigheden van het specifieke geval gewogen. Bovendien is die tegenbewijsregeling
EU-conform. Dit is helaas geen onderdeel van de voorgestelde ATAD.
Na de invoering van de earningsstripping-maatregel kan het stelsel van de renteaftrekbeperkingen fors worden vereenvoudigd als aan zes voorwaarden wordt voldaan. De eerste voorwaarde
is dat de samenwerkende groep onderdeel uitmaakt van de earningsstripping-maatregel, zodat
de wetgeving voldoende effectief is voor private equity. De tweede voorwaarde is dat deelnemingsresultaten geen onderdeel zijn van de EBITDA, zodat structurering op het Bosal-gat wordt
voorkomen. De derde voorwaarde is dat in het buitenland eveneens earningsstripping-maatregelen worden ingevoerd en ondernemingen worden gestimuleerd om debt push downs te verrichten.
Verder is het noodzakelijk dat hybride leningen en hybride rechtsvormen worden uitgebannen om
te voorkomen dat rente meerdere keren in aftrek wordt gebracht en dat de hoogte van de rente
op intercompany leningen zakelijk wordt vastgesteld. De laatste voorwaarde is dat geen overgangsrecht wordt opgenomen voor bestaande leningen. Een big bang in combinatie met een forse
reductie van de complexiteit heeft de voorkeur.
Kunnen vervolgens de huidige renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft? Art. 10a blijft noodzakelijk. Allereerst vanuit budgettaire overwegingen: het vennootschapsbelastingtarief moet fors
stijgen. Een zeer voorzichtige schatting bij de onderzoekspopulatie leidt al snel tot een toename
van het tarief met vijf procentpunt. Het is oneerlijk als belastingplichtigen die zich niet inlaten
met de kunstmatige constructies van art. 10a opdraaien voor zo’n tariefsverhoging. Daarnaast is
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art. 10a noodzakelijk om te voorkomen dat ondernemingen hun rentelasten ‘oppompen’ tot het
percentage van de fixed ratio rule. De externe acquisitie kan misschien vervallen als besmette
rechtshandeling. Dit hangt af van de vormgeving van de earningsstripping, met name van de
omvang van de threshold, de hoogte van de fixed ratio rule en de vormgeving van een eventuele tegenbewijsregeling. Simpel gezegd: naarmate de earningsstripping-maatregel rianter en
ruimer wordt vormgegeven, is het ongewenster als de externe acquisitie verdwijnt als besmette
rechtshandeling. Art. 13l en art. 15ad kunnen waarschijnlijk wel worden afgeschaft. Ook de
houdsterverliesregeling (art. 20 lid 4) kan vervallen. Het is raadzaam art. 20a uit te breiden met
de niet-aftrekbare rente en ongebruikte EBITDA om te voorkomen dat een levendige handel in
vennootschappen met dergelijke tax assets ontstaat.
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9.

Samenvatting en conclusies

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor belastingontwijking door multinationals. De toon van het maatschappelijk debat is steeds feller geworden. Van overheden wordt
verwacht dat zij maatregelen nemen om deze belastingontwijking tegen te gaan. Een van de
onderwerpen die in dit kader specifieke aandacht vraagt, is renteaftrek. Het beeld is namelijk dat
multinationals eigen vermogen, externe leningen en intercompany leningen zo aanwenden dat
zij een fiscaal optimale positie creëren. De meeste landen kennen dan ook wetgeving die ongelimiteerde renteaftrek tegen gaat. Meestal zijn dit generieke maatregelen, zoals een earningsstripping- of thin capitalization-maatregel. Nederland wijkt hierin echter af. Van oudsher heeft
Nederland specifieke maatregelen geïmplementeerd waarbij het doel is heel specifieke situaties
tegen te gaan. Omdat er steeds meer dergelijke situaties zijn te onderkennen, bestaat inmiddels
een hele reeks aan maatregelen. De belangrijkste zijn art. 10a (tegengaan van winstdrainage), art.
13l (voorkomen van bovenmatige financiering van deelnemingen), art. 15ad (een rentetemporiseringsmaatregel voor overnameholdings) en art. 20 lid 4 (de houdsterverliesregeling). Allemaal
wetsartikelen die heel gericht bepaald gedrag willen bestrijden. In het verleden heeft Nederland
wel een generieke maatregel gekend, namelijk art. 10d (thin capitalization). Dit artikel is echter
afgeschaft, omdat deze generieke maatregel niet past bij het Nederlandse stelsel van specifieke
maatregelen. Ook bleek dat vooral belastingplichtigen uit het MKB worden getroffen, terwijl de
maatregel niet voor hen is bedoeld.
De internationalisering en complexiteit van de maatschappij is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat betekent dat ook de renteaftrekbeperkingen met de tijd mee moeten gaan. Kapitaal
is namelijk mobiel met als potentieel risico winstverschuiving naar laag belaste landen. In de
maatschappij heerst bovendien het beeld dat met name multinationals hun fair share niet betalen.
Verder wordt – mede naar aanleiding van de kredietcrisis – gewaarschuwd dat overmatige financiering met vreemd vermogen kan leiden tot macro-economische risico’s. Toch is relatief weinig
bekend over de relatie van fiscale wetgeving en de financiering van in Nederland gevestigde
ondernemingen. Deze onbekendheid leidt tot de onderzoeksvraag van dit proefschrift:
Wat is op basis van empirisch onderzoek de relatie tussen renteaftrekbeperkingen en de
financiering van ondernemingen, welke kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen hebben generieke en specifieke renteaftrekbeperkingen en wat betekent dit voor de invoering van een
earningsstripping-maatregel?
Het onderzoek richt zich op de renteaftrekbeperkingen zoals opgenomen in de Wet VpB en de financiering van in Nederland gevestigde ondernemingen. De onderzoeksvraag wordt beantwoord
met behulp van vijf deelvragen.
1.

Welke renteaftrekbeperkingen zijn van toepassing in Nederland?

De belangrijkste renteaftrekbeperking is art. 10a. Dit artikel leidt ertoe dat rente, kosten en valutaresultaten op schulden van verbonden lichamen of natuurlijk personen niet in aftrek komen als
sprake is van een besmette rechtshandeling. Dit zijn schuldig gebleven dividenduitkeringen aan
of de inkoop van kapitaal van een verbonden lichaam of natuurlijk persoon, kapitaalstortingen in
een verbonden lichaam of acquisities van een lichaam dat vervolgens een verbonden lichaam is.
Art. 10a is de codificatie van de fraus legisjurisprudentie. Dat betekent helaas dat de wetgeving
niet een duidelijke ratio kent waarop kan worden teruggevallen. Dat geldt nadrukkelijk voor de
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externe acquisitie, omdat daar – in tegenstelling tot de andere besmette rechtshandelingen – een
reële financieringsbehoefte is op concernniveau. De jurisprudentie en de parlementaire geschiedenis geven wel handvatten bij de interpretatie van art. 10a. Overigens kan fraus legis nog steeds
worden ingeroepen.
Als art. 10a van toepassing is, kan een belastingplichtige vervolgens de tegenbewijsregeling
inroepen. De tegenbewijsregeling bestaat uit twee toetsen: de dubbele zakelijkheidstoets en de
compenserende heffingstoets. Bij de dubbele zakelijkheidstoets maakt de belastingplichtige
zowel de zakelijkheid van de rechtshandeling als van de financiering aannemelijk. Alleen bij
een externe acquisitie is de zakelijkheid van de rechtshandeling gegeven op grond van BNB
2005/169. Daarnaast is in de parlementaire geschiedenis een aantal voorbeelden genoemd van
andere zakelijke rechtshandelingen, zoals een constante dividendpolitiek, het lichter maken in
het kader van een verkoop of de uitkoop van een joint venture-partner. De zakelijkheid van de
financiering is niet eenvoudig aannemelijk te maken. Een belangrijke reden hiervoor is dat de HR
in BNB 2015/165 oordeelt dat aan de gekozen financieringsstructuur bewijsvermoedens omtrent
de zakelijkheid kunnen worden afgeleid. Als sprake is van een onzakelijke omleiding, heeft een
belastingplichtige vervolgens een zware bewijspositie. Het fiscale voordeel weegt dan waarschijnlijk zwaarder dan de andere voordelen.
De andere tegenbewijsmogelijkheid is de compenserende heffing: de rente wordt bij de ontvanger belast tegen een naar Nederlandse maatstaven reële heffing, tenzij de inspecteur aannemelijk
maakt dat de schuld is aangegaan met het oog op de verrekening van verliezen of andersoortige
aanspraken die in het jaar zelf zijn ontstaan of op korte termijn ontstaan. De inspecteur heeft ook
nog de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat – ondanks de compenserende heffing – aan de
rechtshandeling en de schuld toch geen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. De rente komt dan toch niet in aftrek.
Het verbondenheidscriterium is binnen art. 10a essentieel. Zowel de rechtshandeling als de
schuld moet plaatsvinden met een verbonden lichaam of verbonden persoon. Er is sprake van
verbondenheid bij een belang van een derde. Het belang is het resultaat van het economisch belang en de zeggenschap. De wetgever heeft de samenwerkende groep met ingang van 2017 in de
wet opgenomen met als doel het bestrijden van private equity-structuren.
Art. 10a is niet de enige renteaftrekbeperking die wij kennen. Sinds 2012 is art. 15ad – de renteaftrekbeperking voor overnameholdings – ingevoerd en sinds 2013 art. 13l – de renteaftrekbeperking voor deelnemingsrente.
Art. 15ad is een rentetemporiseringsmaatregel en beïnvloedt de totaalwinst dus niet. De aftrek
van rente en kosten is beperkt bij excessieve financiering van de verkrijgingsprijs van een target
die wordt gevoegd binnen fiscale eenheid. Art. 15ad geldt zowel voor externe- als intercompany
schulden. De wetgever heeft duidelijke regels opgesteld wanneer sprake is van excessieve
financiering. Als de verworven dochter in de fiscale eenheid wordt gevoegd, wordt bij financiering van maximaal 60% van de verkrijgingsprijs renteaftrek verleend in het eerste voegingsjaar.
Na het eerste voegingsjaar wordt de ratio met 5% per jaar afgebouwd naar maximaal 25%. Voor
het MKB is een franchise van € 1 mio opgenomen. Omdat het beeld bestaat dat art. 15ad onvoldoende effectief is, heeft de wetgever met ingang van 2017 twee hiaten gerepareerd. Zo is
het niet meer mogelijk om met het steeds opnieuw aangaan van een fiscale eenheid art. 15ad te
frustreren. Ook het ontgaan van art. 15ad met behulp van een debt push down van de verkrijgende maatschappij naar de overgenomen maatschappij (bijvoorbeeld met behulp van een dividend140

