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HOOFDSTUKK 6 

Samenloopp van art. 10a Wet 
Vpb.. 1969 met andere regelingen 

6.11 Fiscale eenheid 

6.1.11 Schuldverhoudingen en rechtshandelingen tussengevoegde maatschappijen 

Tott 2003 hield het regime van de fiscale eenheid in dat de belasting werd geheven 
'alsoff  de dochtermaatschappij in de moedermaatschappij is opgegaan'. In de juris-
prudentiee is deze consequentie zo uitgelegd dat alle aangelegenheden van de doch-
tervennootschapp voor de heffing van de vennootschapsbelasting worden aange-
merktt als aangelegenheden van de moedervennootschap.1 Dit houdt in dat interne 
schuldverhoudingenn worden genegeerd, zodat art. 10a niet aan de orde komt.2 

Bijj  de herziening van het regime van de fiscale eenheid is de fictie van het 'opgaan in' 
vervangenn door de fictie dat er één belastingplichtige is. Art. 15, lid 1, bepaalt sinds-
dienn dat op verzoek van de te voegen maatschappijen, 'de belasting van hen geheven 
(wordt)) alsof er één belastingplichtige is, in die zin dat de werkzaamheden en het 
vermogenn van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de werkzaamheden en 
hethet vermogen van de moedermaatschappij.' Deze wijziging is ingegeven door de 
wenss om - ter waarborging van de verdragsgerechtigdheid van de dochtermaat-
schappijenn - buiten twijfel te stellen dat zij subjectief belastingplichtig zijn.3 De wet-
geverr had niet de bedoeling om wijziging te brengen in de winstberekening van de 
fiscalefiscale eenheid. Evenals bij de fictie van het 'opgaan in' wordt bij de fictie 'alsof er één 
belastingplichtigee is' de winst van de fiscale eenheid berekend met veronachtzaming 
vann de dochtermaatschappijen. 

Dee fictie dat er één belastingplichtige is leidt er toe dat zowel interne rechtsverhou-
dingenn als interne transacties in beginsel4 niet zichtbaar zijn.5 Dat betekent aller-
eerstt dat rente die aan een gevoegde maatschappij verschuldigd is genegeerd wordt, 

1.. HR 27 april 1988, BNB 1988/220, r.o.4.2. 
2.. Vgl. Kamerstukken II, 1996-1997, 24 696, nr. 52b, blz. 8-9, waarin wordt opgemerkt dat pas bij 

ontvoegingg de rente en de aftrekbeperkingen in beeld komen, 
3.. Kamerstukken 2001-2002.26 854, nr. 6, blz. 6-7. 
4.. Uitzonderingen gelden bij de winstsplitsing op de voet van art. 15ah, zie § 6.1.3. 
5.. Kamerstukken 2001 -2002,26 854, nr. 6, blz. 6. 
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6.1.2 2 Hoofdstukk 6 ƒ Samenloop van art. 10a Wet Vpb. 1969 met andere regelingen 

zodatt toepassing van art. 10a niet aan de orde komt.6 Het betekent voorts dat een ka-
pitaalstortingg in of een uitdeling aan een gevoegde maatschappij wordt genegeerd.7 

Wanneerr bijvoorbeeld een moedermaatschappij van een fiscale eenheid een lening 
opneemtt van een verbonden lichaam, en het geldt stort in een gevoegde dochter-
maatschappijj  die met het geld haar operationele activiteiten financiert, vindt 
art.. 10a, lid 2, onderdeel b, geen toepassing. 

Inn de literatuur is aan de orde gesteld of de fictie van art. 10a, lid 4, onderdeel d (zie 
§§ 5.6.4), tot gevolg zou hebben dat - ondanks de fictie dat er één belastingplichtige is 
-- een kapitaalstorting in of een uitdeling aan een gevoegde maatschappij, als een ka-
pitaalstortingg in respectievelijk een uitdeling aan een verbonden lichaam in de zin 
vann art. 10a zou moeten worden aangemerkt.8 In § 5.6.4 heb ik deze vraag reeds ont-
kennendd beantwoord. Voor de heffing van de vennootschapsbelasting van de fiscale 
eenheidd wordt immers het bestaan van de dochtermaatschappij genegeerd, en wor-
denn haar vermogensbestanddelen aan de moedermaatschappijen toegerekend. Dat 
houdtt in dat ook een storting of uitdeling binnen fiscale eenheid genegeerd wordt, 
zodatt niet aan de orde komt of er sprake is van een storting in of uitdeling aan een 
verbondenn lichaam. De verbondenheidsfictie heeft daarom geen betekenis voor 
schuldverhoudingenn en rechtshandelingen tussen gevoegde lichamen (althans zo-
langg zij gevoegd zijn). 

6.1.22 Derdenwerking fiscale eenheid 

Inn de vorige paragraaf zijn schuldverhoudingen en rechtshandelingen binnen de fis-
calee eenheid van de belastingplichtige zelf aan de orde gekomen.. Een andere vraag is 
off  bij de toepassing van art. 10a ten aanzien van een belastingplichtige rekening 
moett worden gehouden met de omstandigheid dat derden (rechthebbenden in de 
zinn van art. 10a, lid 1, of verbonden lichamen in de zin van art. 10a, lid 2) deel uitma-
kenn van een fiscale eenheid waartoe de belastingplichtige zelf niet behoort. Daarbij 
gaatt het om de vraag naar de derdenwerking (ook wel externe werking genoemd) 
vann de fiscale eenheid. De relevantie van deze vraag kan worden geïllustreerd aan de 
handd van de volgende voorbeelden: 

Voorbeeldd 1: 
Vennootschapp X leent geld van haar grootmoeder Y teneinde een uitdeling 
tee doen aan de niet met haar maar wel met Y gevoegde moedermaatschap-
pijj  Z. Is sprake van een schuldigerkenning van dividend in de zin van 
art.. 10a, lid 1, of vaneen schuld aan een verbonden lichaam in verband met 

6.. Vgt. P.G.H. Albert, Renteaftrek in de Wet Vpb. 1969, SDU 2004, blz. 88. en P.J.J.M. Peeters, Geen 
verruimdee toepassing art. 10a in verhouding tot een fiscale eenheid, FED 2004/174, § 2, op blz. 989. 

7.. Vgt. P.J.J.M. Peeters, Geen verruimde toepassing art. 10a in verhouding tot een fiscale eenheid, 
FEDD 2004/174, § 3, op blz. 993. 

8.. Zie bijvoorbeeld M. Melzer, Enige internationale aspecten van het gewijzigde wetsvoorstel 
herzieningg fiscale eenheid, WFR2001/6446, blz. 1138-1139, en P.J.J.M. Peeters, Geen verruimde 
toepassingg art. 10a in verhouding tot een fiscale eenheid, FED 2004/174, § 3, op blz. 993. 
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eenn uitdeling aan een verbonden lichaam in de zin van art. 10a, lid 2, on-
derdeell  a? 

indienn de fiscale eenheid derdenwerking heeft is sprake van een schuldigerkenning 
vann dividend in de zin van art. 10a, lid 1. De aandelen in X en het op die aandelen ont-
vangenn dividend wordt in dat geval immers toegerekend aan grootmoeder Y, de cre-
diteurr van de lening aan X. Heeft de fiscale eenheid geen derdenwerking dan is van-
uitt het perspectief van de belastingplichtige X geen sprake van een uitdeling aan de 
crediteur,, en is art. 10a, lid 1, niet van toepassing. 

Voorbeeldd 2: 
Vennootschapp Y stort kapitaal in de met haar gevoegde vennootschap Z. Z 
leentt hetzelfde bedrag aan het met Y en Z verbonden lichaam X. Valt de 
schuldd onder art. 10a, lid 2, onderdeel c? 

Indienn de fiscale eenheid derdenwerking heeft, dan wordt ook voor wat betreft de 
belastingheffingg van X de ka pi taal storting genegeerd. Er is dan geen sprake van een 
kapitaalstortingg in de zin van art. 10a, lid 2, onderdeel c, zodat die bepaling toepas-
singg mist. Heeft de fiscale eenheid geen derdenwerking, dan wordt de kapitaalstor-
tingg niet genegeerd, en is art. 10a, lid 2, onderdeel c, wel van toepassing. 

Dee vraag naar de derdenwerking van de fiscale eenheid is aan de orde gekomen tij-
denss de parlementaire behandeling van de herziening van het regime van de fiscale 
eenheid.. In het Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Eer-
stee Kamer wordt de volgende vraag geformuleerd:9 

'Heeftt de fiscale eenheid externe werking, zo willen de leden van de CDA-
fractiee weten. Met andere woorden, wordt bij de belastingheffing van niet 
tott de fiscale eenheid behorende lichamen rekening gehouden met het feit 
datdat andere lichamen zijn gevoegd in fiscale eenheid?' 

Dee staatssecretaris antwoordde als volgt 10 0 

'Dee leden van de CDA-fractie vragen zich af of bij de belastingheffing van 
niett tot de fiscale eenheid behorende lichamen rekening wordt gehouden 
mett het feit dat andere lichamen wel zijn opgenomen in een fiscale een-
heid. . 
Tenn aanzien van de in een fiscale eenheid opgenomen vennootschappen 
wordtt de vennootschapsbelasting geheven alsof zij voor de heffing van die 
belastingg één belastingplichtige zijn. De fiscale eenheid heeft daarbij 
slechtss werking in de relatie tussen de fiscus en de gevoegde belasting-
plichtigen.. Van externe werking naar andere, eventueel tot hetzelfde con-
cernn behorende maatschappijen, is geen sprake.' 

9.. Kamerstukken I, 2001-2002. 26 854. nr. 52c. btz. 2. 
10.. Kamerstukken I, 2001 -2002.26 854, nr. 52d, blz. 2-3. 
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6.1.3 3 Hoofdstukk 6 / Samenloop van art. 10a Wet Vpb. 1969 met andere regelingen 

Ditt antwoord acht ik juist.11 Uit art. 15, lid 1, blijkt dat de fictie dat er één belasting-
plichtigee is slechts geldt voor de gevoegde maatschappijen. Dat vennootschappen 
eenn fiscale eenheid vormen is niet van belang voor andere belastingplichtigen. Dit 
blijktt ook uit de tekst van art. 15, lid 1: de belasting wordt 'van hen' (dat wil zeggen, 
dee gevoegde moeder- en dochtermaatschappij) geheven alsof er één belastingplich-
tigee is. 

