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HOOFDSTUKK 8 

Rechtsvergelijking g 

8.11 Inleiding 

inn deze studie wordt onderzocht of art. 10a Wet Vpb. 1969 geschikt is om winstdrai-
nagee te bestrijden. In dat kader is ook onderzocht hoe in enige andere jurisdicties 
misbruikk van renteaftrek wordt bestreden. Die vraag is geen hoofdvraag en dit 
hoofdstukk is dan ook niet bedoeld als een representatieve weergave van de bestrij-
dingg van winstdrainage in het buitenland. Veeleer is gepoogd om door onderzoek 
vann andere jurisdicties enkele alternatieven voor onze nationale wetgeving in kaart 
tee brengen. Ik heb gekozen voor twee voorbeeldlanden, de Verenigde Staten1 en 
Duitsland.22 Ik heb daarbij mijn blik met name gericht op de vraag hoe in beide lan-
denn winstdrainage door renteaftrek wordt bestreden. Daarbij zijn de volgende kwes-
tiess aan de orde gekomen: 
-- Welke zijn de voorwaarden voor aftrek van rente van de grondslag van de ven-

nootschapsbelasting? ? 
-- Welke renteaftrekbeperkingen bestaan er? 
-- In hoeverre is van belang dat de leningen zijn opgenomen bij, of gegarandeerd 

door,, verbonden lichamen? 
-- Is de fiscale behandeling van de rente bij de crediteur (bijdrage aan de belasting-

grondslagg en tarief) van belang voor de renteaftrek bij de debiteur? 
-- In hoeverre is van belang voor welke doeleinden de lening is opgenomen? 
-- Zijn er specifieke renteaftrekbeperkingen met betrekking tot onzakelijke (antifis-

cale)) grondslaguitholling? 

1.. Vergelijk P.J. Wattel, die tijdens het Wetenschappelijk symposium 'Vpb op de sofa' op 16 septem-
berr 2004 te Leiden opmerkte dat 'alles wat in Amerika gebeurt vroeger of later ook hier zal gebeu-
ren'.. Dit bracht J.C.M, van Sonderen tot de verzuchting: 'Als hij gelijk heeft, is onze bijeenkomst 
betrekkelijkk zinloos. Als wij weten hoe het daar gebeurt, weten wij hoe het hier in de toekomst 
zall  gebeuren.' 

2.. Voor Duitsland heb ik gekozen aangezien de Duitse wetgeving op vele punten overeenstemt met 
dee Nederlandse belastingwetgeving, zodat het vanuit Nederlands perspectief beter te bevatten is 
enn ook de afwijkingen beter op hun merites kunnen worden getoetst. Vgl. Van Dijck, over de 'pa-
radoxaall  klinkende conclusie (...) dat de relevantie van rechtsvergelijking groter wordt naarmate 
hett bewuste rechtstelsel ons meer nabij is. (...). Alleen indien men zich in de ander kan inleven. 
kann de verwondering over de verschillen een plaats krijgen' (J.E.A.M. van Dijck, Rechtsvergelij-
king.. WFR 2003/6557. blz. 1963/1964). 
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8.2 2 Hoofdstukk 8 / Rechtsvergelijking 

8.22 Verenigde Staten 

8.2.11 Hoofdregel 

Rentee is in beginsel aftrekbaar door vennootschappen op de voet van art. 163(a) US 
Internall  Revenue Code of 1986 (hierna: de Code). Deze bepaling houdt in: 'There 
shalll  be allowed as a deduction all interest paid or accrued within the taxable year 
onn indebtedness'. 

Hetgeenn inform als rente geldt, is echter alleen aftrekbaar als het ook voor fiscale 
doeleindenn als rente wordt aangemerkt. In § 8.2.2 worden kwalificatieproblemen 
behandeld;; daarbij staat het onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermo-
genn centraal. In de daaropvolgende paragrafen worden de belangrijkste renteaftrek-
beperkingenn beschreven, alsmede antimisbruikbepalingen die van toepassing zou-
denn kunnen zijn op renteaftrek door vennootschappen. 

8.2.22 Vreemd vermogen versus eigen vermogen 

Art.. 385(a) van de Code geeft de Secretary of the Treasury de bevoegdheid tot het ge-
venn van 'such regulations as may be necessary or appropriate to determine whether 
ann interest in a corporation is to be treated (...) as stock or indebtedness (...)'. 
Volgenss art. 385(b), kunnen hierbij de volgende factoren een rol spelen: 
'(1)) whether there is a written unconditional promise to pay on demand or on a spe-
cifiedd date a sum certain in money in return for an adequate consideration in money 
orr money's worth, and to pay a fixed rate of interest, 
(2)) whether there is subordination to or preference over any indebtedness of the cor-
poration, , 
(3)) the ratio of debt to equity of the corporation, 
(4)) whether there is convertibility into the stock of the corporation, and 
(5)) the relationship between holdings of stock in thee corporation and holdings of the 
interestt in question.' 

Inn maart 1980 zijn regulations uitgevaardigd. Deze zijn echter ingetrokken in 1983.3 

Momenteell  zijn er geen regulations van kracht. 

Eenn andere relevante wettelijke bepaling is art. 385(c), dat bepaalt dat zowel de ven-
nootschapp die een financieel instrument uitgeeft, als de houders van dat instrument 
(maarr niet de internal RevenueServicel) in beginsel gebonden zijn aan de kwalificatie 
vann dat belang (als kapitaal of schuld) zoals die gekozen wordt door de vennoot-
schap.. Er bestaat een uitzondering voor het geval waarin de houder van het instru-
mentt in zijn belastingaangifte vermeldt dat hij het belang op een andere wijze be-
handelt,, dat wil zeggen afwijkend van de door de uitgevende vennootschap gekozen 
kwalificatie. . 

3.. TD 7920, 1983-2 CB 69. 
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Bijj  gebreke van regulations op de voet van art. 385(a), en van (andere) wettelijke be-
palingenn over de kwalificatie van instrumenten als eigen vermogen of vreemd ver-
mogenn voor belastingdoeleinden, moet men zich verlaten op jurisprudentie over de 
kwalificatiee van eigen respectievelijk vreemd vermogen. Uit die jurisprudentie volgt 
datdat niet de gekozen vorm maar de materiële werkelijkheid doorslagevend is (sub-
stancestance over form). Herkwalificatie van een schuld doet zich eerder voor wanneer een 
leningg is verstrekt door aandeelhouders, vooral wanneer de schulden worden ver-
strektt naar rato van de door hen gehouden aandelen.4 In het bijzonder wanneer de 
crediteurr een gelieerde persoon is, zijn rechters geneigd zeer nauwkeurig te beoor-
delenn of partijen daadwerkelijk de intentie hebben om een schuldverhouding in het 
levenn te roepen. Criteria tot kwalificatie van schulden voor belastingdoeleinden, zijn 
ontwikkeldd in een stroom jurisprudentie. In het arrest-Fin Hay Realty Co.5 bijvoor-
beeld,, werd overwogen (onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie): 

i nn attempting to deal with this problem courts and commentators have 
isolatedd a number of criteria by which to judge the true nature of an invest-
mentt which is in form a debt: (1) the intent of the parties; (2) the identity 
betweenn creditors and shareholders; (3) the extent of participation in 
managementt by the holder of the instrument; (4) the ability of the corpo-
rationn to obtain funds from outside sources; (5) the "thinness" of the capi-
tall  structure in relation to debt; (6) the risk involved; (7) the formal indicia 
off  the arrangement; (8) the relative position of the obligees as to other 
creditorss regarding the payment of interest and principal; (9) the voting 
powerr of the holder of the instrument; (10) the provision of a fixed rate of 
interest;; (11) a contingency on the obligation to repay; (12) the source of 
thee interest payments; (13) the presence or absence of a fixed maturity 
date;; (14) a provision for redemption by the corporation; (15) a provision 
forr redemption at the option of the holder; and (16) the timing of the ad-
vancee with reference to the organization of the corporation.' 

Inn de literatuur zijn de diverse factoren die in de jurisprudentie worden genoemd als 
volgtt gecategoriseerd:6 

1.. de formele rechten en rechtsmiddelen van partijen; 
2.. de zuiverheid van het beweerdelijke motief om een werkelijke schuldverhouding 

aann te gaan (dit is met name relevant bij leningen van aandeelhouders); 
3.. de redelijkheid of de economische realiteit van de lening (idem); 
4.. kenmerken van het eindresultaat die op zichzelf geen werkelijke bewijskracht 

hebben.7 7 

4.. Vgl. Boris 1. Bittker enjames S, Eustice, FED eral income taxation of corporations and shareholders, 
7thh edition. Warren Gorham & Lamont, 2000,2002 (losbladig), biz. 4-41. 