uitkering) is gerepareerd.
Art. 13l ziet op bovenmatige deelnemingsrente. De aftrek van rente en kosten wordt dan beperkt. Er is sprake van bovenmatige deelnemingsrente als het eigen vermogen lager is dan de
verkrijgingsprijs van de deelnemingen. Dat lijkt een eenvoudige toets, maar de uitzonderingen
maken art. 13l ingewikkeld. De eerste uitzondering is de operationele uitbreidingstoets. Bij een
operationele uitbreiding wordt deze verkrijgingsprijs uit de formule gehaald. Ook hierop is echter
een uitzondering mogelijk. Als sprake is van ‘foute’ financiering van deze verkrijgingsprijs of
rentedropping in Nederland, dan is de rente alsnog niet aftrekbaar. In de AMvB zijn verder
nadere, complexe regels gegeven met betrekking tot reorganisaties en het voegen en ontvoegen in
een fiscale eenheid.
Het mag duidelijk zijn dat in de Nederlandse wetgeving een hele reeks aan maatregelen is opgenomen om renteaftrek tegen te gaan. Daar komt de earningsstripping-maatregel met ingang van
2019 nog bij. De invoering van deze earningsstripping-maatregel lijkt een logisch moment om
kritisch naar de huidige renteaftrekbeperkingen te kijken en te onderzoeken welke renteaftrekbeperkingen nog steeds noodzakelijk zijn dan wel aangepast moeten worden.
2.

Wat is op basis van empirisch onderzoek de invloed van deze renteaftrekbeperkingen op
de financieringsstructuur van in Nederland gevestigde ondernemingen?

Er is weinig bekend over de invloed van de Nederlandse fiscale wetgeving op de financiering van
ondernemingen. In het buitenland is wel onderzoek gedaan naar de relatie tussen belastingen en
financiering. In een perfecte vermogensmarkt maakt de keuze voor eigen of vreemd vermogen
niet uit. Er is in de werkelijkheid echter sprake van een imperfecte markt. Onder andere belastingen hebben een verstorende rol. Uit eerder verricht onderzoek blijkt dat in hoog belaste landen
meer wordt gefinancierd met leningen en in laag belaste landen minder. Daarnaast zijn diverse
externe factoren te onderkennen. Denk hierbij aan de invloed van de faillissementskosten, de
agency-kosten, de fiscale positie van de investeerders en de vraag waarom grote ondernemingen
toch met relatief weinig leningen financieren. Tevens zijn nog diverse econometrische keuzes,
kwantificeringsvragen en onduidelijkheden in de onderzoeken te onderkennen. Verder onderzoek
is dan ook gewenst.
Bij multinationale ondernemingen speelt de vraag hoe zij hun deelnemingen financieren: met
kapitaalstortingen, niet-uitgekeerde winstreserves, externe leningen of intercompany leningen.
Overheden zijn bang dat hun belastinggrondslag wordt uitgehold en voeren daarom renteaftrekbeperkingen in, meestal thin capitalization-maatregelen. Uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen de financieringsstructuur van ondernemingen beïnvloeden. Ook hier geldt dat meer onderzoek
gewenst is. Zo is relatief beperkte data beschikbaar, wordt dikwijls gewerkt met aannames en
worden econometrische keuzes gemaakt. De focus bij deze onderzoeken ligt bovendien op het
klassieke vennootschapsbelastingstelsel. Ook andere stelsels zijn interessant om te onderzoeken.
Daarnaast is een bredere blik nodig. Multinationals hebben ten slotte meer mogelijkheden om
hun fiscale winst te beïnvloeden, zoals door middel van transfer pricing.
Op basis van de theorieën en reeds beschikbare onderzoeken is in dit proefschrift empirisch onderzoek verricht. Het empirisch onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is
data-onderzoek over de jaren 1995, 1998, 2005, 2008 en 2013. Voor de jaren 1995, 1998, 2005 en
2008 is gekozen, omdat in het jaar daarvoor de renteaftrekbeperkingen wijzigden. Het jaar 2013
is het meest actuele, beschikbare jaar. Het nadeel van dit jaar is dat art. 13l en art. 15ad nog maar
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net zijn ingevoerd en hierover weinig data beschikbaar is. De conclusies over deze twee artikelen
moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. Samengevat zijn de volgende aftrekbeperkingen van toepassing per jaar (waarbij opgemerkt dat deze maatregelen van jaar tot jaar soms
inhoudelijk verschillen):
Artikel

1995

1998

2005

2008

2013

10a

nee

ja

ja

ja

ja

10d

nee

nee

ja

ja

nee

131

nee

nee

nee

nee

ja

15 lid 4&5/15ad

nee

ja

ja

nee

ja

De belangrijkste bevindingen zijn als volgt. De afgelopen decennia is het statutair tarief in Nederland aanzienlijk gedaald. Toch is er geen toename van financiering met eigen vermogen. Integendeel: het jaar 2013 toont dezelfde financieringsstructuren als in de jaren negentig gebruikelijk
waren. In het eerste decennium van dit millennium wordt – ondanks een dalend tarief – zelfs met
meer vreemd vermogen gefinancierd. Op basis van mijn interviews lijken macro-economische
factoren, zoals de kredietcrisis, voor een veel groter deel de financiering beïnvloeden dan puur
het belastingtarief.
De financieringsfunctie binnen een concern is de afgelopen jaren steeds meer en steeds vaker
gecentraliseerd. Dat betekent dat op een centraal niveau externe leningen worden aangetrokken.
Vervolgens worden deze gelden binnen het concern doorgezet naar de deelnemingen. De rol van
intercompany leningen is dus steeds belangrijker geworden. De financiering van de deelnemingen
vindt volgens de geïnterviewden voornamelijk plaats op basis van de activa en/of de cash flows.
Uit mijn onderzoek blijkt dat hoe zwaarder een vennootschap is gefinancierd, hoe meer intercompany leningen worden gebruikt. Vanaf een bepaald punt worden zelfs eigenlijk alleen nog maar
intercompany leningen gebruikt.
In zijn algemeenheid is er bij de onderzochte populatie geen relatie tussen de financieringsstructuur en het belastbaar bedrag. Ondernemingen met een positief belastbaar bedrag zijn even vaak
licht gefinancierd als ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag. Een zware financieringsratio komt zowel bij ondernemingen met een positief als met een negatief belastbaar bedrag
voor. Er is wel een relatie tussen de intercompany financiering en het belastbaar bedrag. Ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag zijn met veel meer intercompany leningen gefinancierd dan ondernemingen met een positief belastbaar bedrag.
Vervolgens is een specifieke groep onderzocht, namelijk de houdstervennootschappen. Bij hen
is – in tegenstelling tot de algemene situatie – een duidelijke relatie tussen de financiering en de
fiscaliteit. Houdstervennootschappen kunnen hun rente maar beperkt in aftrek brengen. Zij zijn
met veel meer eigen vermogen zijn gefinancierd dan dat andere vennootschappen dat zijn. Als
houdstervennootschappen leningen aantrekken, zijn dat bovendien vaak intercompany leningen.
Deze bevinding ondersteunt mijn andere bevindingen: er vinden debt push downs plaats en de
leningen worden zoveel mogelijk gealloceerd aan de activa en/of de cash flows.
Niet alleen de financiering aan de passivazijde van de balans is van belang, maar ook de mate
waarin gelden worden uitgeleend. Bij uitlenen worden de rentelasten gecompenseerd met de
rente-baten, tezamen de nettofinanciering genoemd. De nettofinanciering neemt in alle financieringsklassen gedurende de jaren aanzienlijk af. Heel licht gefinancierde ondernemingen ver142

oorzaken deze daling: waar zij in het verleden meer uitlenen dan inlenen, is dat tegenwoordig
niet meer het geval. In 2013 is wel weer een stijging waarneembaar. Toch lijkt de mate van tax
planning beperkt: ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag lenen minder geld uit dan
ondernemingen met een positief belastbaar bedrag. Vermoedelijk hebben zij het geld zelf hard
nodig en speelt opnieuw de centralisatie van de financieringsfunctie een rol.
3.

Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van de renteaftrekbeperkingen bij in
Nederland gevestigde ondernemingen?

