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HOOFDSTUKK 10 

Conclusies s 

10.11 Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen 

Hett onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen bij de belastinghef-
fingfing is van grote invloed op de financiering van ondernemingen en heeft aanleiding 
gegevenn tot veel kritiek. Dit onderscheid doet zich zeer sterk gevoelen bij de behan-
delingg in de vennootschapsbelasting van de vergoeding voor ter beschikking gesteld 
vermogen,, die er kort gezegd op neer komt dat rente aftrekbaar is, maar dividend 
niet.. De verschillende behandeling van eigen- en vreemd vermogenverschaffers is 
omstreden.. In de literatuur is dikwijls - tot nog toe tevergeefs - voor opheffing van 
ditt verschil gepleit. 

Dee theoretische rechtvaardiging van het onderscheid tussen eigen en vreemd ver-
mogenn is onduidelijk omdat schimmig is wat de rechtsgronden van de vennoot-
schapsbelastingg zijn, en wie de materiële belastingsubjecten zijn. De wetsgeschiede-
niss is op dit punt niet duidelijk en de literatuur is verdeeld. 

Wanneerr de vennootschapsbelasting beschouwd wordt als een zelfstandige heffing 
tenn laste van de vennootschap, kan de verschillende behandeling van rente en winst 
verklaardd worden uit de omstandigheid dat het eigen vermogen de ondernemer toe-
behoort,, en het vreemd vermogen niet. Het eigen vermogen staat de vennootschap 
kostelooss ter beschikking. Daar kan men tegenin brengen dat ook de kapitaalver-
schafferss een rendement verlangen. Er wordt daarom ook wel betoogd dat een con-
sequentee toepassing van de zelfstandigheidsgedachte een aftrek van een normale 
kapitaalbeloningg vordert. Aan beide zienswijzen kleven bezwaren: uit het onderne-
mersrechtt vloeit immers niet voort dat dividend niet afdwingbaar is, zodat niet ge-
zegdd kan worden dat de afdwingbaarheid de (niet) aftrekbaarheid van rente en divi-
dendd rechtvaardigt. Tegen de visie dat een normale kapitaalbeloning aftrekbaar is 
pleitt dat niet een normale beloning, maar de daadwerkelijke beloning de opoffering 
iss die de vennootschap zich getroost voor het gebruik van het eigen vermogen. ïk 
meenn dat een consequente toepassing van de zelfstandigheidsgedachte vereist dat 
dee ingehouden winst belast zou moeten worden, en de uitgekeerde winst zou moe-
tenn worden vrijgesteld of afgetrokken. Rente zou in elk geval aftrekbaar moeten zijn. 

Wanneerr de rechtspersoon beschouwd wordt als een instrument waarmee partici-
pantenn indirect een belang in een onderneming nemen, dan zal de vennootschaps-
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10.2 2 Hoofdstukk 10 / Conclusies 

belastingg beschouwd worden als een heffing die beoogt de aandeelhouders te tref-
fen.. Zo bezien vormt het vermogen van de vennootschap in zekere zin een verleng-
stukk van het vermogen van de kapitaalverschaffers. Men spreekt in dit verband van 
hethet verschil tussen eigen vermogen als ondernemend (risicodragend) vermogen, en 
vreemdd vermogen als niet-ondememend (risicomijdend) vermogen. De aftrek van 
rentee ten opzichte van de niet-aftrekbaarheid kan - zo beschouwd - worden ge-
rechtvaardigdd uit de omstandigheid dat de rente over het vreemde vermogen in 
minderingg komt op het rendement dat (uiteindelijk) aan die participanten toekomt. 

10.22 Winstdrainagejurisprudentie 

Dee aftrekbaarheid van rente, in combinatie met de mobiliteit van kapitaal, heeft veel 
opportunistisch,, belastingverijdelend gedrag veroorzaakt. Ter bescherming van de 
belastinggrondslagg heeft de fiscus hier aanvankelijk in de uitvoeringssfeer tegen ge-
streden,, met een beroep op de bijzondere rechtsmiddelen. Dit heeft geleid tot om-
vangrijkee jurisprudentie, die als volgt kan worden samengevat: 

Renteaftrekk kan worden geweigerd bij een schuldverhouding die ontstaat in verband 
mett een verwerving van een verbonden vennootschap, of een dividenduitdeling of 
kapitaalstorting,, indien: 
1.. het samenstel van rechtshandelingen niet of slechts in ondergeschikte mate 

wordtt ingegeven door zakelijke doeleinden (omstandigheden die die conclusie 
kunnenn rechtvaardigen zijnde continuïteit van zeggenschap en gerechtigdheid 
tott de reserves van de bij de transacties betrokken vennootschappen en de om-
standigheidd dat de schuld geen bijdrage levert aan de financiering van de onder-
neming)) althans dat in dat samenstel rechtshandelingen zijn begrepen die voor 
hethet bereiken van die doeleinden geen betekenis hebben en die zouden leiden tot 
eenn willekeurige en voortdurende verijdeling van deze heffing, en 

2.. de renteaftrek zou leiden tot strijd met doel en strekking van de wet; daarvan is 
geenn sprake indien de rente (al dan niet middellijk) is belast met Nederlandse in-
komsten-- of vennootschapsbelasting, of een buitenlandse heffing die naar Neder-
landsee maatstaven redelijk is. Aan de aanvaardbaarheid van die compenserende 
heffingg doet in beginsel niet af dat door verliesverrekening geen belasting ver-
schuldigdd is. 

Dee vrijheid om schuldverhoudingen te creëren (althans om de rente in aftrek te 
brengen)) is daarom aan bandengelegd. Cruciaal daarbij is het ontbreken van zakelij-
kee motieven. Dit blijkt duidelijk uit de eerste voorwaarde, maar de zakelijkheid 
speeltt ook een rol bij de tweede voorwaarde. De tweede voorwaarde is niet los te 
zienn van de eerste, en komt er in wezen op neer dat het in strijd is met doel en strek-
kingg van de wet om rente in aftrek te brengen wanneer de schuld geen wezenlijke 
betekeniss voor de onderneming heeft naast de beoogde fiscale gevolgen. 

Hett gaat hier om een andere onzakelijkheid dan bij transfer pricing en dergelijke. De 
toetss is niet of dezelfde voorwaarden tussen derden overeen zouden zijn gekomen, 
maarr of de transacties bedrijfseconomische betekenis hebben of slechts fiscaal ge-
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motiveerdd zijn. Aan de jurisprudentie kan een indicatie worden ontleend over de 
aanvaardbaarheidd van groepsleningen: in beginsel is een belastingplichtige vrij om 
eenn schuldverhouding met een verbonden lichaam aan te gaan, maar het is niet ac-
ceptabell  dat op elk willekeurig moment, zonder dat er een wezenlijke financierings-
behoeftee bestaat, uit fiscale overwegingen kan worden geherfinancierd met vreemd 
vermogen. . 

Watt minder duidelijk is de toepassing van de verschillendewegenleer. Kennelijk kan 
renteaftrekk eveneens worden geweigerd in gevallen waarin een samenstel van 
rechtshandelingenn weliswaar zakelijk is, maar in dat samenstel een voor het doel 
overbodige,, fiscaal gemotiveerde rechtshandeling is begrepen. Mijns inziens is dat 
laatstee alleen het geval wanneer kunstgrepen worden toegepast. Na het arrest 
HRR 17 december 2004, V-N 2005/2.16, lijk t de ruimte voor toepassing van de ver-
schillendewegenleerr sterk te zijn teruggedrongen. 

Naa invoering van art. 10a resteert er weinig ruimte om gevallen van winstdrainage 
diee niet door art. 10a worden bestreken, met het rechtsmiddel fraus legis te bestrij-
den.. Uit de jurisprudentie blijkt dat fraus legis niet kan worden toegepast in de ge-
vallenn waarin de wetgever, kort gezegd, geacht wordt rekening te hebben kunnen 
houdenn met een bepaalde ontgaanswijze. en desondanks geen maatregel heeft ge-
troffen.. Bij schuldgefïnancierde externe acquisities en activa/passivatransacties kan 
frauss legis slechts in uitzonderlijke situaties (zoals bij zeer gekunstelde financie-
ringsconstructies)) aan de orde komen. 

