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HOOFDSTUKK  4 

Dee geschiedenis van art. 10a 
Wett Vpb. 1969 

4.11 Beleid met betrekking tot richtige heffing en fraus legis 

Zoalss in § 3,1 reeds is uiteengezet, poogde de fiscus het fenomeen winstdrainage 
aanvankelijkk te bestrijden met behulp van de rechtsmiddelen richtige heffing en 
frauss legis. Sinds 1984 streed de Coördinatiegroep taxhavens van de belastingdienst 
tegenn aftrek van aan taxhavens betaalde rente.1 In het Besluit van 1 september 1987 
inzakee afdoening van verzoeken om toepassing van art. 15 (fiscale eenheid)2 werd 
dee bestrijding aangekondigd van constructies waarbij misbruik werd gemaakt van 
dee mogelijkheid van verliesverrekening. Die misbruik deed zich volgens de staatsse-
cretariss voor bij de verrekening van verliezen ontstaan door rentekosten uit schulden 
aangegaann ter verwerving van de aandelen in dochtermaatschappijen, indien de cor-
responderendee rentebate ten goede kwam aan een in Nederland gevestigd onbelast 
lichaam,, aan een in een tax-haven gevestigd lichaam, dan wel aan een structureel 
(zwaar)) verlieslijdend lichaam. 

4.22 Oriëntatienota fiscaal vestigingsklimaat 

Opp 6 oktober 1992 zond de staatssecretaris zijn oriëntatienota inzake het fiscaal ves-
tigingsklimaatt naar de Tweede Kamer.3 In die nota werden naast stimuleringsmaat-
regelenn ook aanscherpende maatregelen beschreven. Daarbij werd mede aandacht 
gegevenn aan winstdrainage door renteaftrek, met name in de situatie dat een in het 
buitenlandd gevestigde vennootschap een Nederlandse vennootschap verwerft via 
eenn Nederlandse tussenholding die geheel of vrijwel geheel met vreemd vermogen 
iss gefinancierd. De staatssecretaris sprak het voornemen uit om winstdrainage voor-
alsnogg in de uitvoeringssfeer te bestrijden binnen het toenmalige wettelijke kader.4 

1.. Oriëntatienota inzake het fiscaal vestigingsklimaat, Kamerstukken II, 1992-1993, 22 860. nr. 2. 
onderdeell  5.2. Zie ook hierna, 

2.. Besluit van 1 september 1987, V-N 1987/2004, §8.2. Zie ook het Besluit van 20 juli 1990, 
V-NN 1990/2526, § 8.2. en de herdrukken daarvan. 

3.. Kamerstukken II, 1992-1993, 22 860, nr. 2; opgenomen in V-N 1992/3022. 
4.. T.a.p., § 5.2 en 6. 
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4.3 3 Hoofdstukk 4 / De geschiedenis van art. 70a Wet Vpb. 1969 

4.33 Voorontwerp van wet evenwichtige behandeling internationale fiscale 
verhoudingen n 

Bijj  persbericht van 16 juli 1993, nr. 93/120, is het Voorontwerp van wet evenwichtige 
behandelingg internationale fiscale verhoudingen verschenen.5 Dit voorontwerp was 
aangekondigdd in de in 1992 gepubliceerde oriëntatienota fiscaal vestigingsklimaat 
enn bevatte - aldus het persbericht - nadere voorwaarden voor de vennootschaps-
belastingg die een evenwichtiger fiscale behandeling van internationale verhou-
dingenn tot doel hebben. In de oriëntatienota was niet aangekondigd dat het voor-
ontwerpp tevens maatregelen tegen winstdrainage zou bevatten. Dat bleek echter wel 
hett geval. In het kader van de in het voorontwerp voorgestelde anti-tax-
havenmaatregelenn is in art. 12 een regeling opgenomen ter beperking van de aftrek 
vann renten verschuldigd aan met de belastingplichtige verbonden lichamen die in 
eenn taxhaven zijn gevestigd.6 De regeling kwam er op neer dat rente en kosten van 
geldleningenn van verbonden buitenlandse lichamen niet in aftrek zouden kunnen 
komenn voorzover die renten en kosten meer zouden bedragen dan 50% van de winst 
diee zou zijn genoten zonder die renten en kosten. Een uitzondering zou onder andere 
geldenn indien de crediteur zou zijn onderworpen aan een belasting naar de winst 
vann ten minste 15%. De niet in aftrek gebrachte bedragen zouden kunnen worden 
voortgewenteldd naar volgende jaren. 