6.1.33 Winstsplitsing bij verliesverrekening 

Verliezenn van de fiscale eenheid kunnen worden verrekend met winsten die de ge-
voegdee maatschappijen vóór voeging hebben behaald. Verder kunnen voorvoegings-
verliezenn met winsten van de fiscale eenheid worden verrekend. Hetzelfde geldt met 
verliesverrekeningg voor en na uitbreiding van de fiscale eenheid. In al deze gevallen 
mogenn verliezen slechts met winsten worden verrekend voorzover die verliezen en 
winstenn aan dezelfde maatschappij kunnen worden toegerekend (art. 15ae. lid 1). 
Datt betekent dat de winst of het verlies van een fiscale eenheid moet worden ge-
splitst,, dat wil zeggen toegerekend aan de onderscheidene gevoegde maatschappij-
en.. Art. 15ah schrijft voor hoe de winst wordt gesplitst.12 Volgens lid 1 geldt als 
hoofdregell  dat aan elke maatschappij de winst wordt toegerekend die die maat-
schappijj  zou behalen als zij geen deel uitmaakte van de fiscale eenheid, echter 
slechtss voorzover die winst bij de fiscale eenheid tot uitdrukking komt. De resultaten 
opp interne leningen komen niet bij de fiscale eenheid tot uitdrukking, en zouden op 
grondd van deze hoofdregel dan ook buiten beschouwing blijven. Het derde lid be-
paaltt echter dat positieve en negatieve voordelen ter zake van interne rechtsverhou-
dingenn die niet in de winst van de fiscale eenheid tot uitdrukking komen, bij elke 
maatschappijj  in aanmerking worden genomen voorzover bij de ene maatschappij 
eenn positief voordeel tot uitdrukking komt en ten belope van hetzelfde bedrag bij 
eenn andere maatschappij een negatief voordeel staat.13 Als gevolg van die regel 
wordtt rente die binnen fiscale eenheid wordt betaald toch bij beide maatschappijen 
inn aanmerking genomen, mits de rente bij de ene maatschappij aftrekbaar en bij de 
anderee belast zou zijn, als de maatschappijen niet gevoegd zouden zijn. Indien de 
rentee echter bij de debiteur niet aftrekbaar zou zijn op de voet van art. 10a, dan staat 
err geen corresponderende last tegenover de rentebate, en wordt de rente bij de 
winstsplitsingg niet in aanmerking genomen.14 De reden hiervan is, volgens de wets-
geschiedenis,, dat het onwenselijk is dat door middel van het creëren van vorderin-
genn in de zin van art. 10a winst zou kunnen worden verschoven binnen fiscale een-
heidd om meer voorvoegingsverliezen te verrekenen.15 

11.11. Anders: P.J.J.M. Peeters, Geen verruimde toepassing art. 10a in verhouding tot een fiscale eenheid, 
FEDD 2004/174, § 2, op blz. 988. 

12.. Voor de herziening van het fiscale-eenheidregime werd de winstsplitsing geregeld in standaard-
voorwaardee 3. 

13.. Hiermee is eerdere jurisprudentie, zoals HR 16 oktober 1985, BNB 1986/44, gecodificeerd. Vgl. 
Kamerstukkenn 11, 1999-2000, 26 854, nr. 3, blz. 46. 

14.. Vgl. Kamerstukken II, 1999-2000, 26 854, nr. 3, blz. 46 en Kamerstukken II, 2000-2001, 26 854, 
nr.6,, blz. 10. 

15.. Kamerstukken II. 2000-2001,26 854, nr. 6, blz. 10. 
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FusieFusie en splitsing en veTliesverrekening 6.2 2 

Tott en met 2001 kon de overgangsregeling nog toepassing vinden (zie § 5.8.3). In dat 
gevall  werd de rente bij de crediteur niet in aanmerking genomen. In de periode tot 
enn met 2001 gold art. 15ah nog niet maar werd de winstsplitsing geregeld door de 
voorwaardenn die de inspecteur stelde bij de fiscale-eenheidbeschikking. Standaard-
voorwaardee 3a, tweede volzin, bepaalde dat bij de winstberekening slechts winst 
aann een maatschappij werd toegerekend voorzover deze als zodanig bij de combina-
tiee tot uitdrukking kwam. In de literatuur is verdedigd dat bij de toepassing van de 
overgangsregelingg van art. 10a de rente bij de winstsplitsing wel in aanmerking zou 
kunnenn worden genomen, omdat dit per saldo niet tot hogere resultaten van de toe-
gerekendee resultaten zou leiden dan de combinatiewinst van de fiscale eenheid.16 Of 
diee rente zou worden toegerekend is echter lood om oud ijzer, omdat de niet-aftrek-
baree respectievelijk onbelaste rente de aan de onderscheidene maatschappijen toe-
rekenbaree winst niet beïnvloeden. 

6.22 Fusie en splitsing en verliesverrekening 

Wanneerr een rechtspersoon in het kader van een juridische fusie verdwijnt, gaan de 
compensabelee verliezen van die rechtspersoon in beginsel verloren. Onder voor-
waardenn wordt echter toegestaan dat de verliezen overgaan op de verkrijger.17 Deze 
verliezen,, alsmede de compensabele verliezen waarover de verkrijger tijdens de fu-
siee reeds beschikte, kunnen op grond van standaardvoorwaarde 218 slechts worden 
verrekendd met de winst van de verkrijger die is toe te rekenen aan de vermogensbe-
standdelenn met de daarbij eventueel behorende activiteiten die de verliezen in het 
verledenn hebben veroorzaakt.19 Om dit te bewerkstellingen schrijft standaardvoor-
waardee 2a voor dat de winst van de verkrijger elk jaar wordt gesplitst in delen die be-
trekkingg hebben op vóór het fusietijdstip door elk van de fuserende rechtspersonen 
gedrevenn ondernemingen. De winst wordt gesplitst alsof de fusie niet heeft plaats-
gevonden,, waarbij slechts winst aan een onderneming kan worden toegerekend 
voorzoverr die als zodanig bij de verkrijger tot uitdrukking komt (zie hierna). Winst-
splitsingg moet ook plaatsvinden bij de verrekening van nafusieverliezen met win-
stenn van de verdwijnen20, maar niet bij de verrekening van nafusieverliezen met 
voorfusiewinstenn van de verkrijger zelf.21 

Anderss dan de verdwijner bij de juridische fusie en de splitser bij een zuivere split-
sing,, blijf t de splitser bij een afsplitsing bestaan. Er wordt daarom geen mogelijkheid 

16.. Zie S.F.M. Niekel en N.M. Cabell, Verslag Fiscale Conferentie 'Renteaftrek in de Vennootschaps-
belasting',, Belastingdienst/Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 1997, blz. 10 en 84; J, van 
Strien,, Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, Kluwer 2002, blz. 249. 

17.. Zie het Besluit van 8 juli 1998, nr. DB98/1509M, BNB 1998/298, zoals laatstelijk gewijzigd bij het 
Besluitt van 19 december 2000, nr. CPP2000/3148M. V-N 2001/8.5. 

18.. Opgenomen in het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, V-N 2001 ƒ8.3. 
19.. Zie het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, V-N 2001 /8.3. § 5, toelichting bij 

voorwaardee 2. 
20.. Zie het Besluit van 8 juli 1998. nr. DB98/1510M, BNB 1998/299. zoals laatstelijk gewijzigd bij het 

Besluitt van 19 december 2000, nr. CPP2000/3149M, V-N 2001/8.6. 
21.. Vgl. het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP20O0/3131M, V-N 2001/8.3, § 3. slot. 
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gebodenn om compensabele verliezen over te dragen aan een verkrijger bij een af-
splitsing.. De verkrijger kan wel reeds beschikken over compensabele verliezen. In 
datt geval dient op de voet van standaardvoorwaarde 2a22 winstsplitsing plaats te 
vinden.. Deze winstsplitsing vindt op dezelfde wijze plaats als met betrekking tot de 
juridischee fusie. 

Inn het kader van deze studie is met name van belang of art. 10a een rol speelt bij de 
winstsplitsing.. In de toelichting op de standaardvoorwaarden voor de juridische fu-
sie233 en voor de afsplitsing24 wordt opgemerkt dat de winstsplitsing zal moeten 
plaatsvindenn op de wijze zoals bekend is bij de fiscale eenheid. De winstsplitsing 
wijktt echter af van de winstsplitsing die bij de fiscale eenheid wordt toegepast (zie 
§§ 6.1.3), omdat geen splitsing wordt gemaakt tussen winsten van verschillende 
maatschappijen,, maar tussen winsten van verschillende ondernemingen. Dat ligt 
voorr de hand, omdat anders dan bij de fiscale eenheid geen sprake meer is van ver-
schillendee maatschappijen. Anders dan bij de fiscale eenheid zal daarom in civiel-
rechtelijkee zin geen sprake kunnen zijn van interne schuldverhoudingen. Het ligt dan 
voorr de hand om ook bij de winstsplitsing geen rekening te houden met interne 
schuldverhoudingen.. Dat lijkt ook te volgen uit de toelichting op standaardvoor-
waardee 2 van de juridische fusie respectievelijk de juridische afsplitsing, waarin als 
uitgangspuntt wordt genoemd dat de verrekening van voorfusie- respectievelijk 
voorsplitsingverliezenn uitsluitend mogelijk is met nafusie- respectievelijk nasplit-
singwinstt van de verkrijger, die is toe te rekenen aan de vermogensbestanddelen met 
dee daarbij eventueel behorende activiteiten die de verliezen in het verleden hebben 
veroorzaakt.255 Aangezien er geen onderlinge schuldverhoudingen bestaan na de fu-
sie,, kan ook geen sprake zijn van rente die is toe te rekenen aan een vermogensbe-
standdeel.. Aanvankelijk is ook het beleid geweest om onderlinge schuldverhoudin-
genn te negeren: in een eerdere toelichting op de standaardvoorwaarden voor de ju-
ridischee fusie en voor de afsplitsing werd het standpunt ingenomen dat baten en las-
tenn die voortkomen uit vermogensbestanddelen die als rechtstreeks gevolg van de 
juridischee fusie respectievelijk afsplitsing niet meer bestaan, bijvoorbeeld onderlin-
gee vorderingen en schulden, buiten aanmerking bleven.26 Dat standpunt is inmid-
delss echter verlaten: de huidige toelichting vermeldt dat de winstsplitsing ook geldt 
tenn aanzien van rechtsverhoudingen die als gevolg van dejuridische fusie of afsplit-
singg teniet zijn gegaan.27 Kennelijk is de strekking van standaardvoorwaarde 2 dat 
ookk met interne schulden rekening moet worden gehouden.28 Gelet op de soepel-

22.. Opgenomen in het Besluit van 19 december 2000. nr. CPP2000/2682M, V-N 2001 /8.1. 
23.. Zie het Besluit van 19 december 2000, nr.CPP2000/3131M. V-N 2001/8.3, § 3. 
24.. Zie het Besluit van 19 december 2000. nr. CPP2O0O/2682, V-N 2001/8.1, § 3. 
25.. Zie het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, V-N 2001 /8.3, § 5 [juridische fusie) en 

hett Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682, V-N 2001/8.1, § 5 [afsplitsing). 
26.. Zie het Besluit van 8 juli 1998, nr. DB98/1507M. BNB 1998/296. § 5 (juridische fusie) en het Be-

sluitt van 8 juli 1998, nr. DB98/2497M. BNB 1998/301. toelichting op concept-standaardvoorwaar-
dee 2 [afsplitsing). 

