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HOOFDSTUKK 9 

Toekomst t 

9.11 Inleiding 

Dee renteaftrekbeperkingen hebben reeds bij invoering weerstand opgeroepen en 
velee malen is gepleit voor afschaffing van de 'lappendeken' van aftrekbeperkingen, 
voorall  bij invoering van elke nieuwe aftrekbeperking, met name bij invoering van 
art.. 10, lid 1, onderdeel d (hybride leningen; zie § 2.5.3) en bij art. lOd (thin capitali-
sation;; zie § 2.6),1 Sinds de invoering van art. 10a Wet Vpb. 1969 is vooral vanuit we-
tenschappelijkee zijde enkele malen het pleidooi herhaald om het onderscheid tussen 
eigenn en vreemd vermogen af te schaffen. Van de zijde van het Ministerie van Finan-
ciënn zijn geen geluiden vernomen die wijzen op een mogelijke opheffing van het on-
derscheidd tussen eigen en vreemd vermogen of van de zogenoemde lappendeken. 
Alss op afzienbare termijn een wijziging van de renteaftrekbeperkingen valt te ver-
wachtenn dan zal dat waarschijnlijk geschieden bij de aangekondigde wijziging van 
dee Wet Vpb. 1969 per 2007. Mogelijk zullen uiteindelijk ook Europese ontwikkelin-
genn tot een wijziging leiden. 

Hiernaa zal ik eerst in § 9.2 een aantal relevante ontwikkelingen sinds de invoering 
vann art. 10a aangeven. Daarna zal ik in de volgende paragrafen (§ 9.3 t/m 9.6) de mo-
gelijkee inhoud van toekomstige wijzigingen beschrijven. Ik besluit met een conclusie 
(§9.7). . 

9.22 Ontwikkelingen 

9.2.11 Aanbevelingen uit het Rapport van de 'Studiegroep vennootschapsbelasting 
inin internationaal perspectief (commissie-Van Rooy): Verbreding en 
verlichting' verlichting' 

Dee 'Studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief' (commis-
sie-Vann Rooy) is ingesteld door het kabinet Paars II om te onderzoeken welke nood-
zakelijkee maatregelen Nederland kon nemen om in internationale verhoudingen een 
aantrekkelijkk vestigingsland te blijven. Op 11 juni 2001 heeft de commissie-Vann Rooy 
haarr rapport 'Verbreding en verlichting' gepresenteerd. In dit rapport wordt een ad-

1.. Na art. 10a Wet Vpb, 1969 zijn voorts nog renteaftrekbeperkingen ingevoerd door art. 8c(door-
stroomlichamen)) en 10b (vergoeding bestaande uit aandelen en dergelijke); zie § 2.7. 
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viess uitgebracht over de wenselijkheid en de mogelijkheid van aanpassingen van op 
bedrijvenn drukkende belastingen in Nederland, mede bezien in relatie tot andere 
landen.. De aanbevelingen met betrekking tot renteaftrekbeperkingen zijn beperkt. 
Mett name is van belang dat maatregelen ter beperking van renteaftrek op hybride 
leningenn zijn voorgesteld.2 Deze voorstellen zijn inmiddels in enigszins gewijzigde 
vormm per 1 januari 2002 opgenomen in art. 10 Wet Vpb. 1969.3 Verder heeft de com-
missie-Vann Rooy onderzocht of de antimisbruikbepalingen in de vennootschap-
belastingg kunnen worden vervangen door generieke bepalingen.4 Die vervanging 
weess zij van de hand omdat dit zou leiden tot rechtsonzekerheid (gelet op de stroom 
vann jurisprudentie die noodzakelijk is om het bereik van die bepaling aan te geven) 
off tot overkill. Het zonder meer afschaffen van antimisbruikbepalingen werd afge-
wezenn als een onrealistisch alternatief, omdat dit tot een uitholling van de grondslag 
zouu leiden. Tot slot is van belang dat in § 6.3 van het rapport werd gezinspeeld op in-
voeringg van 'Common Base Taxation', een gemeenschappelijke belastinggrondslag 
binnenn de EU (zie ook 9.2.4). 

9.2.22 Invoering van regels tegen thin capitalisation 

Zoalss in § 2.6 is beschreven, is bij de invoering van art. 10a wet Vpb. 1969 de intro-
ductiee van kapitalisatienormen uitdrukkelijk van de hand gewezen. Toen in 2004 
alsnogg - in antwoord op de voor de Nederlandse fiscus slecht afgelopen Bosal-zaak5 

-- onderkapitalisatieregels werden geïntroduceerd door invoeging van art. lOd in de 
Wett Vpb. 1969, kwam weer aan de orde of art. 10a Wet Vpb. 1969 zou moeten ver-
vallen.. Dat werd echter door de staatssecretaris van de hand gewezen omdat de af-
trekbeperkingenn van art. 10, lid 1, onderdeel d, 10a en lOd Wet Vpb. 1969 comple-
mentairr zouden zijn en naast elkaar zouden kunnen worden toegepast.6 Dat is uiter-
aardd waar, maar men zou kunnen menen dat door invoering van onderkapitalisatie-
normenn de bestrijding van misbruik via art. 10a Wet Vpb. 1969 minder nijpend zou 
zijnn zodat die laatste bepaling gemist zou kunnen worden. Dat was volgens de 
staatssecretariss niet het geval:7 

'Dee invoering van de thin-capitalisationmaatregel geeft geen aanleiding tot 
hett afschaffen van de andere ren te- aftrekbe perkende maatregelen. Het ge-
bruikk van hybride vermogensvormen of de gekunstelde constructies die 
wordenn bestreden door artikel 10a, kan zich immers ook voordoen bij ven-
nootschappenn die volgens de definitie van artikel lOd niet zijn ondergeka-
pitaliseerd.. Separate bestrijding van deze vormen van grondslaguitholling 
blijftt daarom noodzakelijk.' 

2.. In § 5.3 van het rapport, blz. 43-45. 

3.. Art. IV, onderdeel E, van de Wet van 14 december 2001 tot wijziging van belastingwetten ca. 

(Belastingplann 2002 II - Economische infrastructuur), Stb. 2001. 641. Zie § 2.5.3. 

4.. In § 5.5 van het rapport, blz, 46. 

5.. HvJ EG 18 september 2003, C-168/01, Bosal. Jurispr. blz. 1-9409. 

6.. Kamerstukken 11.2003-2004,29 210, nr. 8, blz. 11 en Kamerstukken II, 2003-2004,29 210, nr. 25, 

blz.. 28. 

7.. Kamerstukken II, 2003-2004, 29210, nr. 25. blz. 28. 

274 4 



Ontwikkelingen Ontwikkelingen 9.2.3 3 

Voorr de handhaving van art. 10a Wet Vpb. 1969 kan begrip worden opgebracht, maar 
datdat neemt mijns inziens niet weg dat wanneer art. 10d Wet Vpb. 1969 goed blijkt te 
werkenn dit een ondersteunend argument kan zijn om art. 10a Wet Vpb. 1969 te 
schrappen.8 8 

9.2,33 Aankondiging nieuw regime vennootschapsbelasting 

Opp 19 februari 2004 gaf staatssecretaris Wijn een gastcollege op de Vrije Universiteit 
mett als titel 'Fiscaal vestigingsklimaat: Nederland blijvend in de kopgroep'.9 In dit 
collegee kondigde Wijn een herziening van de vennootschapsbelasting aan met als 
doell  om de fiscale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Daarbij gaf hij 
onderr meer aan dat: 
-- de gehele of gedeeltelijke gelijkschakeling van eigen vermogen en vreemd vermo-

genn vooralsnog weinig prioriteit had bij de modernisering van de vennootschap-
belastingg (zie ook hierna onder 9.4); 

-- extra voorzichtigheid geboden is bij een intensievere bestrijding van tariefcon-
currentie; ; 

-- de complexiteit van het geheel van antimisbruikbepalingen inherent is aan het 
strevenn misbruik zo precies mogelijk te bestrijden en overkill te vermijden, en dat 
vervangingg door generieke antimisbruikbepalingen weliswaar de overzichtelijk-
heidd bevordert, maar als zeer groot nadeel heeft dat de reikwijdte daarvan weer 
ingevuldd moet worden door de jurisprudentie, en zodoende tot ongewenste onze-
kerheidd voor het bedrijfsleven en overheid leidt. 

Gelett op deze overwegingen valt niet te verwachten dat grote wijzigingen in de af-
trekbeperkingg van art. 10a Wet Vpb. 1969 zullen worden aangebracht. De overwe-
gingg na het derde gedachtenstreepje komt grotendeels overeen met de overwegin-
genn in het rapport van de commissie-Van Rooy (zie § 9.2.1). Hier kan voor wat betreft 
art.. 10a Wet Vpb. 1969 tegenin worden gebracht dat deze bepaling ook al ettelijke 
onduidelijkhedenn bevat10, terwijl de staatssecretaris bovendien toepassing van het 
leerstukk van fraus legis openhoudt11, zodat er ook nu al grote onzekerheid is over de 
vraagg wanneer renteaftrek bestreden wordt. 

Naarr verwachting zal eind 2005 een wetsvoorstel worden ingediend.12 

8.. Zie voor andere argumenten § 10.8. 
9.. Te vinden op de website van het Ministerie van Financiën (http://vpb2007.minfin.nl/), 
10.. Bijvoorbeeld door het gebruik van vage begrippen, zoals 'belang' en 'aanwending van vermogen', 

enn doordat in veel gevallen onduidelijk is of aan de zakelijkheidstoets is voldaan. 