10.33 De aftrekbeperking van art. 10a 

Art.. 10a is bedoeld als een codificatie van de winstdrainagejurisprudentie. Rechts-
zekerheidd is echter zeker niet het enige motief bij invoering van art. 10a. De wetgever 
hadd als bijkomend motief (vermoedelijk zelfs als voornaamste motief) om de juris-
prudentiee aan te scherpen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met name 
eenn aanscherping wenste met betrekking tot de tegenbewijsmogelijkheid van de 
compenserendee heffing en de bewijslastverdeling (zie § 5.2). Er zijn echter ook aan-
scherpingenn ten opzichte van de jurisprudentie die in de wetsgeschiedenis niet als 
zodanigg zijn erkend. Zo kent art. 10a, lid 2, onderdeel c (deze bepaling richt zich te-
genn de situatie waarin een Nederlandse groepsvermogen wordt weggesluisd en door 
eenn Nederlandse groepsvennootschap wordt teruggeleend) geen tegenhanger in de 
jurisprudentie.. Ook de betaling van rente aan een verbonden lichaam in verband 
mett een kapitaalstorting (art. 10a, lid 2. onderdeel b) is in de jurisprudentie niet aan 
dee orde gekomen (anders dan het teruglenen van gestort kapitaal). Ten slotte is het 
verbondenheidscriteriumm niet aan de jurisprudentie ontleend. Dat neemt niet weg 
datt art. 10a zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de jurispruden-
tie,, tenzij sprake is van een bewuste afwijking (zie § 5.2). 

Art.. 10a bestrijkt een aantal gevallen waarin zich een door de wetgever ongewenste 
grondslaguithollingg voordoet ten gevolge van kunstmatig opgeroepen concernschul-
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den.. De situatie die art. 10a, lid 1, tracht te bestrijden kenmerkt zich door de volgen-
dee elementen: 
-- een betaling in de (quasi-)kapitaalsfeer; 
-- gefinancierd met een lening van de rechthebbende; 
-- zonder een reële wijziging van de omstandigheden (ingegeven door fiscale over-

wegingen). . 
Dee situatie waartegen art. 10a, lid 2, onderdelen a en b, is gericht kent de volgende 
elementen: : 
-- een betaling in de (quasi )kapitaalsfeer of koopsom van aandelen; 
-- gefinancierd met een lening van een verbonden lichaam; 
-- zonder een reële wijziging van de omstandigheden (ingegeven door fiscale over-

wegingen); ; 
-- en zonder compenserende heffing. 
Art.. 10a, lid 2, onderdeel c, ten slotte, is gericht tegen: 
-- een aanwending van Nederlands groepsvermogen; 
-- ten behoeve van de gelieerde crediteur; 
-- zonder een reële wijziging van de omstandigheden (ingegeven door fiscale over-

wegingen); ; 
-- en zonder compenserende heffing. 

Gemenee deler is het ontbreken van een reële wijziging van de omstandigheden door 
dee verrichte rechtshandelingen, met andere woorden de onzakelijkheid van de 
rechtshandelingg (§ 10.4). Deze wordt verondersteld aanwezig te zijn - met de moge-
lijkheidd van tegenbewijs - bij bepaalde rechtshandelingen (§ 10.5) in combinatie 
mett een interne lening (§ 10.6). Deze elementen - en de compenserende heffing 
(§§ 10.7) - worden hierna belicht. 

10.44 Onzakelijkheid als onderscheidend criterium bij renteaftrek 

Dee kern van art. 10a wordt gevormd door het zakelijkheidscriterium. Art. 10a is im-
merss gericht tegen fiscaal gemotiveerde opzetjes, en is daarom niet van toepassing 
wanneerr de zakelijkheid van de rechtshandelingen kan worden aangetoond. De eis 
vann zakelijke overwegingen moet worden uitgelegd in het licht van de winstdraina-
gejurisprudentie,, en dient ter onderscheiding van belastingverijdelende overwegin-
genn (zie §5.3.7). Die zakelijke overwegingen moeten op zichzelf voldoende zijn om 
dee schuldigerkenning te rechtvaardigen. Dat komt neer op het criterium dat uit de 
gecodificeerdee jurisprudentie voortvloeit, namelijk dat de fiscale redenen geen 
noodzakelijkee voorwaarde voorde desbetreffende rechtshandelingen mogen zijn. 
Hett oogmerk van belastingverijdeling zal doorgaans niet ruiterlijk worden erkend 
doorr de belastingplichtige. Dat dit oogmerk in voorkomende gevallen bestaat, kan 
wordenn afgeleid uit het ontbreken van een wezenlijke financieringsfunctie van de le-
ningg (zie § 3.2.1). Wanneer men dit toetst vanuit het perspectief van de belasting-
plichtigee zelf dan zal er, zolang het arm's length beginsel wordt nageleefd, altijd 
sprakee zijn van een wezenlijke financieringsfunctie, gegeven het uitgangspunt van 
dee zelfstandigheid van iedere belastingplichtige1 en het uitgangspunt van de onder-
nemersvrijheid22 (dit betekent m.i. dat ook een vrijheid bestaat om te kiezen tussen 
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eigenn en vreemd vermogen, althans binnen de grenzen die art. lOd sinds 2004 stelt). 
Menn denke bijvoorbeeld aan de verwerving van een verbonden lichaam, gefinan-
cierdd met een lening van een verbonden lichaam. Wanneer de overeengekomen 
koopprijss en de voorwaarden van de lening voldoen aan het at arm's length beginsel, 
dann wordt vanuit die vennootschap bezien zakelijk gehandeld. Er wordt een rente-
lastt opgeroepen, maar daar tegenover staat een verwachte opbrengst uit de deelne-
ming.. Dit is zakelijk en er is daarom sprake van een reële financieringsbehoefte. De 
ondernemerr heeft de keuze tussen eigen en vreemd vermogen, wellicht doch hoog-
uitt gecorrigeerd door zakelijke ratio's. 

Dee wezenlijke financieringsfunctie vanuit de belastingplichtige bezien is echter niet 
doorslaggevend.. Art. 10a richt zich tegen betalingen in (quasi-)aandeelhouderver-
houdingenn (lid 1) en rechtshandelingen tussen verbonden lichamen en natuurlijke 
personenn (lid 2}  die vanuit de uiteindelijke aandeelhouder(s) bezien niet tot een we-
zenlijkee verandering leiden, maar slechts zijn ingegeven door fiscale overwegingen. 
Menn zou kunnen verdedigen dat er vanuit het concern bezien nooit een financie-
ringsbehoefteringsbehoefte kan zijn in verband met een interne transactie, en dat daarom even-
minn sprake kan zijn van een wezenlijke financieringsfunctie. Art. 10a gaat immers 
(afgezienn van art. 10a, lid 2, onderdeel c; zie hierna) over interne handelingen, die 
geenn financieringsbehoefte op concernniveau oproepen. Bovendien voorzien interne 
leningenn per definitie niet in een financieringsbehoefte van het concern in zijn ge-
heell  bezien. Ook transacties binnen concern kunnen echter heel wel bedrijfsecono-
mischh zijn gemotiveerd. Ze kunnen een zodanige betekenis hebben dat ze ook los 
vann de fiscale gevolgen (of zelfs ondanks negatieve fiscale gevolgen) zouden zijn ver-
richt.. Als dat het geval is, dient ook te worden erkend dat die transactie vanuit de 
verschillendee vennootschappen bezien een financieringsbehoefte kan oproepen, en 
inn dat geval moet worden uitgegaan van een wezenlijke financieringsfunctie, ook in 
hett geval van financiering door leningen van groepslichamen. Waar het om gaat is of 
err niet willekeurig rentelasten worden opgeroepen (hetzij door het aantrekken van 
extraa vermogen, hetzij door omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen). 
Dee financieringsvrijheid blijf t echter voorop staan. Stel, een vennootschap heeft de 
gewoontee om (kortstondige of langdurige) overtollige liquiditeiten onmiddellijk uit 
tee keren, en in haar financieringsbehoefte te voorzien door geld van laagbelaste 
groepsvennootschappenn te lenen. Dit wordt geaccepteerd. Wanneer er echter een 
verbandd wordt onderkend tussen de uitkering en de lening is art. 10a van toepassing 
(inn beginsel art. 10a, lid 2, onderdeel a, maar ook lid 1 en lid 2, onderdeel c, kunnen 
vann toepassing zijn) en is de rente niet aftrekbaar. 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel c, is een vreemde eend in de bijt, omdat die bepaling niet 
situatiess treft waarin leningen worden opgenomen ter financiering van rechtshan-
delingenn binnen de groep3, maar situaties waarin uit Nederland afkomstig vermo-