27.. Zie het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, V-N 2001 /8.3, § 5 [juridische fusie) en 
hett Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682. V-N 2001/8.1, § 5 [afsplitsing). 

28.. VergelijkJ.W. Zwemmer. Verliescompensatie. FM 35,4e dr.. Kluwer Deventer 2003, blz. 88. 
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Fusiee en splitsing; ontsmetting en besmetting 6.3.1 1 

heidd die de inspecteurs dienen te betrachten29, zal mijns inziens in de meeste geval-
lenn moeten worden toegestaan dat belastingplichtigen slechts hun werkelijke rente-
lastenn aan de onderscheidene ondernemingen toerekenen, en geen fictieve rente-
stromenn in aanmerking nemen. Wanneer wel rekening wordt gehouden met interne 
rente,, dan zal art. 10a in beginsel geen rol spelen, gelet op de bepaling in standaard-
voorwaardee 2 voor de juridische fusie en afsplitsing, inhoudende dat slechts winst 
aann de onderneming van een bij de fusie of splitsing betrokken rechtspersoon wordt 
toegerekend,, voorzover deze als zodanig bij de verkrijger tot uitdrukking komt. In 
datt geval geldt hetzelfde als hetgeen in § 6.1.3 over de verliesverrekening bij een fis-
calee eenheid is opgemerkt. 

6.33 Fusie en splitsing; ontsmetting en besmetting 

6.3.11 A/gemeen 

Ontsmettingg van een art. 10a-schuld kan op een aantal manieren plaatsvinden. Aller-
eerstt kan het verband tussen de lening en de door art. 10a genoemde rechtshandelin-
genn verdwijnen, ook al gaat het bij art. 10a om het verband tussen een lening en een 
rechtshandelingg (zie § 5.3.6). Doorslaggevend is mijns inziens of de lening diende ter 
financieringfinanciering van een 'gat', zoals bij de financiering van een dividend, in welk geval 
ontsmettingg niet kan plaatsvinden, of ter financiering van een activum, zoals aande-
lenn in een verhangen dochtermaatschappij. In het laatste geval vindt ontsmetting in 
beginsell  plaats indien de lening gaat dienen ter financiering van een vervangend ac-
tivum.. Indien echter het belang in de vermogensbestanddelen in stand blijf t zonder 
datt afrekening daarover heeft plaatsgevonden, meen ik dat het verband tussen de le-
ningg en de besmette rechtshandeling in stand blijft , zodat geen ontsmetting volgt. 

Verderr kan ontsmetting plaatsvinden wanneer de crediteur niet langer een verbon-
denn lichaam is. De verbondenheid die art. 10a, lid 2, eist, wordt immers beoordeeld 
opp het tijdstip dat de rente verschuldigd wordt. 

Tenn slotte kan ontsmetting wellicht plaatsvinden wanneer een schuld is besmet op 
dee voet van art. 10a, lid 2, onderdeel b, en de desbetreffende dochtermaatschappij 
wierr aandelen zijn verhangen, of waarop de belanghebbende kapitaal heeft gestort, 
niett langer verbonden is, of wanneer het uiteindelijke belang of de uiteindelijke zeg-
genschapp gewijzigd is. 

ïnn de volgende paragrafen zal ik nagaan in welke gevallen een splitsing of fusie van 
dee belastingplichtige, rechthebbende of verbonden lichaam tot ontsmetting van een 
schuldd kan leiden. Ik behandel alleen de juridische fusies en splitsingen op de voet 
vann het BW, dus geen fusies en splitsingen naar buitenlands recht. Gemakshalve duid 
ikk hierna de rechtspersoon die in het kader van een fusie in de zin van art. 2:309 BW 
ophoudtt te bestaan, als 'verdwijner' aan, en de rechtspersoon die vermogen verkrijgt 

29.. Zie het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2OO0/3131M, V-N 2001/8.3. § 3. 
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alss 'verkrijger'. De rechtspersonen die bij een splitsing in de zin van art. 2:334a, lid 1, 
BWW zijn betrokken, duid ik gemakshalve als splitser en verkrijger aan. 

Hett is vrijwel onmogelijk om alle verschillende situaties te onderscheiden waarin 
zichh mogelijk een ontsmettjng of besmetting kan voordoen door middel van een ju-
ridischee fusie of splitsing, aandelenfusie, of enige andere reorganisatievorm. De be-
schrijvingg van de verschillende situaties in de hiernavolgende paragrafen is dan ook 
niett bedoeld als een limitatieve opsomming. Wel wordt getracht inzicht te bieden in 
dee diverse ficties die een rol spelen bij de fusie en splitsing. 

6.3.22 Juridische fusie 

6.3.2.11 De belastingplichtige verdwijnt 

Algemeen Algemeen 
Wanneerr de belastingplichtige in het kader van een juridische fusie verdwijnt, wordt 
hijj  geacht zijn vermogen ten tijde van de fusie te hebben overgedragen aan de ver-
krijgerr (art. 14b. lid 1). Bij een ruisende fusie wordt de fusie niet anders behandeld 
dann een gewone overdracht. Een besmetting van een schuld, die in het kader van de 
fusiee wordt overgedragen, gaat in dat geval niet over op de verkrijger. Dat kan wel het 
gevall  zijn, bijvoorbeeld wanneer de lening geacht wordt tegenover een dochter-
maatschappijj  van de verdwijner te staan, die ten opzichte van de verkrijger een ver-
bondenn lichaam vormt. In dat geval kan een nieuwe besmetting op de voet van 
art.. 10a, lid 2, onderdeel b, ontstaan. 

Inn het geval van een geruisloze juridische fusie treedt de verkrijger met betrekking 
tott al hetgeen in het kader van de fusie wordt verkregen in de plaats van de verdwij-
nerr (art. 14b, lid 2). In de MvT wordt de overeenkomstige bepaling voor de juridische 
splitsingg als volgt toegelicht:30 

'Wordtt aan de genoemde drie vereisten voldaan, dan wordt als het ware de 
algemenee titel gevolgd. De verkrijgende rechtspersoon treedt met betrek-
kingg tot al hetgeen in het kader van de splitsing is verkregen in de plaats 
vann de splitsende vennootschap. Dit houdt in dat de verkrijgende vennoot-
schaa p met betrekking tot de verkregen vermogensbestanddelen de kwali-
ficaties,, omstandigheden, latente verplichtingen dan wel termijnen over-
neemt.. (...) Eventuele sancties gaan met de verkregen vermogensbestand-
delenn over. Ter verduidelijking geef ik een aantal voorbeelden van sancties 
waarr het om kan gaan. (...) Andere kwalificaties die op vorderingen en 
schuldenn van toepassing kunnen zijn, zijn bij voorbeeld leningen waarvan 
dee rente ingevolge artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 
19699 niet in aftrek kan worden gebracht. Was de rente in een dergelijke si-
tuatiee niet aftrekbaar, dan blijf t deze rente niet aftrekbaar. Met andere 
woorden:: door de splitsing kan de lening niet worden "ontsmet".' 

30.. Kamerstukken li, 1997-1998, 25 709, nr. 3, blz. 13. 
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Dee in-de-plaats-treding heeft tot gevolg dat het verband tussen de schuld en de be-
smettee rechtshandeling niet teloor gaat. Mijns inziens wordt met deze bepaling ech-
terr niet in alle gevallen de besmetting van de schuld gered. Er wordt immers niet 
vastgelegdd dat de claims die op de schulden rusten worden gehandhaafd, doch 
slechtss dat de verkrijger ten aanzien van de schuld in de plaats van de splitser treedt. 
Evenzoo ontsmetting bij de splitser kon optreden, kan dit bij de verkrijger, bijvoor-
beeldd wanneer de crediteur van de besmette lening niet verbonden is ten opzichte 
vann de verkrijger. Hetzelfde geldt voor de juridische fusie. 

DeDe crediteur is de verkrijger 
Wanneerr de crediteur de verkrijger is, dan treedt er vermenging op en verdwijnt de 
schuld.. Art. 10a speelt dan geen rol meer. 

HetHet verhangen lichaam is de verkrijger 
Eenn bijzondere situatie is de fusie waarbij de belastingplichtige verdwijner is bij een 
fusiee met een dochtermaatschappij, waarvan de verwerving heeft geleid tot een be-
smettingg op de voet van art. 10a, lid 2, onderdeel b. In zo'n situatie kan ook art. 14b, 
lidd 6, van toepassing zijn, dat de aftrek van rente temporiseert. Maar wanneer de ren-
tee al op de voet van art. 10a. lid 2, onderdeel b, buiten aanmerking blijft , komt de tem-
poriseringsmaatregell  niet aan de orde. Het is derhalve van belang om vast te stellen 
off  de besmetting gehandhaafd blijft . Ik heb in § 5.4.7 betoogd dat wanneer de schuld 
gaatt functioneren ter financiering van ander vermogen dan de verhangen dochter, in 
beginsell  ontsmetting optreedt. Ik heb daarbij een uitzondering gemaakt voor de situ-
atiee dat de vermogensbestanddelen van de dochter zonder afrekening tot het vermo-
genn van de belastingplichtige gaat behoren. Hetzelfde is mijns inziens aan de orde 
wanneerr de moeder als verdwijner fuseert met de verhangen dochter. In dat geval ge-
beurtt in wezen hetzelfde (de schuld gaat dienen ter financiering van het vermogen 
vann de dochter) zonder dat over het vermogen van de dochter wordt afgerekend. 