11.. Zie onderdeel 3.3.5. 

12.. Dat is kennelijk het streven, gelet op de tijdbalk die is gepubliceerd op de website van het Minis-
teriee van Financiën (http://vpb2007.minfin.nl/). 
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9.2.44 Harmonisatie binnen de EU? 

Inn het rapport 'Company Taxation in the Internal market'13 van 23 oktober 2001, 
heeftt de Europese Commissie diverse maatregelen voorgesteld die op kortere of lan-
geree termijn belemmeringen van de interne markt zouden moeten wegnemen. In de 
mededelingg 'Naar een interne markt zonder belastingbelemmeringen'14 van dezelf-
dee datum heeft zij haar beleidsvoornemens in dit verband kenbaar gemaakt. Een van 
dee voorgestelde maatregelen is het invoeren van een gemeenschappelijke heffings-
grondslagg voor de vennootschapsbelasting. Het pleidooi voor zo'n gemeenschappe-
lijkee grondslag is herhaald in een mededeling van de Commissie van 24 november 
2003.155 Volgens de Commissie kunnen echte interne marktomstandigheden alleen 
wordenn gecreëerd met een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag 
voorr de vennootschapsbelasting op de activiteiten van de ondernemingen in de ge-
helee EU.16 Voor het MKB wordt voorgesteld om te komen tot Home State Taxation, 
hetgeenn kort gezegd inhoudt dat de winst van internationale ondernemingen wordt 
berekendd volgens de regels van de lidstaat waar de moedermaatschappij of het 
hoofdkantoorr van de groep zetelt.17 De door de thuisstaat berekende heffingsgrond-
slagg wordt vervolgens op basis van een bepaalde formule (bijvoorbeeld de loonkos-
tenn in de onderscheidene lidstaten) over de lidstaten verdeeld. Deze methode houdt 
inn feite een wederzijdse erkenning van het belastingstelsel van andere lidstaten in. 
Vann harmonisatie is maar in beperkte mate sprake: elke lidstaat handhaaft immers 
zijnn eigen belastingstelsel. Voorts wordt voorgesteld om een heffing op basis van een 
gemeenschappelijkee grondslag te introduceren {Common Base Taxation)}8 De Com-
missiee suggereert dat zou kunnen worden aangesloten bij de winstvaststelling op 
basiss van de IFRS/IAS-verordening.19'20 Daarbij is het voor ondernemingen gunstiger 
wanneerr voor een geconsolideerde gemeenschappelijke grondslag wordt gekozen, 
omdatt in dat geval verliezen en winsten in onderscheidene lidstaten kunnen worden 
verrekend,, en omdat niet wordt geheven over transacties binnen de groep, hetgeen 

13.. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Company Taxation in the Internal market, Com-

missionn Staff Working Paper SEC (2001) 1681, Brussel, 23 oktober 2001, COM(2001 )582. 

14.. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Naar een interne markt zonder marktbelemme-

ringen.. Een strategie voor het verschaffen van een geconsolideerde heffingsgrondslag aan onder-

nemingenn voor de vennootschapsbelasting op hun activiteiten in de gehele EU, Brussel, 23 

oktoberr 2001, COM(2001 )582. 

15.. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Een interne markt zonder belemmeringen op het 

gebiedd van de vennootschapsbelasting - Verwezenlijking, lopende initiatieven en resterende uit-

dagingen,, Brussel, 24 november 2003, COM(2003 )726 (hierna: de 2003 Mededeling). 

16.. Zie de 2003 Mededeling, blz. 4 

17.. Zie 2003 Mededeling, § 4.2. Ook in het rapport en de mededeling uit 2001 werd dit systeem al 

onderzocht. . 

18.. Zie 2003 Mededeling, § 4.3. Ook in het rapport en de mededeling uit 2001 werd dit systeem al 

onderzocht. . 

19.. Verordening (EG) nr, 1606/2002 (PB L 243,11-9-2002). 

20.. Zie 2003 Mededeling, § 4.3. 
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bovendienn transfer pricing discussies voorkomt. Common Base Taxation is verder uit-
gewerktt in een notitie uit 2004 gericht aan de Ecofin-raad.21 In dit geschrift wordt 
gesuggereerdd om aanvankelijk een eenvoudig (of zo men wil: enkelvoudig) systeem 
vann Common Base Taxation, om daarna een geconsolideerd systeem te ontwikke-
len.222 De Ecofin-Raad heeft ingestemd met de instelling van een werkgroep die zich 
overr Common Base Taxation zal buigen. 

Wanneerr gekozen wordt voor Home State Taxation zal Nederland zijn renteaftrek-
beperkingenn in beginsel kunnen handhaven, althans voor wat betreft de heffing over 
winstenn van (groepen van) ondernemingen waarvan de moedermaatschappij res-
pectievelijkk het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. Wanneer gekozen wordt 
voorr Common Base Taxation is het vooralsnog uiteraard onvoorspelbaar onder welke 
voorwaardenn renteaftrek mogelijk zal zijn. 

9.33 Forfaitaire winstberekening 

Wanneerr het winstbegrip verlaten wordt als heffingsgrondslag, dan speelt de aftrek-
baarheidd van rente geen rol meer. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gekozen voor 
eenn heffing over loonkosten, omzet, activa, of een combinatie van deze factoren. Zo'n 
heffingg zou kunnen worden gerechtvaardigd door het gebruik dat door ondernemers 
wordtt gemaakt van de publieke investeringen, zoals infrastructuur, of zij nu winstge-
vendd zijn of niet. Door de heffingsgrondslag niet te laten bepalen door de werkelijke 
opbrengstenn en kosten, en evenmin de hoeveelheid eigen vermogen of vreemd ver-
mogenn een rol toe te kennen, kan de heffingsgrondslag niet meer worden beïnvloed 
doorr de keuze voor vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen. 

Hett verlaten van het winstbegrip leidt ongetwijfeld tot grote bezwaren bij de toepas-
singg van belastingverdragen, die immers de toerekenbare winst toedelen aan de ver-
dragssluitendee staten. Wellicht kan worden gepoogd dit bezwaar te ondervangen 
doorr in naam de winst te belasten, en bij de berekening van deze winst niet uit te 
gaann van de daadwerkelijk behaalde opbrengsten en toerekenbare kosten maar van 
eenn fictief winstbegrip, waaraan invulling wordt gegeven door een bepaalde formu-
le.. Mijns inziens lost dat het probleem niet op. Weliswaar kan uit het OESO-com-
mentaarr worden afgeleid dat verdragssluitende staten vrij zijn in het bepalen van de 
winst23,, maar daarmee is niet gezegd dat zij ook mogen afwijken van daadwerkelijke 
opbrengstenn en kosten.24 

21.. Commissie van de Europese Gemeenschappen, A Common Consolidated EU Corporate Tax Base, 
Non-Paperr aan de informele Ecofm Raad van 10 en 11 september 2004, 7 juli 2004 (hierna: Non-
Paperr 2004). 

22.. Non-Paper 2004. blz. 2-3. 
23.. OESO-commentaar op art. 7 OESO-modeiverdrag, § 28, vierde volzin. Vgl. onderdeel 7.17 van de 

conclusiee van A-C Wattel voor HR 20 december 2002, BNB 2003/286. 
24.. Vgl. Peter J. Wattel en Otto Marres. Characterization of Fictitious Income under OECD-Patterned 

Taxx Treaties, European Taxation, March 2003, blz. 66 e.v. 
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9.44 Afschaffing onderscheid eigen vermogen en vreemd vermogen 

9,4.11 Gelijke behandeling eigen vermogen en vreemd vermogen 

Inn de literatuur is veelvuldig gepleit voor de afschaffing van het onderscheid tussen 
eigenn en vreemd vermogen (zie § 2.1). Ook in het kader van de geplande herziening 
vann de vennootschapsbelasting per 2007 zijn dergelijke pleidooien gehouden. Een 
vann de grootste pleitbezorgers, Van der Geld, maakte zich tijdens het congres 'De 
Wett VPB op de sofa' sterk voor afschaffing van het onderscheid tussen eigen en 
vreemdd vermogen. Daartoe zou een notitie in OESO-verband moeten worden opge-
steld.255 Ook Meussen betoonde zich een voorstander van deze oplossing.26 Kamp-
schöerr pleitte ervoor om het onderscheid reeds per 2007 af te schaffen door defisca-
liseringg van schulden.27 

Afgezienn van de mogelijkheid om het winstbegrip te verlaten (of het winstbegrip 
doorr andere factoren te laten bepalen dan de werkelijke opbrengsten en kosten, en 
dee hoogte van het eigen vermogen of het vreemd vermogen) zijn er twee mogelijk-
hedenn om het onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen op te hef-
fen.. Dividend kan worden behandeld zoals rente nu wordt behandeld, en vice versa. 
Beidee alternatieven bespreek ik hierna. Ik laat hier de mogelijkheid van aftrek van 
eenn primair dividend of primair rendement (zie ook § 2.1) buiten beschouwing om-
datdat hierdoor geen gelijke behandeling wordt gerealiseerd.28 Die oplossing kan wel-
lichtt de ongelijke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen verzachten, 
maarr voorkomt belastingarbitrage niet. 