5.. Fin Hay Realty Co. V. US, 398 F2d 694 (3d Cir. 1968). 
6.. Zie Bittker en Eustice, biz. 4-25, die verwijzen naar Plumb, The FED eral Income Tax Significance 

off  Corporate Debt: A Critical Analysis and a Proposal, 26 Tax L. Rev. 369,411-412 (1971). 
7.. Bittker en Eustice, t.a.p., omschrijven dit als volgt: 'those [factors] that are merely rhetorical ex-

pressionss of the result, having no proper evidentiary weight in themselves'. 
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Inn de jurisprudentie van de onderscheidene Amerikaanse gerechtshoven zijn diverse 
doctriness ontwikkeld ter bestrijding van misbruik, alle uitgaande van een substance 
overover form benadering. De volgende doctrines zijn in het bijzonder relevant in de ven-
nootschapsbelasting:8 8 

-- de sham transaction doctrine; 
-- de step transaction doctrine; 
-- de business purpose doctrine; 
-- de economie substance doctrine. 
Dezee doctrines overlappen elkaar waardoor zij lastig van elkaar te onderscheiden 
zijn. . 

Volgenss de sham transaction doctrine wordt de vorm van een transactie voor belas-
tingdoeleindenn genegeerd als sprake is van een sham (vergelijkbaar met een schijn-
handeling).. In dat geval wordt bij de belastingheffing aangeknoopt bij de materiële 
werkelijkheid.. Een transactie kan alleen worden aangemerkt als een sham wanneer 
hett louter vanwege belastingverijdelende motieven als zodanig is vormgegeven.9 Dit 
kann het geval zijn wanneer de rechter van oordeel is dat de belastingplichtige geen 
anderee zakelijke motieven had dan het verkrijgen van fiscale voordelen, en dat de 
transactiee geen economische betekenis had omdat er geen redelijke vooruitzicht op 
enigg voordeel bestond.10 

Uitt jurisprudentie van de Supreme Court blijkt dat volgens de step transaction 
doctrinee met elkaar verband houdende doch formeel te onderscheiden stappen in 
eenn samenstel van rechtshandelingen, niet los van elkaar mogen worden beschouwd. 
Doorr 'linking together all interdependent steps with legal or business significance, 
ratherr than taking them in isolation,' kan de materiële belastingplicht worden ge-
baseerdd 'on a realistic view of the entire transaction'.11 Hoven hebben in dit verband 
driee testen ontwikkeld: de 'binding commitment' test, de 'end result' test en de 'inter-
dependence'' test.12 De 'binding commitment' test leidt ertoe dat rechtshandelingen in 
samenhangg worden behandeld indien ten tijde van de eerste rechtshandeling een 
juridischee verplichting bestond om de latere rechtshandelingen te verrichten. Met de 
'end'end result' test wordt onderzocht of een serie formeel te onderscheiden stappen 
verschillendee onderdelen van een enkele transactie vormen, die van te voren is 
opgezett om een bepaald resultaat te bereiken. Door de 'interdependence' test wor-
denn rechtshandelingen in samenhang behandeld wanneer de verschillende stappen 

8.. ZieJ.E. Rogers en E.P. Lemanowicz. United States, in: Cahiers de Droit Fiscal International Volume 
LXXXVI bb - 2001 - Limits on the Use of Low-Tax Regimes by Multinational Business: Current 
Measuress and Emerging Trends (IFA Cahiers. Volume LXXXVIb) , International Fiscal Association 
2001,biz.. 920. 

9.. Rice's Toyota World, Inc. v. Commissioner, 752 F.2d 89 (4th Cir. 1985), met een verwijzing naar 
Gregoryy v. Heivering, 293 U.S. 465, 469-70 [ 14 AFTR 1191 ](1935). 

10.. Rice's Toyota World, Inc. v. Commissioner, 752 F.2d 89 (4th Cir, 1985). 
11.11. U.S. Supreme Court, Commissioner v. Clark, 489 U.S. 726 (1989), 489 U.S. 726, No. 87-1168. 
12.. Julian P. Kornfeld v. Commissioner oflnternal Revenue, (Kornfeld v. C!R), U.S. 10th Circuit Court 

off  Appeals, No, 96-9016, met een verwijzing naar Associated Wholesale Grocers, Inc. v. United 
States,, 927 F.2d 1517 (10th Cir. 1991. 
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zozeerr van elkaar afhankelijk zijn dat het resultaat van elke rechtshandeling zinloos 
zouu zijn zonder de serie rechtshandelingen te voltooien. 

Volgenss de business purpose doctrine moet worden onderzocht wat de motieven van 
dee belastingplichtige waren om de rechtshandeling aan te gaan. Als het enkele mo-
tieff  een belastingvoordeel is, mag de rechtshandeling worden genegeerd. Als er ook 
eenn bonafide zakelijk motief bestaat, wordt niet afgewogen welk motief doorslagge-
vendd is geweest.13 

Volgenss de economie substance doctrine, worden rechtshandelingen genegeerd wan-
neerr zij voldoende economische realiteit missen. Deze doctrine vereist een objec-
tievee vaststelling van de redelijke mogelijkheid van enig voordeel van de 
rechtshandelingg afgezien van de fiscale voordelen. In het arrest-Rice's Toyota 
World144 werd overwogen dat 'the court may not ignore transactions that have eco-
nomicc substance even if the motive for the transaction is to avoid taxes'. 

8.2.33 Debt/equity ratio 

Zoalss is besproken in § 8.2.2, geeft art. 385(a) van de Code de bevoegdheid aan de 
SecretarySecretary of the Treasury tot het geven van 'such regulations as may be necessary or 
appropriatee to determine whether an interest in a corporation is to be treated (...) as 
stockk or indebtedness (...)*. Als een van de factoren die een rol spelen bij de kwalifi-
catiee mag ook de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen 
vann de vennootschap worden gekozen. Niettegenstaande het feit dat er momenteel 
geenn kapitalisatieregels gelden, kan de verhouding tussen het eigen vermogen en het 
vreemdd vermogen van belang zijn. Ten eerste wordt in de jurisprudentie belang ge-
hechtt aan een eventuele onderkapitalisatie 'to judge the true nature of an invest-
ment'' (zie de in § 8.2.2 geciteerde overwegingen uit het arrest-Fin Hay Realty Co.). 
Eenn excessieve debt/equity ratio is voorts relevant voor de safe haven toets in 
art.. 163(j) van de Code (zie § 8.2.6). 

8.2.44 Tracingrules 

TracingTracing rules zijn regels die renteaftrek verhinderen of beperken in gevallen waarin 
dee gelden zijn aangegaan voor bepaalde omschreven doeleinden. Een aantal relevan-
tee bepalingen wordt hierna opgesomd. 

Art.. 243 van de Code vermindert de belasting die verschuldigd is over beleggingsdi-
videnden.. Art. 246A van de Code beperkt deze reductie in gevallen waarin de beleg-
gingg met vreemd vermogen is gefinancierd, om te voorkomen dat de rente volledig 

13.. Rice's Toyota World. Ine, v. Commissioner. 752 F.2d 89 (4th Cir. 1985). Zie ook Rogers en 
Lemanowicz,, t.a.p., blz. 920. 

14.. Rice's Toyota World, Inc. v. Commissioner, 752 F.2d 89 (4th Cir. 1985). 
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8.2.5 5 Hoofdstukk 8 / Rechtsvergelijking 

aftrekbaarr is terwijl de dividendinkomsten belast worden tegen een lager effectief 
tarief.15 5 

Uitgavenn die verband houden met vrijgestelde inkomsten zijn niet aftrekbaar ter 
voorkomingg van een dubbel belastingvoordeel (art. 265(a)( 1) van de Code). Hetzelf-
dee geldt voor rente van geldleningen ter financiering van obligaties waarvan de ont-
vangenn rente onbelast is (art. 265(a)(2) van de Code), en ter financiering van aande-
lenn van een regulated investment company die vrijgestelde dividenden uitdeelt 
(art.. 265(a)(4) van de Code). 1 let doel van art. 265(2) en (4) van de Code is om aftrek 
vann rente te verhinderen wanneer de rentelasten dienen ter financiering van obliga-
tiess en aandelen die vrijgesteld inkomen genereren. Renteaftrek wordt geweigerd 
totdatt de belastingplichtige de eigendom van zulke obligaties en aandelen heeft 
overgedragen.16 6 

Art.. 279 van de Code verhindert de aftrek van rente voorzover die meer bedraagt dan 
$$ 5 miljoen perjaar op bepaalde schulden die zijn aangegaan om aandelen of vermo-
gensbestanddelenn van een andere vennootschap te verwerven. De renteaftrek wordt 
alleenn geweigerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
-- er is een obligatie uitgegeven om de koopsom te voldoen van aandelen of vermo-

gensbestanddelenn van een andere vennootschap; 
-- de obligatie is achtergesteld; 
-- de obligatie is converteerbaar in aandelen of is onderdeel van een investering die 

eenn aandelenoptie behelst; 
-- de debt/equity ratio bedraagt meer dan twee of de voordelen zijn niet hoger dan 

driemaall  de jaarlijkse rente. 