6.3.2.22 De verhangen dochter verdwijnt 

Algemeen Algemeen 
Indienn een lening besmet is op de voet van art. 10a, lid 2, onderdeel b, in verband met 
dee verwerving van een dochtermaatschappij, kan de vraag rijzen of de besmetting 
standd houdt nadat de dochtermaatschappij is verdwenen in het kader van een juridi-
schee fusie. Wanneer de verhangen dochter in het kader van een juridische fusie ver-
dwijnt,, verkrijgt de belastingplichtige in beginsel31 aandelen in de verkrijger. Dat is 
niett het geval wanneer de belastingplichtige de verkrijger is. Hierna behandel ik 

31.. Zie art. 2:311, lid 2. BW, dat bepaalt dat als hoofdregel geeft dat de leden of aandeelhouders van 
dee verdwijner. lid of aandeelhouder van de verkrijger worden. Als mogelijke uitzonderingen gel-
den:: de situatie dat de belastingplichtige de verkrijger is en alle aandelen houdt van de dochter 
(art.. 2:310 lid 4, 333 lid 1 en lid 3, BW), de situatie dat de belastingplichtige alle aandelen houdt 
vann de fuserende vennootschappen (art. 2:333. lid 2, BW), de driehoeksfusie (art. 2: 334 BW) en 
dee situatie dat krachtens de ruilverhouding geen recht bestaat op enig aandeel. 
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eerstt gevolgen wanneer de belastingplichtige de verkrijger is. Vervolgens behandel 
ikk de situatie waarin de verkrijger aandelen aan de belastingplichtige uitreikt. 

DeDe belastingplichtige is de verkrijger 
Ikk heb in § 5.4.7 betoogd dat wanneer de op de voet van art. 10a, lid 2, onderdeel b, 
besmettee schuld gaat functioneren ter financiering van ander vermogen dan de ver-
hangenn dochter, in beginsel ontsmetting optreedt. Ik heb daarbij een uitzondering 
gemaaktt voor de situatie dat de vermogensbestanddelen van de dochter zonder af-
rekeningg tot het vermogen van de belastingplichtige gaat behoren. Wanneer de 
winstt op de voet van art. 14b, lid 2, buiten aanmerking blijft , dan treedt het vermo-
genn van de dochter in de plaats van de aandelen die de belastingplichtige in de doch-
terr hield (art. 14b, lid 2). Wanneer dat niet het geval is wordt de schuld mijns inziens 
inn beginsel 'ontsmet' (tenzij tot het vermogen van de geliquideerde vennootschap 
belangenn horen die - wanneer ze rechtstreeks door de belastingplichtige zouden zijn 
verworvenn - tot toepassing van art. 10a zouden leiden).32 

DeDe belastingplichtige krijgt aandelen in de verkrijger 
Wanneerr de belastingplichtige aandelen in de verkrijger krijgt, staat de besmette le-
ningg vanaf dat moment tegenover de door de verkrijger uitgereikte aandelen. Een 
blijvendee besmetting op de voet van art. 10a, tweede lid, onderdeel b, kan op twee 
manierenn worden verdedigd. Allereerst kan men menen dat de besmetting vanwege 
dee eerdere verhanging stand houdt. Ten tweede kan een nieuwe besmetting in ver-
bandd met de verwerving van aandelen in de verkrijger ontstaan. 

HandhavingHandhaving van de oude besmetting 
Inn de situatie vóór 2001, moet mijns inziens een onderscheid worden gemaakt tus-
senn geruisloze en ruisende juridische fusies. Indien sprake was van een ruisende fu-
siee gaat het om de vraag hoe dynamisch de bepaling moet worden toegepast. Ik heb 
inn § 5.4.7 betoogd dat wanneer de schuld gaat functioneren ter financiering van an-
derr vermogen dan de verhangen dochter, in beginsel ontsmetting optreedt. Ik heb 
daarbijj  een uitzondering gemaakt voor de situatie dat de vermogensbestanddelen 
vann de dochter zonder afrekening tot het vermogen van de belastingplichtige gaat 
behoren.. Bij een ruisende fusie wordt over de vermogensbestanddelen van de ver-
dwijnerr afgerekend en dan is er mijns inziens in beginsel geen reden om de aftrek-
beperkingg nog langer van toepassing te achten. Die reden is er wel bij een geruisloze 
fusie.. In dat geval bepaalde art. 68aa, lid 5, Wet IB 1964 (jo. art. 8, lid 1, Wet 
Vpb.. 1969) al dat indien de aandelen ten tijde van de fusie een deelneming vormde 
inn de zin van art. 13, de aandelen die de aandeelhouder direct na de fusie in de ver-
krijgendee vennootschap had, mits die aandelen eveneens een deelneming vormden, 
inn de plaats van de oude aandelen traden.33 Dat betekent mijns inziens dat het ver-
bandd tussen de lening en de verwerving in de zin van art. 10a. lid 2, onderdeel b, 

32.. Vgl. § 5.4.7.5. 

33.. Indien de aandeelhouder met de aan hem uitgereikte aandelen wordt gecompenseerd voor het 
waardeverliess van de aandelen in de splitser, worden de aandelen die hij reeds in de verkrijger 
hadd bij een redelijke wetstoepassing niet door deze bepaling bestreken. 
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wordtt gehandhaafd. Deze bepaling is ingevoerd om claims met betrekking tot de 
aandelenn in de verdwijnende rechtspersoon door te schuiven naar de aandelen in de 
verkrijgendee rechtspersoon.34,35 

Dee regel van art. 68aa, lid 5, Wet IB 1964 is sinds 1 januari 2001 neergelegd in 
art,, 13k, lid 4 (zie hierna). Per die datum is ook art. 13k, lid 2, geïntroduceerd ter 
voorkomingg van een ontsmetting van een besmette art. 10a-schuld.36 Deze bepaling 
houdtt in dat een geldlening waarop art. 10a, lid 2, van toepassing is en die verband 
houdtt met de aandelen in de verdwijnen geacht wordt verband te houden met de 
aandelenn die de belastingplichtige direct na de (ruisende of geruisloze) fusie in de 
verkrijgerr heeft.37 (Art. 13k, lid 6, bepaalt dat hetzelfde geldt indien een andere ven-
nootschapp dan de verkrijger de aandelen uitreikt. Dit is van belang voor een drie-
hoeksfusie.)) Deze bepaling zou uiteraard zinledig zijn indien een besmetting op de 
voett van art. 10a, lid 2, niet ongedaan gemaakt zou kunnen worden. Ook de wetgever 
iss er kennelijk vanuit gegaan, heeft er althans rekening mee gehouden, dat zonder 
naderee wettelijke maatregelen ontsmetting door een fusie kan plaatsvinden. Met 
art.. 13k, lid 2, heeft hij bewerkstelligd dat het verband met de verhanging niet teloor 
gaatt door de fusie. 

Hoewell  er gelet op art. 13k, lid 2, vanuit kan worden gegaan dat de schuld ook na de 
fusiee verband blijf t houden met de eerdere verhanging, zou ontsmetting wellicht 
kunnenn plaatsvinden doordat niet langer wordt voldaan aan de voorwaarde van ver-
bondenheidd die in art. 10a, lid 2, onderdeel b, wordt gesteld. Zoals ik in § 5.4.7 heb 
betoogd,, is het onduidelijk of art. 10a, lid 2, onderdeel b, nog van toepassing is indien 
dee dochtermaatschappij niet langer verbonden is ten opzichte van de belastingplich-
tigee (bijvoorbeeld door verwatering van het aandelenbelang), terwijl het verband 
tussenn de lening en de (behouden) aandelen wordt gehandhaafd. Dezelfde onduide-
lijkheidd bestaat met betrekking tot de uitzondering die in art. 10a, lid 2, onderdeel b, 
wordtt gesteld met betrekking tot de wijziging van belang of zeggenschap. 

Indienn de verbondenheid tussen de verhangen dochter en de belastingplichtige (en 
hethet afnemen van het belang) slechts op het moment van de verwerving wordt ge-
toetst,, is daarmee de kous af. Indien die verbondenheid voortdurend moet bestaan 

34.. Kamerstukken II. 1997-1998,25 709. nr. 3. blz. 15-16. Aldaar worden de claims ingevolge art. 13c 

enn 13ca genoemd, alsmede het vervreemdingsverbod op de voet van art. 14 en de 

herwaarderingssanctiee op de voet van de zestiende standaardvoorwaarde zoals die aan de fiscale 

eenheidd in de zin van art. 15 wordt gesteld. 

35.. Deze in-de-plaats-treding wijkt overigens afvan de in-de-plaats-treding van art. 14b. lid 2: daar 

gingg het om het in de plaats van de verdwijner treden door de verkrijger, en hier om het in de 

plaatss van de aandelen en vorderingen in de verdwijner treden door de aandelen en vorderingen 

inn de verkrijger. 

36.. Kamerstukken II. 1998-1999, 26 728, nr. 3. blz. 51-52. 

37.. Het kan zijn dat de belastingplichtige ai voor de fusie aandelen hield in de verkrijger. Indien hij 

mett de aan hem in het kader van de fusie uitgereikte aandelen wordt gecompenseerd voor het 

waardeverliess van de aandelen in de verdwijner, worden mijns inziens de aandelen die hij reeds 

inn de verkrijger had niet door deze bepaling bestreken. 
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niet.. Het gevolg van de in-de-plaats-treding van art. 13k, lid 4, onderdeel a, zou dan 
slechtss zijn dat niet langer verbondenheid ten opzichte van de verdwenen dochter 
maarr ten opzichte van de verkrijger van belang is. In dat geval biedt ook de fictie van 
art.. 13k, lid 2, geen soelaas, omdat daarmee hooguit het verband met de verhanging 
gehandhaafdd blijft . Evenals ontsmetting met betrekking tot de verdwijner had kun-
nenn plaatsvinden, zou dat nu met betrekking tot de verkrijger kunnen. 