Uitt de concept-MvT blijkt dat deze temporiseringsregeling moet worden bezien in 
samenhangg met de voorgestelde uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling ten aan-
zienn van deelnemingen in taxhavens. Met art. 12 zou moeten worden voorkomen dat 
hethet effect van de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling geheel of gedeeltelijk zou 
wordenn vermeden door de winsten van een taxhaven-dochter niet in de vorm van 
dividendd naar Nederland te halen, maar door het aangaan van geldleningen.7 

Hett voorontwerp is niet gevolgd door een wetsvoorstel. 

5.. Het persbericht, de tekst van het voorontwerp en de concept-memorie van toelichting zijn opge-
nomenn in het themanummer V-N 1993, nr, 36. 

6.. Het voorgestelde art. 12 hield in; 
'' 1. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek renten van geldleningen welke zijn ver-
schuldigdd aan met de belastingplichtige verbonden lichamen die niet in Nederland zijn gevestigd, 
alsmedee de kosten van deze geldleningen, voor zover deze renten en kosten meer bedragen dan 
500 percent van de winst welke zou zijn genoten 
indienn deze renten en kosten in het geheel niet in aftrek zouden komen. 
2.. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de in dat lid bedoelde renten zijn verschuldigd 
aann een lichaam dat: 

a.. vanwege de Nederlandse Antillen, Aruba, of een andere Mogendheid is onderworpen aan een 
aldaarr in enige vorm naar de winst geheven belasting van ten minste 15 percent, zonder dat een 
keuzemogelijkheid,, een mogelijkheid ervan te zijn vrijgesteld of toepassing van een bijzonder re-
gimee ertoe leidt dat van de winst van het lichaam minder dan 15 percent wordt geheven, dan wel 

7.. Zie onderdeel 5 (Aftrek van renten) van de concept-MvT. 
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4.44 Werkgroep fiscale infrastructuu r 

Naarr aanleiding van de oriëntatienota inzake het fiscaal vestigingsklimaat is in 1994 
dee Werkgroep fiscale infrastructuur (hierna ook: de Werkgroep) ingesteld. Subwerk-
groepp 11 daarvan heeft op 19 januari 1996 rapport uitgebracht.8 De Werkgroep heeft 
tweee vormen van winstdrainage onderscheiden: enerzijds de kasrondjes, verhangin-
genn en schuldigerkenningen en anderzijds de renteaftrek door overnameholdings 
diee een fiscale eenheid aangaan met de overgenomen vennootschappen. De voor-
stellenn van de Werkgroep zijn in grote lijnen gevolgd in het door de staatssecretaris 
ingediendee wetsvoorstel 24 696. 