8.2.55 Verplichte registratie (art. 163(f) van de Code) 

Art.. 163(f) verhindert de aftrek van rente op niet geregisteerde obligaties die wel on-
derr de registratieverplichting vallen. Deze registratieverplichting is van toepassing 
opp elke obligatie met uitzondering van de obligatie die (i) is uitgegeven dooreen na-
tuurlijkee persoon, (ii) onderhands is uitgegeven, (iii ) een looptijd heeft (vanaf uitgif-
te)) van niet meer dan één jaar, of (iv) die aan bepaalde voorwaarden voldoet die ver-
zekerenn dat de obligaties niet zijn verkocht aan een inwoner van de Verenigde Staten 
enn dat de rente buiten de Verenigde Staten is betaald. Deze bepaling is in de wetge-
vingg opgenomen om te voorkomen dat financiële instrumenten aan toonder worden 
gebruiktt om belastingheffing te voorkomen (men denke aan inkomstenbelasting, 
successierechtt en schenkingsrecht) of illegale activiteiten te faciliteren.17 

15.. See David M. Benson and Matthew M. McKenna. Deductibility of Interest and Other Financing 
Chargess in Computing Income, IBFD Bulletin, June/Juiy 1994, biz. 310 e.v., op biz. 312. 

16.. Zie Revenu Ruling 73-602 met betrekking tot art. 265(a)(2) van de Code, over rentelasten van een 
effectenhandelaarr in verband met de verwerving van vrijgestelde obligaties. 

17.. Vgl. Bittkeren Eustice, blz.4-11. 
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Verenigdee Staten a.2.6 

8.2.66 Earnings stripping rules (art. 163(j) van de Code) 

Eenn krachtig wapen in de strijd tegen winstdrainage in de Verenigde Staten is 
art.. 163(j) van de Code. Deze bepaling temporiseert de aftrek van excessieve rente 
diee wordt betaald aan een gelieerde persoon die in de VS niet is onderworpen. De be-
palingg wordt ook wel aangeduid als een 'earnings stripping' bepaling, omdat zij het 
'strippen'' van winsten door het gebruik van veel vreemd vermogen in plaats van ei-
genn vermogen bestrijdt. Zij is in het algemeen van toepassing op vennootschappen 
mett 'excess interest expense' en met een debt/equity ratio van meer dan 1,5.18 De uit-
drukkingg 'excess interest expense' verwijst naar het verschil tussen de netto rentelas-
tenn en de som van 50% van het adjusted taxable income vermeerderd met voortge-
wenteldee excess interest}9 'Adjusted taxable income' betekent - kort gezegd - het be-
lastbaree inkomen zonder rekening te houden met netto rentelasten, netto operatio-
nelee verliezen, afschrijvingen, e.d.20 

Hett bedrag van de 'disqualified interest' is niet aftrekbaar tot het bedrag van de 'excess 
interestinterest expense' en wordt naar volgende jaren voortgewenteld.21 De uitdrukking 
'disqualified'disqualified interest ziet op rente betaald aan een gelieerde persoon (of een ongeli-
eerdee persoon wanneer een gelieerde persoon de lening heeft gegarandeerd), wan-
neerr geen US belasting is geheven bij de ontvanger.22 Rente die onderworpen is aan 
eenn gereduceerd verdragstarief wordt als niet onderworpen beschouwd naar rato 
vann de reductie.23 

Kortt gezegd komt de regeling hier op neer dat renteaftrek geweigerd wordt als: 
-- de debt/equity ratio hoger is dan 1,5:1 is, en 
-- de rentelasten meer dan 50% van het adjusted taxable income bedragen, en 
-- de rente niet onderworpen is in de VS (ook een bronheffing voldoet, voorzover er 

geenn reductie op grond van een verdrag plaatsvindt), en 
-- de rente verschuldigd is aan (of gegarandeerd is door) een gelieerde persoon. 

Volgenss de Internal Revenue Service moet een lening door een gelieerde vrijgestelde 
vennootschapp aan een derde die het geld doorleent aan de Amerikaanse belasting-
plichtige,, beschouwd worden als een directe lening van de gelieerde persoon.24 Ove-
rigenss kunnen op grond van art. 7701 (1) van de Code regels worden vastgesteld over 
dee mogelijkheid van herkwalificatie in doorstroomsituaties (conduit loans).25 

18.. Art. 163(j)(2) van de Code. 
19.. Art. 163(j}(2)(B) van de Code. 
20.. Art. 163(j)(6)(b) van de Code. 
21.. Art. 163(j)(l) van deCode. 
22.. 163(j)(3) van deCode. 
23.. Dit geldt voor het bedrag dat tot het bedrag van de rente in dezelfde verhouding staat als het volle 

tarieff  verminderd met het verdragstarief tot het volle tarief staat (art. 163(j)(5)(B) van de Code). 
24.. Vgl. BittkerenEustice, blz. 4-51, voetnoot 183. 
25.. Vgl. BittkerenEustice. blz. 4-51, voetnoot 184. 
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Dee Amerikaanse belastingautoriteiten hebben recentelijk voorstellen gedaan om 
art.. 163(j) van de code te wijzigen.26 Volgens hen zijn er nog steeds mogelijkheden 
omm op oneigenlijke wijze de Amerikaanse belasting over inkomsten uit Amerikaanse 
activiteitenn te verminderen door het gebruik van leningen van buitenlandse gelieer-
dee venootschappen, en zouden de regels van art. 163(j) moeten worden aange-
scherptt om een einde te maken aan die mogelijkheden. Volgens het voorstel zou de 
safee haven worden geschrapt en zou de drempel van 50% van het adjusted taxable in-
comecome worden verminderd. Het voorstel was als volgt geformuleerd: 

'Sectionn 163(j) would be revised to tighten the limitation on the deductibil-
ityy of interest paid to related persons. The current law 1.5 to 1 debt-to-
equityy safe harbor would be eliminated. The adjusted taxable income 
thresholdd for the limitation would be reduced from 50 percent to 25 per-
centt of adjusted taxable income with respect to disqualified interest other 
thann interest paid to unrelated parties on debt that is subject to a related-
partyy guarantee (hereinafter referred to as 'guaranteed debt'). Interest on 
guaranteedd debt generally would be subject to the current law 50 percent 
off  adjusted taxable income threshold. The indefinite carryforward for dis-
allowedd interest under the adjusted taxable income limitation of current 
laww would be limited to ten years. The 3-year carryforward of excess limi-
tationn would be eliminated.' 

Hett wetsvoorstel werd ingediend bij het Huis van Afgevaardigden, dat het wetsvoor-
stell  echter niet aannam. 

Opp grond van een overeenkomst van de gezamenlijke vergadering van het Huis van 
Afgevaardigdenn en de Senaat ('Joint Conference of House andSenate') moet het Treasu-
ryry Department onderzoek verrichten naar de earnings stripping regels, onder meer 
naarr de effectiviteit van die regels bij de voorkoming van het verschuiven van winst 
vann de Verenigde Staten naar het buitenland. Het resultaat van die studie moet aan-
bevelingenn bevatten en moet uiterlijk 30 juni 2005 aan het Congres worden aange-
boden.277 Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zou het hiervoor genoemde 
voorstell  opnieuw kunnen worden ingediend. 

8.2.77 Voorkoming van een mismatch tussen renteaftrek en inkomsten bij 
rechtshandelingenrechtshandelingen met gelieerde personen (art. 267(a) van de Code) 

Dee related party rule van art. 267(a)(1) van de Code verhindert de aftrek van bepaalde 
verliezenn uit de verkoop of ruil van zaken aan een gelieerde vennootschap. 
Art.. 267(a)(2) van de Code bepaalt dat de aftrek van kosten of rente verschuldigd aan 
eenn gelieerde vennootschap wordt uitgesteld totdat de kosten of renten zijn betaald, 
wanneerr de gelieerde vennootschap het kasstelsel hanteert. Art. 267(a)(3)(A) van de 

26.. 'General Explanations of the Administration's Fiscal Year 2005 Revenue Proposals', te raadplegen 
opp http://www.ustreas.gov/topics/taxes/. 