Art. 10a is veruit de belangrijkste renteaftrekbeperking. Hoewel het artikel in absolute zin niet
vaak voorkomt, is de financiële impact bijzonder groot. Zonder art. 10a moet het vennootschapsbelastingtarief fors stijgen. Zelfs bij een zeer voorzichtige schatting zal bij de onderzochte
populatie de stijging al snel minimaal vijf procentpunt moeten zijn om de huidige vennootschapsbelastingopbrengst te continueren. Het preventieve effect van art. 10a is bovendien nog niet eens
meegenomen.
Bij art. 10d was het directe financiële belang marginaal. Bij ondernemingen met een positief
belastbaar bedrag kwam het artikel nauwelijks voor. Nagenoeg alleen ondernemingen met een
negatief belastbaar bedrag (en dikwijls ook een negatief eigen vermogen) werden getroffen. Art.
10d versterkte dus de malaise van deze ondernemingen. Het ging al slecht en vervolgens was
de rente ook nog eens niet aftrekbaar! De fiscaliteit werkt dan verstorend. Dat is mijns inziens
precies het verschil tussen een generieke en een specifieke renteaftrekbeperking. Een specifieke
renteaftrekbeperking heeft een veel gerichtere werking waardoor een dergelijke maatregel rechtvaardiger uitpakt en veel minder verstorend werkt.
Van art. 15ad en art. 13l is weinig kwantitatieve data beschikbaar. Deze artikelen zijn dan ook beperkt onderzocht. Art. 15ad en art. 13l lijken volgens de geïnterviewden van minder groot belang.
Beide artikelen zien volgens hen slechts op specifieke situaties. Daar komt bij dat bij art. 15ad
de rente wordt getemporiseerd (en dus uiteindelijk in een later jaar in aftrek kan komen). Alle
geïnterviewden beschouwen art. 13l als zeer complex en leidend tot ongewisse uitkomsten. De
AMvB is hiervan de belangrijkste reden. Samenloop tussen de verschillende aftrekbeperkingen
komt bijna niet voor.
Renteaftrekbeperkingen komen relatief vaak voor bij ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag. Een aantal redenen kan hiervoor worden gegeven. Ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag zijn sowieso met meer intercompany schulden gefinancierd. Art. 10a en
art. 10d zien op intercompany leningen. Het is daarom niet verrassend dat deze verlieslatende
ondernemingen worden getroffen. Verder werkt vooral art. 10d procyclisch: deze maatregel treft
ondernemingen met een krimpend bedrijfsresultaat, een negatief belastbaar bedrag, een zware
financieringsratio en/of een negatief eigen vermogen. Art. 10d versterkt zoals hiervoor gezegd
dus de malaise van deze ondernemingen! Mijns inziens een bijzonder ongewenste situatie.
Zowel art. 10a als art. 10d hebben een tegenbewijsregeling. Er zijn weinig verschillen bij het
inroepen van de tegenbewijsregeling tussen ondernemingen met een positief belastbaar bedrag
en ondernemingen met een negatief belastbaar bedrag. Zij handelen allebei op grond van de
totaalwinstgedachte. Bij het inroepen van de tegenbewijsregeling van art. 10a wordt meestal een
beroep gedaan op de dubbele zakelijkheidstoets of op de compenserende heffingstoets en slechts
in uitzonderingssituaties (met name bij schuldig gebleven kapitaalstortingen) op beide toetsen.
Volgens de geïnterviewden is de parallelliteit met een externe lening bij een externe acquisitie het
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belangrijkste onderdeel van de dubbele zakelijkheidstoets. Dat komt vooral door de terechte
gedachte dat externe rente zakelijke kosten zijn en daardoor altijd ergens een keer in aftrek
moeten komen.
Op de dubbele zakelijkheidstoets wordt vaker een beroep gedaan dan op de compenserende
heffingstoets, hoewel deze dubbele zakelijkheidstoets door de geïnterviewden als ingewikkelder
wordt ervaren. Vermoedelijk is de verklaring gelegen in het grote fiscaal voordeel dat speelt. Bij
de dubbele zakelijkheidstoets is de rente elders niet of nauwelijks belast (anders kan immers een
beroep op de compenserende heffing worden gedaan). Bij de compenserende heffingstoets is
altijd minimaal 10% heffing vereist. De compenserende heffingstoets is dus duurder. Verder is dat
een jaarlijkse toets, terwijl de dubbele zakelijkheidstoets (meestal) een eenmalige toets is.
4.

Hoe ziet het huidige internationale speelveld eruit en welke rol heeft dit bij de invoering
van een earningsstripping-maatregel?

International gezien staat Nederland relatief geïsoleerd met haar specifieke renteaftrekbeperkingen. De meeste andere landen kennen generieke maatregelen. Vier landen zijn in het comparatief onderzoek behandeld, namelijk de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en
Frankrijk. Ook deze landen kennen uitgebreide, complexe renteaftrekbeperkingen. Samengevat
zijn de volgende maatregelen van toepassing:
Maatregel

VS

VK

Dui

Fra

NL

Thin capitalization

ja

nee

nee

ja

nee

Earningsstripping

ja

voorgesteld

ja

ja

nee

Acquisities

ja

nee

nee

ja

ja

Zakelijkheid financiering

nee

ja

nee

nee

nee

Codificatie fraus legis

ja

ja

ja

ja

ja

Transparantie

ja

ja

nee

nee

nee

Ieder land behoudens Nederland hanteert een earningsstripping-maatregel of een maatregel die
sterk vergelijkbaar is. Verder kent ieder land daarnaast nog aanvullende wetgeving, zoals thin
capitalization of maatregelen die acquisitierente treffen. Alleen het Verenigd Koninkrijk past een
zakelijkheidstoets op financieringstransacties toe. De Angelsaksische landen vinden transparantie daarnaast erg belangrijk. Adviseurs of ondernemingen zijn verplicht bepaalde structuren te
melden bij de fiscus. Ten slotte hebben alle landen gekozen voor de opname van fraus legis als
vangnetbepaling.
De afgelopen jaren heeft de EU-jurisprudentie steeds meer invloed gekregen op de fiscaliteit. Er
zijn nog nooit prejudiciële vragen gesteld over de Nederlandse renteaftrekbeperkingen. In BNB
2013/137 gaat de HR ervan uit dat art. 10a een belemmering is van de vrijheid van vestiging,
maar worden rechtvaardigingsgronden aanwezig geacht. Bovendien is de tegenbewijsregeling
niet zodanig bezwarend dat hier geen reële betekenis aan wordt toegekend. Het lijkt erop dat de
HR van mening is dat een belastingplichtige met een beroep op de tegenbewijsregeling kan motiveren dat geen sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie.
Er zijn wel twee mogelijke complicaties inzake de earningsstripping-maatregel te onderkennen.
De eerste complicatie is de onzekerheid omtrent de Duitse earningsstripping-maatregel (de
Zinsschranke). Mogelijk is deze wetgeving in strijd met de Duitse grondwet. Er lijken name144

lijk geen rechtvaardigingsgronden aanwezig te zijn, zoals de versterking van het vermogen van
Duitse ondernemingen, de bescherming van de nationale belastinggrondslag en het bestrijden van
belastingontwijking. Het Bundesverfassungsgericht is om een oordeel gevraagd, maar waarschijnlijk duurt dit nog enige tijd.
De tweede complicatie is de zogeheten per-element-benadering uit het Franse Groupe
Steria-arrest. Bij een geslaagd beroep op de per-element-benadering kan een belastingplichtige
ontkomen aan de renteaftrekbeperkingen. Zo verdwijnen bij art. 10a de besmette schuld en/of
besmette rechtshandeling en bij art. 13l de schuld en/of de deelneming. De HR heeft prejudiciële
vragen gesteld over Groupe Steria in de Nederlandse situatie. Het antwoord kan nog enige tijd
duren. Erna zal moeten worden bezien of de renteaftrekbeperkingen aangepast moeten worden of
dat het systeem van de fiscale eenheid moet worden gewijzigd.
Verwacht mag worden dat in Nederland een earningsstripping-maatregel wordt ingevoerd. Bij de
OECD en de EC is het ontwijken van belasting een prominent agendapunt. Action Item 4 van de
OECD ziet geheel op grondslaguitholling als gevolg van renteaftrek en soortgelijke betalingen.
In de ATAD is een artikel opgenomen met betrekking tot renteaftrek. Zowel in Action Item 4 als
in de ATAD wordt een earningsstripping-maatregel voorgesteld (fixed ratio rule). In Action Item
4 en de ATAD is een optionele tegenbewijsregeling opgenomen om eventuele onredelijkheden
te beperken. In Action Item 4 is gekozen voor de groups ratio rule. Bij een hogere ratio nettorente/EBITDA van de groep, kan op deze hogere ratio een beroep worden gedaan. Bij de ATAD
zijn twee optionele tegenbewijsmogelijkheden: de ratio eigen vermogen/activa van de groep ten
opzichte van de ratio van belastingplichtige (thin capitalization rule) en/of de ratio nettorente/
EBITDA van de groep ten opzichte van de ratio van belastingplichtige (group ratio rule). Verder
kan in beide voorstellen de niet-aftrekbare rente en/of niet-gebruikte EBITDA in eerdere of latere
jaren worden ingezet. En dergelijke carry back en carry forward beperkt eventuele onredelijkheden ook. Targeted rules (specifieke antimisbruikwetgeving) kunnen de earningsstripping-maatregel ondersteunen.
5.

Op welke wijze kunnen de Nederlandse renteaftrekbeperkingen worden verbeterd?