Menn zou ook kunnen denken aan een systeem waarin rente aftrekbaar is bij de debi-
teur,, en belast bij de crediteur, en dividend niet aftrekbaar is bij de vennootschap, en 

25.. Zie het verslag van het Wetenschappelijk symposium over de prioriteiten bij de modernisering 
vann de vennootschapsbelasting 2007 van de gezamenlijke fiscale afdelingen van de universiteiten 
inn Nederland en het Ministerie van Financiën op 16 september 2004 te Leiden, 'De Wet Vpb. op de 
sofa'' (te raadplegen via de website van het Ministerie van Financiën (http://vpb20O7.minfin.nl/)) 
opblz.. 14. Zie ook van de hand van JAC. van der Geld, De Wet VPB 2007 vanuit het perspectief 
vann de fiscale wetenschap (antwoorden van prof, dr. J.A.G. van der Geld, Universiteit van Tilburg), 
TFO2004,, biz. 154-158, opblz. 157, en zijn column Dromen vaneen nieuwe vennootschapsbelas-
ting,, WFR 2004/6584. blz. 993-994. 

26.. G.T.K. Meussen, De Wet VPB 2007 vanuit het perspectief van de fiscale wetenschap (antwoorden 
vann prof. dr. G.T.K. Meussen, Radboud Universiteit Nijmegen), TFO 2004, blz. 159-163, op 
blz.. 162-163. 

27.. G.W.j.M. Kampschöer, Vpb 2007 opbouwbaar uit zes (eenvoudige) bouwstenen, WFR 2004/1596, 
blz.. 1503 e.v., op blz, 1504. Zie ook M. Bravenboer en S.C.W. Douma, Verslag van het symposium 
'Dee Wet VPB op de sofa', WFR 2004/6596, blz. 1498 e.v., op blz. 1498, 

28.. Vgl. J. Vleggeert, Naar een (meer) gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen in de ven-
nootschapsbelasting,, WFR 2003/6545, blz. 1482-1487, op biz. 1483. 
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onbelastt bij de aandeelhouder.29 Dit systeem leidt tot financieringsneutraliteit wan-
neerr de effectieve tarieven van de gerechtigde en de vennootschap identiek zijn. Ook 
ditt systeem zal echter tot arbitrage leiden, met name in grensoverschrijdende geval-
len.. Alleen een identieke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen 
voorkomtt dat. 

9.4.22 Rente en dividend aftrekbaar 

Eenn systeem waarin dividend aftrekbaar is leidt ertoe dat per saldo geen vennoot-
schapsbelastingg door de vennootschap verschuldigd is. Alleen de aandeelhouder 
wordtt over de winst belast, wanneer die is uitgekeerd. Vennootschapsbelasting zal 
dann nog slechts worden geheven over de ingehouden winst, en worden teruggege-
venn of verrekend bij uitdeling van de winst, en zal zo feitelijk fungeren als voorhef-
fingfing op de inkomstenbelasting. 

Ditt systeem is weliswaar charmant maar zal in internationale verhoudingen al snel 
opp bezwaren stuiten, met name wanneer Nederland bronstaat is. Nederland zal in 
datdat geval door de vrijstelling voor uitgekeerde winst effectief geen gebruikmaken 
vann de mogelijkheid om belasting over de winst van de uitdelende vennootschap te 
heffen.300 Weliswaar kan Nederland van de aandeelhouder dividendbelasting heffen, 
maarr de verschuldigde dividendbelasting wordt in vele gevallen verminderd inge-
volgee de onderscheidene door Nederland gesloten belastingverdragen. Wil Neder-
landd meer heffen, dan zal het die verdragen moeten trachten aan te passen, hetgeen 
eenn zeer moeizaam proces zal zijn.31 Wil Nederland rente en dividend hetzelfde be-
handelen,, dan zal bovendien een bronheffing op interest moeten worden ingevoerd, 
enn zal ook moeten worden bewerkstelligd dat deze heffing kan worden geëffectu-
eerdd in verdragsrelaties. Verder zal Nederland bij de andere lidstaten een ontheffing 
vann de verplichtingen uit hoofde van de moeder-dochterrichtlijn en de rente- en roy-
altyrichtlijnn moeten bedingen, of het EG-verdrag moeten opzeggen, hetgeen beide 
niett erg reëel lijkt . Dit systeem komt er daarom op neer dat Nederland als bronstaat 
geenn of slechts een gering bedrag kan heffen over de door een Nederlands lichaam 

29.. Griekenland kenr dit systeem (althans, kende dit systeem in elk geval in 2004): zie G.S. Mavraga-
nis.. European Tax handbook 2004. chapter on Greece. Section A (Taxation of companies), IBFD. 
Amsterdam,Amsterdam, 2004, § 1.1, biz. 271. De equalisation tax die in Griekenland wordt geheven over de 
uitdelingg van laagbelaste winsten, vormt een bronbelasting in de zin van de Moeder-dochter-
richtlijnn (HvJ EG 4 oktober 2001, C-294/99, Athinaïki ZythopoiiaAEJurispr. blz. 1-6797; zie ook 
Mavraganis,, a.w„  § 6.3,1, blz. 279). 

30.. Zie ook J.A.G. van der Geld, Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse 
vennootschapsbelasting,, in: Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. Opstellen aangebo-
denn aan prof. mr. D.Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van 
Tilburg,, Kluwer Deventer, blz. 83-93, op blz. 90: 'Het grote probleem van dit alternatief is dat het 
opp gespannen voet staat met het internationaal dominante bronbeginsel. Nederland als bronland 
vann hier gevestigde of hier werkzame lichamen zorgt er in dit alternatief zelf voor dat een sub-
stantieell  deel van de volgens internationale principes aan haar toekomende heffmgsrechten niet 
meerr kunnen worden uitgeoefend. Het lijk t me niet slim om nationaal regels te introduceren die 
zoo indruisen tegen internationaal geldende regels, zodat dit alternatief zichzelf diskwalificeert.' 

31.. Vgl. Vleggeert, t.a.p., op blz, 1483. 
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aann buitenlandse aandeelhouders uitgekeerde winst. Zo'n systeem leidt derhalve 
naarr alle waarschijnlijkheid tot een grote budgettaire derving en zal mogelijk boven-
dienn als oneerlijke belastingconcurrentie worden beschouwd. 

Inn dit systeem zal de bronstaat (dat wil zeggen de staat waarin de vennootschap ge-
vestigdd is) moeten kunnen heffen over de dividenden en interest, om nog belasting-
inkomstenn te genereren over activiteiten binnen zijn territoir. Daarom zal de woon-
staatvann de aandeelhouder of crediteur, om juridische dubbele belasting te voorko-
men,, die dividenden en rente moeten vrijstellen of de bronheffing moeten verreke-
nen.. Als Nederland de woonstaat is, en de bronstaat een ander systeem hanteert 
kunnenn er evenzeer ongewenste situaties ontstaan. Zo is het mogelijk dat in de bron-
staatt de rente aftrekbaar is en dat geen of een geringe bronheffing wordt opgelegd. 
Wanneerr Nederland nu een vrijstelling voor de ontvangen rente biedt, dan ontstaat 
eenn situaties waarin effectief geen of zeer weinig belasting wordt geheven in beide 
landen,, ten gevolge van de omstandigheid dat de systemen van beide landen niet op 
elkaarr aansluiten. Wanneer wordt gekozen voor een verrekeningsmethode is het de 
vraagg of deze methode in lijn is met het Europese recht en zo ja, of het Europese recht 
dwingtt tot een onbeperkte verrekening.32 

9.4.33 Rente en dividend niet aftrekbaar 

Eenn gelijke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen kan ook worden 
gerealiseerdd door rente van aftrek uit te sluiten. Dit systeem is onder andere door 
Vann der Geld33 en Doornebal34 bepleit. Doornebal heeft het over 'assets based profit 
accounting',, dat wil zeggen winstbepaling op basis van de activa die tot het onderne-
mingsvermogenn behoren.35 Beide schrijvers betogen dat het in dat geval voor de 
handd ligt om bij de crediteur een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele be-
lastingg te geven. Doornebal meent dat het voor de hand ligt om niet in aftrek toege-
latenn dividenden en rentevergoedingen bij de ontvanger niet in de heffing te betrek-
ken,, dan wel de aan die dividenden en rentevergoedingen toerekenbare vennoot-
schapsbelastingg door de ontvanger te laten verrekenen met de door hem verschul-

32.. Deze vraag gaat het bestek van dit onderzoek te buiten. Verwezen zij naar onderdeel 4.22 van de 
conclusiee van A-G Wattel voor HR 7 mei 2004, BNB 2004/261, Weber, a.w., blz. 161-162 en 
A.C.CC A C de Graaf, De invloed van het EG-recht op het internationale belastingrecht: beleids- en 
marktintegratiee (diss. EUR 2004), Kluwer 2004. hoofdstuk 8. Zie ook § 7.1.6. 

33.. J.A.G. van der Geld, Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse ven-
nootschapsbelasting,, in: Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. Opstellen aangeboden 
aann prof, mr, D, Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogteraar aan de universiteit van Til-
burg,, Kluwer Deventer, blz. 83-93, op blz. 90-91. Zie verder J.A.G. van der Geld, De Wet VPB 2007 
vanuitt het perspectief van de fiscale wetenschap (antwoorden van prof, dr, J.A.G. van der Geld, 
Universiteitt van Tilburg), TFO 2004. blz. 154-158, op blz. 157, 

34.. J. Doornebal, Renteaftrek in de vennootschapsbelasting, een verdwijnend fenomeen?, NTFR 2002/ 
365. . 