Nieuwee besmetting 
Err kan ook een nieuwe besmetting optreden in verband met de verwerving van de 
aandelenn in de verkrijger. Of dat gebeurt hangt af van de antwoorden op de vragen of 
dee belastingplichtige ten opzichte van de verkrijger een verbonden lichaam is, en in 
hoeverree een wijziging wordt aangebracht in het uiteindelijke belang dan wel de uit-
eindelijkee zeggenschap in dat lichaam. Art. 3.57, lid 5, onderdeel c. Wet IB 200138 jo. 
art.. 8 bevat een verbondenheidsfictie. Deze bepaling houdt in dat voor de toepassing 
vann dit artikel de aandeelhouder ten opzichte van de verkrijger direct na de fusie als 
eenn verbonden persoon geldt, indien de aandeelhouder en verdwijner verbonden 
warenn ten tijde van de fusie.39 Art. 68a, lid 8, onderdeel c, Wet IB 1964 (de met 
art.. 68aa, lid 8, onderdeel b, overeenkomstige bepaling voor de splitsing) is in de 
Memiee van toelichting als volgt toegelicht:40 

'Evenalss bij de regeling voor de bij de splitsing betrokken rechtspersonen41 

wordt,, indien de splitsende rechtspersoon wordt aangemerkt als een met 
dee aandeelhouder verbonden lichaam, het verkrijgende lichaam direct na 
dee splitsing eveneens als verbonden aangemerkt. Deze bepaling is opgeno-
menn teneinde te voorkomen dat claims verloren gaan die gebonden zijn 
aann transacties tussen verbonden lichamen. Voorts zal een lening of een 
vorderingg in de zin van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelas-
tingg 1969 niet kunnen worden ontsmet als gevolg van de splitsing.' 

Dee bepaling is nogal onzorgvuldig geredigeerd. Ten eerste is het onbegrijpelijk waar-
omm het bereik van deze bepaling is beperkt tot de toepassing van dit artikel. De be-
palingg is gericht op claimbehoud, maar art. 3.56 en 3.57 Wet IB 2001 zelf kennen 
(evenminn als art. 68a en 68aa Wet IB 1964) nu juist geen claims. Het is de vraag of de 
rechterr bereid is deze onzorgvuldigheid van de wetgever met de mantel der liefde te 
bedekkenn door geen betekenis te hechten aan de zinsnede 'Voor de toepassing van 
ditt artikel*. 

Tenn tweede wordt slechts verwezen naar art. 10a, lid 5, over verbonden personen. 
Datt is voor de toepassing van de Wet IB 2001 logisch, maar deze bepaling geldt via 
art.. 8, lid 1, ook voor de toepassing van de Wet Vpb. 1969. Ik ga ervan uit dat een wet-
systematischee interpretatie vordert dat ook een lichaam/aandeelhouder als verbon-

38.. Vóór 2001: art. 68aa, iid 8, onderdeel b. Wet IB 1964. 
39.. Voor wat betreft de driehoeksfusie: art. 3.57, lid 6, 
40.. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 3, blz. 17. 
41.. Bedoeld is art. 14a. lid 7 (OM). 
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denn wordt aangemerkt, zoals dit ook al voor 2001 op grond van art. 68a. lid 8, onder-
deell  c, Wet IB 1964 gold.42 

Voortss is onduidelijk waarom gesproken wordt van verbondenheid 'direct na' de fu-
siee en splitsing. Simonis43 betoogt dat voor deze verbondenheidsfictie vermoedelijk 
bedoeldd is om - evenals voor de verbondenheidsfictie van art. 14a, lid 6 - verbon-
denheidd slechts aan te nemen op het splitsingsmoment. Hij wijst erop dat in dat ge-
vall  de claims op de voet van art. 13c en 13ca worden geëffectueerd. Inderdaad zou de 
verbondenheidsfictiee geen betekenis hebben met betrekking tot bepalingen in ver-
bandd met de vervreemding van vermogensbestanddelen44 indien de fictie slechts 
zouu gelden na de fusie of splitsing. 'Direct na*  moet mijns inziens dan ook worden ge-
lezenn als 'ten tijde van'. Het bereik van de bepaling moet mijns inziens worden be-
perktt tot het fusie- of splitsingsmoment zelf. indien de fictie onbepaald zou gelden, 
dann zou dat betekenen dat verbondenheid zou gelden ongeacht veranderde omstan-
digheden,, zoals verwatering, hetgeen niet logisch is. 

Eenn andere onduidelijkheid is of de fictie ook geldt indien geen sprake is van een ge-
ruislozee fusie of splitsing. Naar de letter van de wet wel, maar naar de ratio niet: een 
ongefacilieerdee fusie of splitsing wordt immers ten aanzien van zowel de rechtsper-
soonn als de aandeelhouder als een vervreemding aangemerkt.45 

Ervann uitgaande dat de verbondenheidsfictie bewerkstelligt dat de aandeelhouder 
diee met de verdwijner verbonden was, ook wordt aangemerkt als verbonden lichaam 
tenn opzichte van de verkrijger, geldt het volgende. Duidelijk is dat de fictie voor de 
toepassingg van art. 10a, lid 1, geen rol speelt, nu in dat lid verbondenheid geen crite-
riumm is. Met betrekking tot art. 10a, lid 2, speelt verbondenheid wel een rol. Ten eer-
stee is de toepassing van deze bepaling beperkt tot rente verschuldigd aan een ver-
bondenn lichaam. Die verbondenheid in relatie tot de crediteur moet evenwel ge-
toetstt worden gedurende de periode waaraan de rente toerekenbaar is. De fictie 
heeftt daardoor geen betekenis nu die slechts op een tijdstip ziet. De fictie bewerk-
stelligtt wel dat de verwerving van de aandelen in de verkrijger wordt aangemerkt als 
eenn verwerving in de zin van art. 10a, lid 2, onderdeel b. Deze fictie heeft dan slechts 
betekeniss indien verbondenheid op het tijdstip van de verhanging beslissend is. 

Verderr zij opgemerkt dat ook art. 13k, lid 1, een verbondenheidsfictie kent. Deze fic-
tiee is echter beperkt tot de (fictieve) vervreemding van vermogen door de verdwijner 
enn van aandelen en schuldvorderingen door de aandeelhouder, en heeft derhalve 
slechtss betekenis voor claims die door vervreemding aan een verbonden lichaam ge-

42.. Vgl. R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing. 2e dr., 2001, blz, 145. 
43.. P.H.M. Simonis, Splitsing van rechtspersonen, regeling in het Burgerlijk Wetboek en voorstel 

fiscalee begeleidingswet, WFR 1997/6269. blz. 1663 e.v., op blz. 1683. 
44.. Vgl. art. 13b, lid 2, onderdeel a, met betrekking tot de voorwaarde van vervreemding aan een 

verbondenn lichaam of verbonden natuurlijk persoon. 
45.. Vergelijk H.G.M. Dijstelbloem. Fiscale begeleiding van juridische fusie en splitsing, De Naamloze 

Vennootschapp 76,1998, blz. 9. 
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realiseerdd worden (bijvoorbeeld de claim van art. 13b), en niet voor renteaftrekbe-
perkingen. . 

6.3.2.33 De dochter verkrijgt: verwatering 

Indienn de dochter in het kader van een fusie vermogen verkrijgt, dan kan verwate-
ringg optreden doordat de dochter aandelen uitreikt aan de aandeelhouder van de 
verdwijnenn Daardoor kan een eind komen aan de verbondenheid tussen moeder en 
dochter,, en kan het belang en de zeggenschap van de moeder in de dochter vermin-
deren.. Wanneer de verbondenheid en het belang en de zeggenschap van art. 10a, lid 
2,, onderdeel b, doorlopend zou worden getoetst, dan zou ontsmetting kunnen 
plaatsvindenn (zie § 5.4.7.7). 

6.3.33 Juridische splitsing 

6.3.3.11 De belastingplichtige splitst 

Algemeen Algemeen 
Eenn verschil van de splitsing ten opzichte van de fusie is dat het vermogen van de 
splitserr na de splitsing over meer dan één rechtspersoon verdeeld is: bij een zuivere 
fusiee zijn er immers ten minste twee verkrijgers, en bij een afsplitsing blijf t de split-
serr bestaan. 

Hetgeenn voor de fusie is opgemerkt in § 6.3.2.1, geldt mutatis mutandis voorde split-
sing.. De belastingplichtige die splitst wordt geacht de vermogensbestanddelen die in 
hett kader van de splitsing overgaan te hebben overgedragen aan de verkrijger(s) 
(art.. 14a, lid 1). In het geval van een geruisloze splitsing treedt de verkrijger met be-
trekkingg tot al hetgeen in het kader van de splitsing wordt verkregen in de plaats van 
dee splitser (art. 14a, lid 2). 

Zoalss ik hiervoor in § 5.4.6 en 5.4.7 heb betoogd kan het verband tussen een schuld 
enn een uitdeling of een terugbetaling van kapitaal niet ongedaan worden gemaakt, 
maarr het verband tussen een schuld en een kapitaal storting of verwerving van aan-
delenn wel. Wanneer bij een splitsing de schuld bij de splitser achterblijft kan mijns 
inzienss echter geen ontsmetting plaatsvinden, ook niet wanneer de aandelen waar 
dee schuld mee houdt naar een verkrijger worden afgesplitst, omdat er geen vervan-
gingg van activa plaatsvindt. In beginsel gaat vermogen over zonder tegenprestatie 
tenn behoeve van de splitser. De tegenprestatie van de overgang van vermogen be-
staatt immers uit uitreiking van aandelen van de verkrijgers aan de aandeelhouders 
vann de splitser.46 De splitser wordt in beginsel niet gecompenseerd waardoor zijn 
vermogenn afneemt. Toekenning van aandelen aan de splitser vindt slechts plaats bij 
eenn uitzaksplitsing op de voet van art. 2:334e, lid 3, onderdeel a, BW. Die mogelijk-
heidd bestaat wanneer bij de splitsing een NV of BV wordt opgericht waarvan de split-

46.. Art. 2:334e. lid l.BW. De uitzonderingen op deze regel staan in het tweedeen derde lid van dit 
artikel. . 
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serr alle aandelen verkrijgt. Ook in dat geval vindt geen ontsmetting plaats maar gaat 
dee besmetting over op de bij de splitsing verkregen aandelen in de verkrijger. 