De internationale stappen die zijn gezet om belastingontwijking aan te pakken, zijn prijzenswaardig. Samenwerking door overheden en onderlinge afstemming en coördinatie kan leiden tot min
of meer vergelijkbare wetgeving. Dat betekent herkenbare maatregelen, eerlijkere concurrentieverhoudingen, toegenomen rechtszekerheid en dalende administratieve lasten. Overheden moeten
daarbij de balans bewaren tussen het tegengaan van belastingontwijking en een aantrekkelijk
vestigingsklimaat.
De invoering van een earningsstripping-maatregel is een logisch moment om kritisch te kijken
naar onze renteaftrekbeperkingen. Internationaal gezien wijkt Nederland af. Nederland kent
zeer specifieke gedetailleerde regels, terwijl andere landen generieke maatregelen hebben. Daar
komt bij dat op basis van mijn onderzoek wordt geconcludeerd dat vreemd vermogen binnen een
onderneming wordt gealloceerd aan de activa en de cash flows (debt push downs). Een earningsstripping-maatregel versterkt deze tendens en past hier vanuit economisch oogpunt bij. Dat zijn
mijns inziens belangrijke voordelen van een earningsstripping-maatregel.
Bij een inhoudelijke beoordeling van de in de ATAD voorgestelde earningsstripping-maatregel
is er een aantal aandachtspunten. De voorgestelde fixed ratio van 30% van de EBITDA lijkt aan
de ruime kant. Uit mijn onderzoek blijkt namelijk dat ondernemingen vaak licht gefinancierd
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zijn. Hun rentelast zal dan natuurlijk beperkt zijn, waardoor zij dan waarschijnlijk onder de 30%
zullen blijven. Naar mijn mening moet het percentage van de fixed ratio ook de komende jaren
gemonitord blijven worden om te onderzoeken of dit percentage reëel is en blijft. Bij het bepalen
van de EBITDA moet naar mijn mening rekening worden gehouden met grondslagversmallende
of -verbredende wetsartikelen Denk hierbij aan de deelnemingsvrijstelling en de innovatiebox.
Bij permanente grondslagverschillen moet de EBITDA worden aangepast.
Het nadeel van een generieke maatregel als de earningsstripping is helaas het onbarmhartige
effect dat ontstaat. Uit mijn onderzoek blijkt dat bij art. 10d vooral verlieslatende ondernemingen
met veel leningen en weinig eigen vermogen worden getroffen. De earningsstripping-maatregel is sterk vergelijkbaar met art. 10d. Allebei zijn dit generieke maatregelen. Op basis van de
EU-jurisprudentie moet een dergelijke maatregel voor alle ondernemingen in Nederland gelden.
Net zoals bij art. 10d zullen vooral nationale MKB-bedrijven worden getroffen. Zij kunnen geen
geslaagd beroep op een eventuele tegenbewijsregeling doen; dat blijkt uit mijn onderzoek inzake
art. 10d en dat zal ook bij de earningsstripping-maatregel het geval zijn. Dan zijn we terug bij af:
net als bij art. 10d versterkt de fiscaliteit hun malaise. Dit is een groot en ongewenst nadeel van
de earningsstripping-maatregel. Een hoog drempelbedrag en de mogelijkheden voor een carry
back en carry forward van de niet-aftrekbare rente en ongebruikte EBITDA verkleinen dit nadeel. Deze verruimingen maken flankerende renteaftrekbeperkingen (targeted rules) belangrijker
en dat is weer nadelig voor de eenvoud.
De opname van een tegenbewijsregeling is ongewenst vanwege de toenemende complexiteit en
het risico dat uiteindelijk de verkeerde belastingplichtigen worden getroffen. Een tegenbewijsregeling past wel beter bij de huidige EU-jurisprudentie. Dan is het zaak te zorgen dat een tegenbewijsregeling fair uitpakt. Idealiter wordt een tegenbewijsregeling conform art. 10a ingevoerd:
een dubbele zakelijkheidstoets of een compenserende heffingstoets. Bij een dubbele zakelijkheidstoets kunnen de specifieke feiten en omstandigheden worden gewogen en een dergelijke regeling
is EU-conform. Bij de compenserende heffingstoets is sprake van belastingheffing waardoor er
geen fiscaal motief zal zijn. Renteaftrek is dan gewenst. Deze tegenbewijsregelingen zijn helaas
geen onderdeel van de ATAD. Daarom is het in Nederland waarschijnlijk niet toegestaan om
een dergelijke tegenbewijsregeling in te voeren. Lidstaten mogen namelijk niet overgaan tot een
soepelere invoering. Echt problematisch, omdat uiteindelijk de verkeerde belastingplichtigen
getroffen gaan worden en de fiscaliteit dan verstorend werkt.
Twee andere tegenbewijsregelingen zijn wel toegestaan, de thin capitalization ratio en de groups
ratio rule. Een thin capitalization ratio lijkt om meerdere redenen niet de voorkeursoptie. De
ervaringen met art. 10d leren dat de verkeerde belastingplichtigen slachtoffer worden van de
maatregelen. Bovendien neemt de ingewikkeldheid toe. Vooral omdat net als in Duitsland boekhoudkundige aanpassingen van het eigen en vreemd vermogen noodzakelijk zullen zijn. Een
andere optie is de group ratio rule. Helaas heeft nog geen enkel land praktijkervaring met deze
tegenbewijsregeling. Conceptueel spreekt deze tegenbewijsregeling meer aan, omdat ondernemingen worden gestimuleerd het vreemd vermogen te alloceren aan de activa en cash flows.
Waarschijnlijk zijn hierbij ook boekhoudkundige aanpassingen van de EBITDA nodig en wordt
de complexiteit dus vergroot.
De invoering van de earningsstripping-maatregel biedt de mogelijkheid om onze huidige renteaftrekbeperkingen te herzien. Daartoe is het noodzakelijk dat aan de door mij geformuleerde
voorwaarden wordt voldaan. Art. 10a blijft in ieder geval noodzakelijk. Om te beginnen vanwege
het budgettaire effect. Het tarief van de vennootschapsbelasting zou fors moeten stijgen om een
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afschaffing te financieren. Een zeer voorzichtige schatting leidt al tot een toename van het tarief
met minimaal vijf procentpunt. Daarin is de invloed van verrekenbare verliezen nog niet eens
meegenomen. Dat is naar mijn mening oneerlijk voor belastingplichtigen die zich niet inlaten met
dergelijke kunstmatige constructies. Daarnaast moet worden voorkomen dat ondernemingen hun
aftrekbare rente maximaliseren naar 30% van de EBITDA (of nog meer als een geslaagd beroep
op een tegenbewijsregeling mogelijk is). Dit preventieve effect van art. 10a zal ook aanzienlijk
zijn.
Misschien kan de externe acquisitie vervallen als besmette rechtshandeling. Bij binnenlandse
acquisities wordt de EBITDA vergroot (waardoor het rechtvaardig is de bijbehorende rente af
te trekken). Bij buitenlandse acquisities zijn er geen gevolgen zolang de deelnemingsresultaten
worden geëlimineerd. Idealiter beslaat art. 10a dan alleen nog situaties waarin eigen vermogen
kunstmatig in vreemd vermogen wordt omgezet. De vormgeving van de earningsstrippingmaatregel is daarbij echter wel van belang. Naarmate de maatregel rianter is voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als gevolg van een hoge threshold, een hoge fixed ratio rule en/of de aanwezigheid van een tegenbewijsregeling, ligt het meer voor de hand de externe acquisitie nog steeds als
een besmette rechtshandeling aan te merken.
Art. 13l, art 15ad en art. 20 lid 4 kunnen waarschijnlijk vervallen. Wellicht is het een optie om
lid 6 van art. 13l (het voorkomen van juridische double dips, economische double dips en/of rentedropping in Nederland) te integreren in art. 10a. Art. 20a kan ten slotte worden uitgebreid met
de niet-aftrekbare rente en de ongebruikte EBITDA om te voorkomen dat handel in dergelijke
verliesvennootschappen ontstaat.
De onderzoeksvraag van dit proefschrift kan ten slotte als volgt worden beantwoord. Op basis
van het empirisch onderzoek is geen significante relatie te onderkennen tussen de renteaftrekbeperkingen en de financiering van in Nederland gevestigde ondernemingen. Bedrijfseconomische
overwegingen blijken boven fiscale motieven te prevaleren. Dat neemt niet weg dat het belang
van de renteaftrekbeperkingen substantieel is. Zonder renteaftrekbeperkingen zou bij de onderzochte populatie het vennootschapsbelastingtarief fors moeten stijgen om een gelijk blijvende
vennootschapsbelastingopbrengst te behalen. Specifieke renteaftrekbeperkingen zijn noodzakelijk om heel gericht ongewenste situaties tegen te gaan. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat
specifieke renteaftrekbeperkingen daarin slagen en werkbaar zijn in de praktijk. Bij een generieke
renteaftrekbeperking is dat compleet anders. Hier treedt namelijk het effect op dat vooral verlieslatende ondernemingen worden getroffen en dat de fiscaliteit hun malaise versterkt. Een zeer
problematisch en ongewenst effect!
Als gevolg van de internationale ontwikkelingen zal in Nederland opnieuw een generieke renteaftrekbeperking worden ingevoerd, de earningsstripping-maatregel. Een dergelijke maatregel
kent absoluut belangrijke voordelen, zoals de internationale herkenbaarheid, de mogelijkheden
voor vereenvoudiging van de renteaftrekbeperkingen en de aansluiting van de fiscaliteit bij de
bedrijfseconomische overwegingen. Toch is een earningsstripping-maatregel geen verbetering.
Gevreesd moet worden dat – afhankelijk van de vormgeving – een dergelijke generieke maatregel de onjuiste belastingplichtigen en transacties raakt. De earningsstripping-maatregel kan opnieuw leiden tot willekeurige, onbarmhartige situaties en gaat de echte winstdrainage niet tegen.
Aanvullende specifieke renteaftrekbeperkingen, zoals in ieder geval art. 10a, zijn in ieder geval
noodzakelijk om winstdrainage te voorkomen.
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10.

Summary and conclusions

Over the past years, tax avoidance by multinational corporations has gained attention. The public
debate around this topic has become more intense. Governments are expected to take measures to
curb tax avoidance. One of the relevant topics in this respect is the deduction of interest expenses. There is a notion that multinational corporations compose their financing – through equity,
external loans and intercompany loans – with the aim of optimizing their tax position. Most
jurisdictions provide for legislation restricting the deduction of interest expenses. Usually these
are generic rules, such as an earnings stripping- or thin capitalization-rule. Dutch legislation,
however, is rather exceptional in this respect. Traditionally, the Netherlands have implemented
specific anti-avoidance rules to counter the deduction of excessive interest expenses in specific
situations. As the types of these specific situations increased over time, the specific anti-avoidance rules have expanded accordingly. The most important interest deduction limitation rules
are currently implemented in article 10a (base erosion rule), article 13l (limitation on the deduction of excessive participation interest), article 15ad (deferral of interest expense for acquisition
holding companies) and article 20 paragraph 4 (limitation on the utilization of holding losses)
of the Dutch Corporate Income Tax Law (hereafter CITA). All provisions target quite specific
situations. The Netherlands have known a more generic rule, namely, article 10d (thin capitalization) CITA. This article, however, has been abolished. The impression is that this generic interest
deduction rule does not fit within the Dutch system in which specific rules are more common. It
also turns out that the rule, unintentionally, mainly affected small and medium sized companies
(SME’s).
The internationalization and the complexity of society have increased significantly in recent
years. Interest deduction limitation rules should change accordingly. Capital mobility may lead
to shifts of profits to low tax jurisdictions. Public opinion is that multinational corporations do
not pay their fair share of taxes. Moreover – partly as a result of the financial crisis – attention is
drawn to the macro-economic risks of excessive debt financing. Despite all attention for deduction of interest expenses resulting in base erosion and profit shifting, relatively little is known
about the impact of tax legislation on the financing of Dutch companies. Therefore, the research
question of this dissertation is:
What, based upon empirical research, is the relationship between interest deduction limitation rules and the financing of companies, which quantitative and qualitative effects do
generic and specific interest deduction limitation rules have and what does this mean for the
introduction of an earnings stripping rule?
The research is aimed at the interest deduction limitation rules as implemented in the CITA and
the financing of Dutch resident companies. In answering the research question I have identified
five sub-questions. These sub-questions will be discussed below.
1.

What types of interest deduction limitation rules exist in the Netherlands?

