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Elke wetgever, die een regeling ontwerpt voor deelnemingen, dient blijk te geven
van een duidelijke visie op de strekking van de deelnemingsvrijstelling.
J.H. Christiaanse, 1962.
‘… das Schachtelprivileg … bis heute das Kernstück des Konzernsteuersrechts
geblieben ist, wo es nicht durch die noch weitergehende Organtheorie … überholt
wird, …’
O. Bühler, 1956.
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Voorwoord

De keuze voor het onderwerp van dit proefschrift komt regelrecht voort uit mijn ervaringen als belastingadviseur. In een op grote ondernemingen en directe belastingen gerichte
praktijk zijn regelingen ter voorkoming van cumulatie van heffing een zeer veelvoorkomend onderwerp. Dat geldt zowel voor ondernemingen die uitsluitend nationaal opereren,
als voor ondernemingen die internationaal opereren. In de loop der jaren werd ik geregeld
geconfronteerd met situaties waarin ik de uitwerking van bestaande regelingen in Nederland en in andere landen als onredelijk ervoer. Soms onredelijk ten opzichte van de belangen van de landen waar de onderneming actief is en vaak onredelijk ten opzichte van de
onderneming zelf. Ook merkte ik soms dat de regelingen bepaalde investeringen ontmoedigden. Ondernemingen moeten zich soms in schier onmogelijke structuren organiseren
om cumulatie van heffing te voorkomen; soms is cumulatie zelfs niet te vermijden. En ondernemingen organiseren zich soms in complexe structuren om aanzienlijke verlaging van
hun belastingdruk te bereiken. Dit alles leidde ertoe dat ik een groeiende onvrede had met
de bestaande regelingen. Ik begon mezelf af te vragen of deze onvrede terecht was én zo ja
of er meer bevredigen regelingen mogelijk zouden zijn. Deze vragen zijn de basis geweest
voor het formuleren van het onderzoeksonderwerp en de probleemstelling.
Wetenschappelijk onderzoek aan een onderwerp dat mij al zo lang dagelijks bezig hield,
was voor mij een verrijking van mijn professionele leven. Ik heb met zeer veel plezier dit
promotieonderzoek gedaan en dit proefschrift geschreven. Ik heb de door sommige promovendi genoemde gang door de woestijn niet gemaakt. Integendeel, nu ik mijn proefschrift voltooid heb, voel ik een licht heimwee.
Wetenschappelijk onderzoek had voor mij verschillende plezierige kanten. Het dwong
mij om veel literatuur, ook oudere literatuur, te lezen. Niet alles wat geschreven is, heeft
kwaliteit. Maar vele boeken, artikelen en andere stukken heb ik met veel genoegen gelezen. Wetenschappelijk onderzoek stelde mij ook in de gelegenheid tot anders (dieper?) nadenken. En het leidde ertoe dat ik van gedachten mocht wisselen met ‘grote fiscalisten’.
Het schrijven van het proefschrift was een leerzame ervaring op het gebied van zelfstandig een meerjarig project uitvoeren. En het schrijven van een lange wetenschappelijke
tekst is een goede oefening in schrijfvaardigheid geweest.
Een promovendus kan eigenlijk niet zonder assistentie van anderen. Velen hebben mij geholpen bij mijn onderzoek en het schrijven van dit proefschrift. Het is onmogelijk om op
deze plaats allen te bedanken, dus beperk ik mij tot de belangrijkste. Ten eerste mijn promotor en copromotor, Stef van Weeghel en Huub Dijstelbloem. Hun begeleiding kende
een juiste balans tussen betrokkenheid en ruimte voor zelfstandigheid, tussen discussie
over abstracte concepten en oog voor detail en tussen het aanscherpen van redeneringen
en tekstuele kritiek. Ten tweede mijn collega's en mijn werkgever, Loyens & Loeff. Ten
derde mijn vader, Frans Snel, die alle conceptteksten gelezen heeft. Door hem werden
mijn redeneringen exacter en mijn teksten beter begrijpbaar voor geïnteresseerde leken.
Ten vierde de Universiteit van Amsterdam. Ten slotte mijn vrouw en mijn dochter, Nicole
en Jutta van Engelen.
Diemen, april 2005
Freek Snel

Voorwoord
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Duitse Körperschaftsteuergesetz 1999, zoals van kracht op 1 januari
2005 tenzij anders vermeld
Ley 43/1995, van 27 december 1995, del Impuesto sobre Sociedades,
zoals van kracht op 1 januari 2005 tenzij anders vermeld
Limited liability company naar het recht van een van de staten van
de Verenigde Staten
Limited partnership naar het recht van een van de staten van de Verenigde Staten
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Naamloze vennootschap naar Nederlands recht
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organization for Economic Cooperation and Development)
Sociedad anónima naar Spaans recht
Sociedad con responsabilidad limitada naar Spaans recht
Vennootschap onder firma naar Nederlands recht
Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals van
kracht op 1 januari 2005 tenzij anders vermeld
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1

Inleiding

1.1

O N D E R W E R P S KE U Z E

Het onderwerp van dit proefschrift is: systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapsbelasting in deelnemingssituaties.
Niemand kan een (aandeel in een) mens – een natuurlijk persoon – bezitten. Iemand kan
wel een (aandeel in een) rechtspersoon bezitten. Dit vormt een essentieel verschil tussen
mensen en rechtspersonen.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen worden in de belastingheffing betrokken
voor hun inkomsten. Nu een rechtspersoon het bezit kan zijn van een andere, of anders
gezegd nu een rechtspersoon kan deelnemen in een andere, rijst de vraag of hiermee bij
de belastingheffing rekening moet worden gehouden. Het algemeen aanvaarde antwoord
op deze vraag is ja. Minder overeenstemming bestaat over de vraag hoe daar rekening mee
moet worden gehouden (inclusief de vraag of er in alle gevallen rekening mee moet worden gehouden).
Dit proefschrift handelt over de vraag wanneer en hoe bij de belastingheffing over inkomsten (winst) rekening moet worden gehouden met het deelnemen van rechtspersonen in
andere rechtspersonen. Het richt zich met name op de vraag wanneer en hoe cumulatie
van belastingheffing in deelnemingssituaties vermeden kan worden.
Waarom gaat dit proefschrift niet ook over de situatie dat een natuurlijk persoon deelneemt in een rechtspersoon?
Ten eerste zijn naar mijn mening grondslagen en karakter van personentax1, de heffing
van een belasting over de inkomsten van natuurlijke personen, wezenlijk verschillend
van die van vennootschapstax1, de heffing van een belasting over de inkomsten van vennootschappen. Ik zal op de grondslagen van vennootschapstax in hoofdstuk 2 verder ingaan.
Ten tweede worden beide situaties ook in de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur veelal als verschillende onderwerpen gezien.
Ten derde zou de behandeling van beide situaties de omvang en complexiteit van dit
proefschrift flink uitbreiden. Zulks komt een systematische analyse noch een inzichtelijke beschrijving ten goede.
Dit proefschrift beoogt rechtsgrondslagen, rechtvaardigingen, principes, consequenties,
karakters en te maken keuzes te beschrijven. Het beoogt een concluderende beschouwing
te geven met een universeel karakter. Het wil uitstijgen boven zowel de waan van de dag
als het beperkende kader van de geldende wetgeving en de juridische tradities van een
specifieke staat.

1

Zie § 1.4 voor definities.
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Dit proefschrift bevat geen concrete wetsvoorstellen. Enerzijds omdat het begrijpelijk en
adequaat vastleggen van rechtsgrondslagen en keuzes in wetteksten een specialisatie op
zichzelf is waarin ik niet bekwaam ben. Anderzijds omdat bij het formuleren van wetsvoorstellen rekening moet worden gehouden met keuzes en formuleringen die in andere
wetgeving van een staat zijn vastgelegd en met de cultuur, politiek en historie van die
staat; derhalve zijn concrete wetsvoorstellen vaak niet universeel.2
Voorafgaand aan het onderzoek op basis waarvan dit proefschrift is geschreven, heb ik
een keuze gemaakt betreffende de onderzoeksopzet en de indeling van dit proefschrift. Ik
behandel deze in § 1.2. Verder heb ik in § 1.3 een aantal uitgangspunten geformuleerd. In
§ 1.4 staat hoe belangrijke termen, zoals vennootschap en vennootschapstax, in dit proefschrift zijn gebruikt.
1.2

O N D E R Z O EK S O P Z E T E N I N D E L I N G P R O E F SC H R IF T

De probleemstelling van het onderzoek is: wanneer en hoe moet bij de belastingheffing
over inkomsten (winst) rekening worden gehouden met het deelnemen van rechtspersonen in andere rechtspersonen?
In het onderzoek wordt aandacht besteed aan zowel de beschouwingen vanuit de economische wetenschap als vanuit de rechtsfilosofie. Daarnaast worden de in verschillende
staten, Duitsland, Nederland, Spanje3 en de Verenigde Staten, bestaande systemen in dit
onderzoek betrokken, bij wijze van rechtsvergelijking.
Waarom is de keuze op deze vier staten gevallen?
Ten eerste heb ik uitsluitend staten geselecteerd waarvan ik de taal voldoende machtig
ben om literatuur en wetgeving in de lokale taal te kunnen lezen.
– Uit de op grond hiervan in aanmerking komende staten heb ik de Verenigde Staten geselecteerd omdat de Verenigde Staten de grootste economie van de wereld zijn sinds
de Tweede Wereldoorlog en omdat de Verenigde Staten in veel zaken de trend zetten
voor andere staten.
– Duitsland heb ik gekozen omdat Duitsland reeds decennia lang de grootste economie
van Europa is en omdat Duitsland in de periode 1997-2001 zijn vennootschapsbelastingregime en regime voor deelnemingsinkomsten ingrijpend gewijzigd heeft.
– Nederland heb ik gekozen omdat de Nederlandse deelnemingsvrijstelling internationaal als voorbeeld geldt.
– Spanje heb ik gekozen omdat Spanje tussen 1995 en 2001 zijn regime voor deelnemingsinkomsten ingrijpend gewijzigd heeft.
– Verder omvat deze selectie staten uit zowel de Angelsaksische rechtswereld, de continentale Noord-Europese rechtswereld als de Latijnse rechtswereld.
Families fiscale stelsels
Thuronyi onderscheidt een veel groter aantal verschillende families van fiscale
rechtsstelsels dan de Angelsaksische rechtswereld, de continentale Noord-Europese rechtswereld en de Latijnse rechtswereld. Met representant(en) van de
Noord-Amerikaanse, de Noord-Europese en de Zuid-Europese families zijn de
meeste van de grootste families (wat betreft inwoners en omvang van de economie) in het onderzoek betrokken. Er zijn aanwijzingen dat het betreffende
recht van de Commonwealth-familie en de Zuid-Amerikaanse familie niet op zodanige wijze van het betreffende recht in de Noord-Amerikaanse en Zuid- Euro-