Wanneerr de besmette schuld overgaat op een verkrijger, dan moet mijns inziens een 
onderscheidd worden gemaakt tussen de ruisende en de geruisloze splitsing. Bij een 
ruisendee splitsing bestaat er geen verschil ten opzichte van de overdracht van de 
aandelenn met schuldovername buiten het kader van een splitsing of fusie. Dat wil 
zeggenn dat - tenzij een nieuwe besmetting optreedt - de besmetting ongedaan 
wordtt gemaakt. Een nieuwe besmetting zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan wanneer 
eenn verbonden lichaam wordt verworven. Er moet dan zijn voldaan aan de voor-
waardenn van art. 10a, lid 2, onderdeel b (dus: de rente is verschuldigd aan een ver-
bondenn lichaam, de dochter is een verbonden lichaam en het uiteindelijke belang 
respectievelijkk de uiteindelijke zeggenschap van de dochter blijf t (deels) gehand-
haafd).. Overigens zij opgemerkt dat art. 14a, lid 7, bepaalt dat de verkrijger ten op-
zichtee van de splitser als een verbonden lichaam wordt aangemerkt, maar dat zegt 
nietss over de relatie tussen de verkrijger en de dochter. 

Bijj  een geruisloze splitsing treedt de verkrijger van de schuld in de plaats van de 
splitser.. Wanneer de schuld verband houdt met een uitdeling of een terugbetaling 
vann kapitaal kon dit verband bij de splitser al niet ongedaan worden gemaakt, en 
hetzelfdee geldt voor de verkrijger. Ook wanneer de schuld verband hield met een ka-
pitaalstortingg op of verwerving van aandelen in een dochtermaatschappij, die niet 
opp dezelfde verkrijger is overgegaan, vindt mijns inziens echter geen ontsmetting 
plaats.. Het bij de splitsing verkregen vermogen kan - wanneer de verkrijger een NV 
off  BV is- negatiefzijn.47 In dat geval iser in zoverre in elk geval geen sprake van ac-
tivumvervanging,, maar van passivumvervanging (eigen vermogen wordt vervangen 
doorr vreemd vermogen). Wanneer het verkregen vermogen per saldo positiefis, dan 
staatt er weliswaar voor de verkrijger andere activa tegenover de schuld, maar toch 
vindtt m.i. ook dan geen activumvervanging plaats. Bij een geruisloze splitsing (en 
hetzelfdee geldt voor een splitsing) is het de bedoeling dat rekening wordt gehouden 
mett de positie van de splitser. Vanuit de positie van de splitser is er geen sprake van 
activumvervanging,, omdat zijn vermogen alleen wordt verdeeld. Het zou tegen de 
ratioo van de faciliteit en de in-de-plaats-treding ingaan wanneer bij een zuivere 
splitsingg een schuld van de splitser ontsmet zou raken. 

6.3.3.22 De verhangen dochter splitst 

Algemeen Algemeen 
Indienn de belastingplichtige een op de voet van art. 10a, lid 2, onderdeel b, besmette 
leningg heeft, en de verhangen dochter splitst, kunnen dezelfde vragen spelen als bij 
dee juridische fusie (zie § 6.3.3.2). Indien de dochter als splitser optreedt, verkrijgt de 
aandeelhouderr in beginsel aandelen in de verkrijger(s).48 Hierna behandel ik eerst 

47.. Art. 2:334dBW. 
48.. Zie art. 2:334e, lid t. BW (en voor de uitzonderingen: art. 2:334e, leden 2 en 3, BW). 
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gevolgenn wanneer de belastingplichtige een verkrijger is. Vervolgens behandel ik de 
situatiee waarin een verkrijger aandelen aan de belastingplichtige uitreikt. 

DeDe belastingplichtige is de verkrijger 
Wanneerr de belastingplichtige een verkrijger is, treedt het vermogen van de dochter 
inn de plaats van de aandelen die de belastingplichtige in de dochter hield. Evenals bij 
dee juridische fusie meen ik dat indien de dochter in het kader van een juridische fu-
siee verdwijnt met de belastingplichtige als verkrijger, ontsmetting optreedt tenzij de 
winstt op de voet van art. 14a, lid 2. buiten aanmerking blijft . 

DeDe belastingplichtige krijgt aandelen in de verkrijgers 
Diee aandelen treden in de plaats van de aandelen in de splitser (bij een zuivere split-
sing)) of het waardeverlies daarvan (bij een afsplitsing). Net als bij de fusie kan de 
vraagg opkomen of de besmetting van de schuld stand houdt voorzover het belang in 
dee splitser wordt vervangen door een belang in de verkrijger(s). Ook hier geldt dat 
eenn bestaande besmetting gehandhaafd kan blijven, en dat een nieuwe besmetting 
kann ontstaan. 

HandhavingHandhaving van de oude besmetting 
Voorr de splitsing geldt hetzelfde als bij de fusie. Vóór 2001 trad in beginsel ontsmet-
tingg op bij een ruisende splitsing, maar niet bij een geruisloze splitsing. De in-de-
plaats-tredingg werd geregeld in art. 68a, lid 5, Wet IB 1964. Vanaf 2001 wordt de in-
de-plaats-tredingg geregeld in art. 13j, lid 4, onderdeel a. De handhaving van het ver-
bandd tussen de schuld en de verhanging wordt geregeld door art. 13j, lid 2. 

Nieuwee besmetting 
Err kan ook een nieuwe besmetting optreden in verband met de verwerving van de 
aandelenn in de verkrijger(s). Hier geldt hetzelfde als hiervóór met betrekking tot de 
juridischee fusie is opgemerkt. Voor de splitsing gelden overeenkomstige verbonden-
heidsfkties.49 9 

6.3.3.33 De dochter verkrijgt: verwatering 

Indienn de dochter in het kader van een splitsing vermogen verkrijgt, dan kan verwa-
teringg optreden doordat de dochter aandelen uitreikt aan de aandeelhouder van de 
verdwijnenn Daardoor kan een eind komen aan de verbondenheid tussen moeder en 
dochter,, en kan het belang en de zeggenschap van de moeder in de dochter vermin-
deren.. Wanneer de verbondenheid en het belang en de zeggenschap van art. 10a, lid 
2,, onderdeel b, doorlopend zou worden getoetst, dan zou ontsmetting kunnen 
plaatsvindenn (zie § 5.4.7.7). 

49.. Vóór 2001: art. 68a, lid 8, onderdeel c. Wet IB 1964. Vanaf 2001: art. 3.56. lid 5, onderdeel d. Wet 
Vpb.. 1969. 
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6,3.44 Aandelenfusie en bedrijfsfusie 

Indienn een verhangen vennootschap gefinancierd met een op de voet van art, 10a, 
lidd 2, onderdeel b, besmette lening wordt overgedragen in het kader van een aande-
len-- of bedrijfsfusie, dan geldt het volgende. De aandelen die de belastingplichtige in 
hett kader van de aandelen- of bedrijfsfusie verkrijgt, treden op de voet van art. 13i, 
lidd 1. onderdeel b respectievelijk art. 14, lid 1, tweede volzin, in de plaats van de over-
gedragenn aandelen. Voor zoveel nodig bepaalt art. 13i, lid 1, onderdeel b, voorts voor 
dee aandelenfusie dat indien de aandelen een deelneming vormden, de geldlening die 
verbandd hield met de vervreemde aandelen, geacht wordt verband te houden met de 
inn het kader van de aandelenfusie verkregen aandelen. 

Ontsmettingg kan wellicht plaatsvinden doordat niet langer wordt voldaan aan de 
voorwaardee van verbondenheid die in art. 10a, lid 2, onderdeel b, wordt gesteld. In-
dienn de verbondenheid tussen de verhangen dochter en de belastingplichtige voort-
durendd moet bestaan, dan zou de besmetting op de voet van art. 10a, lid 2, onderdeel 
b,, verdwijnen indien de verkrijgende vennootschap niet verbonden is ten opzichte 
vann de belastingplichtige (zie § 5.4.7.7). 

6.44 Voorkoming van dubbele belasting 

Dee door Nederland gesloten verdragen bepalen met een enkele uitzondering50 dat 
Nederlandd een belastingvrijstelling moet verlenen voor de aan een vaste inrichting 
inn de andere verdragsstaat toerekenbare winst. Wanneer geen verdrag voorhanden 
iss geeft Nederland voorts een vrijstelling voor de aan buitenlandse vaste inrichtingen 
toerekenbaree winst op de voet van art. 31-35 van het Bvdb 2001. Volgens vaste juris-
prudentiee wordt de aan een buitenlandse vaste inrichting toerekenbare winst op de-
zelfdee wijze berekend als de winst van een Nederlandse vaste inrichting van een bui-
tenlandsee belastingplichtige, met toepassing van de Nederlandse belastingwetge-
vingg derhalve, zij het dat die winst wordt berekend in de valuta waarin de buiten-
landsee fiscus de winst berekent.51-52 Dat betekent dat in beginsel ook art. 10a wordt 
toegepastt bij de berekening van de aftrekwinst, nu art. 10a ook wordt toegepast bij 
dee berekening van de winst van een Nederlandse vaste inrichting van een buiten-
landsee belastingplichtige. Men denke hierbij aan de volgende situaties: 

50.. Op grond van het Slotprotocol Ad Artikelen 2 tot 8 bij het Verdrag tussen Nederland en Zwitser-
landd van 12 november 1951,Trb. 1951,148, mag Nederland de evenredige verrekeningsmethode 
toepassen.. Ook wanneer die methode wordt toegepast (zie de Besluiten van 10 mei 1955, 
BNBB 1955/195 van 24 december 1997, BNB 1998/76 en van 20 mei 1998. BNB 1998/239) moet 
echterr de aftrekwinst worden vastgesteld, omdat dit één van de twee limieten vormt bij deze me-
thode. . 

51.. HR 27 april I960, BNB 1960/161, HR4 mei 1960, BNB 1960/163 en 165, HR 10 maart 1993, 
BNBB 1993/209 en HR 5 december 2003, BNB 2004/139. 

52.. Vgl. § 2.2.1 van het Besluit van 13 april 2004. nr. IFZ 2004/236M (Syllabus Vrijstelling. Verreke-
ning,, Verliescompensatie Internationaal Belastingrecht), onder kopje 'Vaststelling buitenlandse 
winstt volgens Nederlandse grondslagen'. 
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-- tot het vermogen van een vaste inrichting behoren aandelen in een dochtermaat-
schappij,, waaraan de belastingplichtige een kapitaalstorting is schuldiggebleven 
(art.. 10a, lid 1); 

-- de belastingplichtige heeft een lening opgenomen ter verwerving van (of storting 
op)) aandelen in een verbonden lichaam, die tot het vermogen van de vaste inrich-
tingg worden gerekend (art. 10a, lid 2. onderdeel b); 

-- tot het vermogen van de vaste inrichting behoort een schuld aan een verbonden 
lichaam,, dat die lening heeft gefinancierd met een kapitaalstorting van haar in 
Nederlandd gevestigde moedervennootschap (art. 10a, lid 2, onderdeel c). 