The most important interest deduction limitation rule is article 10a CITA. This article denies the
deduction of interest expenses, including costs and currency exchange results, in respect of loans
from a related company or individual that is used for one of three types of tainted transactions:
- A distribution of profit or repayment of capital to a related company or
individual;
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- A contribution of capital to a related company; or
- An acquisition of an interest in a company that is a related company after such
acquisition.
Article 10a CITA is the codification of the abuse of law jurisprudence. That means, unfortunately,
that the legislation does not have a clear rationale. This applies specifically to the inclusion of
external acquisitions within the scope of article 10a CITA, because – unlike the other types of
tainted transactions – an external acquisition creates a real financing need at group level. Case
law and parliamentary history give some guidance for interpreting article 10a CITA. The abuse of
law doctrine (fraus legis) may still be applied.
If the criteria of article 10a CITA are met, the taxpayer can provide evidence to rebut the application of that provision. As such, article 10a CITA does not apply if the taxpayer can demonstrate
that:
- The loan and the tainted transaction are based mainly on sound business reasons
(both the loan and the transaction should be based on sound business reasons)		
(business reasons test); or
- The interest is subject to a sufficient level of taxation in the hands of the 		
recipient, which is the case if tax is levied at a rate of at least 10% on a taxable
base calculated according to Dutch tax standards. In addition, the recipient 		
should not be entitled to tax relief (e.g. loss relief) leading to an effective tax 		
payable less than this 10%. If the tax inspector demonstrates that the loan or
the tainted transaction are not mainly business driven, the interest is still not 		
deductible even if it is taxed at a rate of at least 10% (subject to tax test).
Only in the case of an external acquisition the sound business reason of the tainted transaction
is a given on the basis of the Supreme Court case of 14 December 2004 (BNB 2005/169). The
parliamentary history added a limited number of examples of other sound business reasons for
transactions, such as a consistent dividend policy, debt reduction of for the purpose of a sale or
buy-out of a joint venture partner. Demonstrating the existence of sound business reasons for
the financing is more complicated, because the Supreme Court judged on 14 August 2015 (BNB
2015/165) that evidence regarding sound business reasons can be deduced from the chosen
financing structure. In the case of a diversion of the debt for non-business motives (onzakelijke
omleiding) the taxpayer may have a difficult position to demonstrate sound business reasons
for the loan. In such situations, the tax benefit may often outweigh any other benefits. The other
rebuttal possibility is the subject-to-tax test: the interest should be taxed at the level of the creditor at a rate of at least 10% (of the tax base determined under Dutch standards), unless the tax
inspector can demonstrate that the debt is obtained to offset tax relief. The tax inspector still has
the possibility to show that – despite meeting the subject to tax test – it is unlikely that the tainted
transaction and debt financing are entered into for sound business reasons, as a result of which
the interest will not be deductible.
The term ‘related company or individual’ is crucial. Both the loan and the tainted transaction
must take place with a ‘related company or individual’. The legislator has decided to explain
‘related’ as a one third interest in a company. Interest in this respect refers to economic interest
and control. The legislator has introduced the co-operating group (samenwerkende groep) in the
law with effect from 2017 with the aim to curb highly leveraged acquisitions typical for certain
private equity structures.
Article 10a CITA is not the only interest deduction limitation rule. As of 2012 article 15ad CITA
–deferral of interest expense for acquisition holding companies – is included in Dutch tax law,
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and as of 2013 article 13l CITA applies to excessively leveraged equity acquisitions.
Article 15ad CITA is a deferral rule and therefore only delays the deduction of interest expenses
and costs in the case of excessively leveraging the acquisition price of a target that is to be included in the Dutch fiscal unity with the acquirer. This article applies to external financings, as well
as intercompany debts. The legislator has included rules determining when leverage is excessive.
For purposes of this article 15ad CITA, acquisition financing is considered to be acceptable if the
debt does not exceed 60% of the acquisition price. This maximum percentage is reduced in the
subsequent seven years by 5% per annum to 25% of the acquisition price. If the interest expense
exceeds the stand-alone profit of the acquiring company, but such excess is less than € 1 million
(franchise), the interest expense will still be fully deductible. Because article 15ad CITA was
regarded insufficiently effective, the legislator repaired two loopholes as of 2017. It is no longer
possible to enter into a new fiscal unity repeatedly in order to frustrate application of article 15ad
CITA. Furthermore, avoiding application of article 15ad CITA by pushing down the debt from
the acquirer to the target company level (for example by obtaining a new loan at target company
level and make a dividend distribution) has been repaired.
Article 13l CITA is an interest limitation rule designed to curb excessive interest expenses (and
costs) on investments in equity participations (“participation interest”). Participation interest is
deemed excessive if the equity is less than the purchase price of the participations. That may
seem a simple test, but the exceptions make article 13l CITA complicated. The first exception is
the operational expansion test. If there is a qualifying operational expansion within a certain
period the acquisition price of that participation is not taken into account in determining the
amount of participation debt. However, this exception does not apply to certain situations that
are considered inappropriate: in the case of double deduction of interest, certain hybrid financing
structures that involve a double interest deduction without sufficient taxation and interest-dropping in the Netherlands. Detailed, complex rules are provided in a Decree with regard to reorganizations and entering into or terminating a fiscal unity.
It is clear that Dutch tax law includes various interest deduction limitation rules. The earnings
stripping rule will be added with effect from 2019. The introduction of an earnings stripping rule
raises the question whether our system is a desirable system in the longer term and which interest
deduction limitation rules should remain or should be adjusted.
2.

What is based on my empirical research the influence of interest deduction limitation
rules on the financing structure of Dutch resident companies?

Little is known about the influence of the Dutch tax rules on the financing of companies. Some
research on the relationship between tax rules and financing structures has been done abroad.
In a perfect capital market the choice between equity and debt would be irrelevant. However, in
reality the capital markets are imperfect. Amongst other factors, taxes have a disruptive effect.
Previous research proves that there is more debt financing in high taxing jurisdictions, than in
low taxing jurisdictions. In addition, various external factors can be determined, e.g. the impact
of bankruptcy costs, agency costs, the tax position of the investors and the fact that large companies use relatively lower amounts of debt financing. However, it is difficult to quantify the impact
of taxes: various econometric choices, quantification questions and research ambiguities can be
recognized. Further research is therefore required.
The question arises how multinational enterprises finance their participations: with capital
contributions, undistributed profit reserves, external loans or intercompany loans. Governments,
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concerned for erosion of their tax base, introduce interest deduction limitation rules, usually thin
capitalization rules. Research proves that these interest deduction limitation rules affect the financing structure of companies. Again, also here more research is required. Relatively limited data is
available, often researchers work with assumptions and make econometric choices. The focus in
these studies is the classic corporate tax system. It would be interesting to provide of more
research regarding other tax systems. In addition, a broader view is needed. Obviously, multinational corporations have more opportunities to influence their taxable profit, such as transfer
pricing based structures.
Based on these research theories, empirical research has been performed for this dissertation.
The empirical research consists of three parts. The first part is data-research over the years 1995,
1998, 2005, 2008 and 2013. The years 1995, 1998, 2005 and 2008 have been chosen, because in
the preceding years the interest deduction limitation rules were modified. The year 2013 is the
year for which the most current figures are available. The disadvantage of this year is that article
13l CITA and article 15ad CITA just entered into force, so that should be taken into account in
interpreting the conclusions regarding these articles. In summary, the following interest deduction
limitation rules apply in the respective years (please note that the application of these rules may
have changed slightly from year to year):
Article

1995

1998

2005

2008

2013

10a

no

yes

yes

yes

yes

10d

no

no

yes

yes

no

131

no

no

no

no

yes

15 lid 4&5/15ad

no

yes

yes

no

yes

The main findings can be summarized as follows. Over the past few decades the statutory corporate income tax rate in the Netherlands dropped considerably. Yet, the decrease in statutory rate
did not seem to affect equity financings. On the contrary: the year 2013 shows the same debt/
equity ratios as in the 1990s. In the first decade of this millennium even more debt financing was
used, although one would expect less debt financing due to the decreasing corporate income tax
rate. Based on the conducted interviews, it seems likely that macro-economic factors, such as the
credit crisis, affect the financing structure of companies to a much larger extent than the tax rate
does.
Over the past years the financing function within a multinational enterprise seems to be
increasingly centralized. That means that also external loans are attracted at a central level.
Subsequently these debt financings are allocated within the group. The role of intercompany
loans has become increasingly important. Based on the conducted interviews the decision of how
to finance equity participations is mainly based on assets and/or cash flows. On the basis of my
research it can be concluded that heavily leveraged multinational enterprises have also concluded
more intercompany loans. From a certain point of leverage, actually only intercompany loans are
used to finance equity participations.
Within the researched population, generally no link was found between the financing structure
and the taxable amount. Companies with a positive taxable amount have a light financing structure just as frequently as companies with a negative taxable amount. Highly leveraged financing
structures appear both in companies with a positive and with a negative taxable amount.
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However, there is a relation between intercompany financing and the taxable amount. Companies
with a negative taxable amount are funded to a larger extent with intercompany loans than companies with a positive taxable amount.
Subsequently, a specific group of taxpayers has been examined, i.e., the holding companies. For
holding companies – in contrast to the situation in general – a clear link exists between taxation
and the financing structure. For holding companies the deduction of interest expenses is limited.
Holding companies are funded to a larger extent with equity than other companies. If holding
companies obtain loan financings, these loans are often intercompany loans. This finding supports
my other findings: there is a preference for debt push down and debt is allocated to assets and/or
cash flows as much as possible.
Not only borrowing, but also lending is of relevance. In the case of lending, interest expenses are
compensated by interest income (‘net financing’). Net financing has decreased significantly over
the years, although an increase is observed in 2013. This decrease is caused by lowly leveraged
companies: in the past they lent more than they borrowed, but that is no longer the case in more
recent years. Again, the degree of tax planning seems limited: companies with a negative taxable
amount lend lower amounts than companies with a positive taxable amount. Presumably the
companies with a negative taxable amount require the financing for their own activities and the
centralization of the financing function plays a role again.
3.

What are the quantitative and qualitative effects of interest limitation deduction rules on
companies based in Netherlands?