2
3
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Thimmaiah 1981, p. 72-74.
De drie Baskische provincies, Alava, Gizpukoa en Bizkaia, hebben elk een eigen belastingstelsel,
vergelijkbaar met maar niet identiek aan het gewone Spaanse stelsel. In dit proefschrift besteed
ik uitsluitend aandacht aan het algemene Spaanse belastingstelsel.
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pese families verschilt dat opname in het onderzoek noodzakelijk is. De Japans/
Koreaanse familie heb ik niet in dit onderzoek opgenomen omdat ik Japans
noch Koreaans beheers. De andere families die Thuronyi onderscheidt zijn wat
betreft aantal inwoners en omvang van de economie relatief bescheiden en zijn
mede om die reden niet in het onderzoek opgenomen.4
– Teneinde tot een betere en heldere afbakening van het onderwerp te komen wordt in
§ 1.3 een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn als het ware
axioma’s. De uitgangspunten zijn aannames die bedoeld zijn om dit onderzoek zo goed
mogelijk aan te doen sluiten op de realiteit. Door de uitgangspunten wordt tevens een
basisstructuur geschapen voor het onderzoek naar het wanneer en hoe bij de belastingheffing over inkomsten (winst) rekening moet worden gehouden met het deelnemen
van rechtspersonen in andere rechtspersonen.
– Als eerste onderzoek ik de grondslagen van vennootschapstax (hoofdstuk 2). Ik gebruik
hiervoor de empirisch-analytische methode.5
– Vervolgens analyseer ik de uitgangspunten voor binnenlandse deelnemingsverhoudingen vanuit verschillende gezichtshoeken en weeg de uitkomsten hiervan tegen elkaar
af (hoofdstuk 3). Ik trek uit de grondslagen van vennootschapstax conclusies over welke uitgangspunten gehanteerd zouden moeten worden bij de heffing van vennootschapstax. Ik gebruik de empirisch-analytische methode om de relevante civielrechtelijke uitgangspunten te analyseren. Voor de economische invalshoek beperk ik mij tot
een literatuuronderzoek.
– Daarna komen op vergelijkbare wijze de grensoverschrijdende deelnemingsverhoudingen aan de orde (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 4 maak ik tevens gebruik van modellen
om inzicht te krijgen in het effect van verschillende fiscale uitgangspunten op keuzes
door deelnemers aan het economische leven.
Nadat in hoofdstukken 3 en 4 conclusies zijn geformuleerd over de uitgangspunten, bespreek ik de mogelijke basissystemen ter voorkoming van cumulatie van belastingheffing
in deelnemingssituaties (hoofdstuk 5). Deze toets ik aan de conclusies over uitgangspunten.
– Daaropvolgend bespreek ik de mogelijke oplossingen van een aantal bijzondere problemen (hoofdstuk 6). Ook deze toets ik aan de conclusies over uitgangspunten en ik
onderzoek in hoeverre deze zijn in te bedden in de beschreven systemen. De bijzondere problemen zijn onder andere de behandeling van deelnemingskosten, verliezen van
de deelneming, passieve dochtervennootschappen in laag belaste landen en kwalificatieverschillen tussen landen.
In dit proefschrift zullen vier belangrijke thema’s geregeld terugkomen.
Als eerste dat de behandeling van deelnemingsresultaten altijd moet passen binnen de
grondslagen en het karakter van vennootschapstax.
Als tweede dat de behandeling van deelnemingsresultaten recht moet doen aan relevante
civielrechtelijke verhoudingen en zo min mogelijk nadelige economische gevolgen met
zich moet brengen.
En als derde de vraag hoe een staat zijn heffingsgebied territoriaal moet afbakenen. Dit
derde thema gaat met name over de vraag of een staat grensoverschrijdend verkeer kapitaalimportneutraal of kapitaalexportneutraal moet behandelen.
Een vierde thema is de vraag naar de praktische toepasbaarheid van een regeling.

4
5

Thuronyi 2003, p. 25-42.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze methode en haar geschiktheid voor rechtswetenschappelijk onderzoek De Langen 1954, p. 3-22.
Zie ook Barendrecht e.a. 2004, p. 1421-1426 over de methoden en verantwoording in rechtswetenschappelijk onderzoek.
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In dit proefschrift staan stukken tekst met inspringende kantlijn (zoals hiervoor ‘families
fiscale stelsels’). Deze teksten zijn bedoeld als aanvulling op de hoofdtekst. Het kan gaan
om voorbeelden, uitweidingen of een aanvullende (niet-dragende) ondersteuning van een
conclusie in de hoofdtekst. Deze tekst staat in deze aparte opmaak omdat hierdoor de lezer duidelijker de lijn van de hoofdtekst kan volgen. Anderzijds heb ik deze teksten niet
weg willen laten, ook al zijn ze niet dragend voor mijn betoog. Waarom? Soms omdat hierdoor voor sommige lezers de hoofdtekst beter te begrijpen is. Soms omdat het gaat om
een zijpad dat ik te leuk vond om het geheel te negeren. Wanneer de rechtsvergelijking
slechts ter illustratie is, staat ook deze in deze afwijkende opmaak.
In de bijlagen van dit proefschrift wordt het recht van de staten samengevat die zijn gebruikt in de rechtsvergelijking: Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.
1.3

U I T G A N G S P U N TE N

Het eerste uitgangspunt is dat een staat een personentax heft van natuurlijke personen
die óf inwoner van die staat zijn óf die inkomsten verwerven uit bronnen gelegen in die
staat. Daarnaast heft een staat tevens vennootschapstax van lichamen die of inwoner van
die staat zijn of die inkomsten verwerven uit bronnen gelegen in die staat. De personentax
en vennootschapstax worden mede geheven in de vorm van (voor)heffingen aan de bron,
zoals dividendbelasting. Er zijn zeker alternatieven denkbaar die mogelijk de voorkeur
zouden verdienen boven het als uitgangspunt gekozen stelsel. In dit proefschrift wordt
geen onderzoek verricht naar dergelijke alternatieven.
Ten tweede worden de rechtspersonen uitgebreid met entiteiten zonder (volledige) rechtspersoonlijkheid die subjectief belastingplichtige zijn of kunnen zijn. Anderzijds worden
uitgezonderd die rechtspersonen die geen leden, participanten, vennoten, winstgerechtigden en/of aandeelhouders kennen. Deze laatste groep van rechtspersonen neemt een
bijzondere plaats in. Hun eigen vermogen is óf collectief bezit (denk aan overheidslichamen) óf is in de zogenoemde dode hand. Daarom zijn ze niet goed te vergelijken met entiteiten waarvan het eigen vermogen uiteindelijk in het bezit is van natuurlijke personen.
In het algemeen worden deze lichamen niet in de heffing van vennootschapstax betrokken, zodat van cumulatie van vennootschapstax geen sprake is.
Ten derde geldt als uitgangspunt dat de belastingwetgeving van elke staat anders is. Er bestaat binnen de EU geen overeenstemming over harmonisatie van belastingen; evenmin
bestaat die binnen de OECD. Er zijn thans staten en er zullen vermoedelijk altijd staten
blijven bestaan met bijzondere en aantrekkelijke belastingregimes om buitenlandse investeerders aan te trekken. Er zijn staten, zogenoemde belastingparadijzen of taxhavens,
die fiscale regelingen hebben waarmee ze niet zozeer beogen om buitenlandse investeerders in hun lokale economische leven te laten deelnemen, maar om buitenlandse investeerders de mogelijkheid te bieden om vanuit hun staat deel te nemen aan het economische leven in andere staten, waaronder de staat waar de buitenlandse investeerder gevestigd is en via deze ‘U-bocht’ belasting te besparen.
Ten vierde geldt als uitgangspunt dat staten onderling belastingverdragen sluiten conform het OECD Model Verdrag 1992-2003.
Ten vijfde neem ik aan dat grensoverschrijdende investeringen een positief effect hebben
op de welvaart van iedereen en dat investeringen in het buitenland per saldo een positief
effect hebben op de welvaart in de staat waar de investeerders gevestigd zijn. Dit laatste
uitgangspunt is wellicht enigszins controversieel. In § 4.2 zal ik daarom aangeven waarom
ik dit vijfde uitgangspunt gekozen heb.