Wanneerr art. 10a ook wordt toegepast bij de berekening van de aftrekwinst, dan gaat 
hett effect van de aftrekbeperking goeddeels teniet. De aftrekbeperking voorkomt in 
datdat geval immers niet alleen dat de generale winst wordt verminderd, maar ook dat 
dee aftrekwinst wordt verminderd. Met andere woorden: art. 10a zorgt er voor dat de 
schuldd geen invloed heeft op de in Nederland verschuldigde belasting. De rente zal in 
veell  gevallen echter wel aftrekbaar zijn in de situsstaat. Belastingplichtigen kunnen 
daaromm schulden construeren om de buitenlandse belastinggrondslag te eroderen, 
zonderr gevolgen voor de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting.53 Men 
kann zich afvragen of de ratio van art. 10a vordert dat - in afwijking van de hiervóór 
genoemdee jurisprudentie - de aftrekbeperking niet geldt bij de berekening van de 
aftrekwinst.. Het antwoord op deze vraag kan van twee kanten worden benaderd: 
vanuitt doel en strekking van art. 10a, en vanuit de ratio van de hiervóór genoemde 
jurisprudentiee over de berekening van de aftrekwinst. 

Mett betrekking tot doel en strekking van art. 10a is het van belang dat deze bepaling 
eenn codificatie vormt van de in § 3.2 behandelde jurisprudentie. Op grond van deze 
jurisprudentiee kon de aftrek van rente worden geweigerd wanneer was voldaan aan 
tweee voorwaarden (zie § 3.2.5): 
1.. het samenstel van rechtshandelingen niet of slechts in ondergeschikte mate 

wordtt ingegeven door zakelijke doeleinden althans dat in dat samenstel rechts-
handelingenn zijn begrepen die voor het bereiken van die doeleinden geen beteke-
niss hebben en die zouden leiden tot een willekeurige en voortdurende verijdeling 
vann deze heffing, en 

2.. de renteaftrek zou leiden tot strijd met doel en strekking van de wet; daarvan is 
geenn sprake indien de rente (al dan niet middellijk) is belast met Nederlandse in-
komsten-- of vennootschapsbelasting, of een buitenlandse heffing die naar Neder-
landsee maatstaven redelijk is. 

Hett is twijfelachtig of aan het eerste vereiste is voldaan. Het verijdelingsmotief ziet 
mijnss inziens op de verijdeling van vennootschapsbelasting, hetgeen hier niet aan de 

53,, Tevens kan daarbij heffing van dividendbelasting worden voorkomen (immers, op de voet van 
art.. 10a besmette rente wordt niet geherkwalificeerd). Dat kan uiteraard ook wanneer de rente 
niett aan een buitenlandse vaste inrichting wordt toegerekend. Dit gevolg acht ik echter niet van 
belangg bij de heffing van vennootschapsbelasting. Eventueel misbruik zal zonodig moeten wor-
denn bestreden in de Wet op de dividendbelasting 1965, en niet door de wijze van voorkoming in 
dee vennootschapsbelasting. Een andere vraag is of het ontgaan van dividendbelasting een zake-
lijk ee overweging in de zin van art. 10a kan zijn. Zie daarover § 5.3.7.4, punt 9. 
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ordee is (immers, de buitenlandse belasting wordt verijdeld, niet de Nederlandse). 
Daarentegenn kan men menen dat het ontgaan van buitenlandse heffing niet als zake-
lij kk wordt aangemerkt (vgl. § 5.3.7.4, punt 9). Aan de tweede voorwaarde is echter 
niett voldaan: de poging om de generale in Nederland belastbare winst te verminde-
renn door een geconstrueerde renteaftrek kan weliswaar in strijd komen met doel en 
strekkingg van de Wet Vpb. 1969, maar de poging om de buitenlandse heffingsgrond-
slagg te verminderen zonder dat er een effect op de heffing in Nederland plaatsvindt, 
iss niet in strijd met doel en strekking van de Wet Vpb, al dan niet in samenhang met 
dee regels ter voorkoming van dubbele belasting beschouwd. De uitholling van de 
buitenlandsee belastinggrondslag rechtvaardigt mijns inziens dan ook niet dat de mi-
tigeringg van het effect van de aftrekbeperking door de aftrek ter voorkoming van 
dubbelee belasting, ongedaan zou worden gemaakt door art. 10a niet toe te passen bij 
dee berekening van de aftrekwinst. Het ontgaan van buitenlandse heffing mag dan 
wellichtt geen reden zijn om het ontgaan van Nederlandse heffing te sanctioneren, 
hethet is geen reden om het ontgaan van buitenlandse belastingen te bestrijden door de 
heffingg van Nederlandse vennootschapsbelasting te verhogen. 

Voorr wat betreft de ratio van de jurisprudentie over de berekening van de aftre-
kwinst,, waarin is geoordeeld dat de aftrekwinst naar Nederlandse maatstaven wordt 
berekend,, geldt het volgende. De gedachte achter deze arresten is dat een vrijstelling 
wordtt verkregen tot het bedrag van de vennootschapsbelasting dat toerekenbaar is 
aann de buitenlandse vaste inrichting.54 Omdat volledig aansluiting wordt gezocht bij 
dee Nederlandse belastinggrondslag, en niet bij de buitenlandse grondslag, meen ik 
datt de ratio van de jurisprudentie over de berekening van de aftrekwinst evenmin 
rechtvaardigtt om art. 10a buiten toepassing te laten bij de berekening van de aftre-
kwinst. . 

Eenn bijzonder geval is de toepassing van art. 15ac, lid 5. Deze bepaling is geschreven 
voorr de situatie waarin een fiscale eenheid een vaste inrichting heeft, en tot het ver-
mogenn van de vaste inrichting een schuld aan een gevoegde vennootschap behoort. 
Inn dat geval wordt - kort gezegd - voor de berekening van de aftrekwinst uitgegaan 
vann de situatie dat er geen fiscale eenheid bestaat. Dat betekent dat, wanneer 
art.. 10a van toepassing zou zijn op de lening - de rente de aftrekwinst in beginsel 
niett beïnvloedt. In de laatste volzin van art. 15ac, lid 5, wordt aangegeven dat bij de 
berekeningg van de aftrekwinst geen rekening mag worden gehouden met art. 10, 
lidd 1, onderdeel d, maar de wetgever heeft verzuimd ook de andere aftrekbeperkin-
gen,, waaronder art. 10a, te noemen. 

54.. Omdat valuta res uitaten op de lokale valuta niet worden toegerekend aan de vaste inrichting, 
wordenn deze resultaten geëlimineerd door middel van de berekening van het resultaat in die 
lokalee munt {dat wil zeggen de valuta waarin de belasting lokaal wordt berekend, zie HR 5 
decemberr 2003, BNB 2004/139). De aftrekwinst hoeft daarom niet identiek te zijn aan de 
bijdragewinstt (vgl, onderdelen 3,4 en 5.2 van de conclusie van A-C Groeneveld bij BNB 2004/ 
139). . 
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6.55 Thin capitalisation (art. lOd Wet Vpb. 1969) 

Dee rangorde van de bepalingen in de Wet Vpb. 1969 wordt in beginsel bepaald door 
dee volgorde van nummering.55 Art. 10d komt derhalve pas aan bod nadat art. 10a is 
toegepast.. Wanneer de renteaftrek door art. 10a niet wordt aangetast, kan de rente-
aftrekk nog beperkt worden door de toepassing van art. lOd. Wanneer de rente op de 
voett van art. 10a niet aftrekbaar is, wordt de besmette schuld niet als een geldlening 
inn de zin van art. lOd beschouwd (art. lOd, lid 7). De op de voet van art. 10a besmette 
schuldd speelt daarom geen rol bij de beoordeling van de onderkapitalisatie van de 
belastingplichtigee (de lening wordt ook niet als eigen vermogen aangemerkt), en kan 
daaromm niet tot gevolg hebben dat (meer) rente op de overige leningen niet aftrek-
baarr zou zijn op de voet van art. lOd. Een redelijke wetstoepassing vordert dat wan-
neerr een schuld deels besmet is, het besmette gedeelte buiten aanmerking wordt ge-
latenn bij de toepassing van art. lOd. 

6.66 Fiscale beleggingsinstellingen 

Fiscalee beleggingsinstellingen in de zin van art. 28 Wet Vpb. 1969 zijn onderworpen 
aann een nultarief zodat van uitholling van de heffingsgrondslag geen sprake kan zijn. 
Winstdrainagee kan desalniettemin aan de orde zijn wanneer beleggingsinstellingen 
trachtenn de uitdelingsverplichting op de voet van art. 28, lid 2, onderdeel b, Wet 
Vpb.. 1969. jo. art. 2 Besluit beleggingsinstellingen te verlagen, met andere woorden: 
bijj  uitholling van de uitdelingsgrondslag. Ook voor beleggingsinstellingen is art. 10a 
derhalvee van toepassing.56 Tijdens de mondelinge behandeling van art. 10a in de Eer-
stee Kamer is de toepassing van art. 10a op de uitdelingsverplichting van fiscale beleg-
gingsinstellingenn aan de orde gebracht door CDA-fractielid Stevens. Stevens vroeg of 
eenn beleggingsinstelling haar status kon verliezen door toepassing van het voorge-
steldestelde art. 10a. Die bepaling zou er immers toe kunnen leiden dat de beleggingsin-
stellingg tweemaal hetzelfde rentebedrag zou moeten betalen: eerst op basis van de 
leningsovereenkomstt en vervolgens op basis van de uitdelingsverplichting (omdat 
dee besmette rente niet in mindering zou komen op de onder de uitdelingsverplich-
tingg vallende winst).57 De staatssecretaris beantwoordde de vraag als volgt:58 

'Ikk wijs er in de eerste plaats op dat het aantal gevallen dat bij een beleg-
gingsinstellingg het voorgestelde artikel 10a, van toepassing is, gering zal 
zijn.. Dit als gevolg van de voorwaarden van artikel 28, tweede lid, onder-
deell  a, waarin het vreemd vermogen dat een beleggingsinstelling mag aan-
trekkenn is beperkt tot 60% van de waarde van de onroerende zaken en 20% 
vann de waarde van de overige beleggingen. Bij het beperkt aantal gevallen 

55.. Vgl. P.J.J.M. Peeters, Renteaftrektemporisering: is er nog wel sprake van uitstel?, WFR 2002/605, 
§§ 2 en N.M. Cabell en S.F.M. Niekel, Verslag Fiscale conferentie 'Renteaftrek in de vennootschaps-
belasting',, WFR 1997/1858, § 2.1). 