1.. Vgl. HR 3 mei 2002, BNB 2002/257. 
2.2. Zoals begrensd door het 'cessna-criterium', zie HR 8 maart 2002, BNB 2002/210. Vgl. HR 14 juni 

2002,, BNB 2002/290. 
3.. Zoals stortingen, uitdelingen en verwervingen. 
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genn wordt teruggeleend. Het is daarbij niet van belang wat de belastingplichtige 
mett de gelden financiert. De rentee kan nog zo'n fraai ondernemingsdoel hebben -
bijvoorbeeldd het opzetten van een fabriek in Spijkenisse waar honderden werklozen 
eenn nieuw levensdoel vinden - dat doet aan toepassing van art. 10a, lid 2, onderdeel 
c,, niet af. Het gaat hier niet om het ontbreken van een wezenlijke financieringsfunc-
tie,, maar om het ontbreken van een zakelijke overweging om het Nederlandse ver-
mogenn via een belastingontwijkende omweg - bijvoorbeeld storting in een laagbe-
lastee groepsvennootschap - terug te lenen aan de belastingplichtige. In dit geval 
moett worden beoordeeld of ook los van de fiscale gevolgen het vermogen uit Neder-
landd deze omzwervingen zouden hebben gemaakt. 

Inn theorie valt wel aan te geven in welke gevallen zakelijke overwegingen ontbreken: 
hett gaat om situaties waarin op een willekeurig moment rentelasten worden opge-
roepen,, of (in het geval van art. 10a, lid 2, onderdeel c) gelden zinloze omzwervingen 
hebbenn gemaakt. 

Inn de praktijk is het onzakelijkheidscriterium bij toetsing van interne schulden onge-
lukkig.. Ondernemingen stemmen hun concern- en financieringsstructuur nu een-
maall op de fiscale gevolgen af, omdat belastingen vanuit bedrijfseconomisch per-
spectieff kosten zijn als alle andere. Aangezien de keuze bij de opbouw van het con-
cernn en de keuze in de financiering van groepsvennootschappen vanuit de groep, 
mett name fiscale gevolgen heeft, zullen die concernopbouw en financieringsstruc-
tuurr vaak gedicteerd worden door Fiscale overwegingen en zal de betekenis van niet-
fiscalee overwegingen verwaarloosbaar zijn.5 De scheidslijn tussen aanvaardbare be-
lastingplanningg (waarin interne transacties ook los van de fiscale gevolgen zouden 
wordenn verricht) en onaanvaardbare belastingverijdeling is dan ook uiterst dun. Be-
strijdingg van misbruik door renteaftrek - anders dan door middel van generieke 
maatregelen,, zoals het vaststellen van financieringsratio's - is mijns inziens daarom 
eenn heilloze weg. 

10.55 De samenhang met verdachte rechtshandelingen 

Art.. 10a is niet zo algemeen geformuleerd dat elke fiscaal geïndiceerde groepslening 
zonderr wezenlijke financieringsfunctie bestreden wordt, doch slechts de lening die 
verbandd houdt met bepaalde in art. 10a genoemde specifieke rechtshandelingen 
(mett uitzondering van art. 10a, lid 2, onderdeel c, waarin gesproken wordt van een 
'aanwendingg van vermogen'). De beperking tot bepaalde rechtshandelingen kan 
wordenn verklaard vanuit de jurisprudentie, die slechts zag op rente in verband met 

4.. Dat wi l zeggen van de belastingplichtige zelf of van een verbonden in Nederland gevestigd 

lichaamm of in Nederland woonachtige verbonden natuurlijke persoon. 

5.. Vgl. F.W.G.M. van Brunschot, Fraus legis in internationale concernverhoudingen, in: Van Dijck 

Bundel,, Opstellen aangeboden aan prof. dr.J.EAM. van Dijck ter gelegenheid van zijn afscheid als 

hoogleraarr aan de Katholieke Universiteit Brabant. 1988. FED Deventer, blz. 39-50, op blz, 40 en 

44-45.. Zie ook onderdeel 3 van diens noot onder HR 15 oktober 1986, BNB 1987/72. 
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stortingen,, uitdelingen en verhangingen. Dat de jurisprudentie juist op rente in ver-
bandd met die rechtshandelingen zag, ligt voor de hand, omdat: 
(i)) tegenover de rentelasten doorgaans geen belastbare opbrengsten staan (er is 

immerss hetzij sprake van een reductie van het vermogen6, hetzij van een acqui-
sitiee of vergroting van een aandelenbelang7, dat vaak een deelneming vertegen-
woordigt; ; 

(ii )) de rechtshandelingen zelf doorgaans niet tot belastingheffing aanleiding geven, 
en n 

(iii )) deze transacties eenvoudig te realiseren zijn, gelet op het vluchtige karakter 
(d.w.z.. de mobiliteit en liquiditeit) van geld en vermogensrechten. Hetzelfde 
verschijnsell  had echter ook kunnen voorkomen in andere gevallen. Winstdrai-
nagee is immers ook mogelijk wanneer activa zonder stille reserves, bijvoorbeeld 
beleggingen,, die zich al in de Nederlandse heffingssfeer bevinden, aan een Ne-
derlandsee groepsvennootschap worden overgedragen. 

Hett merkwaardige is ondertussen dat belastingplichtigen met identieke balansen 
verschillendd behandeld worden naar gelang zij eerder of later interne leningen op-
nemen.. Wanneer een structuur vanaf het moment van implementatie op een be-
paaldee manier wordt vormgegeven, vormt art. 10a normaal gesproken geen bedrei-
gingg voor de renteaftrek, maar dat zal wel het geval zijn wanneer reorganisaties of 
internee financieringen met dezelfde fiscale gevolgen later worden geïmplementeerd. 
Art.. 10a bestraft dus vennootschappen die niet aanstonds hebben gekozen voor een 
financieringg met vee! vreemd vermogen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken: 

Voorbeeld:: Twee buitenlandse ondernemers verkeren in exact dezelfde 
omstandigheden.. Ondernemer A richt een vennootschap in Nederland op 
(AA BV) en rust die uit met eigen vermogen. Ondernemer B richt B BV op en 
investeertt hetzelfde bedrag, maar de helft in de vorm van eigen vermogen 
enn de andere helft door middel van leningen. Wanneer na verloop van tijd 
AA besluit A BV alsnog op dezelfde wijze te financieren als B zijn BV heeft ge-
financierd,, en daartoe bewerkstelligt dat A BV de helft van haar kapitaal 
schuldigg erkent, zal A BV te maken krijgen met art. 10a. B BV, met dezelfde 
vermogensbestanddelen,, zowel activa als passiva, blijf t daarentegen buiten 
schot. . 

Iss het effect van art. 10a nu willekeurig, of rechtvaardigt juist de willekeurige wijze 
waaropp B BV een renteaftrek tot stand brengt de verschillende behandeling? Gerede-
neerdd vanuit de overwegingen van de Hoge Raad in de winstdrainagejurisprudentie 
iss dat laatste het geval. De Hoge Raad acht het in strijd met doel en strekking van de 
wett wanneer de belastingplichtige op elk gewenst moment naar willekeur zijn fisca-
lee lasten kan verminderen door een rentelast op te roepen (zie § 3.2.1). Bij elke reële 
financieringsbehoeftee mag worden gekozen tussen eigen en vreemd vermogen, 
maarr er mag niet kunstmatig een vermogensbehoefte worden gecreëerd. Deson-

6.. Door een uitdeling of door terugbetaling van kapitaal. 
7.. Door de verwerving van aandelen of de storting op aandelen. 
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dankss acht ik het onbevredigend dat belastingplichtigen met een volstrekt identieke 
financieringsstructuurr verschillend worden behandeld, afhankelijk van het tijdstip 
waaropp die structuur tot stand wordt gebracht. Naar mijn mening is dat ook niet no-
digg indien er goed functionerende maatregelen zijn tegen een onevenwichtige finan-
cieringsstructuurr (thin capitalisation regels, zoals art. lOd). 