35.. S.A.W.J. Strik, De problematiek van de renteaftrek en de modernisering van de vennootschapsbe-
lastingg 2007, MBB 2004. nr. 10. blz. 306-317, op blz. 312-313. 

280 0 



AfschaffingAfschaffing onderscheid eigen vermogen en vreemd vermogen 9.4.3 3 

digdee belasting.36 Van der Geld suggereert dat zolang de buitenlandse crediteur 
belastt wordt, een tax credit zou kunnen worden verleend aan de debiteur tot het be-
dragg dat de crediteur heeft betaald.37 Dat laatste lijk t in de praktijk niet goed werk-
baar,, althans niet buiten concernverhoudingen, omdat de belastinglast bij de credi-
teurr vaak niet bekend zal zijn. 

Wanneerr de rente bij de ontvanger van de rente is vrijgesteld komt dit systeem neer 
opp een defiscalisering van de rente. Kampschöer gaat een stap verder en pleit voor 
eenn defiscalisering van schulden, hetgeen inhoudt dat ook waardeveranderingen van 
dee lening niet tot de winst worden gerekend.38 Hij noemt als voordelen de eenvoud 
vann het systeem, en de mogelijkheid om hiermee een forse tariefsverlaging te finan-
cierenn (hij schat dit effect op ca. tien procentpunten). 

Cnossen39,, Vleggeert40 en Stevens41 hebben in dit verband (dat wil zeggen de defis-
caliseringg van rente) verwezen naar het door het US Department of Treasury in 1992 
gepropageerdee systeem van de comprehensive business income tax ('CB1T'). Dit 
systeemm is beschreven in een discussiestuk van het US Department of Treasury waar-
inn wordt onderzocht hoe verstoringen door economische dubbele heffing kunnen 
wordenn voorkomen.42 De dubbele economische heffing waarop wordt gedoeld ziet 
opp de cumulatie van vennootschapsbelasting op het niveau van de vennootschap, en 
inkomstenbelastingg op het niveau van de aandeelhouder, met andere woorden: het 
klassiekee stelsel. Anderzijds is het mogelijk om heffing geheel te voorkomen, name-
lijkk wanneer rente wordt betaald aan een vrijgestelde of buitenlandse crediteur. Eén 
vann de verschillende alternatieven die worden onderzocht om economische dubbele 
belastingg te vermijden ofte mitigeren is het genoemde CBIT. CB1T komt erop neer dat 
doorr een vennootschap betaalde rente of dividend niet aftrekbaar is bij de vennoot-
schap,, en niet belast bij respectievelijk de crediteur en de aandeelhouder. 

Hett bezwaar van een systeem waarin rente niet langer aftrekbaar is, is dat investe-
ringenn in Nederland worden afgeremd. Het zal immers duurder worden om in Ne-
derlandd geld te lenen, omdat de rentetarieven niet zullen dalen door de aftrekbeper-

36.. J. Doorneba], Renteaftrek in de vennootschapsbelasting, een verdwijnend fenomeen?. NTFR 2002/ 
365. . 

37.. J.A.G. van der Celd. Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse ven-
nootschapsbelasting,, in: Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. Opstellen aangeboden 
aann prof. mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Til-
burg,, Kluwer Deventer, blz. 83-93, op blz. 90/1. 

38.. G.W.J.M. Kampschöer, Vpb 2007 opbouwbaar uit zes (eenvoudige) bouwstenen, WFR 20O4/1596. 
blz.. 1503 e.v., op blz. 1504. 

39.. S. Cnossen. Om de toekomst van de vennootschapsbelasting in de Europese Unie. WFR 1996/ 
6203,, blz. 871 -905. § 5.4, blz. 898/899. 

40.. Vleggeert, t.a.p., op blz. 1486. 
41.. LG.M. Stevens. Fiscale beleidsnotities 2005, WFR 2004/6593, blz. 1363 e.v.. op blz. 1374-1375. 
42.. The department of the Treasury, Integration of the Individual and Corporate Tax Systems: Taxing 

Businesss Income Once. January 1992 (te raadplegen via http://www.ustreas.gov/offices/tax-poli-
cy/library/integration-paper/). . 
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king.. Dat betekent dat Nederlandse particuliere ondernemers worden belemmerd 
omm hun activiteit in een vennootschapsbelastingplichtig lichaam in te brengen 
(daarmeee verliezen zij namelijk hun renteaftrek). Vennootschappen zullen zelfs nog 
vennootschapsbelastingg verschuldigd zijn wanneer zij - rekening houdend met ren-
tebetalingenn - in een verliessituatie terechtkomen. Buitenlandse investeerders zul-
lenn voorts belemmerd worden om in Nederland te investeren. 

Voortss wordt belastingarbitrage in de hand gewerkt wanneer Nederland niet de 
bronstaatt is (dat wil zeggen de woonplaats van de vennootschap die de rente of divi-
dendenn betaalt) maar de woonstaat van de investeerder. In vele andere staten zal 
rentee immers aftrekbaar blijven. Wanneer Nederland ook een vrijstelling geeft voor 
rentee die door de debiteur in aftrek is gebracht, leidt dit feitelijk tot belastingvrijdom. 
Omm dat te voorkomen kan aan de vrijstelling de voorwaarde worden verbonden dat 
dee rente of dividenden niet in aftrek zijn gebracht door de debiteur respectievelijk de 
vennootschap.. Een nadeel is dat daardoor het verschaffen van grensoverschrijdende 
leningenn wordt belemmerd. Zo'n regeling heeft namelijk tot gevolg dat uit Neder-
landd afkomstige groepsrente altijd vrijgesteld is, zodat de beperking effectief alleen 
voorr buitenlandse rente geldt,44 

9.4.44 Defiscatisering groepsrente 

Wiee spreekt over ongewenste grondslaguitholling door renteaftrek, heeft veelal af-
trekk van rente aan verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen in het vi-
zier.. Juist in groepsverhoudingen spelen immers vaak onzakelijke motieven een rol, 
enn bestaat de neiging om op willekeurige wijze de belastinggrondslag te verminde-
ren.. Dat is dan ook de reden dat de aftrekbeperkingen van art. 10a en lOd, alsmede 
dee temporiseringsbepalingen art. 14a, lid 8, 14b, lid 6, en 15ad, lid 1, Wet Vpb. 1969 
slechtss gelden voor rente die is verschuldigd aan verbonden lichamen en verbonden 
natuurlijkee personen. 

Inn het kader van de wijziging van het vennootschapsbelastingregime per 2007 is 
veelvuldigg gesproken over specifieke bepalingen voor groepsfinanciering. Ik onder-
scheidd ruwweg twee benaderingen bij de invoering van zo'n regeling, die overigens 
simultaann kunnen worden toegepast. 

Dee eerste benadering gaat uit van de wens om grondslagerosie door renteaftrek te 
voorkomen.. Deze benadering is niet gericht op de heffing over de inkomsten, maar 
opp de aftrekkant. De achterliggende gedachte is dat in geval van interne schuldver-
houdingenn belastingarbitrage een grotere rol speelt. In gelieerde verhoudingen 

43.. Evenzo Vteggeert, t.a.p., blz. 1487. 
44.. De vergelijking met HvJ EG 12 december 2002, C-324/00, Lankhorst-Hohorst, BNB 2003/170, r.o. 

28,, dringt zich daarom op. Bedacht moet echter worden dat in dat arrest doorslaggevend was of 
dee ontvanger van de rente voor imputatie (verrekening) van onderliggende Körperschaftsteuer in 
aanmerkingg kwam. Daartoe waren alleen in Duitsland gevestigde aandeelhouders gerechtigd. De 
eiss dat de rente niet in aftrek mag zijn gebracht is echter een objectief criterium. Vermoedelijk is 
datt criterium daarom niet in strijd met het EG-verdrag. 
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wordtt bij de verstrekking van een lening immers niet slechts rekening gehouden met 
hethet rendement op de lening, maar ook met het rendement op de overige belangen, 
zoalss aandelenbelangen. Wanneer een moedermaatschappij geld verstrekt aan een 
dochtermaatschappijj  waarvan zij alle aandelen houdt, doet het er - afgezien van fis-
calee consequenties en eventuele concurrente schuldeisers - immers niet zoveel toe 
off  kapitaal of een lening wordt verstrekt. In deze benadering wordt slechts een rege-
lingg getroffen voor verschuldigde rente, en niet voor ontvangen rente (zie § 9.6.2). 

Inn de tweede benadering wordt een bijzonder regime voor de winst uit bepaalde ac-
tiviteitenn gecreëerd. Dit zal met name geschieden vanuit de wens om het investe-
ringsklimaatt te bevorderen. Daartoe kan worden gekozen voor een bijzonder regime 
voorr bepaalde passieve inkomsten, zoals groepsfinanciering.45 Dit bijzondere regi-
mee kan bestaan uit een lager tarief voor het nettoresultaat van deze activiteiten (zie 
§§ 9.5J, maar ook uit defiscalisering van groepsrente. 