22
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1.4

TE R M I N O L O G IE

Ik maak een onderscheid tussen enerzijds belastingheffing van de winst van vennootschappen als verschijnsel en anderzijds ‘de Vennootschapsbelasting’, zijnde de Nederlandse heffing over inkomsten van vennootschappen en andere lichamen. Om verwarring
te voorkomen zal ik het verschijnsel niet aanduiden met ‘vennootschapsbelasting’ maar
met de weinig gangbare term ‘vennootschapstax’. Evenzeer maak ik onderscheid tussen
het verschijnsel ‘inkomstenbelasting’ en de ‘Inkomstenbelasting’; het verschijnsel zal ik
hierbij aanduiden als ‘personentax’.
Met de term ‘lichamen’ duid ik aan alle rechtsfiguren die geregeld of soms als rechtssubject worden behandeld. Behandeling als rechtssubject kan bijvoorbeeld plaatsvinden in
het contractenrecht (een rechtsfiguur die optreedt als contractspartij), in het procesrecht
(een rechtsfiguur die optreedt als procespartij) of in het belastingrecht (een rechtsfiguur
die wordt aangemerkt als belastingplichtige of inhoudingsplichtige).
Ik zal de lichamen zoals afgebakend in § 1.3 in het navolgende als groep aanduiden als
‘vennootschappen’. Onder de term ‘vennootschappen’ vallen dus alle lichamen die subjectief belastingplichtig zijn voor vennootschapstax en die ten doel hebben de netto-opbrengst van hun activiteiten te verdelen onder aandeelhouders, vennoten, leden, winstgerechtigden en/of participanten. Lichamen die ten doel hebben de netto-opbrengst van hun
activiteiten te verdelen onder aandeelhouders, vennoten, leden, winstgerechtigden en/of
participanten maar die vanwege hun rechtsvorm niet subjectief belastingplichtig zijn,
duid ik aan met ‘personenassociaties’.
Met de term lichamen verwijs ik dus onder andere naar alle vennootschappen, alle personenassociaties en alle rechtspersonen. Een lichaam van een specifiek type duid ik steeds
aan met de naam in de taal van het recht van de staat die het bestaan van dit lichaam regeert, bijvoorbeeld ‘corporation’.
De aandeelhouders, vennoten, leden, winstgerechtigden en/of participanten in een vennootschap duid ik allen aan als ‘aandeelhouders’, tenzij ik verwijs naar een specifiek type
lichaam waarbij een andere terminologie meer geëigend is. De vennoten, leden, winstgerechtigden en/of participanten in een personenassociatie duid ik allen aan als ‘deelgerechtigden’, tenzij er sprake is van een specifiek type lichaam waarbij een andere terminologie
meer geëigend is. Met de term ‘leden’ duid ik aan alle aandeelhouders en alle deelgerechtigden.
Met ‘moedervennootschap’ duid ik aan een vennootschap die één of meerdere aandelen
houdt in een andere vennootschap. De laatste vennootschap duid ik aan als ‘dochtervennootschap’.
Onder ‘cumulatie van vennootschapstax’ versta ik in de context van dit proefschrift: het
meer dan enkelvoudig in de heffing betrekken van inkomsten van vennootschappen bij
andere dan natuurlijke personen doordat inkomsten uit of in verband met aandelen in
vennootschappen bij de ontvanger belast worden en tevens de winst van de betrokken
vennootschap in de heffing betrokken wordt. Het gaat hierbij dus om cumulatie van heffing in economische zin. In juridische zin is er geen sprake van cumulatie omdat bij elke
heffing er een andere belastingplichtige is. In de literatuur wordt meestal gesproken van
(economische) dubbele belasting. Deze term vind ik te beperkt; er kan immers sprake zijn
van drie-, vier- of veelvoudige belasting.
Met ‘beperkte verrekening’ duid ik aan de methode van voorkoming van internationale
cumulatie van belasting waarbij de woonstaat de aldaar verschuldigde belasting vermindert met de in het buitenland betaalde belasting, maar dat deze vermindering niet verder
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gaat dan de binnenlandse belasting die verschuldigd zou zijn indien het buitenlandse inkomen niet in het buitenland was opgekomen maar in de woonstaat.6
Met ‘taxhavendochter’ verwijs ik naar een dochtervennootschap die gevestigd is in een andere staat dan die waar de moedervennootschap gevestigd is, die niet wezenlijk deelneemt aan de economie van de staat waar ze gevestigd is en die in haar staat van vestiging
laag belast wordt in vergelijking tot de belasting die deze dochtervennootschap zou betalen indien zij gevestigd zou zijn in de staat waar de moedervennootschap gevestigd is.
Met ‘deelnemingskosten’ verwijs ik naar kosten die een moedervennootschap maakt in
verband met het oprichten of verwerven, houden en/of vervreemden van (aandelen in)
een dochtervennootschap. De koopprijs van de aandelen maakt zelf uiteraard geen deel
uit van de deelnemingskosten, evenmin als andere uitgaven die niet het karakter van kosten hebben.
Met ‘buitenlandse dochtervennootschap’ verwijs ik naar een dochtervennootschap die gevestigd is in een andere staat dan de moedervennootschap. Met ‘dochtervennootschap
met buitenlandse winst’ verwijs ik niet naar de (formele) vestigingsplaats, maar bedoel ik
dochtervennootschappen die, ongeacht hun vestigingsplaats, direct of indirect inkomsten
verkrijgen die belast worden in een andere staat dan die waar de moedervennootschap is
gevestigd.
Drie van de vier bijlagen bij dit proefschrift zijn in het Engels geschreven. Dit is gedaan
om buitenlandse referenten beter in staat te stellen de tekst waarin het recht van hun
land beschreven wordt te beoordelen. Terminologie en afkortingen in de Engelse taal worden apart gedefinieerd in deze bijlagen.
1.5

AC T U AL IT E IT

Het recht van de vier onderzochte staten wordt beschreven naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2005. Waar nodig wordt verwezen naar het vroegere recht en soms naar
aangekondigde wetswijzigingen.
Literatuur en jurisprudentie tot 15 april 2005 zijn verwerkt.
Ik ben met dit proefschrift begonnen in 2001. Begin 2004 kondigde de staatssecretaris van
Financiën aan dat er een algehele herziening van de Nederlandse Vennootschapsbelasting
per 2007 zou plaatsvinden.7 In 2004 zijn praktijkfiscalisten, wetenschappers en geïnteresseerden in staat gesteld hun visie te geven. Op 2 mei 2005 wordt een nota verwacht waarin
de contouren van de nieuwe wetgeving worden voorgesteld. Eind 2005 zullen naar verwachting de eerste concept-wetteksten gepresenteerd worden. Deze aangekondigde herziening heeft onverwacht de actualiteitswaarde van mijn proefschrift verhoogd en heeft
tevens gezorgd voor een stroom van bruikbare actuele publicaties.

6
7
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In Engelstalige literatuur wordt deze methode wel aangeduid als ‘ordinary credit’.
Persbericht van 19 februari 2004, gepubliceerd FP Select 2004/48.
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2

De grondslagen van vennootschapstax

2.1

IN TR O DU C T IE

Elk systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in deelnemingssituaties
maakt deel uit van het grotere kader van vennootschapstax. Een onderzoek naar dergelijke systemen dient daarom te beginnen met een algemene analyse van de grondslagen van
vennootschapstax, of beter gezegd naar haar ontstaansgeschiedenis, haar karakter, de
vraag op wie zij drukt en haar rechtvaardiging.8 Deze analyse valt in vier delen uiteen.
Als eerste behandel ik kort de ontstaansgeschiedenis in Duitsland, Nederland, Spanje en
de Verenigde Staten en analyseer en omschrijf ik het karakter van vennootschapstax zo
nauwkeurig mogelijk (§ 2.2). Met karakter bedoel ik een afbakening welke belastingsubjecten wel en niet in de heffing worden betrokken en een afbakening van het belastingobject.
Als tweede behandel ik de vraag op wie daadwerkelijk de vennootschapstax drukt (§ 2.3).
Als derde ga ik in op het begrip rechtspersoonlijkheid en het wezen van rechtspersonen
en vennootschappen (§ 2.4).
Als vierde ga ik in op de vraag hoe een vennootschapstax te rechtvaardigen is (§ 2.5). Dat
de staat gerechtigd is om belasting te heffen staat niet ter discussie, wel de wijze waarop
hij zijn totale behoefte aan belastinginkomsten verdeelt.
2.2

H IS T O R I E E N K AR AK T E R

2.2.1

Historie

De huidige belastingstelsels, waarin een heffing van vennootschapstax is begrepen, zijn
ontstaan in de negentiende en twintigste eeuw. In de meeste West-Europese staten en in
de Verenigde Staten is in die periode de verzameling van verschillende heffingen en belastingen, die vooral aanknoopten bij duidelijke zichtbare materiële zaken, vervangen
door een stelsel waarin personentax en vennootschapstax een belangrijk deel van de belastingopbrengst gingen uitmaken. Dit gebeurde onder invloed van de toen zich steeds beter ontwikkelende theorieën over economie en staathuishoudkunde en onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen waaronder invoering van een algemeen kiesrecht.9
In de Duitse staten werden eind negentiende eeuw zowel natuurlijke personen als vennootschappen onderworpen aan dezelfde belastingheffing. Deze belasting werd geheven
door de verschillende staten die in de loop van deze eeuw opgingen in het Duitse Keizerrijk. Eerst toen, na de Eerste Wereldoorlog de belastingheffing een zaak van de centrale

8

9

Christiaanse 1962, p. 92: ‘De uitwerking van het principe van de voorkoming van dubbele heffing
wordt mede beïnvloed door de visie op het karakter van de vennootschapsbelasting.’
Juch 1974, p. 5: ‘Het is van belang de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting te kennen bij
de beoordeling van een aantal speciale regimes welke bij de heffing van deze belasting bestaan.’
Van der Geld 1990, p. 19: ‘Eventuele sprekende grondslagen voor de Vpb in haar geheel zouden
immers heel wel hun invloed kunnen doen gelden bij de concrete invulling van het deelnemingsvrijstellingsregime.’
Hofstra 1992, p. 18-21.
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overheid was geworden, werd er in 1920 een aparte belastingheffing voor vennootschappen geïntroduceerd. Na de Tweede Wereldoorlog liep het tarief op tot 60% in 1951. Hierdoor werd de dubbele druk van personentax over de ontvangen dividenden en op de winst
van de uitdelende vennootschap drukkende vennootschapstax steeds groter. Daarom
werd in 1953 een gesplitst tarief ingevoerd, waarbij ingehouden winst aan een hoog en
uitgedeelde winst aan een laag tarief werd onderworpen. Vanaf 1977 tot en met 2000 kon
een Duitse aandeelhouder de Körperschaftssteuer over uitgedeelde winst bovendien verrekenen met zijn Einkommenssteuer over de ontvangen dividenden.10 Per 2001 is de Duitse belastingwetgeving weer ingrijpend gewijzigd. Het gesplitste tarief is afgeschaft en een
Duitse aandeelhouder kan de onderliggende Körperschaftssteuer niet meer verrekenen
met zijn Einkommenssteuer, maar anderzijds is nog slechts de helft van het dividend belast.11 Naast de federale Körperschaftssteuer bestaat er ook een ondernemingsbelasting
ten behoeve van de deelstaten, de Gewerbesteuer. Aan de Gewerbesteuer zijn onderworpen ondernemingen ongeacht de rechtsvorm waarin deze gedreven worden. Vennootschappen worden geacht altijd een onderneming te drijven.
In Nederland werd na de afschaffing van de gilden en de gildenbijdragen begin negentiende eeuw een belastingheffing van ondernemingen geïntroduceerd, het Patentrecht. Zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen waren Patentrecht verschuldigd indien een onderneming werd gedreven. Eind negentiende eeuw werd deze vervangen door een belasting van natuurlijke personen over bepaalde bronnen (een vermogensbelasting van natuurlijke personen teneinde op forfaitaire basis te heffen over vermogensinkomsten) en
een belastingheffing van vennootschappen. Deze werd niet geheven over alle winst maar
enkel over uitgedeelde winsten. In de Tweede Wereldoorlog werd de heffing over uitgedeelde winsten vervangen door een heffing over alle winsten van vennootschappen naar
het toenmalige Duitse model. Bij de heffing van de Inkomstenbelasting werd geen rekening gehouden met de dubbele druk van de Vennootschapsbelasting en de Inkomstenbelasting.12 Met ingang van 1997 is dat uitsluitend voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang veranderd; voor inkomsten uit aanmerkelijk belang wordt rekening gehouden
met de onderliggende Vennootschapsbelasting door een apart gematigd tarief Inkomstenbelasting.13 Ook na de grote herziening van de Inkomstenbelasting per 2001 is dit niet gewijzigd. In Nederland worden beleggingsinkomsten van particulieren op forfaitaire wijze
belast; een fictief rendement van 4% over het gemiddelde nettovermogen wordt belast tegen een tarief van 30%. Zowel de waarde van aandelen als de waarde van andere activa,
zoals obligaties, wordt meegenomen bij het berekenen van dit gemiddelde rendement.14
In Spanje bestond tot ver in de twintigste eeuw een zogenoemd Latijns stelsel van verschillende heffingen. Onder deze heffingen was een heffing van ondernemingen, Impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales. Heffingen op producten en productie vormden een essentieel deel van het stelsel. Het belastingstelsel was zeer versnipperd
en weinig efficiënt. Na de dood van Franco en de overgang naar een democratie werd het
belastingstelsel gemoderniseerd naar een stelsel vergelijkbaar met dat in de meeste andere West-Europese staten. Hierbij werd met ingang van 1979 ook een vennootschapstax
naar Europees model ingevoerd, Impuesto sobre Sociedades.15 In Spanje kan sinds deze
belastinghervorming een natuurlijk persoon de onderliggende Impuesto sobre Sociedades
verrekenen met zijn Impuesto sobre la renta de personas fisicas.16
10
11
12
13
14