Ookk bij de toepassing van art. 10a, lid 2, onderdeel c, is beslissend of de lening ver-
bandd houdt met bepaalde rechtshandelingen, maar dat hoeven geen rechtshandelin-
genn van de belastingplichtige te zijn; het kunnen ook rechtshandelingen van verbon-
denn lichamen zijn. Het is in dit geval niet van belang door welke transacties de lening 
wordtt opgeroepen, maar of het van de crediteur geleende geld indirect afkomstig is 
uitt Nederlands groepsvermogen. In zijn uitwerking is art. 10a, lid 2, onderdeel c, dan 
ookk min of meer vergelijkbaar met de toepassing van de overige aft rek be palingen in 
art.. 10a, waarbij de Nederlandse groepsvennootschappen gezamenlijk in beschou-
wingg worden genomen. Zo valt de situatie waarin een Nederlands groepslichaam 
eenn storting of uitdeling doet aan de buitenlandse crediteur, die geld leent aan de be-
lastingplichtige,, onder art. 10a, lid 2, onderdeel c. Wanneer men beide Nederlandse 
groepsvennootschappenn gezamenlijk zou beschouwen, zou sprake zijn van een 
schuldigerkenningg in de zin van art. 10a, lid 1. 

10.66 Interne versus externe leningen 

10.6.11 Algemeen: waarom dit criterium? 

Art.. 10a is alleen van toepassing op interne leningen, dat wil zeggen leningen afkom-
stigg van de rechthebbende waarvoor geleend wordt (lid 1) of van een verbonden 
lichaamm (lid 2). Wanneer van derden wordt geleend is art. 10a niet van toepassing. 
Ditt is niet verwonderlijk. Juist in groepsverhoudingen spelen immers vaak onzakelij-
kee motieven een rol, en bestaat de neiging om op willekeurige wijze de belasting-
grondslagg te verminderen. Niet alleen art. 10a is in zijn toepassing beperkt tot inter-
nee leningen; hetzelfde geldt voor de rentetemporiseringsbepalingen en voor 
art.. lOd. 

Schuldverhoudingenn binnen concern zijn eerder 'verdacht' dan derdenleningen om-
datt het binnen gelieerde relaties (althans in 100%-verhoudingen) in het algemeen8 

niett relevant is op welke wijze vermogen ter beschikking wordt gesteld, en omdat al-
leenn in gelieerde situaties schulden worden aangegaan uit zuiver fiscale motieven, 
zonderr dat er een wezenlijke financieringsbehoefte bestaat. Er kan dus sprake zijn 
vann willekeur vanwege twee redenen: 
-- er is geen daadwerkelijke vermogensbehoefte, maar er wordt desondanks een 

leningg opgenomen om renteaftrek te bewerkstellingen; 
-- er is weliswaar een vermogensbehoefte, maar daarin wordt uit Fiscale overwegin-

genn voorzien door vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen. 

8.. Onder omstandigheden kan dit wel relevant zijn, namelijk wanneer er concurrente of achterge-
steldee leningen van derden zijn. 
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Dee tweede mogelijkheid van willekeur houdt verband met de omstandigheid dat de 
tuchtt van de markt ontbreekt, zodat ook leningen worden verstrekt in gevallen 
waarinn dit in zakelijke verhoudingen niet zou zijn gebeurd. Dat laatste is niet alleen 
aann de orde bij leningen van groepsvennootschappen, maar ook bij derdenleningen 
waarbijj  zekerheid wordt verstrekt door een groepslichaam. Zie verder § 10.6.2. 

Dee eerste mogelijkheid betreft kunstmatige schuldverhoudingen. Hiervan is in het 
algemeen99 geen sprake wanneer indirect van derden wordt geleend. Om die reden 
wordtt art. 10a Wet Vpb. 1969 in zulke gevallen in beginsel niet toegepast. Zie verder 
§§ 10.6.3. 

10.6.22 De ontbrekende tucht van de markt (leningen direct rechtens of in feite van 
derden) derden) 

Gegevenn het uitgangspunt van de ondernemersvrijheid10. is elke belastingplichtige 
inn beginsel vrij in de keuze hoe hij in zijn financieringsbehoefte voorziet. Sinds 2004 
steltt art. lOd grenzen aan die vrijheid. Art. 10a stelt weer andere grenzen aan die vrij-
heid.. De ratio van die grenzen is dat de ondernemersvrijheid wordt misbruikt wan-
neerr de belastingplichtige om puur fiscale redenen voor een excessieve hoeveelheid 
vreemdd vermogen kiest. Dat gevaar is groter wanneer de risico's van die leningen 
doorr verbonden lichamen worden gedragen omdat in dat geval de tucht van de 
marktt ontbreekt. In gevallen waarin niet verbonden lichamen niet (langer) bereid 
zijnn geld te lenen zonder zekerheden van anderen, zullen verbonden lichamen vaak 
nogg wel leningen verstrekken. Deze vorm van onzakelijk handelen kan slechts in be-
perktee mate door fiscale herkwalificatie gekeerd worden. Er geldt in het Nederlandse 
belastingrechtt geen regel die inhoudt dat een rechtshandeling tussen verbonden 
lichamenn slechts wordt erkend wanneer een derde daartoe eveneens zal overgaan. 
Slechtss de voorwaarden waaronder de rechtshandelingen worden aangegaan wor-
denn getoetst. Wanneer bijvoorbeeld een huur-, lease of licentieovereenkomst wordt 
geslotenn tussen verbonden lichamen wordt die overeenkomst erkend ongeacht of de 
contracterendee partijen eenzelfde contract ook met derden zouden willen afsluiten 
(off  omgekeerd). Hetzelfde geldt voor leningsovereenkomsten tussen verbonden 
lichamen.. Wanneer geld wordt geleend aan een insolvabele groepsmaatschappij 
wordtt die lening erkend, behalve wanneer sprake is van een zogenoemde bodem-
loze-put-lening,, dat wil zeggen een geldlening die onder zodanige omstandigheden 
wordtt verstrekt dat aan de uit die lening voortvloeiende vordering, naar de crediteur 
reedss aanstonds duidelijk moet zijn geweest, voor het geheel of voor een gedeelte 
geenn waarde toekomt omdat het door hem ter leen verstrekte bedrag niet of niet ten 
vollee zal kunnen worden terugbetaald (HR 27 januari 1988, BNB 1988/217; zie 
§2.3.1). . 

9.. Onder omstandigheden kan dit wel zo zijn, bijvoorbeeld wanneer de geleende gelden uiteindelijk 
doorr het concern worden gebruikt om bij een bank op deposito te zetten, 

10.. Zoals begrensd door het 'Cessnacriterium', zie HR 8 maart 2002, BNB 2002/210. Vgl. HR 14 juni 
2002.. BNB 2002/290. 
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Dezelfdee onzakelijkheid als bij leningen van verbonden lichamen kan zich voordoen 
bijj  door verbonden lichamen gegarandeerde leningen. Wanneer een verbonden li-
chaamm (Moeder) een garant- of borgstelling aangaat met betrekking tot de schuld 
vann de belastingplichtige aan een derde (de Bank), dan draagt zij de crediteursrisico's 
tenn aanzien van de belastingplichtige, In economische zin is deze situatie vergelijk-
baarr met de situatie dat de bank aan de moeder leent, die op haar beurt doorleent 
aann de belastingplichtige. Immers: het geld is in beide situaties afkomstig van de 
Bank,, de Bank heeft het crediteurenrisico ten aanzien van Moeder (een verschil is dat 
dee bank in de eerste situatie zowel de belastingplichtige als Moeder kan aanspre-
ken),, en Moeder loopt het crediteurenrisico ten aanzien van de belastingplichtige. In 
beidee gevallen zal er een beloning voor Moeder moeten zijn, dat wil zeggen een in-
terestmargee (spread) respectievelijk een garantievergoeding (fee). 

Ookk bij zekerheden, zoals garanties, van verbonden lichamen kan fiscale herkwalifi-
catiee plaatsvinden; dat is het geval wanneer die zekerheid is verstrekt uit aandeel-
houdersoverwegingen.. Volgens vaste jurisprudentie hebben betalingen uit hoofde 
vann een borgtocht of garantstelling door de aandeelhouder als zodanig geen invloed 
opp de fiscale winst11, evenmin als de gevolgen van het prijsgeven van een garantie 
doorr de aandeelhouder als zodanig.12 Dit houdt in dat (bijvoorbeeld) de garantie als 
eigenn vermogen wordt aangemerkt. Wanneer een garantie als eigen vermogen wordt 
aangemerkt,, doet dat er in beginsel niet aan af dat de lening op zichzelf ook voor fis-
calee doeleinden als vreemd vermogen aangemerkt blijft . Wanneer reeds aanstonds 
duidelijkk is dat aan de regres vorder ing geen waarde toekomt, is verdedigbaar dat de 
garantt of borg voor fiscale doeleinden als debiteur van de lening geldt, omdat de ver-
plichtingenn van de debiteur in feite immers op hem rusten. In dat geval leidt de door 
eenn aandeelhouder gegarandeerde lening aan een 'bodemloze put' tot dezelfde ge-
volgenn als een lening aan de aandeelhouder, in combinatie met een storting in de 
civieljuridischee debiteur. 