56.. Zie Kamerstukken 1. 1997-1998,24 696, nr. 52b, blz. 7-8. 
57.. Handelingen 1, lOdecember 1996. blz. 10-324. 
58.. Handelingen!, 11 december 1996, blz. 11-453. 
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waarinn artikel 10a toch in beeld kan komen, kan de zakelijkheidstoets en 
voorr de situaties van het tweede lid de compenserende heffing, soelaas 
bieden.. Ik verwacht dan ook dat er zich op dit vlak in de praktijk geen pro-
blemenn zullen voordoen. Voor zover als gevolg van het voorgestelde artikel 
10aa de rente feitelijk niet in aftrek kan worden gebracht, is deze situatie 
doorr belastingplichtige bewust in het leven geroepen. De beleggingsinstel-
lingg zal alsdan uit de beleggingen zelf aan de uitdelingsverplichting moe-
tenn voldoen.' 

Dee staatssecretaris beantwoordt de vraag dus bevestigend. Dat de beleggingsinstel-
lingg een beroep kan doen op de tegenbewijsregeling spreekt vanzelf. Het is overigens 
onduidelijkk hoe in dit verband het Besluit van 8 april 2004, V-N 2004/21.13 moet 
wordenn toegepast (zie § 5.3.7.4. punt 6). In dat besluit wordt goedgekeurd dat rente 
diee onder art. 10a, lid 1, valt, desalniettemin aftrekbaar is (zakelijke overwegingen 
wordenn in dat geval verondersteld aanwezig te zijn) zolang effectief over de rente-
batee een belasting wordt geheven 'die geheel of nagenoeg geheel overeenkomt met 
hett belastingbedrag dat zou voortvloeien uit de aftrekbaarheid van de rentelast'. 
Aangezienn een fiscale belegginginstelling het nultarief geniet, is het belastingbedrag 
vann haar aftrekposten eveneens nihil. Het lijk t echter niet de bedoeling dat een hef-
fingg van nihil in dit geval al als voldoende wordt aangemerkt. Wellicht moet in dit 
gevall  worden aangesloten bij de waarde van het uitstel van heffing dat de participan-
tenn in de beleggingsinstelling genieten. 

6.77 Samenvatting en conclusies 

6.7.11 De fiscale eenheid en art. 10a 

Art.. 15 bevat de fictie dat van gevoegde maatschappijen de vennootschapsbelasting 
wordtt geheven 'alsof er één belastingplichtige is, in die zin dat de werkzaamheden 
enn het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de werkzaamhe-
denn en het vermogen van de moedermaatschappij'. Die fictie heeft tot gevolg dat in-
ternee rechtsverhoudingen en transacties in beginsel worden genegeerd. Bij rente die 
aann een gevoegde maatschappij verschuldigd is. komt art. 10a daarom niet aan de or-
de.. Men zou met andere woorden kunnen zeggen dat deze rente geen rente in de zin 
vann art. 10a vormt. Eveneens worden kapitaalstortingen in of uitdelingen aan een 
gevoegdee maatschappij genegeerd. Deze rechtshandelingen vormen daarom geen 
kapitaalstortingenn of uitdelingen in de zin van art. 10a. 

Art.. 15 heeft geen derdenwerking. Bij de heffing van vennootschapsbelasting van een 
belastingplichtigee die niet tot de fiscale eenheid behoort, worden met elkaar gevoeg-
dee lichamen daarom niet als hetzelfde lichaam aangemerkt. Wanneer een belasting-
plichtigee bijvoorbeeld geld leent van haar grootmoeder om een uitdeling te doen aan 
haarr moedermaatschappij, die niet met haar maar wel met de grootmoeder gevoegd 
is.. dan is niet art. 10a, lid 1, maar art. 10a, lid 2, onderdeel a, van toepassing. 
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Wanneerr een belastingplichtige die deel uitmaakt van een fiscale eenheid voorvoe-
gingsverliezenn wil verrekenen met winsten van de fiscale eenheid, of verliezen van 
naa de voeging wil verrekenen met voorvoegingswinsten, dan moet winstsplitsing 
plaatsvinden.. Daarbij worden positieve en negatieve voordelen ter zake van interne 
rechtsverhoudingenn die niet in de winst van de fiscale eenheid tot uitdrukking ko-
men,, slechts in aanmerking genomen voorzover bij de ene maatschappij een positief 
voordeell  tot uitdrukking komt en ten belope van hetzelfde bedrag bij een andere 
maatschappijj  een negatief voordeel staat. Als gevolg van die regel wordt rente die 
binnenn fiscale eenheid wordt betaald bij beide maatschappijen in aanmerking geno-
men,, mits de rente bij de ene maatschappij aftrekbaar en bij de andere belast zou 
zijn,, als de maatschappijen niet gevoegd zouden zijn. Indien de rente echter bij de 
debiteurr niet aftrekbaar zou zijn op de voet van art. 10a, dan staat er geen correspon-
derendee last tegenover de rentebate, en wordt de rente bij de winstsplitsing niet in 
aanmerkingg genomen. 

6.7.22 Fusie en splitsing en art. 10a 

Dee standaardvoorwaarden voor een gefacilieerde juridische fusie en splitsing ken-
nenn evenals de standaardvoorwaarden voor een fiscale eenheid bepalingen met be-
trekkingg tot winstsplitsing ten behoeve van de verrekening van verliezen over het 
fusie-- of splitsingstijdstip. Hiervoor geldt min of meer hetzelfde als is opgemerkt met 
betrekkingg tot de fiscale eenheid. 

Dee samenloop van art. 10a met de regels met betrekking tot de juridische fusie en 
splitsingg is vooral relevant waar het gaat om de mogelijke ontsmetting van schulden. 
Dee regels met betrekking tot de juridische fusie en splitsing bevatten een aantal fic-
tiess ter voorkoming van claimverlies. Ook de besmetting op de voet van art. 10a wor-
denn door een aantal van die bepalingen bestreken. Zo bepalen art. 14a, lid 2, en 14b, 
lidd 2, dat de verkrijger ten aanzien van het bij de fusie of splitsing verkregen vermo-
genn in de plaats van de splitser respectievelijk verdwijner treedt. Het verband tussen 
dee schuld en de desbetreffende in art. 10a genoemde rechtshandeling wordt daarom 
niett ongedaan gemaakt door een gefacilieerde splitsing of fusie. 

Wanneerr een besmetting op de voet van art. 10a, lid 2, onderdeel b, heeft plaatsge-
vonden,, en de dochtermaatschappij splitst of fuseert, zijn met name de ficties van 
art.. 13j, lid 2 en 13k, lid 2, van belang. Deze ficties houden in dat een geldlening 
waaropp art. 10a, lid 2, van toepassing is en die verband houdt met de aandelen in de 
splitserr of verdwijner, geacht wordt verband te houden met de aandelen die de be-
lastingplichtigee direct na de (ruisende of geruisloze) fusie in de verkrijger(s) heeft. 
Datt fictieve verband geldt zowel bij een ruisende als bij een geruisloze splitsing of fu-
sie.. Hoewel daarmee is vastgelegd dat de schuld ook na de splitsing of fusie verband 
blijf tt houden met de eerdere verhanging, zou ontsmetting wellicht toch kunnen 
plaatsvindenn doordat niet langer wordt voldaan aan de voorwaarde van verbonden-
heidd die in art. 10a, lid 2, onderdeel b, wordt gesteld. 
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Mett betrekking tot de aandelenfusie en de bedrijfsfusie is van belang dat de aande-
lenn die de belastingplichtige in het kader van de aandelen- of bedrijfsfusie verkrijgt 
opp de voet van art. 13i, lid 1, onderdeel b, respectievelijk art. 14, lid 1, tweede volzin, 
inn de plaats treden van de overgedragen aandelen. Voor zoveel nodig bepaalt art. 13i, 
lidd 1, onderdeel b. voorts voor de aandelenfusie dat indien de aandelen een deelne-
mingg vormden, de geldlening die verband hield met de vervreemde aandelen, geacht 
wordtt verband te houden met de in het kader van de aandelenfusie verkregen aan-
delen. . 

6.7.33 Voorkoming van dubbele belasting 

Wanneerr een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt geclaimd voor 
winstt van een buitenlandse inrichting, moet worden bepaald welke winst aan de 
buitenlandsee vaste inrichting kan worden toegerekend. Daarbij geldt als regel dat de 
aann een buitenlandse vaste inrichting toerekenbare winst op dezelfde wijze wordt 
berekendd als de winst van een Nederlandse vaste inrichting van een buitenlandse 
belastingplichtige.. De Nederlandse belastingwetgeving moet daarom worden toege-
past,, en dus ook art. 10a. Noch de ratio van art. 10a, noch de ratio van de jurispruden-
tiee over de berekening van de aftrekwinst rechtvaardigen om art. 10a buiten toepas-
singg te laten bij de berekening van de aftrekwinst. 

6.7.44 Thin capitalisation en art. 10a 

Wanneerr de rente op de voet van art. 10a niet aftrekbaar is, wordt de besmette 
schuldd niet als een geldlening in de zin van art. lOd beschouwd (maar ook niet als ei-
genn vermogen), zodat de op de voet van art. 10a besmette schuld geen rol speelt bij 
dee beoordeling van de onderkapitalisatie van de belastingplichtige. Een redelijke 
wetstoepassingg vordert dat wanneer een schuld deels besmet is, het besmette ge-
deeltee buiten aanmerking wordt gelaten bij de toepassing van art. lOd. 

6.7.55 Fiscale beleggingsinstellingen en art. 10a 

Fiscalee beleggingsinstellingen in de zin van art. 28 Wet Vpb. 1969 zijn onderworpen 
aann een nultarief zodat van uitholling van de heffingsgrondslag geen sprake kan zijn. 
Winstdrainagee kan desalniettemin aan de orde zijn bij uitholling van de uitdelings-
grondslag. . 
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