Article 10a CITA is by far the most important interest deduction limitation rule. Although the frequency of the application of this article is not very high, the financial impact is particularly large.
Without article 10a CITA the corporate tax rate would require a substantial increase. Even if a
very conservative estimate is applied, based on the researched population, an increase of at least
five percent point is required to sustain the current corporate tax revenue. Any preventive effects
of article 10a CITA are not even taken into account.
The direct financial impact of article 10d CITA was marginal. This article has hardly been applied
on companies reporting a positive taxable amount. Almost exclusively companies with a negative taxable amount (and often also a negative equity) were affected. Therefore article 10d CITA
effectively reinforced the financial weakness of these companies. Their financial situation was
already poor and, on top of that, the interest was not deductible either! In these cases taxation can
be disruptive. I believe this exemplifies the difference between a generic and a specific interest
deduction limitation rule. A specific interest deduction limitation rule is much more focused
(limited) in its scope, resulting in a fairer and less disruptive outcome.
Both article 15ad CITA and article 13l CITA are difficult to research, because limited quantitative
data is available. According to the interviewees article 15ad CITA and article 13l CITA seem less
important. Both articles cover specific situations only. In addition, article 15ad CITA is a deferral
interest rule, meaning the actual interest deduction is delayed instead of lost altogether. All interviewees consider article 13l CITA to be very complex and the rule leads to uncertain outcomes.
The Decree is the main reason for this. Confluence between the various interest deduction limitation rules is limited.
Limitations of interest deduction often apply to companies with a negative taxable amount.
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This could be explained by a number of reasons. Companies with a negative taxable amount are
often financed to a larger extent with intercompany debt. Article 10a CITA and article 10d CITA
‘target’ intercompany loans. It is, therefore, not surprising that, in particular, these loss-making
enterprises are affected. Especially article 10d CITA works pro-cyclically: this provision particularly afflicts companies with decreasing operating profits, a negative taxable amount, highly
leveraged financing structures and/or negative equity. Consequently, article 10d CITA increases
– as stated before – the financial weakness of these companies. In my opinion a very undesirable
(harmful) situation.
Both article 10a CITA and article 10d CITA contain a rebuttal arrangement. Little differences
are found in invoking the rebuttal provision by companies with a positive and companies with a
negative taxable amount. Both provisions use the premise of the total profit principle. When invoking the rebuttal provision of article 10a CITA companies usually refer to sound business reasons
or the subject to tax test and only in exceptional situations (particularly capital contributions)
call upon both tests. According to the interviewees parallelism to an external loan to finance an
acquisition is the most important consideration of the sound business reasons test. This is mainly
due to the logical concept that external interest should (always) be deductible somewhere.
An appeal for application of the sound business reasons test is made more often than an appeal
for application of the subject to tax test, although, in the experience of the interviewees the sound
business reasons test, in practice, is more complicated. Supposedly the reason for this is the larger
potential tax benefit. A successful appeal for application of the sound business reasons test could
lead to the situation whereby the interest is hardly taxed elsewhere (otherwise, after all, an appeal
on the subject to tax test would be made). On the other hand, the subject to tax test leads to, at
least, a 10% tax charge. The subject to tax test is therefore more expensive (i.e. less tax efficient).
Furthermore, this is an annual test, while (in general) the sound business reasons test is merely a
one-off test.
4.

What does the current international playing field look like and what is its influence on
the introduction of an earnings stripping-rule?

When it comes to specific interest deduction limitation rules, the Netherlands is in a relatively
isolated position. Most other jurisdictions have implemented generic interest deduction limitation
rules. Four jurisdictions are included in the comparative law research, namely the United States,
the United Kingdom, Germany and France. These jurisdictions have extensive, complex interest
deduction limitation rules as well. In summary, the following rules apply:
Rule

VS

VK

Dui

Fra

NL

Thin capitalization

yes

no

no

yes

no

Earnings stripping

yes

proposal

yes

yes

no

Acquisitions

yes

no

no

yes

yes

Sound business reasons
financing

no

yes

no

no

no

Codification abuse of law

yes

yes

yes

yes

yes

Mandatory transparency

yes

yes

no

no

no

Each jurisdiction (except the Netherlands) applies an earnings stripping rule or a rule which is
very similar. Each jurisdiction has additional legislation in place, such as thin capitalization rules
or rules specifically targeting the deduction of acquisition interest. Only the United Kingdom
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applies a sound business reasons test for financing transactions. Furthermore, in the Anglo-Saxon
countries transparency is regarded as very important, tax advisors or companies are required to
report certain structures to the UK tax authorities. Finally, all countries have chosen to adopt a
general anti-abuse provision as a safety net.
Over the past years the influence of EU case law in the field of taxation has significantly increased. However, to date the Dutch Supreme Court refrained from asking any prejudicial questions with regard to the (current) Dutch interest deduction limitation rules to the EU Court. On 1
March 2013 (BNB 2013/137) the Dutch Supreme Court held that article 10a CITA constitutes
a restriction to the freedom of establishment, but that the restriction is justified. In addition, the
rebuttal provision is not so burdensome that it bears no real significance. It appears that the Dutch
Supreme Court is of the opinion that a taxpayer can, in applying the rebuttal provision, substantiate that there is no wholly artificial arrangement.
There are two potential complications with regard to the introduction of an earnings stripping
rule. The first complication relates to the uncertainty surrounding the German earnings stripping
rule (the Zinsschranke). This legislation may violate the German Constitution. No justification
appears to be present, such as the strengthening of the equity of German enterprises, the protection of the national tax base and combating tax avoidance. The German Federal Constitutional
Court has been asked for an opinion, but its decision will probably be a long time in coming.
The second complication is the so-called per-element-approach from the French Groupe
Steria-case. A successful appeal for the per-element approach could enable a taxpayer to altogether avoid application of the interest deduction limitation rules. For example in the case of article 10a CITA the tainted debt and/or tainted legal transaction disappears. In the case of article 13l
CITA the debt and/or participation disappears. The Dutch Supreme Court has referred questions
about the per-element-approach in the Dutch situation. The answers could be a long time coming.
There-after, it needs to be considered whether the interest deduction limitation rules should be
revised or whether the system of the fiscal unity needs to be changed.
It is expected that the Netherlands will introduce an earnings stripping rule as well. Both on the
OECD’s and on the EU’s agenda tax avoidance features as a prominent item. Action Item 4 of
the OECD covers base erosion due to interest deductions and similar payments. Furthermore, the
ATAD contains an article related to interest deductions. Both Action Item 4 and the ATAD propose an earnings stripping rule (fixed ratio rule). In Action Item 4 and the ATAD an optional rebuttal
provision is included in the interest of fairness. Action Item 4 provides for an optional group
ratio rule. If the group has a higher ratio net interest/EBITDA, then an entity can invoke this
higher ratio. In the ATAD two optional rebuttal provisions are proposed: firstly, the equity/assets
ratio of the group compared to that ratio of the taxpayer and/or, secondly, the ratio net interest/
EBITDA of the group compared to that ratio of the taxpayer. Both proposals allow carrying-over
the non-deductible interest and/or unused EBITDA to previous or subsequent years. Such a carry
forward and carry back intends to reduce possible unfairness. targeted rules can further support
an earnings stripping rule.
5.

How can the Dutch interest limitation deduction rules be improved?