Wanneerr de belastingplichtige geen 'bodemloze put' is, zal een lening in civielrech-
telijkee zin ook voor fiscale doeleinden als een lening worden aangemerkt, en is de 
rentee in beginsel aftrekbaar, ook wanneer een derde geen geld aan de belastingplich-
tigee zou hebben geleend. In dergelijke situaties vermoedt de wetgever eerder winst-
drainagee c.q. misbruik. Art. 10a wordt echter - zo blijkt uit de wetsgeschiedenis -
niett toegepast wanneer de belastingplichtige ook geld van derden had kunnen lenen 
zonderr garanties van verbonden lichamen. Dezelfde tegenbewijsmogelijkheid zou 
redelijkerwijzee moeten gelden wanneer indirect van derden wordt geleendd en de be-
lastingplichtigee ook zonder zekerheid van een verbonden lichaam rechtstreeks van 
diee derde had kunnen lenen. 

Intussenn kan ervan uit worden gegaan dat de omstandigheid dat een verbonden 
lichaamm de crediteurenrisico's draagt voor art. 10a niet langer beslissend is. De ren-

11.. Zie onderdeel 5.2 van de conclusie van A-G Van Kalmthout bij HR 12 december 2003. BNB 2004/ 
2655 en de aldaar door hem genoemde jurisprudentie. 

12.. HR 12 december 2003. BNB 2004/265. r.o. 3.2. 
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teaftrekk wordt niet beperkt wanneer indirect van derden wordt geleend (zie 
§§ 10.6.4). Dat aan het dragen van crediteurenrisico geen beslissende betekenis wordt 
toegekendd acht ik terecht. Art. 10a Wet Vpb, 1969 ziet op situaties waarin geen reële 
vermogensbehoeftee bestaat, waarin met andere woorden kunstmatig een vermo-
gensbehoeftee en een schuldverhouding wordt opgeroepen. Als die reële vermogens-
behoeftee ontbreekt, dan zou het niet uit mogen maken of de belastingplichtige al 
dann niet in staat is om zelfstandig leningen aan te trekken. Andersom is het zo dat de 
onmogelijkheidd om zelfstandig leningen aan te trekken, niets zegt over de aanwezige 
vermogensbehoefte.. Overmatige financiering met vreemd vermogen kan wellicht 
tott ongewenste winstdrainage leiden, maar deze winstdrainage moet worden tegen-
gegaann met geschiktere middelen, zoals thin capitalisation regels. 

10.6.33 De ontbrekende financieringsbehoefte (leningen indirect van verbonden 
lichamen) lichamen) 

Wanneerr van een verbonden lichaam wordt geleend is er een grotere kans dat er in 
feitee geen sprake is van een wezenlijke financieringsbehoefte. Wanneer indirect van 
derdenn wordt geleend dan is er in het algemeen vanuit het concern kennelijk een 
reëlee financieringsbehoefte. In zo'n geval worden de temporiseringsbepalingen niet 
toegepast.133 Hetzelfde geldt voor de situaties die onder art. 10a, lid 2, onderdelen a 
enn b vallen, en wellicht voor de situaties die onder art. 10a, lid 1, en art. 10a, lid 2. on-
derdeell  c, vallen (zie § 5.3.7.4). 

Dee redenering dat het indirect extern lenen blijk geeft van een wezenlijke financie-
ringsbehoeftee zodat art. 10a niet behoort te worden toegepast, klinkt logisch, maar is 
datdat mijns inziens niet. Ik acht het zinvol een onderscheid te maken tussen een finan-
cieringsbehoeftee op het niveau van de belastingplichtige en een financieringsbe-
hoeftee bij de groep als geheel. 

Eenn handeling zoals vermeld in art. 10a, lid 2, onderdelen a en b (een uitdeling, 
terugbetalingg van kapitaal, aflossing van een hybride lening, storting, interne acqui-
sitiee of verstrekking van een hybride lening), moet gefinancierd worden. Er is echter 
alleenn sprake van een wezenlijke financieringsbehoefte bij de belastingplichtige 
wanneerr geen sprake is van een antifiscaal opzetje. De vraag naar de financierings-
behoeftee op het niveau van de belastingplichtige hangt derhalve samen met de vraag 
off  zakelijke overwegingen aanwezig zijn. Of indirect gelden van derden worden in-
geleendd is niet bepalend voor het antwoord op de vraag of de 10a-handeling op zake-
lijkee overwegingen stoelt. Die 10a-handeling en de samenhangende lening kunnen 
immerss gezamenlijk een volstrekt nutteloze omweg van de ingeleende gelden vor-
men. . 

13.. Zie art. 14a, lid 9, art. 14b, lid 7. en art. 15ad, lid 3, onderdeel a. Wet Vpb. 1969. Bij die laatste 
bepalingg geldt als bijkomende eis dat de rente bij de schuldeiser in de belastinggrondslag wordt 
betrokken. . 
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Datt van derden wordt ingeleend is wel een indicatie van een financieringsbehoefte 
opp het niveau van de groep. Maar als die financieringsbehoefte bestaat, dan wordt 
diee in elk geval niet opgeroepen door de 10a-handeling, want dat is immers een 
rechtshandelingg die zich binnen de groep afspeelt. De groep als geheel wordt niet rij-
kerr of armer van een interne verhanging, uitdeling,, of storting. Het is mogelijk dat de 
lOa-handelingg onderdeel vormt van een zakelijk samenstel van rechtshandelingen, 
zoalss een reorganisatie, en dat dit samenstel een financieringsbehoefte oproept, 
maarr dat is niet noodzakelijkerwijs zo. Het is evenzeer mogelijk dat de financierings-
behoeftee geheel los van die 10a-handeling bestaat, en dat die 10a-handeling wordt 
gebruiktt om de rentelast op het niveau van de belastingplichtige te brengen. Wan-
neerr nu toch de externeleningexceptie wordt geaccepteerd, dan betekent dit dat, als 
err ergens in de groep een financieringsbehoefte bestaat, de last naar willekeur bij de 
Nederlandsee belastingplichtige kan worden neergelegd. 

Behalvee bovenstaande principiële bezwaren bestaat er nog een afbakeningspro-
bleem:: hoe moet - als de belastingplichtige niet zelf van derden heeft geleend -
wordenn bepaald of een lening indirect van derden komt c.q. of de rente aan derden 
tenn goede komt? Dit is met name lastig wanneer er één of meer schakels tussen de 
uiteindelijkee debiteur en de belastingplichtige zit(ten). Wanneer alle schakels mee-
geteldd worden, dan kunnen dubbele aftrekposten ontstaan. Men denke aan de situa-
tiee dat een groepslichaam geld leent van derden, deze gelden in een tax haven com-
panyy stort, die de gelden vervolgens doorleent aan de belastingplichtige. Wanneer 
niett alle schakels worden meegeteld, maar alleen die schakels die een verstrekking 
vann vreemd vermogen vertegenwoordigen (zodat in het voorgaande voorbeeld niet 
geachtt wordt van derden te zijn geieend), dan moet worden getoetst of naar Neder-
landss fiscaal recht sprake is van vreemd vermogen. 

Conclusie:: wanneer indirect van derden wordt geleend dan is dat een indicatie van 
eenn financieringsbehoefte (ergens) binnen het concern, maar die behoefte staat los 
vann de 10a-handeling en zegt niets over de zakelijkheid van de 10a-handeling. Wan-
neerr het indirect van derden lenen desondanks als exceptie wordt aanvaard, dan be-
tekentt dit dat de belastingplichtige op elk gewenst moment een renteaftrek kan be-
werkstelligen,, mits er maar ergens binnen het concern een financieringsbehoefte 
bestaat.. Dat betekent dat een mogelijkheid om naar willekeur renteaftrek op te roe-
penn wordt aanvaard, hetgeen tegen de ratio van art. 10a indruist. Bovendien worden 
afbakeningsproblemenn veroorzaakt. 