15
16

26

Knobbe-Keuk 1992, p. 511-520. Jäger & Lang 2000, p. 25-28.
Clausen & Fox c.s. 2001, p. 15. Schaumberg & Rödder 2001, p. 108-109.
Hellema 1960, p. 2-3. Hofstra 1992, p. 4-17.
Verburg 2000, p. 16-33.
Hoofdstuk 5 Wet Inkomstenbelasting 2001, met name artikel 5.2, lid 1, Wet Inkomstenbelasting
2001.
Stevens, Albregse & van den Berg c.s. 2004, p. 1469-1470.
Albi Ibáñez & García Ariznavarreta 2001, p. 57-64.
Albi Ibáñez & García Ariznavarreta 2001, p. 129-133 en 223-224.
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In de Verenigde Staten (zowel in de Unie als in de Confederatie) werd gedurende de burgeroorlog een tijdelijke vennootschapstax geheven. In 1909 werd een vennootschapstax
geïntroduceerd als excise tax voor het voorrecht om een vennootschap te gebruiken. In de
negentiende eeuw en de eerste vijftien jaar van de twintigste eeuw was er een discussie
geweest of de grondwet wel een personentax toestond; de communis opinio was dat dit
niet het geval was. Daarom was ook vennootschapstax verdacht. Vandaar dat vennootschapstax in 1909 gebracht werd als excise tax en vandaar dat vennootschapstax eerder
werd geheven dan personentax. In 1916 werd het zestiende amendement aan de grondwet toegevoegd, waarin het recht voor de federale overheid om personentax en vennootschapstax te heffen werd vastgelegd. In 1916 werd vervolgens de oude excise tax voor vennootschappen vervangen door een vennootschapstax onder de naam Corporate Income
Tax. De federale Corporate Income Tax kan door natuurlijke personen niet verrekend worden met hun federale Income Tax die zij verschuldigd zijn over dividendinkomen. Naast
de federale belastingen hebben de staten van de Verenigde Staten zelf ook het recht om
belasting te heffen. Alle staten heffen belasting van vennootschappen en vele doen dat in
de vorm van lokale vennootschapstax.17
Op basis van de historische ontwikkelingen in Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten meen ik dat vennootschapstax een zekere gemengde oorsprong heeft. Enerzijds vindt zij een oorsprong in (winst)belastingen die van ondernemingen geheven werd,
ongeacht de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven werd (bijvoorbeeld het Nederlandse Patentrecht en de Spaanse Impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e
industriales). Anderzijds vindt zij een oorsprong in een heffing van inkomsten over alle
personen, ongeacht de aard van de persoon en de aard van de inkomsten (bijvoorbeeld de
Duitse negentiende eeuwse Einkommenssteuer).
2.2.2

Karakter

Vennootschapstax is een heffing over inkomsten van bepaalde lichamen. In beginsel vindt
de heffing plaats ongeacht de aard van de leden van het lichaam. De belasting is verschuldigd door het lichaam en deze is ook strafrechtelijk aansprakelijk voor fraude inzake deze
belastingen.
Zoals uit het navolgende zal blijken kunnen de belastingplichtigen in drie groepen worden ingedeeld: (1) rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal en min of meer
vergelijkbare rechtspersonen, (2) lichamen zonder (volledige) rechtspersoonlijkheid met
een in aandelen verdeeld kapitaal en (3) verenigen, stichtingen en andere rechtspersonen
zonder een in aandelen verdeeld kapitaal, indien die een onderneming drijven. Daarnaast
kan een groep (4) worden onderscheiden: lichamen die fiscaal transparant zijn, dat wil
zeggen lichamen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapstax maar waarvan
winst en verlies (en activa en passiva) aan de leden/aandeelhouders worden toegerekend.

17

Abrams & Doernberg 1999, p. 1-1-1-2, 1-4-1-5 en 2-12-3.
Goode 1951, p. 2-4.
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In Duitsland bestaat groep (1) uit de AG, de GmbH, de Erwerbsgenossenschaft, de Wirtschaftgenossenschaft, de Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, de KG auf Aktien en
andere privaatrechtelijke rechtspersonen. Groep (2) bestaat uit verenigingen, stichtingen,
instellingen en andere doelvermogens zonder rechtspersoonlijkheid. Groep (3) bestaat uit
de Verein, de Anstalt en de Stiftung. Groep (4) bestaat uit de Offene Handelsgesellschaft,
de KG, de vennootschappen naar burgerlijk recht en het EESV.18
In Nederland bestaat groep (1) uit de NV, de BV, de coöperatie, de vereniging op coöperatieve grondslag en de onderlinge waarborgmaatschappij. Groep (2) bestaat uit de open CV,
het open fonds voor gemene rekening, en de VOF en de maatschap die als gevolg van de
inrichting van kapitaal worden gezien als vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal (in het spraakgebruik ook wel aangeduid als VOF op aandelen en maatschap op aandelen). Groep (3) bestaat uit de gewone vereniging en de stichting. Groep (4) bestaat uit de
gewone VOF en maatschap, de besloten CV en het EESV.19

18

19

28

Artikel 1, lid 1, KStG:
‘Unbeschränkt körperschaftsteuerplichtig sind die folgende Körperschaften, Personenvereigungen and Vermögensmassen (...):
1. Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften met beschränkter Haftung);
2. Erwerbs- und Wirtschaftgenossenschaften;
3. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit;
4. sonstige Personen des privaten Rechts;
5. Nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögens des privaten
Rechts;
6. Betriebe gewerblicher Art van juristichen Personen des óffentlichen Rechts.’
Opgemerkt moet worden dat bepaalde rechtspersonen of doelvermogens weliswaar onbeperkt
belastingplichtig zijn op grond van artikel 1, lid 1, KStG maar dat deze afhankelijk van hun activiteiten op grond van artikel 5 KStG weer worden vrijgesteld.
Artikel 2, lid 1, VPB (voorzover van belang):
‘Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde:
a. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open
commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld;
b. coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag;
c. onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden;
d. hiervoor niet genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien
en voor zover zij een onderneming drijven;
e. fondsen voor gemene rekening;
f. in het derde lid vermelde ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen.’
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In Spanje bestaat groep (1) uit de SA, de SL, de sociedad comanditaria par acciones, de sociedad comanditaria simple en de sociedad colectiva. Groep (2) bestaat voornamelijk uit
verschillenden fondsen, waaronder fondsen voor gemene rekening en pensioenfondsen.
Groep (3) bestaat uit de asosación en de fundación. Groep (4) bestaat uit de sociedad civil
en het EESV en de agrupación de interes economico. Het EESV en de agrupación de interes
economico moeten overigens wel zelf aangifte doen, maar hun resultaat wordt bij hun
aandeelhouders belast.20
In de Verenigde Staten bestaat groep (1) uit de corporation, waaronder mede begrepen,
joint-stock-company, insurance company en de association. Groep (2) bestaat uit lichamen
zonder rechtspersoonlijkheid die sterk lijken op corporations. Groep (3) bestaat uit de
trust. Groep (4) bestaat uit de LLC, de general partnership en de limited partnership.21 Wel
moet hierbij het volgende worden opgemerkt. Vennootschapsrecht is in de Verenigde Staten primair een aangelegenheid van de staten en geen federale aangelegenheid. Voor de
heffing van de federale Corporate Income Tax wordt niet klakkeloos aangeknoopt bij de
soortnaam die op basis van de wetgeving van een staat aan een lichaam wordt gegeven.
De federale doctrine is dat van elk lichaam – of het nu opgericht is naar het recht van een
van de staten of naar buitenlands recht – op basis van de wetten die voor het lichaam gelden en zijn statuten en overige regelgeving moet worden vastgesteld of het valt onder corporation, partnership of trust.22
De belastingplichtigen voor vennootschapstax vormen een verzameling met een grote diversiteit. Als eerste kan worden opgemerkt dat er diversiteit bestaat wat betreft de civielrechtelijke status van de belastingplichtigen. Zowel rechtspersonen als lichamen zonder
(volledige) rechtspersoonlijkheid kunnen subjectief belastingplichtig zijn. Echter, een selecte groep rechtspersonen is niet subjectief belastingplichtig. Vennootschapstax kan
daarom niet getypeerd worden als belasting van rechtspersonen.23
Daarnaast kan worden opgemerkt dat zowel (beursgenoteerde) lichamen met veel verschillende en wisselende aandeelhouders als lichamen met slechts enkele aandeelhouders
subjectief belastingplichtig kunnen zijn. Van het eerste type wordt gezegd dat deze lichamen als het ware een zelfstandig leven leiden op grote afstand van hun aandeelhouders.