The international steps taken to curb tax avoidance are commendable. If governments cooperate
and reconcile and coordinate their choices, more or less similar rules will be implemented. This
should lead to recognizable rules, less distorted competition, an increase in legal certainty and a
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reduction in the administrative burden. In doing this, governments should keep a balance between
the struggle against tax avoidance and maintaining an attractive business climate.
The introduction of an earnings stripping rule provides for an opportunity to review our interest
limitation deduction rules. The Dutch rules diverge from the common international approach. The
Netherlands apply very specific, detailed rules while others apply more generic rules. In addition,
based on my research one could conclude that debt within a company is allocated to the assets
and cash flows (debt push down). An earnings stripping rule reinforces this trend and is suitable
from an economic point of view. In my opinion, these are important advantages of an earnings
stripping rule.
When making a substantive assessment of the proposed earnings stripping rule in the ATAD a
number of attention points arise. First of all, the proposed fixed ratio of 30% of the EBITDA
seems generous. My research shows that companies often are not heavily leveraged. Consequently, their interest burden will be limited, as a result of which these companies will probably remain
under 30%. In my view, this fixed ratio percentage must be monitored over the next few years
to make sure this number is realistic. Secondly, in my opinion, whilst determining the EBITDA,
rules broadening or narrowing the tax base should also be taken into account. For example the
participation exemption and the innovation box. If permanent tax base differences occur, the
EBITDA should be adjusted.
The disadvantage of generic rules such as the earnings stripping rule is that they may have ruthless effects. Based on my research it is concluded that especially loss-making enterprises with a
large amount of debt and little equity are afflicted. The earnings stripping rule is very similar to
article 10d CITA. Both are generic rules. Based on EU law such a rule should apply equally to
all companies based in the Netherlands. The effects will be (like article 10d CITA before) that
especially national SME’s are affected. These SME’s are not able to successfully apply the rebuttal provision; as my research has already proven in relation to article 10d CITA, this will also be
the case with an earnings stripping rule. Hence, back to square one: similar to the effect of article
10d CITA, rules of taxation result in an increase of their financial weakness. This is a major and
undesirable disadvantage of the earnings stripping rule. A high threshold and carry-over possibilities for non-deductible interest and unused EBITDA muffle this disadvantage. These expansions
make specific targeted interest deduction limitation rules more important and that is detrimental
to the simplicity.
The inclusion of a rebuttal provision is undesirable because of the increasing complexity and the
risk that, in the end, the wrong taxpayers are affected. On the other hand, a rebuttal provision fits
in better with current EU case law. Therefore, it is important to make sure that a rebuttal provision works out fair. Ideally, a rebuttal provision in accordance with article 10a CITA would be
introduced: a sound business reasons test or a subject to tax test. With the sound business reasons
test the specific facts and circumstances can be reviewed and such a test is EU-compliant. The
subject to tax test looks at the level of taxation, therefore, there will be no tax motives. Interest
deduction should be allowed in such situations. Unfortunately, these tests are not included in
the ATAD and, therefore, it is probably not allowed to introduce such tests in the Netherlands,
as Member States are not permitted to implement rules that provide more flexibility (i.e. they
should comply with the ‘minimum standards’ of ATAD). This is problematic, because in the end
taxpayers that are not meant to fall within the scope of this regulations will be affected, causing
disruptive effects.
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Two other rebuttal provisions are allowed: the thin capitalization ratio and the group ratio rule.
For several reasons a thin capitalization ratio does not seem to be the preferred option. Previous
experiences with article 10d CITA prove that the wrong group of taxpayers will become victim
of such rules. Furthermore, the complexity increases, especially since accounting adjustments to
debt and equity are necessary, like with the German rules. The other option concerns the group
ratio rule. Unfortunately, practical experiences with the group ratio rule are lacking. Conceptually, the group ratio rule alternative is more appealing, because it encouraged enterprises to allocate
debt to assets and cash flows. However, accounting adjustments to EBITDA are probably needed,
which would then also increase the complexity.
The introduction of an earnings stripping rule provides an excellent opportunity to review our
current interest deduction limitation rules. For that purpose, it is required that the conditions as
formulated in my dissertation are fulfilled. In any case, article 10a CITA will remain necessary.
One major reason is the budgetary impact. The corporate tax rate would have to rise sharply to
finance an abolishment. A very conservative estimate already leads to an increase of the CITA
rate with a minimum of five percentage points. Moreover, in this estimate the influence of deductible losses has not even been considered. In my opinion such an increase is unfair to taxpayers
who are not engaged in artificial arrangements. In addition, it should be prevented that companies
maximize their deductible interest to 30% of EBITDA (or even more if the rebuttal provision can
be applied successfully). This preventative effect of article 10a CITA will also be considerable.
Perhaps the qualification of the external acquisition as a tainted legal transaction can be abolished. In the case of domestic acquisitions the EBITDA increases (making it fair to deduct the
corresponding interest). In the case of foreign acquisitions there is no impact as long as the participation results are eliminated from the EBITDA. Ideally, article 10a CITA covers situations in
which equity is artificially converted into debt. The design of the earnings stripping rule,
however, is important. The more attractive the rule is for business, for example due to a high
threshold, a high fixed ratio rule and/or the presence of proof of rebuttal, the more logical it becomes that the external acquisition should still qualify as a tainted transaction.
Article 15ad CITA, article 13l CITA and article 20 paragraph 4 CITA could likely be abolished.
Perhaps it is an option to integrate paragraph 6 of article 13l CITA (double-deduction of interest,
certain hybrid financing structures that involve a double interest deduction without sufficient
taxation and interest-dropping in the Netherlands) into article 10a CITA. Finally, article 20a CITA
may be expanded to include non-deductible interest and unused EBITDA, to prevent trade in loss
making companies.
The research question of this dissertation can be answered as follows. On the basis of the empirical research there is no significant relationship between the interest deduction limitation rules and
the financing (structure) of Dutch-based companies. Commercial considerations appear to prevail
over fiscal motives or incentives. Nevertheless, the importance of interest deduction limitation
rules is substantial. Without these rules the corporate tax rate within the research population
should rise significantly in order to guarantee similar corporate tax revenues. Specific interest deduction limitation rules are necessary to target undesirable (detrimental) situations. The empirical
research shows that these specific rules are successful and practical. The conclusion for generic
interest deduction limitation rules is completely different. Mostly loss-making companies are
affected and the effect of taxation only worsens their financial weakens. A very problematic and
undesirable effect!
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As a result of international developments a generic interest deduction limitation rule will again
be introduced in the Netherlands, the earnings stripping rule. Such a rule definitely has important
benefits, such as international recognizability (coherence), the possibilities of simplifying interest
deduction limitation rules and the connection between tax and commercial considerations.
However, an earnings stripping rule is no improvement. Depending on the design of such generic
rule, apprehension is justified that an earnings stripping rule affects the wrong companies and
transactions. The earnings stripping rule can, again, lead to random and ruthless situations and
does not combat situations of real (artificial) profit drainage. Additional specific rules (targeted
rules), as in any case article 10a CITA, will still be necessary to prevent profit drainage.
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Bijlage 1

Voorbeelden art. 13l lid 6

Art. 13l lid 6 onderdeel a ziet op juridische double dip structuren. Een voorbeeld is de situatie
waarbij zowel M als A de rente kan aftrekken op de lening die is aangegaan om deelneming C te
verwerven. Ondanks het feit dat C als operationele uitbreiding kwalificeert, moet de verkrijgingsprijs van C worden meegenomen in de rekenregel bij A en neemt de deelnemingsschuld met dit
bedrag toe.

Onderdeel b ziet op economische double dips. Opnieuw een voorbeeld. A trekt een lening aan die
ziet op een hybride lening verstrekt aan B (bij A kapitaal en B bij vreemd vermogen). Hoewel B
deze hybride lening aanwendt voor de uitbreiding van operationele activiteiten, valt deze lening
bij A onder 13l lid 6 onderdeel b. Dat betekent dat dit deel van de verkrijgingsprijs van B in de
rekenregel bij A wordt meegenomen en de deelnemingsschuld met dit bedrag toeneemt. Overigens is het daarbij irrelevant dat de vergoeding op de hybride lening bij A sinds 1 januari 2016
niet meer onder de deelnemingsvrijstelling valt op grond art. 13 lid 17.
Een ander voorbeeld is de situatie waarin een onzakelijke omleiding is opgenomen, bijvoorbeeld
als gevolg van het tussenschakelen van een laag belaste jurisdictie dan wel de situatie waarin de
rente twee keer wordt afgetrokken en de rentebate onvoldoende wordt belast. In het volgende
voorbeeld leent A geld bij een bank, stort dat geld als kapitaal in vennootschap C (gevestigd in
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een tax haven) die de gelden doorleent aan B. B verricht een operationele uitbreiding. Als gevolg
van de onzakelijke omleiding dient echter de banklening nog steeds meegenomen te worden in de
rekenregel bij A en neemt de deelnemingsschuld toe.
Onderdeel c is een oogmerktoets. Daarvan is in ieder geval geen sprake bij een tussenhoudster
van een buitenlandse groep terwijl deze tussenhoudster geen aansturende functie heeft. Andere
fiscale overwegingen, zoals het verdragennetwerk, de deelnemingsvrijstelling en het verkrijgen
van zekerheid vooraf doen hier geen afbreuk aan. 299

298
299

Kamerstukken II 2011-12, 33 287, nr. 3 en Kamerstukken II 2011-12, 33 287, nr. 7.
Kamerstukken I 2011-12, 33 287, nr. D.
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Bijlage 2