10.6.44 Winstdrainage bij lening van derden 

Wanneerr de belastingplichtige rechtstreeks van derden leent, dan wordt art. 10a, 
lidd 2, niet toegepast. Toch kan ook in dat geval sprake zijn van willekeurig opgeroe-
penn rentelasten. Hier geldt hetzelfde als onder § 10.6.3 is betoogd. Het kan immers 
zoo zijn dat de financieringsbehoefte elders in het concen bestaat, en dat vanwege 
louterr fiscale overwegingen ervoor wordt gekozen om de lening door de belasting-
plichtigee te laten aantrekken. Men denke aan de situatie waarin de moedermaat-
schappijj  van de belastingplichtige een investering wil doen maar geen of minder nut 
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heeftt van renteaftrek, en daarom de belastingplichtige de lening aantrekt en de gel-
denn uitdeelt. Wanneer dit wordt aanvaard, dan betekent dit dat de belastingplichtige 
opp elk gewenst moment een renteaftrek kan bewerkstelligen, mits er maar ergens 
binnenn het concern een financieringsbehoefte bestaat. 

10.6,55 Conclusie over het internelemngcriterium 

Dee vraag of de debiteurenrisico's door de belastingplichtige worden gedragen is rele-
vantt bij de bestrijding van winstdrainage, maar voornamelijk binnen de context van 
onderkapitalisatie.. Binnen de context van art. 10a acht ik dit niet relevant. Art. 10a 
richtt zich immers tegen willekeurig opgeroepen rentelasten, en niet tegen de ver-
houdingg tussen eigen en vreemd vermogen, gegeven een reële financieringsbehoef-
te.. Het antwoord op de vraag of indirect van derden of van verbonden lichamen 
wordtt geleend is een indicatie van een financieringsbehoefte (ergens) binnen het 
concern,, maar niets over de reële financieringsbehoefte bij de belastingplichtige, en 
hethet zegt daarom niet veel over de zakelijkheid van de 10a-handeling. Kortom: het 
criteriumm dat van een verbonden lichaam is geleend, is vanuit het perspectief van 
art.. 10a niet doorslaggevend, en kan hooguit een indicatie vormen van onzakelijk 
handelen.. Evenzo kan het lenen van derden hooguit dienen als indicatie van zakelijk 
handelen. . 

10.77 De compenserende heffing 

Dee compenserende heffing komt pas aan de orde wanneer de belastingplichtige niet 
aannemelijkk heeft kunnen maken dat aan de rechtshandelingen in overwegende 
matee zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Dat kan twee dingen betekenen: 
diee in overwegende mate zakelijke overwegingen ontbreken of ze zijn er wel maar 
dee belastingplichtige heeft de inspecteur of rechter niet weten te overtuigen van het 
bestaann ervan. Wanneer ervan uit wordt gegaan dat de in overwegende mate zake-
lijkee overwegingen ontbreken, en (dus) kennelijk fiscale overwegingen doorslagge-
vendd zijn, lijk t het ruimhartig om de renteaftrek desondanks toe te staan. Ook wan-
neerr er een redelijke compenserende heffing is kan immers sprake zijn van winst-
drainage,, nl. wanneer ingespeeld wordt op een tariefsverschil. De aanwezigheid van 
eenn compenserende heffing zou dus hooguit een rol moeten spelen bij de toetsing 
vann het motief. Anderzijds is het vergaand om bij een compenserende heffing de ge-
helee renteaftrek te weigeren. Het zou evenwichtiger zijn om - als sprake is van anti-
fiscaalfiscaal handelen - wel aftrek toe te staan naar rato van de compenserende heffing.14 

Hett Europese recht moet voorts worden eerbiedigd. Dat betekent dat de belasting-
plichtigee in beginsel de vrijheid moet worden gelaten te profiteren van een lager 
tarieff  binnen de EU. Dat is slechts anders wanneer sprake is van misbruik volgens de 
doorr het HvJ EG gestelde criteria (zie § 7.1.7). 

14.. Dit komt neer op aftrek van het bedrag aan rente vermenigvuldigd met de factor: effectief tarief 
vann de buitenlandse heffing / nominaal Nederlands tarief. 
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Conclusie:: de compenserende heffing is hooguit een indicatie van zakelijk handelen, 
enn kan niet als beslissend criterium gelden. Er zou wel rekening mee moeten worden 
gehoudenn bij de mate van aftrekweigering. 

10.88 Toetsing aan rechtszekerheid en effectiviteit 

Wanneerr art. 10a wordt getoetst aan de rechtszekerheid, kan niet worden voorbijge-
gaann aan het feit dat deze bepaling bedoeld is als codificatie van jurisprudentie over 
dee toepassing van fraus legis en richtige heffing. Codificatie van jurisprudentie heeft 
alss voordeel dat er meer recht wordt gedaan aan het legaliteitsbeginsel, zoals dit tot 
uitdrukkingg komt in art. 104 Gw. De democratische legitimatie is daarmee gegeven. 
Hett legaliteitsbeginsel houdt echter tevens de norm in dat de uit de wet voortvloei-
endee verplichtingen voorzienbaar moeten zijn.15 Dit gebod om onzekerheid te ver-
mijdenn (het lex certa-beginsel) wordt mijns inziens nauwelijks gediend door deze 
codificatie,, aangezien art. 10a vele vage normen kent, en daardoor evenzovele afba-
keningsproblemen.. Sommige onduidelijkheden betreffen de toepassing in abstracto: 
-- wanneer is er een belang van meer dan een derde? 
-- wanneer is er precies 'rechtens of in feite direct of indirect' ingeleend? 
-- wanneer treedt besmetting of ontsmetting op? 
-- wat is een per saldo 'redelijke' heffing? 
Dezee kwesties kunnen door jurisprudentie worden opgehelderd. Andere onzekerhe-
denn betreffen de feitelijke toetsing, bijvoorbeeld de zakelijkheid van de overwegin-
gen.. Deze onduidelijkheden zuilen blijven bestaan, en zullen tot rechtsonzekerheid 
blijvenn leiden. Dit weegt des te zwaarder nu de zakelijkheid van de overwegingen 
centraall  staat in art. 10a. Mijns inziens wordt weinig aan rechtszekerheid gewonnen 
doorr omzetting van de normen uit de jurisprudentie. De codificatiee heeft voorts als 
nadeell  dat - waar toepassing van fraus legis en richtige heffing pas aan de orde kon 
komenn wanneer sprake was van belastingverijdeling - art. 10a reeds van toepassing 
iss wanneer aan een bepaald feitenpatroon wordt voldaan, zodat het in dat geval op 
dee weg van de belanghebbende ligt om de zakelijkheid van de overwegingen aan te 
tonen.. Per saldo wordt de rechtszekerheid mijns inziens eerder verkleind dan ver-
groot,, zeker met inachtneming van de nog immer aanwezige mogelijkheid van toe-
passingg van het leerstuk van fraus legis. Mijns inziens zou de rechtszekerheid beter 
wordenn gediend door winstdrainage te bestrijden door mechanische bepalingen, zo-
alss maatregelen tegen onderkapitalisatie. 

Mett betrekking tot de effectiviteit kent art. 10a het bezwaar dat het tot willekeurige 
resultatenn kan leiden. Door renteaftrek niet toe te staan wanneer de lening verband 
houdtt met bepaalde rechtshandelingen, worden ondernemers met dezelfde finan-
cieringsstructuurr onder omstandigheden verschillend behandeld. De ondernemer 
diee aanstonds met vreemd vermogen financiert wordt beter behandeld dan de on-
dernemerr die gedurende de rit besluit om de balans meer naar vreemd vermogen te 
verleggen.. Dit effect kan wellicht gerechtvaardigd worden door de redenering dat 
hett - zoals de Hoge Raad al in zijn frauslegisjurisprudentie overwoog - in strijd met 

15.. Vgl. R.H, Happé, Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming, Kluwer, Deventer, 1996, blz. 31. 
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doell  en strekking van de wet is wanneer de belastingplichtige op elk gewenst mo-
mentt naar willekeur zijn fiscale lasten kan verminderen door een rentelast op te roe-
pen.. Desondanks acht ik het onbevredigend dat belastingplichtigen met een vol-
strektt identieke financieringsstructuur verschillend worden behandeld, afhankelijk 
vann het tijdstip waarop die structuur tot stand wordt gebracht. Dit doet afbreuk aan 
dee effectiviteit aangezien economisch vergelijkbare gevallen ongelijk worden behan-
deldd en omdat de acceptatiegraad voor dergelijke wetgeving bij ondernemers laag 
zall  zijn. 