20

21

22
23

Artikel 7, lid 1, LIS (voorzover van belang):
‘Serán sujetos pasivos del Impuesto:
a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles.
b) Los fondos de inversión (...).
c) Los uniones temporales de empresas (...).
d) Los fondos de capital-riesgo (...).
e) Los fondos de pensiones (...).
f) Los fondos de regulación del mercado hipotecario (...).
g) Los fondos de titulización hipotecaria (...).
h) Los fondos de titulazición de activos (...).
i) Los Fondos de garantía de inversiones (...).
j) Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común (...).’
Opgemerkt moet worden dat bepaalde rechtspersonen of doelvermogens weliswaar onbeperkt
belastingplichtig zijn op grond van artikel 7, lid 1, LIS, maar dat afhankelijk van hun activiteiten
deze op grond van artikel 134 LIS weer worden vrijgesteld.
Artikel 11, lid (a), IRC
‘A tax is hereby imposed for each taxable year on the taxable income of every corporation.’
Artikel 7701, lid (a), sub (1), IRC (voorzover van belang):
‘The term ‘corporation’ includes associations, joint-stock-companies, and insurance companies.’
Een trust wordt alleen in de heffing betrokken indien deze overeenkomsten vertoont met een corporation en een onderneming uitoefent; zie Bittker, Eustice & Goldstein 2001, § 2.03.
Westin, McNulty & Beck 1995, p. 4 en 625-631.
In Duitsland het EESV en de vennootschap naar burgerlijk recht; in Nederland de EESV, kerkgenootschappen en publiekrechtelijke rechtspersonen; in Spanje de sociedad civil; in de Verenigde
Staten de LLC en de partnership.
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Van het tweede type wordt gezegd dat deze als het ware een verlengstuk zijn van hun aandeelhouders-natuurlijke personen en met hen vereenzelvigd zouden kunnen worden. Verschillende auteurs zijn van mening dat deze twee typen van lichamen zich in een zodanig
verschillende positie bevinden dat het de vraag is of zij en hun aandeelhouders-natuurlijke personen op dezelfde wijze in de heffing moeten worden betrokken. Dit wordt ook wel
het diversiteitsprobleem genoemd. Vennootschapstax kan daarom niet getypeerd worden
als een belasting van lichamen die een zelfstandig leven leiden op grote afstand van hun
aandeelhouders.24
Ten slotte bestaat er diversiteit wat betreft de aansprakelijkheid van de aandeelhouders.
Zowel lichamen waarbij aandeelhouders aansprakelijk zijn voor schulden van het lichaam als lichamen waarbij aandeelhouders niet of slechts beperkt aansprakelijk zijn
voor schulden van het lichaam, kunnen subjectief belastingplichtig zijn. Anderzijds zijn
niet subjectief belastingplichtig bepaalde personenassociaties waarvan de deelgerechtigden niet aansprakelijk zijn voor de schulden van het lichaam.25 Vennootschapstax kan
daarom evenmin getypeerd worden als belasting van lichamen waarvan de aandeelhouders niet aansprakelijk zijn voor de schulden van het lichaam.
Op basis hiervan concludeer ik dat zelfstandigheid ten opzichte van de aandeelhouders,
rechtspersoonlijkheid noch beperkte aansprakelijkheid als zodanig de grond vormt waarop een lichaam belastingplichtig is voor vennootschapstax.26
Ondanks de genoemde diversiteit tussen de belastingplichtigen is er naar mijn mening
een gemene deler te vinden. Deze is als volgt te omschrijven. Primair is het uitgangspunt
dat subjectief belastingplichtig zijn die lichamen die (i) zich lenen voor het ontplooien van
economische activiteiten ten gunste van hun leden en (ii) die een zelfstandige positie innemen ten opzichte van hun leden in de zin dat zij zelfstandig als lichaam naar buiten
kunnen treden en (iii) dat leden kunnen wisselen op eenvoudige wijze zonder de continuïteit van het bestaan van het lichaam aan te tasten. Hierbij kan worden gedacht aan
beursgenoteerde vennootschappen, fondsen voor gemene rekening, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen waar toetreding voor velen openstaat en die veel leden
hebben enzovoorts. Secundair wordt omwille van doelmatigheid deze groep uitgebreid
met lichamen met dezelfde of vergelijkbare rechtsvorm waarbij leden kunnen wisselen
zonder de continuïteit van het bestaan van het lichaam aan te tasten en waarbij overdracht van de aandelen weliswaar mogelijk, maar minder eenvoudig is. Tussen deze twee
groepen bestaan naar mijn mening voldoende overeenkomsten om hen voor de heffing
van vennootschapstax gelijk te behandelen: (a) in beide gevallen is het doel van het lichaam het ontplooien van economische activiteiten met het oog op het maken van winst
en/of met het oog op het belang van de leden, (b) in beide gevallen is er sprake van (gedeeltelijke) rechtspersoonlijkheid27, het lichaam kan als zodanig naar buiten treden en (c) in
beide gevallen kan het bestand van leden zodanig wisselen en/of samengesteld zijn dat de
overheid onvoldoende greep heeft om effectief in alle gewenste gevallen bij de leden belasting te kunnen heffen van de leden zelf, zij het dat bij de tweede groep overdracht weliswaar mogelijk is maar minder eenvoudig dan bij de eerste groep. In sommige staten, bijvoorbeeld Spanje, wordt een sterke nadruk gelegd op (volledige) rechtspersoonlijkheid in
de zin dat vrijwel alle rechtspersonen formeel onderworpen zijn. Ik zie daarin geen strijdigheid met mijn conclusie omtrent het karakter van vennootschapstax; naar mijn me24
25

26
27

30

Cornelisse 2001, p. 10-11. Van der Heeden 1973, p. 11-22. Hofstra, 1951, p. 3. Meeles 1985, p. 30.
Zeven 1941, p. 38-41.
In Duitsland Erwerbs- und Wirtschaftgenossenschaften, nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten,
Stiftungen en andere Zweckvermögens des privaten Rechts; in Nederland de vennootschap onder
firma en maatschap op aandelen en open fondsen voor gemene rekening; in Spanje de sociedad
colectiva; in de Verenigde Staten associations.
Stevens A.J.A. 2002-I, p. 313. Stevens, A.J.A. 2002-II, p. 30-31.
Zie § 2.4 voor het begrip rechtspersoonlijkheid.
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ning kan dit geenterpreteerd worden als een situatie waarin een lichaam voldoende zelfstandigheid heeft ten opzichte van zijn leden.28
Leidende gedachten van wetgevers
In Nederland wordt een fonds voor gemene rekening, een belastingplichtige, in
artikel 2, lid 2, VPB als volgt gedefinieerd: ‘Onder een fonds voor gemene rekening wordt verstaan een fonds ter verkrijging van voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of anderszins aanwenden van
gelden, mits van de deelgerechtigdheid in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Een fonds voor gemene rekening wordt als onderneming aangemerkt. De bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt indien voor vervreemding niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist, met dien verstande dat ingeval vervreemding
uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds voor gemene rekening of aan bloeden aanverwanten in de rechte linie de bewijzen niet als verhandelbaar worden
aangemerkt.’ In de parlementaire geschiedenis verdedigt de regering het voorstel om fondsen voor gemene rekening belastingplichtig te maken voor de Vennootschapsbelasting als volgt: ‘De open beleggingsfondsen zijn uitgegroeid tot
instellingen die zich in financieel-economisch opzicht niet wezenlijk onderscheiden van op hetzelfde terrein werkzame naamloze vennootschappen. In
het maatschappelijk verkeer vervullen deze fondsen, ondanks het gemis aan
rechtspersoonlijkheid, eenzelfde functie als genoemde vennootschappen. Door
de uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid, gepaard gaande met de verhandelbaarheid daarvan zonder toestemming van de mede-deelgerechtigden in
het fonds, wordt de band tussen de houder van zulk een bewijs en het betrokken fonds maatschappelijk ervaren als van gelijke aard als de verhouding tussen de houder van een aandeel in een naamloze vennootschap en die vennootschap. Deze feitelijke situatie, (...) maakt het noodzakelijk open beleggingsfondsen, alsmede de uitkeringen van deze fondsen fiscaal op dezelfde wijze te
behandelen als naamloze vennootschappen-beleggingsmaatschappijen en uitkeringen van deze vennootschappen. ’29
Volgens artikel 2, lid 1, VPB zijn onder andere belastingplichtig ‘andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld’. Ook
volgt uit de rechtspraak dat ‘in aandelen verdeeld kapitaal’ betekent dat het
vennootschappelijk kapitaal in gelijke of evenredige delen is verdeeld voor de
vervreemding waarvan niet de toestemming van alle vennoten vereist is.30 Een
open CV is belastingplichtige voor de Vennootschapsbelasting; andere CV’s (‘besloten CV’s’) zijn dat niet. Een CV is open als toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten.31 Ook Van Kempen komt tot de conclusie dat de verhandelbaarheid van de
participaties een belangrijke overweging van de Nederlandse wetgever is geweest.32
In de Verenigde Staten staat in IRC, sec. 3797 (a) (3), regulation 111: ‘(...) The
term “association” is not used in the Internal Revenu Code in any narrow or
technical sense. It includes any organization, created for the transaction of designated affairs, or the attainment of some object, which, like a corporation,
continues notwithstanding that its members or participants change (...).’

28
29
30
31
32

Zie ook Snel & Lucas Mas 2003, p. 370 en 373 voor een beschouwing omtrent het karakter van de
Vennootschapsbelasting en de Impuesto sobre sociedades.
Kamerstukken II 1968/1969, 6000, nr. 22, p. 12.
Hoge Raad 24 november 1979, BNB 1978/13* (conl. A-G Van Soest, m.n. Meering).
Artikel 2, lid 5, Algemene Wet op de Rijksbelastingen 1959.
Van Kempen 1999, p. 37-41.
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Volgens jurisprudentie in de Verenigde Staten33 moet een lichaam partners hebben en de doelstelling om een onderneming te drijven en de opbrengst daarvan
te delen onder de partners en ten minste twee van de volgende vier ‘corporate
characteristics’ hebben: (1) continuìty of life; (2) centralisation of management;
(3) limited liability and (4) free transferability of interests.34
Teneinde concurrentieverhoudingen niet te verstoren en wellicht om fraude met rechtsvormen tegen te gaan, worden daarnaast nog rechtspersonen in de heffing betrokken
waarvan de rechtsvorm zich niet direct leent voor het ontplooien van economische activiteiten ten gunste van hun leden, maar die wel een onderneming kunnen drijven. Deze
laatste groep, groep (3), wordt meestal alleen maar in de heffing betrokken indien er sprake is van het drijven van onderneming. De reden waarom deze groep in de heffing wordt
betrokken is een andere dan die waarom de groepen (1) en (2) in de heffing worden betrokken.
Zoals hiervoor opgemerkt, vindt – buiten een beperkte groep lichamen, groep (3)-heffing
plaats ongeacht de bron van inkomsten, zowel winst uit onderneming, beleggingsinkomsten als alle andere opbrengsten (denk bijvoorbeeld aan prijzen in kansspelen) worden belast.35 Anderzijds worden uitsluitend lichamen in de heffing van vennootschapstax betrokken, althans, natuurlijke personen worden in geen van de onderzochte landen in de
heffing van vennootschapstax betrokken. Anders dan echte (ondernemings)winstbelasting die geheven wordt van de winst van ondernemingen ongeacht hun rechtsvorm, is
vennootschapstax dus geen zakelijk heffing van inkomsten uit een bepaalde bron.36 In beginsel wordt (slechts) de opbrengst van eigen vermogen belast, dat wil zeggen dat winstuitkeringen aan leden/aandeelhouders niet in aftrek worden gelaten maar rente op schulden over het algemeen wel. De opvatting van Hofstra37 dat de Vennootschapsbelasting een
gemengd karakter heeft van enerzijds een persoonlijke (subjectieve) belasting en anderzijds van een zakelijke opbrengstbelasting, lijkt mij onjuist wat betreft het tweede gedeelte. Naar mijn mening heeft de Vennootschapsbelasting niet het karakter van een zakelijke
opbrengstheffing, omdat zij niet aanknoopt bij de opbrengst van een bepaalde oorzaak
(zoals winst uit onderneming). Ook de opvatting van Pezzer en van Tipke38 dat de Körperschaftssteuer een bij de rechtsvorm aanknopende heffing van ondernemingswinst is, deel
ik om dezelfde reden niet. Wel kan ik mij vinden in de omschrijving die Zeven39 geeft: de
Vennootschapsbelasting is een belasting die vennootschappen en aanverwante lichamen
treft naar hun zuivere opbrengst.