4.55 Wet fiscale infrastructuur 9 

Hett uiteindelijke resultaat van de fraus legis- en richtigeheffingjurisprudentie tot en 
mett september 1995 kon de (toenmalige) staatssecretaris niet geheel bekoren. Het 
wass met name de invulling van het redelijkeheffingcriterium dat hem dwars zat: ook 
indienn bij de crediteur van de rente ten gevolge van verrekening van verliezen of an-
deree aanspraken per saldo feitelijk geen belasting werd geheven (maar alleen ver-
liescompensatie,, of, in geval van buitenlandse moeders, excess foreign credit, verloren 
ging)) deed dat volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad niet af aan de redelijk-
heidd van de compenserende onderworpenheid van de rente. De staatssecretaris rea-
geerdee met de indiening van het wetsvoorstel 24 696, dat leidde tot de Wet van 
133 december 1996, Stb. 651. Dat wetsvoorstel bevatte naast maatregelen ter verster-
kingg van de fiscale infrastructuur maatregelen tegen ongewenste uitholling van de 
belastinggrondslag.. Enerzijds werd beoogd oneigenlijke en ongewenste uitholling 
vann de belastinggrondslag tegen te gaan door invoering van maatregelen tegen 
winstdrainagee door renteaftrek, en beperking van de deelnemingsvrijstelling door 
dee vrijstelling te onthouden aan belangen in financieringsmaatschappijen die slechts 
passievee financieringsactiviteiten ontplooien. Die laatste maatregel werd geflan-
keerdd door een aanpassing van art. 10 Bvdb 1989 die bewerkstelligde dat voor de 
buitenlandsee winst uit passieve financieringsactiviteiten geen vrijstelling doch 
slechtss een verrekening van buitenlandse belasting werd toegestaan. Anderzijds 
werdd beoogd het Nederlandse vestigingsklimaat te bevorderen door invoering van 
dee risicoreserve van art. 15b Wet Vpb. 196910, de mogelijkheid om voor fiscale doel-
eindenn resultaten in een andere valuta van de gulden te verantwoorden (art. 7, lid 5, 
Wett Vpb. 1969) en door de mogelijkheid deelnemingen ten laste van de winst af te 
waarderenn (art. 13ca Wet Vpb. 1969). De risicoreserve en de aanpassing van de deel-
nemingsvrijstellingg (en de daarmee samenhangende aanpassing van het Bvdb 1989) 
haddenn in het bijzonder het doel om buitenlandse financieringsmaatschappijen van 
Nederlandsee concerns die in het buitenland genoten van gunstige fiscale regimes te-

8.. Gepubliceerd in V-N 1996/1775. 
9.. Wet van 13 december 1996 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het 

oogg op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken van de fiscale 
infrastructuur,, Stb. 651. 

10.. Zie hierover A.J.H. van Suilen, Risicoreserve, diss. Nijmegen 2001. 
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4.5 5 Hoofdstukk 4 / De geschiedenis van art, 10a Wet Vpb. 1969 

rugg te lokken naar Nederland.'1 Ook de maatregelen van art. 10a, lid 2, in samenhang 
mett de tegenbewijsregeling van art. 10a, lid 3, onderdeel b (compenserende heffing) 
passenn in deze doelstelling, doordat zij zich richten tegen aftrek van rente die bij de 
ontvangerr niet belast is naar een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing en 
duss het gebruikmaken van buitenlandse speciale regimes onaantrekkelijk maakt. 

Dee Wet Fiscale infrastructuur bestrijdt twee vormen van winstdrainage. Ten eerste de 
schuldigerkenningenn van winstuitdelingen en stortingen en teruggaven van kapitaal 
enn de leenverhoudingen binnen concern in verband met bepaalde rechtshandelin-
gen,, waar art. 10a zich tegen richt. Ten tweede het fenomeen dat de financieringslas-
tenn van een overname ten laste van de winst van de overgenomen vennootschap 
wordenn gebracht. Dit werd bewerkstelligd door overnames van binnenlandse ven-
nootschappenn te laten verrichten door daartoe opgerichte en met vreemd vermogen 
gefinancierdee Nederlandse vennootschappen, die na de overname een fiscale een-
heidd met de overgenomen vennootschap aangingen. Door de werking van de fiscale 
eenheidd kwamen de financieringslasten effectief in mindering op de winst van de 
overgenomenn vennootschap. Art. 15, lid 4, (oud) Wet Vpb. 1969 bepaalde dat indien 
dee winst van de overnemende vennootschap ontoereikend was om de rente te absor-
beren,, het saldo niet in mindering van de winst van de fiscale eenheid kon worden 
gebracht,, en naar volgende jaren werd doorgeschoven. Hetzelfde fenomeen (aftrek 
vann de financiering van de overname ten laste van de winst van de overgenomen 
vennootschap)) kon zich voordoen door een fusie van de overgenomen vennootschap 
mett de overnemende vennootschap.12 Art. 29a (oud) Wet Vpb. 1969 richtte zich 
daartegen. . 