Welbeschouwdd worden, wanneer groepsrente wordt gedefiscaliseerd, beide boven-
genoemdee benaderingen (bevordering investeringsklimaat en voorkomen grondsla-
gerosie)) gecombineerd. Het is immers niet langer mogelijk om de grondslag aan te 
tastenn door renteaftrek, en bovendien is de defiscalisering van groepsrente een alter-
natieff  voor het schrappen van de risicoreserve (art. 15b Wet Vpb. 1969). Actieve on-
dernemingenn zijn vermoedelijk overigens meer gebaat bij de mogelijkheid rente af te 
trekken.46 6 

Eenn voorbeeld van een plan waarbij defiscalisering van groepsrente wordt voorge-
steldd treffen wij aan in het voorstel dat onder de titel 'Een nieuw concept voor 
groepsrente'' is gedaan door Bellingwout en Van der Lande.47 Zij stellen voor 

'omm rente op leningen van verbonden lichamen niet meer aftrekbaar te 
achtenn tenzij de lening door die gelieerde partij is gefinancierd met vreemd 
vermogenn en de rente dus aan een niet gelieerde partij ten goede komt. (...) 
Indienn rente betaald aan verbonden lichamen niet meer in aftrek komt, is 

45.. Zie bijvoorbeeld het betoog van J.W. Bellingwout tijdens het Wetenschappelijkk symposium over 
dee prioriteiten bij de modernisering van de vennootschapsbelasting 2007 van de gezamenlijke 
fiscalee afdelingen van de universiteiten in Nederland en het Ministerie van Financiën op 16 sep-
temberr 2004 te Leiden, 'De Wet Vpb. op de sofa' (een verslag is te raadplegen via de website van 
hett Ministerie van Financiën: (http://vpb2007.minfin.nl/). Bellingwout toont zich een voorstan-
derr van invoering van een beleggingsbox, waarin inkomsten uit mobiel kapitaal tegen een laag 
tarieff  worden belast, maar erkent dat hier mogelijk Europeesrechtelijke bezwaren aan kleven 
(mett name de mogelijkheid van overtreding van het verbod op staatssteun). 

46.. Vgl. Machiel Lambooij, Hoe blijf t Nederland in de kopgroep?, gepubliceerd op de website van 
financiënn (http://vpb2007.minfin.nl/), op 23 augustus 2004, die het van het grootste belang acht 
datt er geen maatregelen worden genomen die Nederland internationaal uit de pas laat lopen, en 
zichh daarom tegen een speciale regeling voor groepsrente keert, die hem 'aan buitenlandse inves-
teerderss moeilijk uitlegbaar (lijkt ) wat betreft de aftrekkanf. 

47.. Jaap Bellingwout en Maarten van der Lande, Een nieuw concept voor groepsrente. gepubliceerd 
opp de website van financiën, (http://vpb2007.minfin.nl/), op 20 juli 2004. 
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hethet consequent dat rente ontvangen van verbonden lichamen niet meer 
wordtt belast. Een uitzondering geldt ook hier in geval de lening aan het 
verbondenn lichaam is gefinancierd met extern ingeleend geld.' 

Dee volgende voordelen worden genoemd: 
-- het vestigingsklimaat wordt verbeterd; 
-- in de veronderstelling dat per saldo een grondslagverbreding resteert, financiert 

dezee wijziging een mogelijke tariefsverlaging; 
-- de vennootschapsbelasting wordt vereenvoudigd, doordat bestaande renteaftrek-

beperkingenn kunnen worden geschrapt; 
-- er zijn geen Europeesrechtelijke bezwaren (geen overtreding van de Code of con-

duct,, geen staatssteun en geen belemmering van de verkeersvrijheden). 
Alss nadelen noemen zij: 
-- belastingnadeel van sommige belastingplichtigen; 
-- een internationale mismatch, omdat in andere landen rentebetaling de grondslag 

well  beïnvloedt; 
-- afbakeningsproblematiek tussen groepsmaatschappijen en derden, en met be-

trekkingg tot de toerekening van externe financiering aan verstrekte groepslenin-
gen. . 

Hett plan komt erop neer dat ontvangen groepsrente onbelast is, tenzij de verstrekte 
leningenn zijn gefinancierd met leningen van een niet verbonden lichaam, en dat ver-
schuldigdee groepsrente niet aftrekbaar is, tenzij die indirect verschuldigd is ('ten 
goedee komt') aan een niet verbonden lichaam. Met andere woorden: rente wordt ge-
defiscaliseerdd voorzover de gelden uiteindelijk afkomstig zijn van binnen de groep; 
wanneerr de leningen indirect met leningen van derden zijn gefinancierd is de rente 
bijj  de ontvanger belast en bij de betaler aftrekbaar. 

Dee reden dat de defiscalisering van groepsrente niet geldt wanneer indirect van der-
denn wordt ingeleend, is vermoedelijk dat het winstdrainage in de hand zou werken 
wanneerr degene die extern inleent en intern doorleent een aftrekpost heeft, waar 
geenn belaste bate tegenover staat, en/of dat er geen reden is aftrek van rente te wei-
gerenn in een geval waarin uiteindelijk van derden wordt 
ingeleendd (conform het huidige art. 10a; zie § 5.3.7.4, punt 7). 

Hett voordeel van deze regeling is met name haar eenvoud. Er blijven uiteraard wel 
afbakeningsproblemen,, maar dezelfde afbakeningsproblemen bestaan ook nu reeds 
bijj  de toepassing van art. 10a Wet Vpb. 1969. De winst qua eenvoud is dat de zakelijk-
heidd van de lening en de ermee verband houdende rechtshandelingen niet langer 
hoeftt te worden getoetst, en dat niet hoeft te worden bepaald welke rechtshandelin-
genn met de lening verband houden. Er is minder behoefte aan art. 10a Wet Vpb. 1969, 
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off  de rentetemporiseringsbepalingen: die zijn immers met name bedoeld voor 
groepsleningen.48 8 

Dezee regeling kent dezelfde bezwaren als die tegen de niet-aftrekbaarheid van rente 
(ziee § 9.4.3), maar deze wegen hier minder zwaar. Wanneer aftrekbeperkingen al-
leenn gelden voor groepsleningen, dan zijn de belemmeringen die aan investeringen 
inn Nederland worden opgeworpen minder zwaarwegend dan wanneer de niet-af-
trekbaarheidd ook voor derdenleningen zou gelden, omdat (i) wanneer binnen de 
groepp een lening kan worden verschaft, normaal gesproken ook kapitaal kan worden 
verstrekt,, en (ii) ondernemingen die een behoefte hebben aan vreemd vermogen, de 
mogelijkheidd houden om gelden van derden aan te trekken, en zo hun recht op ren-
teaftrekk kunnen effectueren. 

Ikk zie nog een ander bezwaar, dat betrekking heeft op de uitzondering van de defis-
caliseringg voor het geval waarin indirect van derden wordt geleend. Wanneer geld 
uiteindelijkk van een niet verbonden lichaam afkomstig is, dan heeft het concern als 
geheell  kennelijk behoefte aan vreemd vermogen (dat is niet per se zo. het kan bij-
voorbeeldd zo zijn dat het geld uiteindelijk weer bij een bank op deposito wordt ge-
zet).. Maar daarmee is uiteraard nog niet gezegd dat ook de belastingplichtige daad-
werkelijkk behoefte heeft aan vreemd vermogen. Dit gevolg, aftrek wanneer uiteinde-
lijkk van derden is geleend, doet zich ook nu al bij de toepassing van art. 10a voor (zie 
BNBB 2002/59, vraag 7 of 9). Dat betekent dat als het concern behoefte heeft aan 
vreemdd vermogen, de rentelast naar willekeur kan worden neergelegd bij een in 
Nederlandd gevestigde vennootschap.49 

Omm aan bovengenoemd bezwaar tegemoet te komen, kan worden overwogen om de 
uitzonderingg in een geval dat indirect van derden is geleend, te schrappen. Dat zou er r 
echterr toe leiden dat alle groepsrente in de onbelaste sfeer zit, zodat de crediteur die 
vann derden leent en intern doorleent een aftrekpost heeft waartegenover geen be-
lastee bate staat. Dat werkt winstdrainage in de hand doordat een belastingplichtige 
diee extern inleent en intern doorleent een aftrekpost heeft, waar geen belaste bate 
tegenoverr staat. Die mogelijkheid is er ook reeds doordat rente op een schuld ter 
financieringg van een deelneming aftrekbaar is, maar deze mogelijkheid weegt hier 
zwaarderr omdat de rente in grensoverschrijdende gevallen veelal bij de debiteur af-
trekbaarr zal zijn. Vaak zal in de praktijk hier dan een 'double dip' ontstaan: een dub-
belee aftrekpost binnen hetzelfde concern, zonder corresponderende heffing. Om dat 
tee voorkomen kan aan de vrijstelling de voorwaarde worden verbonden dat de 
groepsrentee niet in aftrek is gebracht door de debiteur respectievelijk de vennoot-
schapp (zie § 9.4.3). 

48.. Er zijn enkele uitzonderingen. Art. 10a, lid 1. Wet Vpb. 1969 is ook van toepassing wanneer de 
rechthebbendee geen verbonden lichaam is. Verder zijn art. 10a Wet Vpb. 1969 en de temporise-
ringbepalingenn ruim geformuleerd ('rechtens of in feite direct of indirect') en kan bij de defiscali-
seringg van groepsrente in het beschreven systeem sprake zijn van een beperktere omschrijving 
vann groepsrente. 

49.. Het geld kan immers via een uitdeling, storting, of betaling van een koopsom voor een interne 
verhangingg ten goede komen aan de vennootschap met de daadwerkelijke financieringsbehoefte. 
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9.4.55 is afschaffing van de verschillende behandeling van eigen en vreemd 
vermogenvermogen wenselijk? 