33
34
35

36
37
38
39

32

Bijvoorbeeld Morrissey vs CIR, 296 US 344 (1935) en Larson vs Commisioner, 66 TC 159 (1976).
Zie Bittker, Eustice & Goldstein 2001, § 2.01-2.05 over het onderscheid corporation versus partnership en trust.
Artikel 1, lid 2, KStG: ‘Die unschränkte Körperschaftssteuerplicht erstreckt sich auf sämtliche
Einkünfte.’ Artikel 2, lid 5, VPB: ‘De lichamen, vermeld in het eerste lid, letters a, b en c, worden
geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen.’
Artikel 4, lid 1. LIS: ‘Constituirá el hecho imponible la obtención de renta, cualquiera que fuere
su fuente u origen, por el sujeto pasivo.’
In de Verenigde Staten is het belastbaar inkomen van corporations in beginsel gelijk aan dat van
natuurlijke personen. Op deze regel zijn wat specifieke uitzonderingen. Zie Bittker, Eustice &
Goldstein 2001, § 5.02.
Zeven 1941, p. 5-8, gaat uitgebreid in op het onderscheid winstbelasting-vennootschapstax.
Hofstra 1992, p. 33 en 34.
Pezzer 1998, p. 471.
Tipke 1993, p. 736.
Zeven 1941, p. 5-6.
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Zowel in Duitsland, Nederland, Spanje als de Verenigde Staten wordt vennootschapstax
naar een (nagenoeg) proportioneel tarief geheven. In Duitsland is voor 2001 het tarief van
de Körperschaftssteuer 25%, verhoogd met een solidatiteitsheffing van 5,5% tot 26,38%40,
en het tarief van de Gewerbesteuer tussen de 15% en 20% afhankelijk van de deelstaat. In
Nederland is voor 2005 het belangrijkste tarief van de Vennootschapsbelasting 31,5%.41 In
Spanje is voor 2005 het belangrijkste tarief van de Impuesto sobre Sociedades 35%.42 In de
Verenigde Staten is voor 2005 het tarief van de federale Corporate Income Tax ongeveer
35%.43 De tarieven en heffingsgrondslagen van de heffingen van vennootschappen door
de deelstaten van de Verenigde Staten lopen enorm uiteen.44 Vennootschapstax bedraagt
dus ruim eenderde van de winst in de onderzochte staten.
Vennootschapstax kan bestaan uit een zelfstandige vennootschapstax of uit een onzelfstandige vennootschapstax. Van een onzelfstandige vennootschapstax is sprake indien bij
de heffing van personentax van aandeelhouders natuurlijke personen rekening wordt gehouden met de reeds geheven vennootschapstax; van een zelfstandige vennootschapstax
is sprake indien dat niet het geval is. Anders gezegd, een onzelfstandige vennootschapstax
is een (soort) voorheffing van de personentax, een zelfstandige is dat niet. Indien er sprake
is van een zelfstandige vennootschapstax wordt ook wel gesproken over een klassiek stelsel of over een echte vennootschapstax; bij een onzelfstandige vennootschapstax ook wel
van een geïntegreerd stelsel of een schijnbare vennootschapstax.45
Of een vennootschapstax een zelfstandige of een onzelfstandige is hangt in het algemeen
niet af van het vennootschapstaxregime van de staat waarin de vennootschap gevestigd is
of actief is, maar van het personentaxregime in de staat waarin de aandeelhouders-natuurlijke personen wonen.

40

41

42

43

44
45

Artikelen 23 en 24 KStG:
‘23. Die Körperschaftsteuer beträgt 25 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens.
24. Freibetrag fúr bestimmte Körperschaften. (1) Vom einkommen der unbeschränkt steuerplichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen ist ein Freibetrag von 3.835
EURO, höchtens jedoch in Höhe des Einkommens, abzuziehen.’
Artikel 22 VPB:
‘De belasting bedraagt 31,5 percent van het belastbare bedrag of van het belastbare Nederlandse
bedrag, met dien verstande dat de belasting 27 percent bedraagt van het gedeelte van deze bedragen dat 22.689 niet te boven gaat.’
Per 1 januari 2006 worden deze tarieven verlaagd naar respectievelijk 30,5% en 26%; per 1 januari
2007 naar respectievelijk 30% en 25% (artikelen VII & VIII Belastingplan 2005).
Artikel 26, lid 1, LIS:
‘El tipo general de gravamen para los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir será
el 35 por 100.’
Artikel 11, lid (b), IRC:
‘(1) The amount of the tax imposed by subsection (a) shall be the sum of
(a) 15 percent of so much of the taxable income as does not exceed $ 50,000
(b) 25 percent of so much of the taxable income as does exceed $ 50,000 but does not exceed $
75,000
(c) 34% percent of so much of the taxable income as does exceed $ 75,000 but does not exceed $
10,000,000.
In the case of a corporation which has a taxable income in excess of $ 100,000 for any taxable
year, the amount of tax determined under the preceding sentence for such tax year shall be increased by the lesser of (i) 5 percent of such excess or (ii) $ 11,750. In the case of a corporation
which has a taxable income in excess of $ 15,000,000, the amount of the tax determined under
the foregoing provisions of this paragraph shall be the lesser of (i) 3% of such excess or (ii) $
100,000.
(2) Notwithstanding paragraph (2), the amount of the tax imposed by subsection (a) on the taxable
income of a qualified personal service corporation (...) shall be equal to 35 percent (...).’
Abrams & Doernberg 1999, p. 1-4 en 1-5.
Van der Geld 1990, p. 4-11.
Cornelisse 2001, p. 12-20 en 26-29.
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Het is uiteraard mogelijk om bij de heffing van vennootschapstax rekening te houden met
de heffing van personentax over uitgedeelde dividenden. De eenvoudigste methode hiervoor is het in aftrek toelaten van dividenden. In de onderzochte staten gebeurt dit echter
slechts in beperkte mate (zie inspringende tekst). Dat is ook logisch. Immers, indien altijd
volledig rekening gehouden moet worden bij de belastingheffing van vennootschappen
dat aandeelhouders-natuurlijke personen mogelijk personentax betalen over ontvangen
dividenden, dan zou vennootschapstax afgeschaft moeten worden of omgevormd in een
tijdelijke heffing op niet-uitgedeelde winst.
Situaties waarin bij vennootschapstax rekening wordt gehouden met personentax
In Duitsland heeft tot 2002 een hoger tarief vennootschapstax gegolden voor ingehouden winsten dan voor uitgedeelde winsten. Dit kwam in feite neer op een
gedeeltelijke aftrekbaarheid van dividend.46
In Nederland is een fiscale beleggingsinstelling onderworpen aan een tarief van
0% mits deze aan verschillende voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden is dat de gehele fiscale winst wordt uitgekeerd. Dit heeft hetzelfde effect als
een volledige aftrekbaarheid van dividenden.47
In de Verenigde Staten wordt de winst van bepaalde vennootschappen, zogenoemde S-corporations, belast bij de aandeelhouders en niet bij de vennootschap. Een van de voorwaarden om te kwalificeren als S-corporation is dat geen
der aandeelhouders een vennootschap is. In de Verenigde Staten zijn dividenden uitgedeeld door een Real Estate Investment Trust en een Regulated Investment Company aftrekbaar (dividendaftrekstelsel).48
Het is meestal de heffing van personentax waarbij wel of geen rekening gehouden wordt
met onderliggende vennootschapstax. In een (ver) verleden waren de aandeelhouders van
een vennootschap veelal gevestigd in de staat waar ook de vennootschap gevestigd was en
actief was. In die tijd kon men daarom nog met redelijke zekerheid zeggen of een vennootschap in een bepaalde staat onderworpen was aan een zelfstandige of aan een onzelfstandige vennootschapstax. Het aantal vennootschappen met buitenlandse aandeelhouders neemt absoluut en relatief steeds meer toe door de toenemende internationalisering
van de economie. Daardoor kan naar mijn mening niet meer met voldoende zekerheid gezegd worden, of een vennootschap in een bepaalde staat aan een zelfstandige of aan een
onzelfstandige vennootschapstax onderworpen is. Daarbij komt dat in veel staten bij de
heffing van personentax wel rekening wordt gehouden met onderliggende binnenlandse
vennootschapstax maar niet met buitenlandse vennootschapstax.49
Wijze waarop bij de heffing van personentax rekening wordt gehouden met onderliggende
vennootschapstax
In Duitsland dienen sinds 2001 natuurlijke personen de helft van de door hen
ontvangen dividenden aan hun belastbare inkomen toe te voegen. Ook vermogenswinsten op aandelen zijn in de regel voor de helft belast.50
In Nederland worden sinds 1997 aandeelhouders-natuurlijke personen belast
voor hun inkomsten en vermogenswinsten uit aanmerkelijkbelangaandelen
naar een bijzonder tarief. Sinds 2001 is dat tarief zodanig vastgesteld dat de
combinatie van de Vennootschapsbelasting en de Inkomstenbelasting ongeveer
overeenkomt met het hoogste gewone tarief van de Inkomstenbelasting. Aandeelhouders die geen aanmerkelijk belang hebben, betalen voor inkomsten uit
46
47
48
49
50
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Zie bijlage A, § 1.
Zie bijlage B, § 4.4.
Zie bijlage D, § 4.4.
Vann 2003, p. 23, 30, 45 en 49.
Clausen & Fox c.s. 2001, p. 15 e.v.
Schaumberg & Rödder 2001, p. 153-159 en 181-182.
Artikel 3c Einkomensteuergesetz.
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aandelen dezelfde Inkomstenbelasting als voor hun overige inkomsten uit vermogen en mogen de onderliggende Vennootschapsbelasting niet verrekenen.
In Spanje kunnen aandeelhouders de onderliggende in het algemeen Impuesto
sobre Sociedades verrekenen met de door hen verschuldigde Impuesto sobre la
renta de las personas fisicas. Buitenlandse vennootschapstax kan niet verrekend worden. Dat laatste is waarschijnlijk in strijd met het gemeenschapsrecht,
vooral voorzover het gaat om dividenden afkomstig van binnen de EU gevestigde vennootschappen.51
In de Verenigde Staten mogen aandeelhouders de onderliggende Corporate Income Tax niet verrekenen. Een uitzondering hierop vormt de belasting over vermogenswinsten betaald door een Regulated Investment Company.52
Naast een zuivere zelfstandige vennootschapstax en een zuivere onzelfstandige vennootschapstax bestaan nog tussenvormen, waarin bij sommige aandeelhouders wel en bij andere aandeelhouders geen rekening wordt gehouden met de onderliggende vennootschapstax of waarin de onderliggende vennootschapstax niet geheel in aanmerking kan
worden genomen. Naar mijn verwachting komt in de praktijk een zuivere zelfstandige
vennootschapstax dan wel een zuivere echte onzelfstandige vennootschapstax weinig
voor. In elk geval geldt dat voor de vier onderzochte staten.53
Gelet op het voorgaande is het naar mijn mening voor de beoordeling van het karakter
van vennootschapstax niet langer zinvol om een onderscheid te maken tussen zelfstandige en onzelfstandige vennootschapstax. Er zal altijd rekening mee moeten worden gehouden dat geheven vennootschapstax een aanvullende heffing vormt naast de heffing van
personentax bij de aandeelhouders-natuurlijke personen. Anders gezegd, er moet aangenomen worden dat vennootschapstax in elk geval gedeeltelijk een zelfstandige heffing is.
Een aparte positie wordt ingenomen door lichamen die geen leden hebben of wel leden
hebben maar nimmer uitkeringen aan deze leden zullen doen. Het gaat hierbij om lichamen met een ideëel doel, bijvoorbeeld Greenpeace, het Rode Kruis of de Vereniging Rembrandt.54 Deze lichamen zijn in de regel slechts onderworpen aan vennootschapstax indien (en voorzover) ze een onderneming drijven.55 De inkomsten van deze lichamen komen veelal niet uit ondernemingswinst, maar uit giften, subsidies en opbrengsten van
belegd vermogen. Voorzover deze lichamen hun vermogen (tijdelijk) beleggen in aandelen, kan er geen sprake zijn van samenloop tussen vennootschapstax en personentax. Immers, deze lichamen houden hun vermogen aan met het oogmerk dit te besteden aan ideele doelen en niet met het oogmerk dit ten goede te laten komen aan natuurlijke perso51