Hett is van groot belang om het onderscheid tussen de twee categorieën maatregelen 
(dee rentebeperking van art. 10a respectievelijk de temporiseringsmaatregelen van 
art.. 15, lid 4, (oud) en art. 29a (oud)) tegen winstdrainage voor ogen te houden, aan-
gezienn de regelingen verschillende toepassingsvoorwaarden kennen, verschillende 
gevolgenn aan de te bestrijden rechtshandelingen/uitholling verbinden (weigering 
respectievelijkk temporisering van de renteaftrek) en ook een verschillende ratio ken-
nen,, waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de verschil-
lendee wettelijke regelingen. 

Hett onderscheid tussen de beide vormen van winstdrainage was ontleend aan het 
rapportt van de Werkgroep. De staatssecretaris achtte het terecht om de gevallen van 
overnameholdingss - waar in de eerste plaats zakelijke motieven aan ten grondslag 
liggenn - te onderscheiden van de andere vormen van winstdrainage, en met betrek-
kingg tot die variant te volstaan met temporisering van de rente: 

11.11. Kamerstukken M, 1995-1996, nr. 3, blz. 2-5. 
12.. Dat kon op twee manieren. Ten eerste door een schuldgefinancierde overname, gevolgd door een 

fusie.. Ten tweede door een fusie, gevolgd door een schuldgefinancierde inkoop van, of terugbeta-
lingg van kapitaal op.de in het kader van de fusie uitgegeven aandelen. Art, 29a (oud) Wet Vpb. 
19699 richtte zich tegen beide varianten. Er werd evenwel geen rekening gehouden met de situatie 
datt de overgenomen vennootschap als verkrijgende rechtspersoon optrad, waarna de oude aan-
delenn werden ingekocht. 
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'Ikk meen dat het juist is dat de werkgroep de twee vormen van uitholling 
vann de Nederlandse grondslag heeft onderscheiden en voor de eerste cate-
goriee een andere aanpak voorstelt dan voor de tweede. De achtergrond 
daarvann is dat bij de tweede categorie - de overnameholdings - de vorm-
gevingg weliswaar kan leiden tot een ongewenste uitholling van de Neder-
landsee grondslag, maar dat aan dergelijke transacties in de eerste plaats za-
kelijkee motieven ten grondslag zullen liggen. Bij deze opstelling ten opzich-
tee van de tweede categorie is echter de volgende kanttekening op zijn 
plaats.. Momenteel doet het zich in de praktijk nog niet vaak voor dat over-
namess van Nederlandse werkmaatschappijen worden gefinancierd met 
concernleningenn vanuit belastingparadijzen. Voorzover dergelijke overna-
mess zich wel hebben voorgedaan worden zij onder het huidige uitvoe-
ringsbeleidd bestreden. Concrete gevallen hebben nog niet tot jurispruden-
tiee geleid. Tegen die achtergrond wordt de wetgeving thans op dit punt niet 
aangepast.'13 3 

Dee laatste opmerking van de staatssecretaris wekt enige verwarring. De wetgeving 
wordtt immers wel aangepast, ook op het punt van de overnameholdings. Ik meen 
datt de opmerking zo moet worden begrepen dat vooralsnog wordt volstaan met 
compartimenteringg in plaats van weigering van de renteaftrek, doch dat de staatsse-
cretariss een slag om de arm houdt met betrekking tot acquisities die worden gefi-
nancierdd met concernleningen afkomstig uit belastingparadijzen. Die zouden (voor-
alsnog)) worden bestreden met fraus legis (zie het onder § 3.3.5 besproken uitvoe-
ringsbeleid).. Men zie ook de volgende opmerking in de Nota naar aanleiding van het 
verslag:14 4 

'Dee leden van de PvdA-fractie hebben uit de memorie van toelichting be-
grepenn dat het in de praktijk niet vaak voorkomt dat de overname van Ne-
derlandsee werkmaatschappijen wordt gefinancierd vanuit een tax haven. 
Inn dat verband vragen zij of er vanuit tax havens wel concernleningen wor-
denn verstrekt aan Nederlandse vennootschappen ter financiering van an-
deree transacties en activiteiten. Ik kan deze vraag bevestigend beantwoor-
den.. Naar aanleiding van de vraag van deze leden aan welke aanpassingen 
ikk denk indien zou blijken dat wel concernleningen vanuit tax havens zou-
denn worden verstrekt - ik neem aan dat zij doelen op leningen ten behoeve 
vann overnames - merk ik op dat waar ik er vanuit ga dat bestrijding onder 
hethet huidige uitvoeringsbeleid afdoende is, ik mij nog niet heb beraden op 
mogelijkee aanpassingen. Het zal duidelijk zijn dat mocht het uitvoerings-
beleid,, al dan niet op onderdelen, ontoereikend blijken te zijn, aanpassing 
vann de regelgeving maatwerk zal vereisen.' 