27.. House Rpt. 108-755 - American Jobs Creation Act 2004. 
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Codee bepaalt dat de minister ('Secretary') door middel van regelgeving het matching 
beginsell  van art. 267(a)(2) van de Code toepast in gevallen waarin de persoon aan 
wiee de betaling wordt gedaan een buitenlander is. In deze regelingen28 is de toepass-
ingg van dit lid beperkt tot bedragen die verschuldigd zijn aan buitenlandse gelieerde 
personenn wier inkomen niet belastbaar is in de VS (omdat het niet samenhangt met 
eenn 'trade or business' in de VS), maar is samengesteld uit rente of andere inkomsten 
diee onderworpen zijn aan bron heffing.29 

Recentt (per 22 oktober 2004) is een bijzondere regeling ingevoegd voor rente ver-
schuldigdd aan bepaalde buitenlandse entiteiten, namelijk foreign personal holding 
companies,companies, controlled foreign corporations en passive foreign investment companies. Af-
trekk van rente die is aangegroeid maar nog niet is betaald, is alleen aftrekbaar in enig 
jaarr vóór betaling, wanneer hetzelfde bedrag in de heffing is begrepen van een Uni-
tedted States person (een onderdaan of inwoner30).31 Hiermee wordt voorkomen dat be-
lastinguitstell  wordt bereikt door rente af te trekken voordat de rente-in komsten be-
lastt zijn. 

8.2.88 Acquisities ter ontgaan of voorkoming van income tax (art. 269 van de 
Code) Code) 

Art.. 269 van de Code bepaalt dat wanneer iemand een vennootschap of vermogens-
bestanddelenn van een andere vennootschap verwerft met als primair doel het ont-
gaann of voorkomen van belasting door middel van een aftrekpost, verrekening of an-
derr voordeel, dat voordeel niet wordt toegekend. Wanneer er overtuigende zakelijke 
redenenn zijn en het vermijden van belastingheffing geen 'principal purpose' is wordt 
hett desbetreffende voordeel wel toegekend.32 Art. 269 is vooral toegepast om de 
voortwentelingg van compensabele verliezen te weigeren na een wijziging van de ei-
gendomsverhoudingen.333 De bepaling is echter ook toegepast om renteaftrek te wei-
geren,, bijvoorbeeld in het arrest-Army Times Sales Co.34 

28.. IRS Notice 89-84,1989-2 CB 402; Regs. § 1.267(a)-3. 

29.. Vgl. Bittkeren Eustice, blz. 5-24/25. 
30.. Volgens art. 7701(a)(30) van de Code is een United States person: '(A) a citizen or resident of the 

Unitedd States, (B) a domestic partnership, (C) a domestic corporation. (D) any estate (other than 
aa foreign estate, within the meaning of paragraph (31)), and (E) any trust if -(i ) a court within the 
Unitedd States is able to exercise primary supervision over the administration of the trust, and (ii) 
onee or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of the 
trust.' ' 

31.. Deze regel is ingevoerd bij de American jobs Creation Act of 2004 en staat in art. 267(a)(3)(B)(i) van 
dee Code. Art. 267(a)(3){B)(ii) geeftt de Secretary de bevoegdheid om regulations uit te vaardigen 
mett bepaalde vrijstellingen. 

32.. Young Auto Parts v Commissioner (1968), TC Memo 1968-160, RIATC Memo P 68160, 27 CCH 

TCMM 778. 
33.. Vgl. Bittker and Eustice, blz. 14-40 e.v., met name blz. 14-46. 
34.. Army Times Sales Co., 35 TC 688 (1961). 
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8.2.99 Arm's length toets (art. 482 van de Code) 

Art.. 482 van de Code voorziet in een 'at arm's length' toets. Het verschaft de minister 
('Secretary')) de bevoegdheid om indien nodig inkomsten, aftrekken, verrekeningen 
enn dergelijke toe te rekenen ofte verdelen over twee of meer gelieerde personen, 
wanneerr zij onderling onzakelijke voorwaarden overeen zijn gekomen.35 Rente die 
wordtt betaald aan een gelieerde persoon is op grond van die bepaling niet aftrekbaar 
voorzoverr die rente niet verschuldigd zou zijn onder zakelijke voorwaarden. Deze 
bepalingg kan worden beschouwd als een 'substance over form' toets.36 

8.2.100 Samenvatting 

Rentee is in beginsel aftrekbaar. Misbruik kan worden bestreden door een substance 
overover form benadering. Als een lening wordt erkend als een lening in substance, dan 
kann de rente nog worden getroffen door een wettelijke aftrekbeperking. Ten eerste 
zijnn er zogenoemde tracing rules, die aftrek weigeren als de inkomsten waarmee de 
rentee verband houdt niet worden belast, of tegen een lager tarief. Voorts zijn er re-
gelss die een mismatch voorkomen op het moment van de aftrek van en de heffing 
overr de rente. In de context van deze studie zijn met name de earnings stripping re-
gelss van belang, aangezien die regels in essentie antiwinstdrainageregels zijn: ze be-
strijdenn het 'strippen' van belastbare inkomsten door buitensporige financiering met 
vreemdd vermogen. Kort gezegd wordt renteaftrek geweigerd wanneer: 
-- de debt/equity ratio meer dan 1,5:1 is, en 
-- de rentelasten meer dan 50% van het adjusted taxable income bedragen, en 
-- de rente niet onderworpen is in de VS (ook een bronheffing voldoet, voorzover er 

geenn reductie op grond van een verdrag plaatsvindt), en 
-- de rente verschuldigd is aan (of gegarandeerd is door) een gelieerde persoon. 

8.33 Duitsland 

8.3.11 hoofdregel 

Volgenss jurisprudentie van het Bundesfinanzhof ('BFH') hebben kapitaalvennoot-
schappenn alleen bedrijfsvermogen en kennen zij daardoor geen privé-sfeer (Privat-
sphare).sphare).3737 In beginsel worden daarom alle uitgaven als bedrijfsuitgaven aangemerkt 
enn in mindering op de winst gebracht. Ook alle rente betaald door kapitaalvennoot-
schappenn is daarom in beginsel aftrekbaar. 

35.. Gedetailleerde regels zijn gegeven in Treasury Regs. § 1.482-2(a). 
36.. Vgl. Herman B. Bouma, The Deductibility of interest Paid by a Domestic Subsidiary to its Foreign 

Parentt Corporation; and to Third Parties on Debt Guaranteed by its Foreign Parent Corporation, 
Hostt Country United States. Tax Management Internationa! Forum, Maart 2004, b!z. 51. 

37.. BFH 4 december 1996,1 R 54/95, BFHE 182.123: BFH 8 juli 1998.1 R 123/97, BFH/NV 1999.269. 
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8.3.22 Vreemd vermogen versus eigen vermogen 

Volgenss vaste jurisprudentie van het Bundesfinanzhof, is een vennootschap in begin-
sell  vrij in de keuze tussen vreemd vermogen en eigen vermogen.38 Aangezien een 
belastingplichtigee het recht heeft om zijn rechtsverhoudingen op te zetten zoals hij 
datdat wenst ('Recht zur freien Gestaltung seiner Rechtsverhaltnisse'), moet de belas-
tingdienstt bewijzen dat de gekozen vorm niet kan worden erkend voor belasting-
doeleinden.39 9 

Eenn hoge debt/equity ratio is op zichzelf geen reden om een schuld als 'verdecktes 
Stammkapital'' aan te merken.40 Het wordt evenmin als misbruik beschouwd.41 In 
uitzonderlijkee gevallen is herkwalificatie niettemin mogelijk. Zie het arrest BFH 1 
septemberr 1982,1 R 52/78, BStBl. 1983 IIS. 147, waarin het Bundesfinanzhof als volgt 
overwoog: : 

'Kapitalgesellschaftenn können grundsatzlich die Höhe der Eigenfïnanzie-
rungg ohne steuerliche Folgen frei bestimmen, da nach der Rechtsprechung 
verdecktess Gesellschaftskapital nur in Ausnahmefallen denkbar ist (...).' 