Wanneerr het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen wordt afgeschaft leidt 
dit.. zoals uit het bovenstaande blijkt, vooral in grensoverschrijdende situaties tot 
problemen.. Tegenover de pleitbezorgers van de afschaffing van het onderscheid tus-
senn eigen en vreemd vermogen staan daarom vele sceptici, die de eenzijdige afschaf-
fingg door Nederland onrealistisch achten. Hier kunnen worden genoemd: Vleg-
geert50,, Albert51, Van Weeghel52 en Lambooij.53 Ook staatssecretaris Wijn realiseert 
zichh dat de beëindiging van de verschillende behandeling van het onderscheid tus-
senn eigen vermogen en vreemd vermogen alleen in internationaal verband mogelijk 
is.. In zijn gastcollege van 19 februari 2004 gaf de staatssecretaris aan dat hij niet van 
plann is de verschillende behandeling af te schaffen.54 Gelet op de praktische proble-
menn en de uitlatingen van de staatssecretaris is het dan ook onwaarschijnlijk dat op 
kortee termijn de verschillende behandeling tussen eigen en vreemd vermogen in de 
Wett Vpb. 1969 wordt geschrapt. 

Datt het schrappen van de verschillende behandeling onwaarschijnlijk is, betekent op 
zichzelff  uiteraard niet dat dit niet wenselijk zou kunnen zijn. Het schrappen van de 
verschillendee behandeling heeft echter als voordeel dat het tot een vereenvoudiging 
vann het belastingstelsel leidt, en tot een vermindering van belastingarbitrage. Daar-
tegenoverr staat echter - afgezien van de hiervoor genoemde praktische bezwaren -
datdat de verschillende behandeling kan worden gerechtvaardigd (zie § 2.1). De vraag of 
hett vanuit wetenschappelijk oogpunt wenselijk is om de verschillende behandeling 
vann eigen en vreemd vermogen te schrappen laat ik hier daarom onbeantwoord. 

Eenn alternatiefis om alleen groepsrente te defisca liseren. In dit alternatief zijn de na-
delenn die aan het ontbreken van renteaftrek kleven minder zwaarwegend, maar 
wordenn afbakeningsproblemen opgeroepen. 

9.55 Bijzonder regime voor (groeps)rente 

Zoalss in de vorige paragraaf is opgemerkt, is in het kader van de wijziging van het 
vennootschapsbelastingregimee per 2007 veelvuldig gesproken over invoering van 
specifiekee bepalingen voor groepsfinanciering. In die paragraaf werd reeds gespro-

50.. T.a.p,.blz. 1487. 

51.. P.C.H. Albert, Renteaftrek in de Wet Vpb. 1969, SDU Fiscale & Financiële uitgevers, 2004, § 1.5, 
blz.. 22. 

52.. S. van Weeghel, De Wet VPB 2007 vanuit het perspectief van de fiscale wetenschap (antwoorden 
vann prof. mr. S. van Weeghel, Universiteit van Amsterdam, TFO 2004, blz. 166-169, op blz. 169.2ie 
ookk S. van Weeghel, Het onderscheid eigen/vreemd vermogen moet worden gehandhaafd, gepu-
bliceerdd op de website van financiën (http://vpb2007.minfin.nl/), op 17 juni 2004. 

53.. Machiel Lambooij, Hoe blijf t Nederland in de kopgroep?, gepubliceerd op de website van financi-
ënn (http://vpb2007.minrin.nl/). op 23 augustus 2004. 

54.. Dit gastcollege was getiteld 'Fiscaal vestigingsklimaat: Nederland blijvend in de kopgroep'. Een 
weergavee is te vinden op de website van het Ministerie van Financiën (http://vpb2007.minfin.nl/). 
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kenn over de mogelijkheid van defiscalisering van groepsrente. In § 9.6.2 zal voorts 
wordenn ingegaan op een generieke aftrekbeperking voor groepsrente. In deze para-
graaff  wordt aandacht besteed aan de introductie van een analytisch systeem, waarin 
financieringsactiviteitenn in een afzonderlijke 'box' terechtkomen. Die 'box' kan hetzij 
geldenn voor alle financieringsactiviteiten, hetzij voor groepsfinancieringsactivitei-
ten. . 

Dee Tweede Kamer heeft door middel van de motie-Dezentjé Hamming55 aandacht 
vann de regering gevraagd voor de mogelijkheid van invoering van een boxensysteem. 
Inn deze motie werd de regering verzocht om: 

'-- een onderzoek uit te voeren om het stelsel van de vennootschapsbelas-
tingg op korte termijn te herzien; 
-- in dit onderzoek mee te nemen of het wenselijk en mogelijk is, een 
boxensysteemm te introduceren in de vennootschapsbelasting waarbij on-
derscheidd gemaakt wordt tussen winst behaald op normale bedrijfsactivi-
teitenn en winst behaald op financiële activiteiten en R&D-activiteiten'. 

Inn de motie werd erop gewezen dat op last van de Europese Commissie de 'concern-
financieringsregeling'' van art. 15b Wet Vpb. 1969 uiterlijk in 2010 afgeschaft moet 
zijn,, en dat hierdoor bedrijven Nederland zullen verlaten voor landen die lagere ven-
nootschapsbelastingtarievenn hanteren of gunstigere regelingen kennen. Kennelijk 
hebbenn de indieners van de motie daaromm met name het oog op een relatief gunstige 
regeling.. Daarbij kan worden gedacht aan een box waarin alle winst uit (groeps)fi-
nancieringsactiviteitenn en/of uit R&D-activiteiten worden belast tegen een vast, laag 
tarief.. Aangezien wordt gesproken van een boxensysteem wordt vermoedelijk ge-
dachtt aan een systeem waarin, evenals in de Wet IB 2001, verliezen van de ene box 
niett met winsten van de andere box kunnen worden verrekend. Dit systeem kan 
winstdrainagee daarom deels voorkomen. 

Fundamentelee kritiek tegen zo'n 'feestbox' is geuit door Van der Geld. Hij is van me-
ningg dat de crux van de vennootschapsbelasting in haar relatie met de inkomstenbe-
lastingg schuilt, en dat het daarom - gelet op het in de inkomstenbelasting dominante 
draagkrachtbeginsell  - onjuist is om aparte boxen te creëren. Bovendien zou dit zich 
niett verdragen met de forfaitaire verrekening van vennootschapsbelasting die hij aan 
hethet aanmerkelijkbelangregime toedicht (nl. door de afstemming van het tarief in box 
Ill  op het vennootschapsbelastingtarief).56 Voorts wijst hij op afbakeningsproblemen 
diee door een boxenstructuur in het leven worden geroepen.57 

55.. Motie Dezentjé Hamming c.s„  voorgesteld 12 november 2003, Kamerstukken II, 2003-2004. 

299 210, nr. 75. 
56.. J.A.C. van der Geld. Boxen in de nieuwe Wet VPB 2007?, WFR 2004/6596, blz. 1505-1507. 
57.. T.a.p., blz. 1506. Ook E.J.W. Heithuis. Fundamentele herziening vennootschapsbelasting overbo-

digg en onnodig tijdrovend, WFR 2004/6604, blz. 1864-1868, op blz. 1867-1868. wijst op dit be-
zwaar. . 
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Ondankss de door Van der Geld geuite bezwaren hebben Boer c.s, de introductie van 
eenn boxensysteem bepleit.58 Zij beschouwen dit als een bijdrage aan de budgettair 
neutralee financiering van een algemene tariefverlaging. In hun opzet zal het boxen-
stelsell  bestaan uit een algemene box voor winsten uit Nederlandse productieve on-
dernemingsactiviteitenn (box 1), een box voor (groeps59)rentebetalingen- en inkom-
stenn (box 2), en een box voor aandelenbelangen (box 3).60 Dit plan houdt kennelijk in 
datdat rente slechts in box 2 in aftrek kan worden gebracht61, tenzij box 2 slechts zou 
geldenn voor groepsrente, in welk geval (slechts) derdenrente nog in de andere box in 
aftrekk zou kunnen worden gebracht. In feite houdt dit systeem daarom mede een af-
trekbeperkingg in box 1 en 3 in: in die boxen kan in elk geval groepsrente niet in af-
trekk worden gebracht, en eventueel evenmin rente aan derden. Een bezwaar van dit 
systeemm is daarom dat investeringen in Nederland zullen worden afgeremd, omdat 
hett duurder zal worden om in Nederland geld te lenen (zie ook § 9.4.3 en 9.4.4). 

Eenn alternatief is om rentelasten toe te rekenenn aan de activiteiten en activa waar zij 
verbandd mee houden. Dat zou betekenen dat - uitgaande van de boxenverdeling van 
Dee Boer c.s. - rente op leningen ter financiering van ondernemingsactiviteiten in 
boxx 1 vallen, rente op leningen ter financiering van vorderingen in box 2, en rente op 
leningenn ter financiering van aandelen in box 3. Verschuldigde rente op groepslenin-
genn valt in dat geval in de (groeps)financieringsbox wanneer de groepsleningen die-
nenn ter financiering van de (groeps)financieringsactiviteiten, maar niet wanneer zij 
dienenn ter financiering van bijvoorbeeld operationele activiteiten. In dat geval wordt 
inn elk geval voorkomen dat rente ter financiering van acquisitie van of storting op 
aandelenn in mindering wordt gebracht op operationele winst. Winstdrainage blijf t 
echterr wel mogelijk voorzover rente in verband met dividenden in mindering zou 
kunnenn komen op operationele winst. 