52
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De Grado Trabanca 1999, p. 292-298.
Artikel 66, lid 1, juncto artikel 23 Ley 40/1998, de 9 de Diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
Arrest HvJ EG 7 september 2004, C-319/02 (‘Manninen’), gepubliceerd BNB 2004/401 c*.
Artikel 852 onder b-3-D-ii IRC.
Met een zuivere zelfstandige vennootschapstax bedoel ik een situatie dat bij de heffing van personentax voor alle natuurlijk personen-aandeelhouders op geen enkele wijze rekening gehouden
wordt met onderliggende vennootschapstax. Met een zuivere onzelfstandige vennootschapstax
bedoel ik een situatie waarbij voor alle natuurlijk personen-aandeelhouders bij de heffing van
personentax rekening gehouden wordt met onderliggende vennootschapstax en wel op zulke wijze dat de onderliggende vennootschapstax volledig verrekend wordt met een correctie voor rentevoordelen/-nadelen.
Het gaat hierbij niet om pensioenfondsen. Weliswaar kunnen pensioenfondsen ook de vorm hebben van een lichaam zonder leden, edoch de activa die een pensioenfonds aanhoudt komen uiteindelijk altijd ten goede aan óf de pensioenverzekerden óf de (voormalige) werkgevers van de
pensioenverzekerden óf het algemeen nut. Derhalve komt de opbrengst van aandelen gehouden
door een pensioenfonds uiteindelijk niet aan het pensioenfonds ten goede maar aan natuurlijke
personen.
Artikel 5 KStG. Artikel 2, lid 1, sub d, VPB. Artikel 134 LIS. Abrams & Doernberg 1999, p. 20-50-252. Bittker, Eustice & Goldstein 2001, § 2.01-2.05.
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nen. Indien dergelijke lichamen aandelen in vennootschappen houden, wordt de
onderliggende vennootschapstax niet teruggegeven en vormt zij dus een zelfstandige heffing die feitelijk ten laste komt van het vermogen dat beschikbaar is voor ideële doelen.
Dit versterkt de conclusie dat er rekening mee moet worden gehouden dat vennootschapstax in elk geval gedeeltelijk een zelfstandige heffing vormt.
2.3

O P W I E D R UK T V EN N O O T S C H AP S T A X

Degene die formeel een bedrag aan belasting aan de overheid voldoet is dikwijls niet degene op wie in economische zin deze belasting drukt. Diegene die formeel een bedrag aan
belasting voldoet zal proberen deze last af te wentelen op afnemers en/of leveranciers en
werknemers. Een uitgebreide behandeling van al het onderzoek naar de afwenteling van
belasting gaat het kader van dit proefschrift verre te buiten. Ik zal mij daarom beperken
tot enkele observaties die voor mijn onderzoek relevant zijn.
Het is onmogelijk exact vast te stellen in hoeverre en op wie een specifieke belasting
wordt afgewenteld. Bij een statistisch onderzoek naar het niveau van belastingen en winsten, rendementen, economische groei en dergelijke in een specifieke periode in een of
meer staten, wordt altijd een complexe situatie geanalyseerd waarin er vele factoren van
invloed zijn op de onderzochte gegevens. Een controlegroep ontbreekt die in exact dezelfde omstandigheden verkeert met uitzondering van de belastingheffing. Dus, statistisch
onderzoek levert geen doorslaggevende bewijzen op. Bij een onderzoek op basis van modellen en/of logisch redeneren ontbreekt de mogelijkheid om deze aan de realiteit te testen en dergelijk onderzoek gaat de facto altijd uit van een versimpelde situatie.56
Ondanks de hiervoor genoemde onzekerheid bestaat er inmiddels grote overeenstemming in de literatuur dat vennootschapstax gedeeltelijk wordt afgewenteld. De mate
waarin en op wie zal afhangen van de sterkte van de positie van de vennootschap op enerzijds de markten waarop zij haar producten of diensten afzet en anderzijds haar positie
op de markten waarvan zij producten en diensten afneemt.57
Echter, afwenteling is niet onbegrensd mogelijk. Zelfs indien een vennootschap een zeer
sterke positie op de arbeidsmarkt heeft (bijvoorbeeld ten gevolge van een hoge werkloosheid) dan nog zal het niet mogelijk zijn om langdurig salarissen te betalen die onder het
bestaansminimum liggen. Zelfs indien een vennootschap een monopolie op primaire levensbehoeften heeft, is het niet mogelijk om langdurig prijzen te berekenen die boven
het niveau liggen dat de afnemers kunnen betalen. Uiteindelijk zal belasting worden afgewenteld op een ‘surplus’ of ‘rent’. Een rent of surplus is een in het ruilverkeer verkregen
voordeel dat de genieter bereid zou zijn op te offeren indien dit nodig zou zijn om de
transactie toch doorgang te doen vinden.58 Het is niet onaannemelijk dat een gedeelte van
de winst van vennootschappen bestaat uit surplus en dat daarover geheven vennootschapstax niet zal worden afgewenteld. Ten minste een gedeelte van vennootschapstax
drukt dus op de aandeelhouders.

56
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Goudriaan & De Kam 1981, § 2 en 3. Harris 1996, p. 114. Hofstra 1992, p. 62-63. Meeles 1976, p.
30-31. Verburg 2000, p. 3-4.
Abrams & Doernberg 1999, p. 2-4-2-7. Goudriaan & De Kam 1981, § 2 en 3. Van der Heeden 1973,
p. 78-83. Hofstra 1992, p. 69. De Mooij 2003, p. 7-10. Meeles 1976, p. 18. Schendstok 1953, p. 5-6.
Hofstra 1992, p. 64.
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2.4

V EN N O O T S CH AP E N R E C H TS P E R S O O N

2.4.1

Rechtspersoonlijkheid lichamen in de verschillende staten

Wat is ‘rechtspersoonlijkheid’? Een natuurlijke persoon is qualitate qua een rechtssubject, dat wil zeggen iemand die drager van rechten en plichten kan zijn en die rechtshandelingen kan verrichten. Het recht definieert en creëert verschillende begrippen (rechtsfiguren). Rechtspersoonlijkheid betekent dat een rechtsfiguur wordt behandeld als rechtssubject. Sommige rechtsfiguren worden op de ene plaats in het recht wel en op de andere
plaats niet als rechtssubject gezien. Van deze rechtsfiguren kan gezegd worden dat zij
geen volledige rechtspersoonlijkheid hebben. Van (volledige) rechtspersoonlijkheid
wordt meestal gesproken indien een rechtsfiguur als rechtssubject geldt voor het vermogensrecht, dat wil zeggen als een rechtsfiguur rechthebbende kan zijn van vermogensrechten en eigenaar van zaken. In sommige staten worden door de wet bepaalde rechtsfiguren met zoveel woorden aangemerkt als rechtspersoon, in sommige staten gebeurt dat
niet. De term rechtspersoon heeft daarom geen volledige eenduidige betekenis. Daarom
is rechtspersoonlijkheid niet erg geschikt om te gebruiken als onderscheidend criterium
voor toepassing van een fiscaal regime.
In Duitsland merkt de wet de AG, de GmbH, de rechtsfähige Verein, de Stiftung en de Genossenschaft aan als rechtspersoon. De Offene Handelsgesellschaft en de KG worden door
de wet niet gezien als rechtspersoon.59
In Nederland hebben de openbare maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap naar de letter van de wet geen rechtspersoonlijkheid. Nederland kent een gesloten systeem; slechts indien de wetgever een lichaam tot rechtspersoon
bestempelt, is dat lichaam een rechtspersoon voor het vermogensrecht. Echter, in de
praktijk treden veel openbare maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen als eenheid naar buiten. Zij kunnen overeenkomsten aangaan in
hun eigen naam, zelfs overeenkomsten met hun vennoten. Dagvaardingen (zowel wat betreft de eiser als wat betreft de gedaagde) kunnen op naam van een openbare maatschap,
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap gesteld worden. In het algemeen blijft ook bij toetreding of uittreding van vennoten de openbare maatschap, vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap voortbestaan. Op grond hiervan hebben openbare maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire
vennootschappen een positie die niet veel verschilt van de positie die ze zouden hebben
als de wet ze als rechtspersoon zou erkennen.60 Er ligt overigens reeds geruime tijd een
wetsvoorstel waarbij de openbare maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap wel formele rechtspersoonlijkheid krijgen.61
In Spanje wordt bij wet aan vrijwel alle vennootschappen rechtspersoonlijkheid toegekend; uitsluitend een sociedad civil die niet is ingeschreven in het registro mercantil
wordt geen rechtspersoonlijkheid toegekend. Fondos, zoals fondos de pensiones en fondos de inversiones, hebben geen rechtspersoonlijkheid volgens de wet.62
In de Verenigde Staten berust de wetgevende macht inzake vennootschapsrecht bij de
deelstaten. In het algemeen kennen deze een materieel systeem, dat ervan uitgaat dat
rechtspersoonlijkheid volgt uit de aard van het lichaam en niet specifiek bij wet wordt
toegekend aan bepaalde lichamen. In het algemeen gelden LLC’s als rechtspersoon en gel59
60

61
62

Brehm, Mihm & Scheel 2001, p. 30 e.v. Spangemacher & Spangemacher 2000, p. 79 e.v.
Asser-Van der Grinten 1991, p. 27 e.v. Van der Geld & Raaijmakers 2000, p. 153. Mohr 1992, p. 205220. Pitlo-Raaijmakers 2000, p. 35-38. Prinsen & Rijkers 2000, p. 75. Wery 2001, p. 21-22, 38-42 &
50. Hoge Raad 5 november 1976, Moret Gudde Brinkman/Bolhuys, gepubliceerd NJ 1977/586.
Kamerstukken II 2002/2003, 28 746, nr. 1-2.
Biosca Cotovad c.s. 1998, p. 25-26. Vicente Chuliá 1997, p. 165. Snel & Lucas Mas 2003, p. 372.