Eenn ander bezwaar is dat art. 10a zoals de meeste antimisbruikbepalingen zowel un-
derkilll  als overkill kent. De underkill kan wellicht deels worden weggenomen door 
toepassingg van het leerstuk fraus legis. zij het dat die mogelijkheid in veel gevallen 
zall  afstuiten op de omstandigheid dat de wetgever de resterende ontgaansmogelijk-
hedenn heeft voorzien of had moeten voorzien (zie § 3.4.5 en 3.4.6). De overkill zou in 
theoriee moeten worden ondervangen door de tegenbewijsmogelijkheid van de zake-
lijkee overwegingen. In de praktijk werkt zo'n tegenbewijsregeling gebrekkig, en 
wordtt vaak het onderspit gedolven door de degene op wie de bewijslast rust. Bij de 
zakelijkheidd geldt voorts de moeilijkheid dat de opbouw van de concern- en finan-
cieringsstructuurr van ondernemingen vrijwel altijd geheel of gedeeltelijk wordt in-
gegevenn door fiscale motieven, zodat fiscale en (overige) bedrijfseconomische over-
wegingenn maar moeizaam kunnen worden onderscheiden. 

10.99 Rechtsvergelijking 

Uitt een onderzoek van de belastingsystemen van de Verenigde Staten en Duitsland 
blijktt dat ook deze landen maatregelen hebben getroffen om aantasting van de be-
lastinggrondslagg door renteaftrek te voorkomen. 

Inn de Verenigde Staten wordt winstdrainage bestreden met gedetailleerde regelge-
ving,, die voorkomt dat rente wordt afgetrokken wanneer er geen belastbare bate te-
genoverr bestaat, 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 
gegarandeerdd is door een gelieerde persoon. Deze regeling is gericht tegen uitholling 
vann de Amerikaanse belastinggrondslag door excessieve rentelasten. In het alge-
meenn is deze aftrekbeperking van toepassing wanneer: 
-- de debt/equity ratio meer dan 1,5 bedraagt; 
-- de rentelasten meer bedragen dan 50% van het belastbare inkomen vermeerderd 

mett bepaalde in aftrek gebrachte bedragen; 
-- de rentebate niet aan Amerikaanse belasting onderworpen is, waaronder wordt 

begrepenn een Amerikaanse bronheffing die niet wordt verminderd onder de ver-
dragen; ; 

-- de rente verschuldigd is aan een verbonden persoon, of de lening is gegarandeerd 
doorr een verbonden persoon. 
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Kennelijkk bestaat er geen behoefte aan algemene antimisbruikbepalingen. Misbruik 
kann wel worden bestreden met common law doctrines, op grond waarvan herkwalifi-
catiee kan plaatsvinden door een substance over form benadering. Zo kunnen bepaalde 
opzetjess worden genegeerd (sham transaction doctrine), bepaalde transacties in on-
derlingee samenhang worden beschouwd {step transaction doctrine), en kunnen 
transactiess worden genegeerd als er geen zakelijke motieven bestaan {business pur-
posepose doctrine) of economische betekenis missen (economie substance doctrine). Belas-
tingverijdelingg of ontwijking kan ook een criterium zijn bij een specifieke aftrek-
beperkingg (bijvoorbeeld art. 269 van de Code, over acquisities ter ontgaan of voor-
komingg van income tax). 

Inn Duitsland wordt winstdrainage door renteaftrek voornamelijk bestreden door thin 
capitalisationcapitalisation regels. Deze zijn alleen van toepassing wanneer de crediteur een aan-
deelhouderr of gelieerde persoon is, of een derde die zich op zo'n aandeelhouder of 
gelieerdee persoon kan verhalen. Ingevolge art. Sa KStG wordt rente als een verkapte 
winstuitdelingg behandeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
-- de rentebetalingen bedragen meer dan € 250 000; 
-- de crediteur is hetzij een aandeelhouder of verbonden lichaam (al dan niet geves-

tigdd in Duitsland), hetzij een derde die zich kan verhalen op een verbonden 
lichaamm (volgens het Duitse Ministerie van Financiën is dat enkel het geval bij 
back-to-back-leningen); ; 

-- de aandeelhouder houdt direct of indirect meer dan 25% van de aandelen in de 
belastingplichtige; ; 

-- de debt/equity ratio is hoger dan 1,5:1, of de rente is winstdelend. 
Wanneerr sprake is van vaste rente bestaat er een tegenbewijsmogelijkheid, die in-
houdtt dat rente niet wordt geherkwatificeerd wanneer de belastingplichtige kan be-
wijzenn dat hij dezelfde lening van een derde had kunnen bedingen. Onafhankelijk 
vann de debt/equity ratio wordt de rente geherkwalificeerd wanneer de lening is op-
genomenn in verband met een interne verhanging (de drempel van € 250 000 is in dat 
gevall  niet van toepassing. 
Eenn andere belangrijke aftrekbeperking is art. 8b KStG. Art. 8b KStG bepaalt dat een 
bedragg ter hoogte van 5% van de vrijgestelde deelnemingsdividenden en vermogens-
winstenn als niet aftrekbare kosten geldt. Effectief leidt dit tot een vrijstelling van 95% 
vann de dividenden en vermogenswinsten, zodat feitelijk alle daadwerkelijke kosten 
aftrekbaarr blijven. 
Dee Duitse wetgeving kent voorts een algemene antimisbruikbepaling (art. 42 AO). Ik 
hebb echter geen voorbeelden in de jurisprudentie gevonden waarin op grond van 
dezee bepaling renteaftrek door een vennootschapsbelastingplichtig lichaam werd 
geweigerd. . 

Mijnss inziens kunnen aan de rechtsvergelijking met de VS weinig ideeën ontleend 
wordenn ter verbetering van het Nederlandse geheel van aftrekbeperkingen, aange-
zienn de beide belastingstelsels tezeer verschillen. Met betrekking tot Duitsland, dat 
eenn tot op zekere hoogte vergelijkbaar belastingstelsel kent, is het opvallend dat bui-
tenn de thin capitalisation regeling kennelijk geen behoefte is aan een aftrekbeper-
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king,, maar wel aan een aftrekbeperking met betrekking tot leningen van verbonden 
lichamenn in verband met een interne verhanging. 

10.100 Alternatieven voor art. 10a 

Inn hoofdstuk 9 is een aantal alternatieve wettelijke regelingen besproken waarin 
art.. 10a Wet Vpb. 1969 kan worden gemist. 

Allereerstt zou het winstbegrip verlaten kunnen worden, of de winst forfaitair kun-
nenn worden vastgesteld. Dat zal echter tot grote bezwaren leiden bij de toepassing 
vann belastingverdragen. Ook kan het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen 
wordenn afgeschaft, hetzij door dividend aftrekbaar te maken, hetzij door renteaftrek 
niett toe te staan. Beide alternatieven leiden vooral in grensoverschrijdende situaties 
tott problemen, en kunnen door Nederland niet eenzijdig worden ingevoerd. Een 
alternatieff  is om alleen groepsrente te defiscaliseren. Dit alternatief kent dezelfde 
nadelen,, zij het dat ze minder zwaarwegend zijn. Een bijkomend nadeel is dat afba-
keningsproblemenn worden opgeroepen. 

Eenn andere mogelijkheid is de introductie van een analytisch systeem, met een af-
zonderlijkee regime voor (groeps)financieringsactiviteiten. Hierbij zijn er twee alter-
natieven.. Er kan worden gekozen voor een systeem waarin alle ontvangen en ver-
schuldigdee (groeps)rente in één box in aanmerking wordt genomen. Een bezwaar 
vann dit systeem is dat investeringen in Nederland zullen worden afgeremd: 
(groeps)rentee kan in dat geval immers niet langer in mindering worden gebracht op 
dee winst uit bijvoorbeeld operationele activiteiten. Het alternatiefis om rentelasten 
toee te rekenen aan de box waarin de activiteiten en activa vallen waar de rentelasten 
verbandd mee houden. Dat zou betekenen dat rente ter financiering van activiteiten 
inn de ene box (bijvoorbeeld financierings- of houdsteractiviteiten) niet effectief ten 
lastee van operationele winst kan worden gebracht. De mogelijkheid tot winstdraina-
gee kan daarmee worden verminderd. 