Ikk laat hier buiten beschouwing dat een bijzonder regime voor groepsfinancierings-
activiteitenn mogelijk (afhankelijk van het antwoord op de vraag hoe algemeen dat is 
vormgegeven)) een overtreding vormt van het verbod op staatssteun (art. 87 EG-ver-
drag).. Evenmin ga ik in op de vraag welke voorwaarden worden gesteld door de Code 
ofof Conduct van de EU62, en wanneer zo'n regime door de OESO wordt beschouwd als 
schadelijkee belastingconcurrentie.63 

58.. J.P. Boer.JA Booij, B.E.j.Castelijn, H. Vordingen RJ.de Vries, Blauwdruk voor een boxenstelsel in 
dee vennootschapsbelasting, WFR 2004/6604, blz. 1857-1864. 

59.. Auteurs maken geen keuze tussen een beperking van de box tot groepsrente, en de openstelling 
voorr alle rentebaten en rentelasten, 

60.. T.a.p., blz. 1858. 

61.. T.a.p., blz. 1862, voetnoot 22: 'Rentelasten en verliezen op financieringsactiviteiten zijn dus 
slechtss aftrekbaar voorzover er belastbare rentebaten zijn.' 

62.. Code of Conduct on business taxation van 1 december 1997, COM(97)495. 
63.. Zie het rapport Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, OECD [1998), Parijs. 
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9.66 Vervanging van art. 10a door generieke bepaling 

9.6.11 Schrappen, snoeien of vervangen? 

Err is veel kritiek op de 'lappendeken' van antimisbruikbepalingen, met name op de 
renteaftrekbeperkingen.. Behalve voorstanders van rigoureuze wijzigingen zoals de 
afschaffingg van renteaftrek in het algemeen, of van aftrek van groepsrente. zijn er 
ookk wat gematigde stemmen die bepleiten om te snoeien in de aftrekbeperkingen. 
Voorr wat betreft art. 10a kan worden gedacht aan het schrappen van of snoeien in 
dezee bepaling, eventueel onder vervanging door een andere maatregel. 

9.6.22 Aftrekverbod rente aan groepstichaam zonder compenserende heffing 

Inn de literatuur zijn al enkele ideeën geuit voor regelingen die renteaftrek verbieden 
indienn niet van derden wordt ingeleend en er geen compenserende heffing bestaat. 
Eenn wezenlijk verschil ten opzichte van het huidige art. 10a en de rentetemporise-
ringsbepalingenn is dat in deze voorstellen niet wordt gekeken naar het doel waar-
meee leningen worden aangegaan. 

Lambooij644 heeft bijvoorbeeld gepleit voor een vereenvoudiging van de renteaftrek-
beperkingen.. Hij is voorstander van generiekere aftrekbeperkingen, en noemt als 
voorbeeldd de mogelijkheid om rente direct of indirect betaald aan tax haven ven-
nootschappenn van aftrek uit te sluiten. Onder 'tax haven vennootschappen' verstaat 
hijj  vennootschappen die feitelijk buitenlandse belasting betalen die lager is dan de 
helftt van de belasting die zij in Nederland betaald zouden hebben, met uitzondering 
vann de vennootschappen die effectief onderworpen zijn aan belasting in een van de 
EUU of EER-lidstaten dan wel in landen waarmee een belastingverdrag is gesloten. 

Eenn vergelijkbaar pleidooi is door Bouwman gevoerd. Hij suggereerde om de be-
staandee renteaftrekbeperkingen te vervangen door een aftrekverbod voor rente be-
taaldd aan verbonden lichamen en natuurlijke personen met de mogelijkheid van 
tegenbewijs.. De tegenbewijsmogelijkheid houdt in dat de rente toch aftrekbaar is 
wanneerr aannemelijk wordt gemaakt dat de rente wordt belast tegen een redelijk 
tarief,, of als de verbonden partij zelf bij derden heeft geleend om de lening te kunnen 
verstrekken.65 5 

Inn beide plannen wordt beslissend geacht of indirect van derden wordt geleend en 
hoee de crediteur wordt belast. Kennelijk is de gedachte dat er slechts reden is om de 
renteaftrekk te weigeren wanneer er vanuit de groep als geheel geen financieringsbe-
hoeftee bestaat en een substantieel belastingvoordeel wordt behaald. Beide criteria 
kennenn bezwaren. Met betrekking tot het criterium of uiteindelijk van derden wordt 

64.. Machiel Lambooij, Hoe blijf t Nederland in de kopgroep?, gepubliceerd op de website van finan-
ciënn (http://vpb2007.minfin.nl/), op 23 augustus 2004. 

65.. J.N. Bouwman. De Wet VPB 2007 vanuit het perspectief van de fiscale wetenschap (antwoorden 
vann prof. dr. J.N. Bouwman, Rijksuniversiteit Groningen, TFO 2004. blz. 146-150, op blz. 149-150. 
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ingeleendd kan worden opgemerkt dat dit criterium er niet aan in de weg staat dat de 
financieringslastenn van het concern volstrekt willekeurig bij de belastingplichtige 
kunnenn worden gelegd. Ook is het mogelijk dat een laagbelaste financieringsven-
nootschapp wordt tussengeschoven die het geld verschaft uit eigen vermogen (dat in-
directt afkomstig is uit vreemd vermogen van buiten de groep). Ten slotte zijn er af-
bakeningsproblemen.. De toetsing van een redelijke heffing is eveneens zeer moei-
zaam.. Zo moet worden bepaald hoe doorstroomvennootschappen moeten worden 
beoordeeld,, of relevant is dat de crediteur toerekenbare kosten heeft, alsmede ver-
liezenn en andere aanspraken, etc. Bovengenoemde bezwaren kent art. 10a Wet 
Vpb.. 1969 overigens ook reeds, aangezien die bepaling mede die twee criteria bevat 
(datt wil zeggen derdenleningen versus interne leningen, en de compenserende hef-
fing).fing). In vergelijking met art. 10a Wet Vpb. 1969 hoeft echter niet te worden beoor-
deeldd met welke rechtshandelingen de lening verband houdt, en of aan de rechts-
handelingenn in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. 
Dezee regeling is daarom wat ruimer en ruwer, maar kent minder vaagheden. 

9.6.33 Generieke antimisbruikbepaling 

Eenn tweede alternatief is de vervanging van art. 10a Wet Vpb. 1969 door een alge-
meenn geformuleerde antimisbruikbepaling. Voor wat betreft art. 10a komt een alge-
meneree regeling in feite neer op een codificatie van de algemene overwegingen uit 
dee frauslegisjurisprudentie: art. 10a is immers al een codificatie van frauslegisjuris-
prudentie.. De wettelijke bepaling zou bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: 

'Bijj  het bepalen van de winst komen niet in aftrek de renten en kosten van 
schulden,, indien die schulden een onderdeel vormen van een samenstel 
vann rechtshandelingen dat niet of slechts in ondergeschikte mate wordt in-
gegevenn door zakelijke doeleinden, althans indien in dat samenstel rechts-
handelingenn zijn begrepen die voor het bereiken van die doeleinden geen 
betekeniss hebben, en die zouden leiden tot een willekeurige en voortdu-
rendee verijdeling van vennootschapsbelasting.'66 

Zo'nn bepaling is zeer vaag, en vervangt de ingewikkeldheid van art. 10a Wet 
Vpb.. 1969 door onzekerheid, totdat er een ruime mate van jurisprudentie ontstaan 
zall  zijn. Die jurisprudentie zal op haar beurt de onzekerheid weer (deels) vervangen 
doorr ingewikkeldheid. Dat heeft dus niet zo veel zin. 

Eenn andere mogelijkheid is om meer aan te sluiten bij de misbruikjurisprudentie van 
hett HvJ EG (zie § 7.1.7). Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de volgende formule-
ring; ; 

66.. Hierbij is de compenserendeheffingstoets weggelaten. Mijns inziens moet de bepaling dat bij een 
compenserendee heffing aan de aftrekbeperking wordt ontkomen worden geschrapt en vormt een 
compenserendee heffing of het ontbreken daarvan alleen een aanwijzing voor zakelijkheid respec-
tievelijkk belastingontwijking (zie §7.1,10). 
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'Bijj  het bepalen van de winst komen niet aftrek de renten en kosten van 
schulden,, indien die schulden een onderdeel vormen van een volstrekt 
kunstmatigee constructie met als enige doel om de heffing van vennoot-
schapsbelastingg te verijdelen.' 

Hett voordeel hiervan is - buiten het voordeel van EU-conformiteit - dat er een stren-
geree toets is, zodat slechts zeer brutale gevallen van winstdrainage onder de aftrek-
beperkingg vallen, en dat voor de overige gevallen een dam kan worden opgeworpen 
doorr mechanische regels (zie § 9.6.4). 

Overigenss valt niet te verwachten dat art. 10a zal worden ingeruild door een generie-
kee antimisbruikbepaling. In zijn speech van 19 februari 200467 verwierp staatssecre-
tariss Wijn de optie om art. 10a Wet Vpb. 1969 door een generieke bepaling te vervan-
gen.. In reactie op suggesties vanuit de belastingadvieswereld om de lappendeken 
vann antimisbruikbepalingen op de schop te nemen, zei hij het volgende: 

'Dee complexiteit is (...) inherent aan je streven zo dicht mogelijk bij de te 
bestrijdenn activiteiten of constructie te willen blijven en zo min mogelijk 
overkilll  te creëren. Deze lappendeken vervangen door generieke antimis-
bruikbepalingenn bevordert weliswaar de overzichtelijkheid, maar heeft als 
zeerr groot nadeel dat de reikwijdte daarvan weer ingevuld moet worden 
doorr de jurisprudentie. Dit leidt tot grote onzekerheid voor het bedrijfs-
levenn en overheid. Onzekerheid waar volgens mij in deze tijd niemand op 
zitt te wachten.' 