Inmiddelss heeft de Hoge Raad in zijn arrest HR 17 december 2004, nr. 39 080, V-N 
2005/2.166 geoordeeld dat - kort gezegd - bij een externe acquisitie de zakelijkheid 

13.. MvT, Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz.9-10. 
14.. Kamerstukken 1!, 1995-1996,24 696, nr, 5, blz. 42-43. 
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4.6 6 Hoofdstukk 4 / De geschiedenis van art. 10a Wet Vpb. 1969 

vann de lening is gegeven, onafhankelijk van een corresponderende heffing (zie ook 
§§ 3.3.5). Er zijn nog geen aanwijzingen voor een aanpassing van art. 10a in verband 
hiermee. . 

Tijdenss de parlementaire behandeling van de Wet fiscale infrastructuur is een aantal 
toezeggingenn aan het parlement gedaan. In een bijlage bij de begroting 2001 worden 
dee toezeggingen genoemd om in de uitvoeringspraktijk een pragmatische aanpak te 
hanterenn en om de wet na drie a vier jaar te evalueren.15 

4.66 Wijzigingen in de winstdrainage wetgeving 

Dee winstdrainagewetgeving is nader gewijzigd bij Wet van 17 juni 1998, Stb. 350, die 
dee fiscale gevolgen van juridische splitsing en fusie regelde. Het hiervóór omschre-
venn art. 29a Wet Vpb. 1969 werd vervangen door art. 14b, lid 6, Wet Vpb. 1969. 
Tevenss werd een overeenkomstige regeling met betrekking tot de juridische split-
singg (art. 14a, lid 7, Wet Vpb. 1969) ingevoerd. 

Mett de Invoeringswet Wet IB 2001 zijn bepalingen in de Wet Vpb. 1969 ingevoerd 
mett betrekking tot de situatie waarin een dochtermaatschappij verdwijnt of splitst 
inn het kader van een juridische fusie of splitsing, of wordt vervreemd in het kader 
vann een aandelenfusie.16 Die bepalingen houden in dat geldleningen waarop art. 10a, 
lidd 2, of art. 13, lid 1, Wet Vpb. 1969 van toepassing is en die verband houden met die 
verdwenen,, gesplitste of vervreemde vennootschap, geacht wordt verband te hou-
denn met de in het kader van de fusie, splitsing, of aandelenfusie verkregen aandelen. 
Art.. 14a, lid 7, Wet Vpb. 1969 is bij deze wet vernummerd tot art.14a, lid 8. 

Verderr zijn wijzigingen aangebracht door invoering van de 'Veegwet NI'17 en de her-
zieningg van het fiscale-eenheidregime.18 Bij Veegwet III  is per 1 januari 2003 het be-
reikk van art. 10a uitgebreid in verband met betalingen uit hoofde van leningen in de 
zinn van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb. 1969. Die bepaling blokkeert de aftrek 
vann rente op zogenoemde hybride leningen, dat wil zeggen leningen die bepaalde 
kenmerkenn van eigen vermogen bezitten (zie § 2.5.3). Art. 10a is zo aangepast dat -
kortt gezegd - leningen in verband met de verstrekking en terugbetaling van hybride 
leningenn erdoor worden bestreken. Ook art. 15, lid 4 4 (oud),19 is op soortgelijke wijze 
aangepast,, wat niet nodig was, aangezien deze bepaling door de op dezelfde dag ge-
gevenn wet tot wijziging van het fiscale-eenheidregime is vervangen door art. 15ad. 

15.. Zie de begroting 2001 van Financiën (opgenomen in V-N 2000/42.6), Bijlage 2 [wetgevingsover-
zicht),, onderdeel B.2 (overzicht van toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond), 
onderr 4 en 5. 