Bijj  de (her)kwalificatie als lening of kapitaal is beslissend of een verplichting bestaat 
omm de verstrekte gelden terug te betalen.42 Zelfs wanneer een lening volgens het ci-
vielee recht geacht wordt de functie van eigen vermogen over te nemen ('eigenkapi-
talersetzend'],, is dit volgens het Bundesfinanzhof geen reden tot herkwalificatie van 
dee lening.43 

Wegenss gebrek aan succes van de fiscus in de jurisprudentie bij zijn strijd tegen on-
dergekapitaliseerdee vennootschappen, heeft de wetgever de belastingwet gewijzigd. 
Inn 1993 zijn onderkapitalisatieregels geïntroduceerd in art. 8a KStG (zie § 8.3.4). 

8.3.33 Verkapte winstuitdeling Cverdeckte Gewinnausschüttung') 

Rechtshandelingenn tussen gelieerde vennootschappen moeten voldoen aan de arm's 
lengthh toets. Als de overeengekomen voorwaarden afwijken van de voorwaarden die 

38.. Blaurock, Handbuch der Stillen Cesellschaft, 6e dr.. 2003, Verlag Dr. Otto Schmidt KG. Köln. § 23 
Körperschaftsteuer.. blz. 620, randnummer 23.7, en de in voetnoot 2 genoemde jurisprudentie. 

39.. Zie Blaurock, a.w., blz. 620, randnummer 23.8, en de in voetnoot 3 genoemde jurisprudentie. 
40.. BFH 10 december 1975,1 R 135/74, BFHE 117, 467, BStBl 111976. 226. Zie ook BFH 28 oktober 

1964,11 198/62, BStBl. Ill 1965, 119: een debt/equity ratio van 6:1 was geen reden voor 
herkwalificatiee van de schuld. 

41.. BFH 10 december 1975,1 R 135/74, BFHE 117.467. BStBl II1976,226. Zie ook BFH 5 februari 1992. 
11 R 127/90. BStBl. II 1992, 532, waarin werd geoordeeld dat geen debt/equity regel kan worden 
afgeleidd uit art. 42 AO. Zie ook Blaurock, a.w.. blz. 621. randnummer 23.13. 

42.. Zie Blaurock, a.w., blz. 622. randnummer 23.20. Blaurock gebruikt het woord 
'Rückgewahrverbindlichkeit'. . 

43.. BFH 10 december 1975,1 R 135/74, BFHE 117. 467, BStBl 111976. 226. Zie ook Blaurock, a.w., 
blz.. 622, randnummer 23.20. 

263 3 



8.3.4 4 Hoofdstukk 8 / Rechtsvergelijking 

mett derden zouden zijn overeengekomen, dan kan belasting worden geheven over 
dee winst die in zakelijke verhoudingen zou zijn behaald. Het onzakelijk hoge deel 
vann de overeengekomen rente kan op grond van deze regel voor fiscale doeleinden 
wordenn behandeld als een verkapte winstuitdeling. In dat geval is de rente in zoverre 
niett aftrekbaar (art. 8, lid 3, KStG). De rente wordt voor fiscale doeleinden geherkwa-
lificeerdd als dividend en is bij de aandeelhouder voor 95% vrijgesteld op de voet van 
art.. 8b KStG (zie § 8.3.5). Grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde perso-
nenn vallen onder art. 1 AStG, waarin het arm's length beginsel is gecodificeerd. Het 
bepaaltt dat wanneer het belastbaar inkomen wordt verminderd ten gevolge van 
voorwaardenn die niet zouden zijn overeengekomen tussen onafhankelijke derden, 
hett inkomen wordt belast zoals dat zou zijn behaald onder zakelijke voorwaarden.44 

Inn dit kader is voorts van belang dat rente kan worden geherkwalificeerd als een ver-
kaptee winstuitdeling op grond van de Duitse onderkapitalisatieregels (zie § 8.3.4). 

8.3.44 Thin capitalisation (Gesellschafterfremdfinanzierung) 

Vanwegee de nederlaag van de Duitse fiscus in zijn strijd tegen ondergekapitaliseerde 
vennootschappenn (zie § 8.3.2), zijn in 1993 kapitalisatienormen opgenomen in 
art.. 8a KStG.45 Deze regels waren van toepassing vanaf 1 januari 1994. Zij zijn gewij-
zigdd in 2001 en 2004. Tot 2004 leidden deze regels er toe dat rente kon worden ge-
herkwalificeerdd als een verkapte winstuitdeling als - kort gezegd - aan de volgende 
voorwaardenn werd voldaan: 
-- de crediteur was een aandeelhouder of een gelieerde vennootschap die niet on-

derworpenn was in Duitsland46, of een derde die zich kon verhalen op zo'n aan-
deelhouderr of gelieerde vennootschap; 

-- de aandeelhouder hield direct of indirect meer dan 25% van de aandelen; 
-- de debt/equity ratio was hoger dan 1,5:1 (3:1 tot 2001), of de interest was winst-

afhankelijkk (tot 2001 gold een 0,5:1 ratio voor leningen met een winstafhankelij-
kee rente). Voor houdstermaatschappijen gold een safe haven ratio van 3:1 (9:1 tot 
2001). . 

Vastee rente werd niet geherkwalificeerd wanneer de vennootschap kon aantonen dat 
zijj  dezelfde lening (dat wil zeggen met identieke voorwaarden) had kunnen verkrij-
genn van een onafhankelijke derde. 

Aangezienn art. 8a KStG alleen van toepassing was op aandeelhouders of gelieerde 
personenn die niet onderworpen waren in Duitsland, werden vennootschappen met 

44.. Anders dan art. 8, lid 3, KStG, dat slechts ziet op verkapte winstuitdelingen, is art. 2 AStG ook van 
toepassingg op informele kapitaalstortingen (bijvoorbeeld indien een inwoner van Duitstand een 
leningg aan zijn buitenlandse deelneming verstrekt met een onzakelijk lage rente). 

45.. Zie voor een overzicht van de geschiedenis van de totstandkoming van art. 8a KStG: J-D Kramer, 
Thee Deductibility of Interest Paid by a Domestic Subsidiary to its Foreign Parent Corporation; and 
too Third Parties on Debt Guaranteed by its Foreign Parent Corporation, Host Country Germany, 
Taxx Management International Forum, maart 2004, biz. 22-23. 

46.. Tot 2001 bestond in Duitsland een imputatiestelsel en was deze voorwaarde anders geformu-
leerd:: er werd de eis gesteld dat de aandeelhouder niet gerechtigd was tot belastingverrekening. 
Perr 2001 is de wettekst gewijzigd maar de strekking is vrijwel ongewijzigd. 
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eenn buitenlandse aandeelhouder/crediteur ongunstiger behandeld dan vennoot-
schappenn met een Duitse aandeelhouder/crediteur. Daarom oordeelde het HvJ EG in 
dee zaak-Lankhorst-Hohorst47 dat deze bepaling in strijd kwam met de vrijheid van 
vestiging.. In reactie op dit arrest is art. 8a KStC per 2004 gewijzigd. In de huidige ver-
siee is de bepaling van toepassing op alle leningen van aandeelhouders en gelieerde 
partijen,, ongeacht of ze onderworpen zijn aan belastingheffing in Duitsland. Naar 
verwachtingg is de huidige regeling niet in strijd met EC-recht; dit wordt echter door 
sommigee schrijvers betwijfeld.48 Andere wijzigingen houden in dat de bepaling al-
leenn van toepassing is op langlopende schulden, en slechts voorzover de betalingen 
hogerr zijn dan € 250 000. Verder is er een bijzondere regeling getroffen voor de met 
vreemdd vermogen gefinancierde interne verhanging van deelnemingen (zie hierna). 

Vanaff  2004 wordt rente op langlopende schulden geherkwalificeerd als verkapte 
winstuitdelingenn als - kort gezegd - aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
-- de rentebetalingen bedragen meer dan € 250 000; 
-- de crediteur is een aandeelhouder of een gelieerde vennootschap, of een derde 

diee zich kan verhalen op zo'n aandeelhouder of gelieerde vennootschap (volgens 
hett Bundesministerium der Finanzen is deze bepaling alleen van toepassing op le-
ningenn van derden in een back-to-back situatie49); 

-- de aandeelhouder houdt direct of indirect meer dan 25% van de aandelen; 
-- de debt/equity ratio is hoger dan 1,5:1. of de rente is winstafhankelijk. 
Vastee rente wordt niet geherkwalificeerd wanneer de vennootschap kan aantonen 
datdat zij dezelfde lening (dat wil zeggen met identieke voorwaarden) had kunnen ver-
krijgenn van een derde. Ongeacht de debt/equity ratio wordt rente geherkwalificeerd 
alss een verkapte winstuitdeling wanneer de lening afkomstig is van een gelieerde 
persoonn en is opgenomen in verband met de verwerving van aandelen in een 
groepsmaatschappijj  (de minimum regel van € 250 000 is hier niet van toepassing).50 

8.3.55 Rentelasten in verband met vrijgestelde inkomsten 

Tott 2004 waren zakelijke uitgaven in verband ('in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang')) met vrijgestelde inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten uit kapitaal-
belangen)) niet aftrekbaar (art. 3c, lid 1, EStG). Volgens deze bepaling, zoals uitgelegd 

47.. HvJ EG 12 december 2002. C-324/00, Lankhorst-Hohorst, BNB 2003/170. Inmiddels is in de 
zaak-Lasertecc v. FA Emmendingen, aanhangig onder nummer C-492/04, aan het Hvj EG voorge-
legdd of deze regeling eveneens in strijd is met de vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen. 