Art.. 10a Wet Vpb. 1969 zou voorts kunnen worden vervangen door een aftrekbeper-
kingg voor groepsrente wanneer er geen redelijke compenserende heffing is. Deze 
regelingg is ruimer en ruwer (er wordt immers niet langer getoetst aan het verband 
vann de lening met bepaalde rechtshandelingen, of aan de zakelijkheid van de over-
wegingen),, maar kent minder vaagheden. In feite wordt hiermee slechts een aantal 
criteriaa van art. 10a Wet Vpb. 1969 geschrapt. 

Vervangingg van art. 10a Wet Vpb. 1969 door een generieke antimisbruikbepaling zet 
weinigg zoden aan de dijk doordat de ingewikkeldheid van art. 10a Wet Vpb. 1969 
wordtt vervangen door onzekerheid. Tegelijkertijd zou echter ook kunnen worden ge-
kozenn voor een beperktere misbruiktoets, bijvoorbeeld conform de misbruikjuris-
prudentiee van het HvJ EG. Het voordeel daarvan is dat de aftrekbeperking slechts in 
zeerr evidente gevallen wordt toegepast, zodat de rechtszekerheid minder wordt 
aangetast. . 
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Tenn slotte kan worden volstaan met mechanische regels, zoals onderkapitalisatiere-
gels.. Het gevolg van het schrappen van art. 10a Wet Vpb. 1969 zal zijn dat sommige 
ondernemingenn op willekeurige wijze hun vreemd vermogen tot het maximaal toe-
gestanee niveau zullen oppompen. 

10.111 Slotsommen en aanbevelingen 

Hett onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen moet gehandhaafd 
worden,, gelet op de internationale dimensie. Dat onderscheid zal opportunistisch 
handelenn blijven uitlokken. Een voorbeeld is het fenomeen van winstdrainage, 
grondslaguithollingg door renteaftrek. Niet elke vermindering door renteaftrek is 
grondslaguitholling.. Normaal gesproken staan tegenover de aftrekbare rente ook be-
lastbaree opbrengsten. Renteaftrek leidt per saldo voorzienbaar tot een verlaging van 
dee belastbare grondslag wanneer tegenover de aftrekbare rente vrijgestelde inkom-
stenn staan (dit is met name het geval ten gevolge van de deelnemingsvrijstelling) of 
wanneerr sprake is geweest van omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen 
(dooreenn schuldgefinancierde uitdeling of terugbetaling van kapitaal). Deze gevol-
genn worden echter in beginsel aanvaard. Art. 10a Wet Vpb. 1969 beoogt slechts om 
bepaaldee uitwassen tegen te gaan. Hett wordt als ongewenst ervaren dat een wille-
keurigee renteaftrek zonder reële betekenis mogelijk is. 

Wanneerr men misbruik door renteaftrek wil bestrijden kan dat door specifieke anti-
misbruikbepalingenn (zoals art. 10a). generieke of mechanische bepalingen (zoals 
art.. lOd, of een systeem waarbij rente aan groepsmaatschappijen niet aftrekbaar is), 
off een combinatie. Specifieke antimisbruikbepalingen (daarmee doel ik op aftrekbe-
perkingenn waarbij onzakelijk handelen als voorwaarde wordt gesteld) hebben als 
nadeell dat ze per definitie onzekerheid scheppen: het is immers arbitrair waar de 
grenss tussen zakelijk en antifiscaal handelen ligt. Zodra duidelijke criteria worden 
gegeven,, ligt echter overkill en underkill op de loer. 

Alss art. 10a toch zou worden behouden, dan zou de bepaling mijns inziens als volgt 
moetenn worden aangepast: 
-- lid 1 wordt geschrapt, alsmede lid 2, onderdeel c; 
-- er is sprake van twee verbonden lichamen bij beleidsbepalende invloed van de 

enee op de andere vennootschap, of van een derde persoon op beide; 
-- er geldt geen compenserendeheffingsexceptie; een compenserende heffing is 

slechtss een aanwijzing voor zakelijk handelen (idem bij indirect inlenen van der-
den); ; 

-- renteaftrek wordt toegestaan naar rato van de heffing over de rente bij de ontvan-
gerr (te bewijzen door de belastingplichtige); 

-- er wordt geëxpliciteerd dat zakelijkheid wordt verondersteld wanneer niet-fisca-
lee overwegingen voldoende zijn om de desbetreffende rechtshandelingen te ver-
klaren. . 

Omdatt misbruik ook mogelijk is buiten de specifiek omschreven rechtshandelingen, 
zouu kunnen worden overwogen om te kiezen voor een algemener geformuleerde 
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misbruiktoets.. Omwille van de rechtszekerheid ben ik daar echter geen voorstander 
van. . 

Dee ruimte om met een beroep op misbruik c.q. onzakelijkheid renteaftrek te weige-
renn moet mijns inziens zoveel mogelijk worden beperkt, omdat het tot rechtsonze-
kerheidd leidt. Vennootschappen laten zich altijd leiden door kostenoverwegingen, en 
duss ook door fiscale overwegingen. Juist bij de opbouw van een concern en van zijn 
financieringsstructuurfinancieringsstructuur zijn fiscale gevolgen doorslaggevend. Aantasten van onderne-
mersbeleidd lijk t daarom een heilloze weg (vgl. § 10.4). Als de wetgever meent dat 
desalnietteminn een rem moet worden aangebracht, dan zou de aftrekbeperking 
mijnss inziens alleen moeten gelden voor de gevallen waarin het aangaan van de 
leningg een onderdeel is van een samenstel van rechtshandelingen met alleen fiscale 
overwegingen,, dus zonder bedrijfseconomische betekenis. Het criterium van de 
zakelijkee overwegingen zou daartoe moeten worden vervangen door een meer EU-
conformee toets. Als bepaling zou kunnen gelden dat renteaftrek niet wordt toege-
staann wanneer de lening deel uitmaakt van een louter kunstmatige constructie met 
hethet doel de Nederlandse belastinggrondslag uit te hollen. 

Vanwegee de nadelen die verbonden zijn aan een aftrekbeperking die is gerelateerd 
aann de zakelijkheid van de motieven van de belastingplichtige, geef ik de voorkeur 
aann een mechanische aftrekbeperking, Onderkapitalisatieregels zijn internationaal 
gebruikelijkk en bestaan reeds in de Nederlandse vennootschapsbelasting, en vormen 
daaromm het meest gerede alternatief. Onderkapitalisatienormen hebben als voordeel 
datdat ze relatief duidelijk zijn, en daarom tot meer rechtszekerheid leiden. Tegelijker-
tijdd zal dit leiden tot meer gelijkheid, omdat iedere belastingplichtige dezelfde grens 
kann opzoeken. 

Wanneerr art. 10a wordt geschrapt kan voorts fraus legis nog worden toegepast om 
uitwassenn te voorkomen. Art. 10a is nu juist een codificatie van frauslegisjurispru-
dentie.. Dat wil niet zeggen dat na het schrappen van art. 10a dezelfde jurisprudentie 
weerr geldt. De rechter zal immers rekening houden met de overwegingen die ten 
grondslagg liggen aan het schrappen van art. 10a. Wanneer duidelijk wordt gemaakt 
datdat art. 10a wordt geschrapt omdat winstdrainage op een andere manier wordt be-
stredenn dan zal fraus legis minder snel aan de orde komen. Wanneer de wetgever bij-
voorbeeldd overweegt dat thin capitalisation regels moeten worden ingezet tegen 
grondslaguitholling,, dan zal het in het algemeen niet meer in strijd met doel en 
strekkingg van de wet worden geacht als bijvoorbeeld een dividend wordt schuldig 
gebleven.. Slechts in uitzonderlijke situaties, met kunstgrepen, zal fraus legis ver-
moedelijkk nog worden toegepast. Zo beschouwd zal fraus legis kunnen worden toe-
gepastt om uitwassen te bestrijden, maar zal het leerstuk tot minder rechtsonzeker-
heidd leiden dan thans wordt veroorzaakt door art. 10a. 

Mijnss inziens kan volstaan worden met onderkapitalisatienormen ter bestrijding van 
winstdrainagee door renteaftrek, zodat art. 10a kan worden geschrapt. 
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