Onderzoeksopzet en reviewproces

Bij mijn onderzoek werk ik met geanonimiseerde, geaggregeerde onderzoeksgegevens in alle
drie de onderdelen van mijn empirisch onderzoek. Voor anderen is de toetsing van mijn data
daardoor niet mogelijk. Twee belangrijke oorzaken zijn te onderkennen. De eerste oorzaak is dat
de Belastingdienst geheimhouding heeft over de ontvangen aangiften vennootschapsbelasting
en de behandelde dossiers. Het is daarom niet mogelijk dergelijke informatie ter beschikking te
stellen aan een groot publiek. De tweede oorzaak is de mate van medewerking van de geïnterviewden aan mijn onderzoek. Al snel merkte ik dat bijna iedereen enthousiast reageerde op mijn
verzoek voor een interview. Vervolgens werd meestal al snel de vraag gesteld of het interview in
het proefschrift anoniem verwerkt zou worden en of uitspraken niet naar de desbetreffende persoon te herleiden zouden zijn. Zonder anonimisering zouden geen of minder (relevante) personen
bereid zijn mee te werken.
Hierna beschrijf ik mijn onderzoeksproces en de genomen maatregelen voor de borging van de
zorgvuldigheid en de integriteit van de data. Daarbij zijn drie andere personen betrokken: prof.
dr. mr. G.W.J.M. Kampschöer RA (hierna: promotor), drs. C.J.M.M. van de Sande (hierna: programmeerder) en prof. dr. mr. R.N.J. Kamerling RA (hierna: reviewer).
Gedetailleerde beschrijving van mijn (kwantitatieve) onderzoek
Tijdens mijn voorbereiding op mijn proefschrift en het schrijven van mijn onderzoeksvoorstel
(najaar 2013) breng ik globaal in kaart hoe query’s gedraaid kunnen worden op aangiftedata.
Vanuit de Belastingdienst heb ik toestemming om aangiftedata te gebruiken. Aangiftedata zijn
beschikbaar in systemen van de Belastingdienst (ABS/KA VpB). Voorafgaand aan de uitvoering
van mijn onderzoek bespreek ik de opzet diverse malen met mijn promotor. Onder meer discussiëren wij over de beschikbare data en dossiers, de wijze van inrichting en de toetsing van de
hypotheses en de analyse. De resultaten van deze discussie gebruik ik als input voor mijn onderzoeksopzet. De promotor heeft deze onderzoeksopzet getoetst en geaccordeerd.
Na goedkeuring van mijn onderzoeksopzet spreek ik met de programmeerder en zijn twee collega’s van de afdeling Onderzoek en Marketing van de Belastingdienst. Zij zijn werkzaam als onderzoeker bij de Belastingdienst, hebben een achtergrond in wiskunde, econometrie of economie
en zijn gewend omvangrijke onderzoeken uit te voeren met bestanden gebaseerd op aangiften.
Begin 2015 stuur ik een uitgewerkt verzoek naar de programmeerder. Ik definieer welke data en
query’s noodzakelijk zijn. Hierbij werk ik met een zogeheten platgeslagen ABS-aangifte over het
jaar 2011. Een dergelijke aangifte is vergelijkbaar met een volledige, lege aangifte. De platgeslagen aangifte geeft een beeld van de beschikbare informatie; welke data leveren belastingplichtigen aan en hoe kan deze data worden gebruikt? Aan de hand van deze aangifte definieer ik de
populatie en mijn formules. Vervolgens test ik met de data van een onderneming. Na ontvangst
van de platgeslagen ABS-aangiften van de jaren 1995, 1998, 2005, 2008 en 2013 zet ik mijn
uitgeschreven formules om in ABS-formules. Dat betekent dat ik van tekstuele formules naar
formules in codetaal overga. Een voorbeeld voor het jaar 2005:
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Percentage eigen vermogen t.o.v. de gehele financiering = eigen vermogen/(totaaltelling langlopende schulden + eigen vermogen) In ABS formulevorm: (A064580/(totaaltelling langlopende
schulden + A064580)).
Waarbij de totaaltelling langlopende schulden gedefinieerd wordt als: onderhandse leningen +
converteerbare leningen + obligaties + schulden aan kredietinstellingen + overige schulden +
schulden aan deelnemingen en gelieerde maatschappijen + schulden aan aandeelhouders en participanten + schulden verbonden lichaam.
In ABS formulevorm: Totaaltelling langlopende schulden = A064060 + A064070 + A064080 +
A064090 + A064150 + A064110 + A064120 + A064170.
Het omzettingsproces is veel werk: de verschillende jaren hebben verschillende ABS-codes. Om
zeker te zijn van het gebruik van de goede codes (en dus van goed geformuleerde formules),
controleer ik drie keer mijn formules (zowel door de code in te toetsen en de bijbehorende data te
vinden als de data in het spreadsheet op te zoeken en te vergelijken met mijn formule). Daarnaast
houd ik de data van de ‘test’-onderneming tegen mijn formules aan. Na overleg met de programmeerder zend ik het definitieve memo naar hem.
Vanaf juni 2015 gaan de programmeerder en ik daadwerkelijk aan de slag. In de daarop volgende
maanden komen de programmeerder en ik frequent bij elkaar. Ook mailt de programmeerder mij
de data van de eerste 100 aangiften. Ik maak van een aantal fiscaal nummers de aansluitingen om
zeker te zijn dat de goede data zijn gebruikt. Ik ontvang gefaseerd de bestanden; soms blijkt een
aantal kleine aanpassingen noodzakelijk om de formules scherper neer te zetten. Op deze wijze
verfijnen we steeds verder het data-onderzoek.
Een aandachtspunt is de definitie van de populaties van de verschillende jaren. Voor 2005, 2008
en 2013 zijn niet alle belastingdienstkantoren overgenomen vanuit de KA VpB (het systeem van
de Belastingdienst) naar de VIS-bestanden. De VIS-bestanden zijn de onderzoeksbestanden waar
de programmeerder mee werkt. Gelukkig blijkt dat genoeg data beschikbaar zijn om het onderzoek uit te kunnen voeren en dat de bevindingen in lijn zijn met de bevindingen van eerdere jaren.
Bij de definitie van de populatie verwijderen wij zogenoemde uitbijters. Uitbijters zijn extreme
aangiften die het totaalbeeld erg vertekenen. Het is gebruikelijk uitbijters te verwijderen, omdat
het totaalbeeld dan te erg wordt beïnvloed. Afhankelijk van het jaar zijn er geen uitbijters tot
enkele uitbijters.
Daarnaast blijkt dat data ontbreken: voor de jaren 1995 en 1998 zijn de intercompany leningen
geen onderdeel van de aangifte. Daarom is de verhouding tussen de intercompany en de externe leningen alleen te berekenen op basis van de rente (de intercompany rente versus de externe
rente). Ook merk ik dat ik afhankelijk ben van de wijze waarop belastingplichtigen hun aangifte
invullen. Zij nemen niet altijd alle data van voorgaande jaren (bijvoorbeeld de data 2004 in de
aangifte 2005) op in hun aangifte. Hierdoor kan ik alleen het groeipercentage van het bedrijfsresultaat bepalen. Voor eventuele andere groeipercentages (bijvoorbeeld de omzet) is helaas te
weinig informatie beschikbaar.
Het laatste aandachtspunt is de beschikbaarheid van de data 2013. In de zomermaanden van 2015
is deze data nog niet volledig: alleen de tot dan toe ingediende aangiften. De andere aangiften
worden later ingediend als gevolg van de uitstelregeling. Het bestand is dus nog niet compleet. Ik
wacht totdat het aangiftebestand compleet is (begin 2016). Hiermee vul ik mijn eerder opgestelde
tabellen en grafieken aan.
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Ten slotte nog het volgende. De bestanden bevatten de ruwe data. Ik bewerk deze data tot overzichten, bijvoorbeeld overzichten per jaar en vergelijkingen over de verschillende jaren. Daarbij
concentreer ik mij op de som en het gemiddelde. Uiteindelijk leiden deze bewerkingen tot de
tabellen en grafieken zoals opgenomen in mijn hoofdstuk met bevindingen.
Review kwantitatief en dossieronderzoek
Na afronding van het onderzoek bespreken de promotor en ik de uitkomsten. Vervolgens neem ik
contact op met de reviewer. Hij is lid van de promotiecommissie, verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en tevens werkzaam bij de Belastingdienst. Hij heeft twee toetsen verricht:
- Toetsing van de kwantitatieve data, oftewel de niet-anonieme basisgegevens uit
de systemen van de Belastingdienst, naar de onderzoeksbestanden en naar de 		
anonieme gegevens in de Excel-spreadsheets;
- Toetsing van de onderzoeksdossiers, oftewel de niet-anonieme individuele 		
klantendossiers, naar de anonieme gegevens in de Excelspreadsheets.
De toetsing van de kwantitatieve data is als volgt verlopen. Allereerst presenteer ik mijn onderzoeksopzet aan de reviewer. Vervolgens lichten de programmeerder en ik de inrichting van het
onderzoek en de integriteit van de data toe. De programmeerder toont aan de hand van de logbestanden op welke wijze de query’s zijn gedraaid op de bestanden met data (de basisgegevens
en de onderzoeksbestanden). De reviewer sluit vervolgens de bestanden met data aan met mijn
ontvangen data (de Excelspreadsheets).
De reviewer concludeert dat de conversie van de niet-geanonimiseerde basisgegevens uit de
kantooradministraties naar mijn geanonimiseerde dataonderzoek juist en volledig heeft plaatsgevonden.
De toetsing van het dossieronderzoek vindt aansluitend plaats. Ik heb de onderzochte dossiers
(klantendossiers) opgenomen in een onderzoeksbestand (het Excelspreadsheet). De reviewer
neemt dit onderzoeksbestand als basis. Enerzijds heeft de reviewer een aantal achterliggende dossiers uit het onderzoeksbestand opgevraagd, deze dossiers beoordeeld en getoetst aan de data uit
mijn onderzoeksbestand (toetsing op juistheid). Anderzijds heeft de reviewer uit de totale populatie van klantendossiers een aantal dossiers geselecteerd en de data uit mijn onderzoeksbestand
beoordeeld en getoetst (toetsing op volledigheid). De reviewer concludeert dat de conversie van
de niet-geanonimiseerde data (de klantendossiers) naar mijn geanonimiseerde dossieronderzoek
juist en volledig heeft plaatsgevonden.
Review interviews
Voorafgaand aan de uitvoering van mijn onderzoek bespreek ik de opzet van mijn interviews
met de promotor. Onder meer discussiëren wij over de geïnterviewden en de invulling van de
interviews. De resultaten van deze discussie gebruik ik als input voor mijn interviewvragen. De
promotor toetst deze interviewvragen en bevindt deze akkoord.
De volgende experts heb ik geïnterviewd.
Persoon 1
Belastingadvieskantoor A
Persoon 2
Belastingadvieskantoor B
Persoon 3
Belastingadvieskantoor B
Persoon 4
Belastingadvieskantoor C
Persoon 5
Belastingadvieskantoor C
Persoon 6
Belastingadvieskantoor D

Tax Partner
Tax Partner
M&A Partner
Tax Director
M&A Partner
Tax Partner
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Persoon 7
Persoon 8
Persoon 9
Persoon 10
Persoon 11
Persoon 12
Persoon 13
Persoon 14
Persoon 15
Persoon 16
Persoon 17
Persoon 18
Persoon 19

Belastingadvieskantoor D
Belastingadvieskantoor E
Belastingadvieskantoor E
Belastingadvieskantoor E
Belastingadvieskantoor E
Bedrijf A (private equity)
Bedrijf B (AEX-fonds)
Bedrijf C (AEX-fonds)
Bedrijf D (AEX-fonds)
Bedrijf E (AEX-fonds)
Bedrijf F (AEX-fonds)
Belangenorganisatie A
Belangenorganisatie B

Senior Associate
Partner Corporate Finance
Tax Partner
Tax Director
Tax Manager
Tax Manager
Tax Director
Tax Director
Senior Tax Manager
Head of Tax
Head of Tax
Tax manager
Tax manager

Aan de geïnterviewde personen zijn de volgende vragen gesteld:
- Wat is uw beeld met betrekking tot de financiering met externe leningen? 		
Neemt dit af/toe? Waarom?
- Wat is uw beeld met betrekking tot de financiering met intercompany
schulden? Neemt dit af/toe? Waarom?
- Zijn er verschillen te onderkennen naarmate ondernemingen met meer vreemd
vermogen zijn gefinancierd? Waarom?
- Heeft u de indruk dat de mate van financiering en de wijze waarop bij houd-		
stervennootschappen afwijkt? Waarom?
- Ziet u een relatie tussen de omvang van het belastbaar bedrag en de mate van 		
financiering? Waarom?
- Wat is uw beeld met betrekking tot de mate waarin ondernemingen geld
uitlenen? Neemt dit toe/af? Waarom?
- Zijn er verschillen te onderkennen naarmate ondernemingen zwaarder zijn 		
gefinancierd? Waarom?
- Wat is uw beeld van de effecten van de renteaftrekbeperkingen (art. 10a, art. 		
10d, art. 15ad (oud), art. 13l en art. 15ad (nieuw))? Waarom?
- Wat zijn de overwegingen voor een onderneming om tegenbewijs te leveren bij
de renteaftrekbeperkingen (10a, 10d, 15ad (oud))? Waarom?
- Wat is uw beeld van de samenloop tussen de verschillende
renteaftrekbeperkingen? Waarom?
- Wat is uw beeld van de relatie tussen de renteaftrekbeperkingen en de toe- of 		
afname van het bedrijfsresultaat? Waarom?
- Wat is uw beeld van de relatie tussen de renteaftrekbeperkingen en de mate 		
waarin een onderneming met vreemd vermogen is gefinancierd? Waarom?
Alle interviews neem ik op met een voicerecorder. Deze interviews werk ik vervolgens uit in een
bestand met een totaaloverzicht van de interviews (interviewbestand). De promotor beluistert
steekproefsgewijs een aantal interviews vergelijkt deze met het interviewbestand. De promotor
concludeert dat de conversie van de niet-geanonimiseerde data (de interviews) naar mijn geanonimiseerde interviewbestand juist en volledig heeft plaatsgevonden.
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