48.. Zie bijvoorbeeld A. Körner, § 8a KStC n. F. - Darstellung, Gestaltungsmöglichkeiten, 
Europarechtsinkonformitatt - Teil II, IStR 8/2004, blz. 259-264; W. Kessler. K. Eicker and R. Obser, 
Diee Gesellschafter-Fremdfinanzierung im Lichte der Kapitalsverkehrsfreihet, IStR 10/2004, 
b!z.. 325-329 (zie ook de reactie van A. Schnitger, Mögliche Wirkungsgrenzen der Grundfreiheiten 
dess EG-Vertrages am Beispiel des § 8a KStC, IStR 18/2004, b!z. 635-639); J. Sedemund. Steine statt 
Brott oder immer noch europarechtwidrig? - Gedanken zur Neufassung des § 8a KStC, IStR 17/ 
2004,, blz. 595-601. 

49.. Zie Bundesministerium der Finanzen, 15 juli 2004, Cesel!schafter-Fremdfinanzierung(§ 8a KStC), 
IVV A 2 - S 2742a - 20/04, § 4.a, randnummer 20. 

50.. Art. 8a. lid 6, KStG. 
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doorr het Bundesfinanzhof51, werd aftrek alleen geweigerd tot het bedrag van de vrij-
gesteldee inkomsten uit hetzelfde belastingjaar. Indien geen vrijgestelde inkomsten 
ontvangenn waren, kon alle rente worden afgetrokken. Om de aftrekbeperking te ont-
gaann kon men gebruikmaken van de zogenoemde 'ballooning' strategie: het bunde-
lenn van dividenden uit verschillende jaren. De strategie hield in dat winstreserves 
werdenn opgespaard om uit te delen in een jaar waarin er geen of weinig kosten wa-
ren,, zodat de aftrekbeperking geen pijn deed. In andere jaren werd geen dividend 
uitgekeerdd en konden alle kosten worden afgetrokken. Deze handelwijze werd niet 
aiss misbruik in de zin van art. 42 AO aangemerkt (BFH 20 maart 2003,1 R 63/99, 
BFHEE 198, 506, BStBl II 2003, 50; zie § 8.3.6). Vanaf 2004 geldt art. 3c, lid 1, EStC niet 
langerr voor de heffing van vennootschapsbelasting (art. 8b, lid 3 en 5, KStG). Het 
Bundesfinanzhoff  heeft inmiddels een prejudiciële vraag aan het HvJ EG voorgelegd, 
aangaandee de toelaatbaarheid van art. 3c EStG in het licht van de vestigingsvrijheid 
enn de vrijheid van kapitaalverkeer (dit ging over de periode vóór de belastingherzie-
ningg in 2000, toen dit systeem slechts voor buitenlandse deelnemingen gold).52 

Vanaff  2004 zijn dividenden en vervreemdingswinsten van Duitse vennootschappen 
niett langer geheel vrijgesteld. Tegenover de dividenden en vervreemdingswinsten 
wordenn niet-aftrekbare kosten geacht te staan tot een geforfaiteerd bedrag van 5% 
vann de dividenden en vervreemdingswinsten (art. 8b, lid 3 en 5, KStG).53 De aftrek-
beperkingg bestaat ongeacht de daadwerkelijke kosten; het maakt dus geen verschil 
off  in werkelijkheid meer of minder kosten worden gemaakt. De facto wordt derhalve 
95%% van de dividenden en vervreemdingswinsten vrijgesteld, en zijn de werkelijke 
kostenn in verband met dit inkomen aftrekbaar. Deze regel gold reeds vóór 2004 voor 
buitenlandsee dividenden.54 

Vanaff  2004 kan renteaftrek ook geweigerd worden wanneer de lening verband 
houdtt met een verhanging van aandelen binnen de groep (art. 8a, lid 6, KStG; zie 
§8.3.4). . 

51.. BFH 29 mei 1996.1 R 15/94, IR 167/94 en IR 21/95. BFHE 180,410.415 en 422, BStBl 111997, 57, 
600 en 63, BFH 20 maart 2003,1 R 63/99, BFHE 198, 506, BStBl II2003, 50, BFH 14 juli 2004,1 R 17/ 
03. . 

52.. BFH 14 juli 2004.1 R 17/03, IStR 24/2004. blz. 865-867. Het betreft de zaak-Keiler Holding v. FA 
Offenbach/Main-Land,, onder nr, C-471/04 aanhangig bij het HvJ EG. 

53.. Deze 95% vrijstelling geldt ook voor de Gewerbesteuer (lokale ondernemingsbelasting), mits aan 
eenn aantal voorwaarden is voldaan (art. 8, lid 5, GewStC). 

54.. Volgens de uitspraak van het Finanzgericht Hamburg van 29 april 2004, VI53/02 (de zaak is onder 
nummerr 1 R 78/04 voorgelegd bij het BFH) kon deze aftrekbeperking niet worden toegepast op 
deelnemingenn binnen de EU. Zie over deze bepaling O-F Graf Kerssenbrock, In the Wake of 
Lankhorst-Hohorst.. Interfax June/July 2004 (6/7), vo. 32, blz. 306-319. Op blz. 313-315 gaat hij in 
opp de EU-conformiteit van deze bepaling tot 2004. 
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8.3.66 Fraus legis (Gestaltungsmissbrauch) 

Art.. 38 AO55 geeft als algemene regel dat belastingschulden ontstaan zodra het fei-
tencomplex,, waaraan de belastingwetgeving bepaalde gevolgen verbindt, is ont-
staan.. Onder bepaalde omstandigheden worden de gevolgen die de wetgeving aan 
eenn bepaald feitencomplex verbindt echter niet geaccepteerd. Art. 42 AO bepaalt dat 
dee belastingwetgeving niet kan worden ontgaan door kunstmatige constructies die 
inn strijd komen met de uitgangspunten die aan de Duitse belastingwetgeving ten 
grondslagg liggen en die niet worden gerechtvaardigd door zakelijke redenen. Deze 
bepalingg luidt als volgt: 

'Durchh Mifsbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das 
Steuergesetzz nicht umgangen werden. Liegt ein Missbrauch vor, so ensteht 
derr Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgangen an-
gemessenenn rechtligen Gestaltung ensteht.' 

Dee eerste zin houdt in dat de belastingwetgeving niet kan worden ontgaan door mis-
bruikk door middel van een bepaalde juridische vormgeving. De tweede zin, die be-
paaltt dat in het geval van misbruik de gevolgen van een meer adequate juridische 
vormgevingg aan het feitencomplex moeten worden verbonden, is alleen van toepas-
singg als de eerste zin van toepassing is, en niet wanneer een specifieke antimisbruik-
bepalingg van toepassing is.56 

Eenn minderheid van de Duise schrijvers verdedigt het standpunt dat art. 42 AO over-
bodigg is, omdat misbruik al kan worden bestreden door middel van extensieve inter-
pretatiee van de belastingwetten. Anderen menen dat - hoewel bepalingen extensief 
kunnenn worden geïnterpreteerd - deze bepalingen alleen gevolgen kunnen verbin-
denn aan gevallen die nog onder de tekst van de bepaling kunnen worden gebracht, en 
datdat art. 42 AO moet worden toegepast wanneer de belastingwetgeving niet zo kan 
wordenn uitgelegd dat de desbetreffende casus er door wordt bestreken.57 

Hett is niet verwonderlijk dat de vraag onder welke omstandigheden sprake is van 
misbruikk slechts moeizaam kan worden beantwoord. Belastingplichtigen zijn in be-
ginsell  vrij in de wijze waarop zij hun handelen juridisch vormgeven.58 Dus wanneer 
wordtt aanvaardbare belastingontwijking (Steuervermeidung) nu onaanvaardbare 
belastingverijdelingg c.q. misbuikC'Steuerumgehung', of 'miSbrauchlicheTatbestand-
vermeidung')?? Volgens jurisprudentie van het Bundesfinanzhof (BFH 19 augustus 