9.6.44 Mechanische regels 

Eenn derde alternatief om grondslagerosie door renteaftrek te voorkomen kan wor-
denn gevormd door mechanische regels die een maximum stellen aan renteaftrek. 
Onderkapitalisatieregelss liggen het meest voor de hand, aangezien die regels inter-
nationaall  gebruikelijk zijn68, zodat bekend is dat ze werken, en zodat ze beter kun-
nenn worden uitgelegd aan buitenlandse investeerders, en daardoor het vestigingskli-
maatt niet buitensporig onder druk zetten. Bovendien kent de Nederlandse vennoot-
schapsbelastingg sinds 2004 onderkapitalisatienormen in art. lOd Wet Vpb. 1969. 
Onderkapitalisatienormenn hebben als voordeel dat ze relatief duidelijk zijn. Ze lei-
denn dus tot meer rechtszekerheid. 

Err gaan inderdaad stemmen op om winstdrainage slechts met maatregelen tegen 
thinn capitalisation te bestrijden.69 Cornelisse bepleit een vereenvoudiging van de re-

67.. Zie §9.2.3. 
68.. Zie bijvoorbeeld Cahiers de Droit Fiscal International Volume LXXXIb - 1996 - Subject II Interna-

tionall aspects of thin capitalization, Kluwer Law International 1996. 

69.. Zie bijvoorbeeld R.P.C Cornelisse, Acht knelpunten in de vennootschapsbelasting, punt 5, gepu-

bliceerdd op de website van financiën (http://vpb2007.minfin.nl/), op 7 september 2004, en E.J.W. 

Heithuis,, Fundamentele herziening vennootschapsbelasting overbodig en onnodig tijdrovend, 

WFRR 2004/6604, blz. 1864-1868. op blz. 1867. 
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gelgevingg omtrent renteaftrek, die moet passen binnen de structuur van de vennoot-
schapsbelastingg en de Wet IB 2001.70 Hij merkt op dat bij de verstrekking van 
vreemdd vermogen door gelieerde personen de tucht van de markt zich minder laat 
voelenn zodat in dat geval het gevaar van winstdrainage bestaat. Dat gevaar kan vol-
genss hem voldoende worden afgewend door 'thin cap'-wetgeving. Gelet op art. 10d 
Wett Vpb. 196971 bestaat er volgens hem geen behoefte meer aan art. 10a Wet 
Vpb.. 1969 en de rentetemporiseringsbepalingen.72 Daarbij acht hij van belang dat 
dezee bepaling ook geldleningen die formeel van derden afkomstig zijn. maar die de 
belastingplichtigee niet op eigen kracht had kunnen aantrekken, als geldleningen van 
verbondenn lichamen aanmerkt. 

Wanneerr blijkt dat art. lOd wet Vpb. 1969 - eventueel na wijziging - adequaat werkt 
omm een overmatige financiering met vreemd vermogen tegen te gaan, dan bestaat 
inderdaadd minder behoefte aan een aftrekbeperking zoals art. 10a Wet Vpb. 1969. Er 
kann dan worden overwogen om de andere renteaftrekbeperkingen tegen grondslag-
uithollingg te schrappen. Het gevolg van het schrappen van art. 10a Wet Vpb. 1969 zal 
zijnn dat sommige ondernemingen op willekeurige wijze hun vreemd vermogen ratio 
tott het maximaal toegestane niveau oppompen. Dat zal een uithollend effect heb-
ben.. Tegelijkertijd zal dit leiden tot meer gelijkheid: iedere vennootschap heeft recht 
opp dezelfde kapitalisatie, en kan dezelfde grens opzoeken. 

9.77 Samenvatting 

Dee renteaftrekbeperkingen hebben reeds bij invoering weerstand opgeroepen en 
velee malen is gepleitt voor afschaffing van de 'lappendeken' van aftrekbeperkingen. 
Art.. 10a Wet Vpb. 1969 heeft de kritiek echter steeds doorstaan. Sinds invoering van 
diee bepaling heeft zich inmiddels een aantal ontwikkelingen voorgedaan, bijvoor-
beeldd op Europees niveau (met name discussie over Home State Taxation en Common 
BaseBase Taxation), maar ook op nationaal niveau, zoals de invoering van thin capitalisa-
tiontion regels, en de voorbereidingen voor een herziening van de vennootschapsbelas-
tingg 2007. 

Inn dit hoofdstuk is een aantal alternatieve wettelijke regelingen besproken waarin 
geenn plaats is voor art. 10a Wet Vpb. 1969. Allereerst zou het winstbegrip verlaten 
kunnenn worden, of de winst forfaitair kunnen worden vastgesteld. Dat zal echter tot 
grotee bezwaren leiden bij de toepassing van belastingverdragen. 

Verderr kan de verschillende behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen 
wordenn afgeschaft. Dat kan door dividend aftrekbaar te maken, of om een einde te 

70.. R.P.C. Cornelisse, Acht knelpunten in de vennootschapsbelasting, punt 5, gepubliceerd op de web-
sitee van financiën (http://vpb2O07.minfin.nl/), op 7 september 2004. 

71.. Cornelisse betoogt dat deze bepaling enige aanpassing behoeft. Zo mag externe financiering naar 
zijnn mening niet leiden tot beperking vann de aftrek van interne rente. Verder zou wanneer in ver-
liessituatiess het eigen vermogen verdwijnt, slechts de rente over dat bedrag in aftrek beperkt 
moetenn worden, en niet het gehele bedrag aan interne rente. 

72.. Cedoeld wordt opart. 14a, lid 8,14b, lid 6.en 15ad WetVpb. 1969. 
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makenn aan de aftrek van rente. Beide alternatieven leiden vooral in grensoverschrij-
dendee situaties tot problemen. Afschaffing van het onderscheid tussen eigen vermo-
genn en vreemd vermogen ligt dan ook niet in de rede. Een alternatief is om alleen 
groepsrentee te defiscaliseren. In dit alternatief zijn de nadelen die aan het ontbreken 
vann renteaftrek kleven minder zwaarwegend, maar worden afbakeningsproblemen 
opgeroepen. . 

Eenn vierde mogelijkheid is de introductie van een analytisch systeem, waarin finan-
cieringsactiviteitenn in een afzonderlijke 'box' terechtkomen. Die 'box' kan hetzij gel-
denn voor alle financieringsactiviteiten, hetzij voor groepsfinancieringsactiviteiten. 
Ditt kan door alle (groeps)rentebetalingen- en inkomsten in één box te belasten, 
waardoorr (groeps)rente niet langer in mindering kan worden gebracht op de winst 
uitt bijvoorbeeld operationele activiteiten. Een bezwaar van dit systeem is daarom 
datdat investeringen in Nederland zullen worden afgeremd, omdat het duurder zal wor-
denn om in Nederland geld te lenen. Een alternatief is om rentelasten toe te rekenen 
aann de activiteiten en activa waar zij verband mee houden. Dat zou betekenen dat 
rentee ter financiering van activiteiten in de ene box (bijvoorbeeld financierings- of 
houdsteractiviteiten)) niet effectief ten laste van operationele winst kan worden ge-
bracht. . 

Hett is eveneens denkbaar dat art. 10a Wet Vpb. 1969 wordt vervangen door minder 
rigoureuzee wetswijzigingen dan hiervoor beschreven. Zo zou de bepaling kunnen 
wordenn vervangen door een aftrekbeperking voor groepsrente wanneer er geen re-
delijkee compenserende heffing is. In vergelijking met art. 10a Wet Vpb. 1969 hoeft 
dann niet meer te worden beoordeeld met welke rechtshandelingen de lening ver-
bandd houdt, en of aan de rechtshandelingen in overwegende mate zakelijke overwe-
gingenn ten grondslag liggen. Deze regeling is daarom wat ruimer en ruwer, maar 
kentt minder vaagheden. 

Ookk kan worden gedacht aan een vervanging door een generieke antimisbruikbepa-
ling,, bijvoorbeeld een codificatie van de algemene overwegingen uit de frauslegisju-
risprudentiee of aansluiting bij de misbruikjurisprudentie van het HvJ EG. Zo'n bepa-
lingg is echter per definitie zeer vaag, en vervangt de ingewikkeldheid van art. 10a 
Wett Vpb. 1969 door onzekerheid. Het misbruikbegrip van het HvJ EG is enger dan 
hett frauslegisbegrip van de Hoge Raad; dat leidt tot een strengeree toets, zodat slechts 
zeerr brutale gevallen van winstdrainage onder de aftrekbeperking vallen. 

Tenn slotte kan worden volstaan met mechanische regels. Dat heeft rechtszekerheid 
alss voordeel. Onderkapitalisatieregels liggen het meest voor de hand, aangezien die 
regelss internationaal gebruikelijk zijn. en de Nederlandse vennootschapsbelasting 
sindss 2004 onderkapitalisatienormen kent (art. lOd Wet Vpb. 1969). Het gevolg van 
hethet schrappen van art. 10a Wet Vpb. 1969 zal zijn dat sommige ondernemingen op 
willekeurigee wijze hun vreemd vermogen ratio tot het maximaal toegestane niveau 
oppompen.. Tegelijkertijd zal dit leiden tot meer gelijkheid: iedere vennootschap kan 
dezelfdee grens opzoeken. 
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