16.. Art. 13i,lid 1, onderdeel b(aandelenfusie), 13j,lid 3 (juridische splitsing)en 13k, lid 3 (juridische 
fusie), , 

17.. Wet van 11 december 2002, houdende wijziging van belastingwetten ca. (Vervolgwijzigingen in 
samenhangg met de Belastingherziening 2001), Stb. 2002/613. 

18.. Wet van 11 december 2002, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
(herzieningg regime fiscale eenheid), Stb. 2002/618. 

19.. Anders dan art. 14a, lid 7, en an. 14b, lid 6, vreemd genoeg. 
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Conclusies Conclusies 4.7 7 

Daarbijj  zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van art. 15. lid 4 (oud). De 
belangrijkstee wijziging in art. 15ad ten opzichte van art. 15, lid 4 (oud), is de uitbrei-
dingg van de temporiseringsmaatregel tot situaties waarin van verbonden lichamen 
geleendee gelden binnen een fiscale eenheid als kapitaal wordt doorgestort. Deze 
maatregell  is gericht tegen zogenoemde BVl/BV2-structuren, met name in gevallen 
waarbijj  geld werd geleend van een in de VS gevestigde moedermaatschappij.200 Bij de 
herzieningg van het fiscale-eenheidregime zijn tevens de verbondenheidsbepalingen 
inn art. 10a aangepast (zie § 5.6.4). 

Tenn slotte zijn bij Belastingplan 200421 en Fiscale onderhoudswet 200422 de 
verbondenheidsbepalingenn gewijzigd. Belastingplan 2004 heeft ertoe geleid dat de 
verbondenheidsbepalingenn nu ook van toepassing zijn op art. lOd en art. 20 (zie 
§§ 5.6). Door de Fiscale onderhoudswet is per 1 maart 2005 vastgelegd dat er voor de 
toepassingg van art. 13f Wet Vpb. 1969 niet van mag worden uitgegaan, dat de licha-
menn die deel uitmaken van een fiscale eenheid met elkaar zijn verbonden. 

4.77 Conclusies 

Sindss de jaren '80 trachtte de fiscus ongewenste uitholling van de Nederlandse be-
lastinggrondslagg door renteaftrek te keren door toepassing van de bijzondere leer-
stukkenn fraus legis en richtige heffing. Omdat de jurisprudentie de staatssecretaris 
niett geheel kon bevredigen heeft hij wetgeving geïnstigeerd om deze winstdrainage 
tee keren. Art. 10a maakte onderdeel uit van deze wetgeving en diende deels ter codi-
ficatieficatie en deels ter wijziging van de genoemde jurisprudentie. 

20.. Een standaardvoorbeeld van de structuren die werden gebruikt was de volgende: een Amerikaans 
lichaamm leende geld aan haar Nederlandse dochter BV1, die het geld als kapitaal in de met haar 
gevoegdee dochtermaatschappij BV2 storte, BV2 leende het geld vervolgens door, In Nederland 
werdd door de fiscale eenheid slechts een geringe winstmarge gerapporteerd. Op grond van de zo-
genoemdee Entity classification rules in de Verenigde Staten (de 'check-the-box-regulations') kon 
BV11 als transparant lichaam worden aangemerkt, zodat de lening aan BV1 voor Amerikaanse fis-
calee doeleinden niet erkend werd. en dus geen belasting over de rente verschuldigd was. Heffing 
inn de VS over de door BV2 ontvangen rente kon worden uitgesteld totdat BV2 dividend uitkeerde 
aann BV1. Zie het Besluit van 20 november 2000, nr. 1FZ 2000/1292M, waarnaar wordt verwezen 
inn de toelichting bij de Nota van wijziging van het wetsvoorstel inzake de herziening van de fis-
calee eenheid (Kamerstukken II, 2000/2001,26 854. nr. 7, blz. 17. 

21.. Wet van 18 december 2003, houdende wijziging van enkele belastingwetten ca. (Belastingplan 
2004],, Stb. 2003, 526. 

22.. Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van belastingwetten in verband met noodza-
kelijkk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004), Stb. 2004, 657. 
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