55.. De AO is vergelijkbaar met de AWR. 
56.. Zie BFH 20 maart 2003,1 R 63/99, BFHE 198, 506, BStBl II 2003, 50, onder dd. 
57.. Zie Tipke/Kruse, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Kommentar zur AO und FCO, deel 1, 

commentaarr op art. 42 AO, randnummer 8. 
58.. Zie Tipke/Kruse, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Kommentar zur AO und FGO, deel 1, 

commentaarr op art. 42 AO, randnummer 3 en de aldaar genoemde jurisprudentie. Zie ook BFH 
200 maart 2003.! R 63/99, BFHE 198, 506, BStBl I! 2003, 50, § l.b): 'Die Rechtsprechung ist Ausd-
ruckk des Crundsatzes. dass das Steuerrecht in der Regel die gewahlte zivilrechtliche Gestaltung 
respektiert.' ' 
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1999,11 R 77/96, BFHE 189,342, BStBI II 2001,43; BFH 20 maart 2003,1 R 63/99, BFHE 
198,, 506, BStBI II 2003, 50), is sprake van misbruik wanneer een juridische vormge-
vingg wordt gekozen die niet adequaat is om het beoogde economische doel te berei-
ken,, die slechts dient om een belastingvermindering te bewerkstelligen en niet kan 
wordenn gerechtvaardigd door bedrijfseconomische of andere niet-fiscale redenen: 

'Einn Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Sin-
nee liegt nach standiger Rechtsprechung des BFH vor. wenn eine rechtliche 
Gestaltungg gewahlt wird, die zur Erreichung des erstrebten wirtschaftli-
chenn Ziels unangemessen ist, der Steuerminderung dienen soil und durch 
wirtschaftlichee oder sonst beachtliche aufêersteuerliche Gründe nicht zu 
rechtfertigenn ist.' 

Inn andere woorden: de keuze van een juridische vormgeving vormt misbruik wan-
neerr zij, grof gesteld, niet kan worden gerechtvaardigd door andere dan fiscale over-
wegingen. . 

Inn mijn onderzoek ben ik geen jurisprudentie tegengekomen waarin de renteaftrek 
doorr een vennootschapsbelastingplichtig lichaam geweigerd werd uit hoofde van 
art.. 42 AO. Uit de jurisprudentie lijk t de conclusie te kunnen worden getrokken dat 
hethet voordeel verbonden van de deelnemingsvrijstelling op grond van verdragen 
('Schachtelprivileg*)) in combinatie met de aftrekmogelijkheid die art. 3c EStG, zoals 
geïnterpreteerdd door het Bundesfinanzhof (namelijk zo dat renteaftrek mogelijk is 
voorzoverr de rente uitsteeg boven het bedrag van de vrijgestelde inkomsten), open 
laat,, niet tot een zodanige belastingontwijking leidt dat de toepassing van art. 42 AO 
gerechtvaardigdd is (zie § 8.3.5). 

Mett het oog op mijn onderzoek is mede van groot belang in hoeverre het gerecht-
vaardigdd is om misbruik te bestrijden met een algemene antimisbruikbepaling, wan-
neerr er een specifieke antimisbruikbepaling bestaat die geschreven is voor de situa-
tiee die zich in het bestreden geval voordoet.59 Jurisprudentie over de samenloop van 
art.. 42 AO en andere antimisbruikbepalingen is daarom zeer relevant. In dat verband 
zijnn diverse arresten van het Bundesfinanzhof van belang waarin in geschil was of 
art.. 42 AO kon worden toegepast in een 'CFC-situatie'. 

Dee Duitse CFC-wetgeving is opgenomen in art. 7 e.v. AStG. Volgens deze regels wordt 
eenn belastingplichtige geacht een uitdeling te hebben ontvangen uit de winst van 
eenn in het buitenland gevestigd lichaam (hierna: het buitenlandse lichaam) wan-
neer,, in het algemeen: 
-- de belastingplichtige, alleen of met andere gelieerde personen, gerechtigd is tot 

meerr dan 50% van het kapitaal of de stemrechten in het buitenlandse lichaam; 

59.. Het is bijvoorbeeld van belang of art, lOaWet Vpb. 1969, dat een codificatie vormt van de juris-
prudentiee op grond van de algemene antimisbruikleerstukken fraus legis en richtige heffing, nog 
noodzakelijkk is na invoering van art. lud Wet Vpb. 1969. 
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-- het buitenlandse lichaam onderworpen is aan een tarief van minder dan 25%, en 
-- het buitenlandse lichaam passief inkomen genereert. 
Alss het buitenlandse lichaam inkomsten met een beleggingskarakter genereert 
('Zwischeneinkunftee mit Kapitalanlagecharakter'), dan zijn de CFC-regels al van toe-
passingg wanneer de belastingplichtige gerechtigd is tot 1% of zelfs minder60 van het 
kapitaall  van het buitenlandse lichaam. 

Alss de CFC-wetgeving van toepassing is, dan wordt de winst van het CFC-lichaam op-
geteldd bij de winst van de Duitse moedervennootschap en wordt de buitenlandse be-
lastingg verrekend. Zodoende wordt het belastingniveau verhoogd tot het Duitse ni-
veau.. Als de moedervennootschap leent van het CFC-lichaam, wordt de renteaftrek 
effectieff  uitgewist door de bijtelling van het fictieve inkomen uit het CFC-lichaam. De 
verdragsbeschermingg die in het verleden op de voet van art. 10, lid 5, AStG werd ver-
leend,, en die er op neer kwam dat de verdragen werden toegepast alsof er een divi-
dendd was uitgedeeld, is met ingang van 2003 geschrapt. 

Dee aanwezigheid van specifieke CFC-regels roept de vraag op of ook de algemene an-
timisbruikbepalingg nog toegepast kan worden om de tussenschuiving van een bui-
tenlandsee passieve vennootschap te bestrijden. Dit probleem is aan de orde gekomen 
inn het arrest BFH 19 januari 2000,1 R 94/97, BFHE 191, 257, BStBl 11 2001. 222. In dit 
gevall  was de belastingplichtige één van de twee aandeelhouders (de andere aan-
deelhouderr was een Duitse accountants- en belastingadviesvennootschap) van een 
inn Ierland gevestigde vennootschap die onderworpen was aan het 1FSC regime ('S*). 
SS sloot een managementovereenkomst met een andere vennootschap ('C), op grond 
waarvann C het management ('Geschaftsführung und Verwaltung') van S verrichtte. 
CC had kantoorruimte gehuurd en personeel in dienst genomen; S had geen kantoor-
ruimtee of personeel. S was passief; haar doel was het beheer van het gestorte kapi-
taal.. De belastingplichtige beriep zich op de vrijstelling van het Iers/Duitse belasting-
verdragg met betrekking tot de door S uitgedeelde dividenden. De Duitse fiscus wei-
gerdee de vrijstelling omdat de tussenschuiving van S misbruik in de zin van art. 42 
AOO vormde. 

Hett Bundesfinanzhof verwees naar vaste jurisprudentie volgens welke de tussen-
schuivingenn van een brievenbusvennootschap in een fiscaal vriendelijke jurisdictie 
geachtt wordt misbruik te vormen als bedrijfseconomische of andere niet-fiscale re-
denenn ontbreken. Het Bundesfinanzhof oordeelde voorts dat art. 42 AO logischerwijs 
voorrangg had op art. 7 e.v. AStG, omdat art. 7 e.v. AStG als gevolg heeft dat de winst 
vann een buitenlandse vennootschap geacht wordt zo spoedig mogelijk te zijn uitge-
deeld,, terwijl de gevolgen van art. 42 AO zich eerder voordoen, namelijk reeds bij uit-
delingg door de onderliggende vennootschap aan de tussengeschoven vennootschap. 
Anderzijdss is art. 7 e.v. AStG een lex specialis ten opzichte van art. 42 AO omdat het 
inn zijn toepassing beperkt is tot laagbelaste passieve inkomsten. Kennelijk, zo meen-
dee het Bundesfinanzhof, beoogde de wetgever slechts om in een dergelijke situatie, 

60.. Indien de buitenlandse vennootschap uitsluitend of nagenoeg uitsluitend passief beleggingsin-
komstenn geniet (art. 7, lid 6, AStG). 
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waarinn een passieve buitenlandse vennootschap wordt tussengeschoven, fictieve 
winstuitdelingenn in aanmerking te nemen. Als gevolg daarvan kon het verwijt van 
misbruikk niet worden gemaakt vanwege de enkele omstandigheid dat een passieve 
vennootschapp wordt tussengeschoven, maar alleen in bijzondere omstandigheden, 
zoalss wanneer sprake is van brievenbusvennootschappen. 

Inn het arrest BFH 20 maart 2003,1 R 63/99, BFHE 198, 506, BStBI 11 2003. 50, oordeel-
dee het Bundesfinanzhof dat het enkele passieve karakter van de werkzaamheden 
vann de tussengeschoven vennootschap de beschuldiging van misbruik niet recht-
vaardigt,, doch slechts de toepassing van CFC-regels oproept. Om daarnaast ook 
art.. 42 AO op te roepen moesten bijzondere omstandigheden bestaan (bijvoorbeeld 
hett gebruik van brievenbusvennootschappen). 

Inn BFH 25 februari 2004,1 R 42/02 ging het om een belastingplichtige, een in Duits-
landd gevestigde AG, die ongeveer twee jaar lang 10% van de aandelen in twee in Ier-
landd gevestigde vennootschappen hield, om te kunnen profiteren van het lagere ven-
nootschapsbelastingtarieff  in Ierland. Volgens het Bundesfinanzhof was dit geen mis-
bruikk in de zin van art. 42 AO. Het Bundesfinanzhof verwees naar zijn eerdere juris-
prudentiee (onder andere naar BFHE 191. 257, BStBI II 2001, 222; zie hiervoor), en zag 
geenn reden om zijn oordeel te herzien. Meer in het bijzonder overwoog het als volgt: 
a.. met betrekking tot de verhouding tussen art. 42 AO en art. 7 e.v. AStC, werd ver-

wezenn naar eerdere jurisprudentie (BFH 20 maart 2003,1 R 63/99, BFHE 198, 506, 
BStBII  II 2003, 50; BFH 20 maart 2003,1 R 38/00, BFHE 198, 514, BStBI II 2002, 819; 
BFHH 23 oktober 2002,1 R 39/01, BFH/NV 2003, 289); 

b.. volgens eerdere jurisprudentie van het Bundesfinanzhof moet een onderscheid 
wordenn gemaakt tussen brievenbusvennootschappen en passieve vennootschap-
pen,, die - hoewel ze passief zijn - een reële functie vervullen; 

c.. binnen de EU moet de jurisprudentie van het Hvj EG in de overwegingen worden 
betrokken.. Volgens deze jurisprudentie (bijvoorbeeld Inspire Art61) is de discri-
minatiee van vennootschappen die inwoner zijn van een andere lidstaat in strijd 
mett de vrijheid van vestiging. Het is daarom nauwelijks te rechtvaardigen om het 
tussenschuivenn van een buitenlandse EG-vennootschap als misbruik te beschou-
wen; ; 

d.. het tussenschuiven van een buitenlandse vennootschap vormt alleen misbruik 
wanneerr dit slechts tijdelijk geschiedt, en als enige doel heeft het ontwijken van 
dee belasting die anders verschuldigd zou zijn geweest. 

Hett Bundesfinanzhof lijk t van mening te zijn datt de antimisbruikbepaling van art. 42 
AOO niet kan worden toegepast wanneer een specifieke antimisbruikbepaling bestaat, 
tenzijj  bijzondere omstandigheden bestaan. Wanneer men deze redeneerwijze zou 
toepassenn op het vraagstuk van de aftrek van aan groepsmaatschappijen betaalde 
rente,, dan zou men tot de conclusie kunnen komen dat art. 42 AO in beginsel - wan-
neerr zich geen bijzondere omstandigheden voordoen - niet kan worden toegepast, 
gegevenn de thin capitalisation bepalingen. 

61.. Hvj EG 30 september 2003, C-167/01, Inspire Art Ltd. 

270 0 



Conclusies s 8.4 4 

8.3.77 Samenvatting 

Rentee is in beginsel aftrekbaar. De twee belangrijkste bepalingen die renteaftrek be-
perkenn zijn de thin capitalisation regels van art. 8a KStG en het niet-aftrekbare forfait 
vann 5% van de dividenden en vermogenswinsten op de voet van art. 8b, lid 3 en 5, 
KStG.. Ten gevolge van de forfaitbenadering komt art. 8b, lid 3 en 5, KStG de facto 
neerr op een vrijstelling van 95% van de dividenden en vermogenswinsten, terwijl de 
werkelijkee kosten in verband met deze opbrengsten aftrekbaar blijven. Als enige 
daadwerkelijkee aftrekbeperking blijf t daarom art. 8a KStG over. Deze bepaling voor-
ziett in een herkwalificatie van rente als een verkapte winstuitdeling wanneer - kort 
gezegdd - aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
-- de rentebetalingen bedragen meer dan € 250 000; 
-- de crediteur is een aandeelhouder of een gelieerde vennootschap, of een derde 

diee zich kan verhalen op zo'n aandeelhouder of gelieerde vennootschap; 
-- de aandeelhouder houdt direct of indirect meer dan 25% van de aandelen; 
-- de debt/equity ratio is hoger dan 1.5:1, of de rente is winstafhankelijk. 
Vastee rente wordt niet geherkwalificeerd wanneer de vennootschap kan aantonen 
datdat zij dezelfde lening (dat wil zeggen met identieke voorwaarden}  had kunnen ver-
krijgenn van een derde. Een bijzondere regeling geldt wanneer de lening afkomstig is 
vann een gelieerde persoon en is opgenomen in verband met de verwerving van aan-
delenn in een groepsmaatschappij: de rente wordt dan ongeacht de debt/equity ratio 
geherkwalificeerd. . 

Volgenss art. 42 AO mag de belastingwetgeving niet worden ontgaan door kunstma-
tigee constructies die in strijd komen met de uitgangspunten die aan de Duitse belas-
tingwetgevingg ten grondslag liggen. In mijn onderzoek ben ik geen jurisprudentie 
tegengekomenn waarin de renteaftrek door een vennootschapsbelastingplichtig li -
chaamm geweigerd werd uit hoofde van art. 42 AO. Het Bundesfïnanzhof lijkt van me-
ningg te zijn dat de antimisbruikbepaling van art. 42 AO niet kan worden toegepast 
wanneerr een specifieke antimisbruikbepaling bestaat, tenzij bijzondere omstandig-
hedenn bestaan. Wanneer men deze redeneerwijze zou toepassen op het vraagstuk 
vann de aftrek van aan groepsmaatschappijen betaalde rente, dan zou men tot de con-
clusiee kunnen komen dat art. 42 AO in beginsel - wanneer zich geen bijzondere om-
standighedenn voordoen - niet zou kunnen worden toegepast, gegeven de thin capi-
talisationn bepalingen. 

8.44 Conclusies 

Inn zowel de Verenigde Staten als Duitsland is rente in beginsel aftrekbaar. 

Inn de Verenigde Staten wordt winstdrainage bestreden met gedetailleerde regelge-
ving,, die voorkomt dat rente wordt afgetrokken wanneer er geen belastbare bate te-
genoverr staat, wanneer er een mismatch bestaat tussen het moment van de aftrek 
vann en de heffing over de rente, of wanneer sprake is van het 'strippen' van inkom-
stenn door middel van overmatige financiering met vreemd vermogen. De earnings 
strippingstripping regels zijn alleen van toepassing wanneer de rente verschuldigd is aan of 
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gegarandeerdd is door een gelieerde persoon. Kennelijk bestaat er geen behoefte aan 
algemenee antimisbruikbepalingen. Misbruik kan wel worden bestreden met com-
monmon law doctrines, op grond waarvan herkwalificatie kan plaatsvinden door een sub-
stancestance over form benadering. Belastingverijdeling of ontwijking kan ook een criteri-
umm zijn bij een specifieke aftrekbeperking (bijvoorbeeld art. 269 van de Code). 

Inn Duitsland wordt winstdrainage door renteaftrek voornamelijk bestreden door 
thinn capitalisation regels. Deze zijn alleen van toepassing wanneer de crediteur een 
aandeelhouderr of gelieerde persoon is, of een derde die zich op zo'n aandeelhouder 
off  gelieerde persoon kan verhalen. Renteaftrek wordt ook geweigerd (dat wil zeggen 
dee rente wordt geherkwalificeerd als een verkapte winstuitdeling) wanneer een le-
ningg van een gelieerde persoon wordt opgenomen in verband met de verwerving 
vann aandelen in een groepsvennootschap. Er bestaat een algemene antimisbruik-
bepaling;; deze lijk t echter van gering belang bij de renteaftrek in de vennootschaps-
belasting. . 
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