De grondslagen van vennootschapstax

37

FWR_Snel.book Page 38 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

den general partnerships niet als rechtspersoon. Een trust wordt niet gezien als een
rechtspersoon.63
2.4.2

Het wezen van de rechtspersoon en van de vennootschap

In deze paragraaf ga ik in de op de theorieën omtrent het wezen van de rechtspersoon en
het wezen van de vennootschap. Hoe kunnen deze rechtsfiguren geduid worden?
Juridisch wordt een rechtspersoon op de meeste punten gelijk behandeld als een natuurlijke persoon. Echter, een rechtspersoon is juridisch niet volledig gelijk te stellen met een
natuurlijke persoon. Een rechtspersoon heeft bijvoorbeeld geen stemrecht bij parlementsverkiezingen, een rechtspersoon kan niet in familierechtelijke betrekkingen staan
tot een ander, kan niet arbeidsongeschikt zijn en lijkt ook geen (recht op) privacy te hebben. De behandeling van een rechtspersoon als ‘persoon’ leidt bovendien soms tot paradoxen, absurditeiten en/of contradicties. B een rechtspersoon kan niet worden opgericht
met een crimineel doel. En handelingen namens een rechtspersoon die de statutaire doelstellingen te buiten gaan, zijn in beginsel nietig of vernietigbaar. En toch kan een rechtspersoon een misdrijf of overtreding begaan.64 Rechtspersoonlijkheid betekent dus niet
een volledige gelijkheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Asser-van der
Grinten zegt het zo: ‘... de abstracte houding van het recht kan nooit in al haar consequenties worden doorgevoerd.’65
Van Kempen stelt dat de functionaliteit van het begrip rechtspersoonlijkheid zich beperkt
tot het privaatrecht. Derhalve is het wenselijk om fiscaal geen onderscheid te maken tussen lichamen met en lichamen zonder rechtspersoonlijkheid.66
Vanuit economische optiek kan een vennootschap gezien worden als een organisatievorm
waarmee transactiekosten bespaard kunnen worden. Door samenwerking in een organisatie ruilen de deelnemers een deel van ieders bezit tegen lagere transactiekosten dan indien er extern op een vrije markt zou worden geruild. De vennootschap functioneert als
een efficiëntere markt dan de gewone markt. Althans, zouden de kosten van de vennootschap hoger zijn dan de transactiekosten op de gewone markt, dan is er geen economisch
voordeel te behalen door het gebruik van een vennootschap. Een vennootschap is voor
economen dan ook een organisatievorm waarin verschillende personen verschillende bezittingen samenbrengen met het oog op wederzijds voordeel. De opbrengsten van een
vennootschap zijn voor haar aandeelhouders. De juridische organisatievorm is voor de
economische wetenschap een gegeven. De (eventuele) rechtspersoonlijkheid van de vennootschap is niet werkelijk relevant.67
Vanuit economische optiek kan een vennootschap ook gezien worden als een samenwerkingsvorm, in het bijzonder als een wijze om een complexe activiteit te besturen. De vennootschappelijke vorm biedt mogelijkheden om zeggenschap te geven en controle over
het gebruik daarvan uit te oefenen.68
Een juridische theorie is dat een rechtspersoon niets anders is dan een gemeenschap, dat
wil zeggen een vorm van gezamenlijke eigendom van goederen. Deze theorie is niet volledig adequaat; zij brengt de rechtspersoon terug tot een onderlinge relatie tussen de leden, en onderkent niet de relaties tussen de rechtspersoon en derden en miskent de
rechtspersoon als organisatie. Daarnaast past de stichting niet goed binnen deze theorie.
63
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De gemeenschapstheorie kan daarom niet als juist worden aanvaard voor alle rechtspersonen. Wel kan deze worden gezien als een theorie die adequaat een van de elementaire
eigenschappen van een bepaalde groep rechtspersonen omschrijft, namelijk van vennootschappen.69
Een tweede juridische theorie ziet de rechtspersoon als een door de staat geschonken privilege. De privilegetheorie zou juist dubbele heffing wel rechtvaardigen, omdat vennootschapstax dan gezien kan worden als vergoeding voor het ontvangen privilege. De privilegetheorie ondersteunt de rechtvaardiging van vennootschapstax met het profijtbeginsel. Echter, de privilegetheorie kan niet als juist worden aanvaard. De staat zelf is
onmiskenbaar een rechtspersoon, ook zonder dat daaraan enige geschreven regeling ten
grondslag hoeft te liggen. Sterker nog, de staat bestond en was een rechtspersoon voordat
de rechtswetenschap het begrip rechtspersoon benoemd had. De staat kan het privilege
van rechtspersoonlijkheid niet van zichzelf ontvangen hebben, dat is een Von Münchhausen-effect. Als de staat rechtspersoonlijkheid heeft zonder die als privilege van wie ook
verkregen te hebben, dan kan rechtspersoonlijkheid als zodanig geen privilege zijn. Bovendien, niet alleen de staat heeft ‘spontaan’ rechtspersoonlijkheid verkregen. Wat voor
de staat geldt, geldt ook voor bijvoorbeeld de kerk. De kerk en kerkelijke organisaties hadden rechtspersoonlijkheid voordat dit begrip als zodanig bestond. In de huidige praktijk
worden bepaalde organisaties als rechtspersoon behandeld, ook zonder dat de wetgever
aan deze organisaties rechtspersoonlijkheid heeft willen toekennen. Kortom, rechtspersoonlijkheid kan zonder tussenkomst van de staat ontstaan en is daarom als zodanig geen
door de staat geschonken privilege.70
Een andere theorie is die dat de rechtspersoon een fictie is. Deze theorie wordt echter door
verschillende auteurs bestreden. Naar mijn mening is deze theorie weliswaar niet onjuist,
maar is zij weinig zeggend. Vele ‘vondsten’ van het recht kunnen een fictie worden genoemd. Veeleer kan gesproken worden van een beeld; door een organisatievorm aan te
duiden als ‘persoon’ wordt via beeldspraak de essentie van de juridische behandeling van
die organisatie weergeven. Maar deze behandeling is geen fictie, maar een reëel stelsel
van afspraken. Een rechtspersoon als bijvoorbeeld Albert Heijn N.V. is geen fictie maar
voor velen een realiteit waarmee ze te maken hebben bij het boodschappen doen. Een beter houdbare theorie is daarom dat een rechtspersoon een realiteit is. De realiteit houdt
in dat een organisatie van mensen en van vermogen zich maatschappelijk als eenheid gedraagt en daarom als eenheid geaccepteerd wordt.71
Een andere houdbare theorie is dat een rechtspersoon een doelvermogen is. Wat men de
rechten van een rechtspersoon noemt, zijn niet zozeer rechten van een persoon als wel
rechten die verbonden zijn aan een of meerdere doelen. Consequent doorgevoerd kan
men ook het vermogen van een natuurlijk persoon zien als een doelvermogen. Een naar
mijn mening verwante theorie is die waarbij de rechtspersoon wordt gezien als een bundel van verschillende contracten, tussen de aandeelhouders, directie, werknemers, leveranciers, financiers, de overheid en anderen (nexus-of-contractstheorie). Een consequentie
van deze theorieën is dat rechtspersonen onafhankelijk zijn van hun aandeelhouders.
Echter, bij vennootschappen zal een van de doelen altijd omvatten het verdelen van de
opbrengst van de activiteiten onder de aandeelhouders. Vanuit deze optiek bezien is er
een duidelijke overeenkomst met de eerdergenoemde gemeenschapstheorie.72
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Naar mijn mening is geen van voorgaande theorieën volledig adequaat in het beschrijven
van het verschijnsel rechtspersoonlijkheid. Elk van de theorieën beschrijft óf een deelaspect óf een deelgroep van het geheel. De realiteitstheorie is goed van toepassing op de
deelgroep zelfstandige rechtspersonen en de fictietheorie is beter van toepassing op vennootschappen die vereenzelvigd worden met hun aandeelhouders. De gemeenschapstheorie beschrijft een belangrijk deelaspect van vennootschappen. De doelvermogentheorie
en de nexus-of-contractstheorie beschrijven naar mijn mening adequaat rechtspersonen
zonder aandeelhouders en redelijke adequaat zelfstandige vennootschappen. De privilegetheorie is in zoverre adequaat dat veel rechtspersonen hun bestaan danken aan het
rechtssysteem dat door de staat is vastgesteld en wordt gehandhaafd. Voor vennootschappen is er naar mijn mening geen theorie die afdoende adequaat alle aspecten van zowel
zelfstandige als onzelfstandige vennootschappen beschrijft. Voor zelfstandige vennootschappen lijkt de realiteitstheorie mij het meest passend. Voor onzelfstandige vennootschappen de fictietheorie. De gemeenschapstheorie beschrijft een belangrijk deelaspect
van alle vennootschappen, maar doet onvoldoende recht aan andere deelaspecten.
2.4.3

Samenvattend: wat is een vennootschap?

Op basis van § 2.4.1 en 2.4.2 kan wat betreft een vennootschap samenvattend het volgende worden opgemerkt. In de door mij gehanteerde definitie gaat het om een lichaam dat
rechtssubject is voor de heffing van vennootschapstax en dat vaak maar niet altijd volledige rechtspersoonlijkheid bezit. Rechtspersoonlijkheid houdt in dat een lichaam voor
sommige onderdelen van het recht als rechtssubject – drager van rechten of plichten –
kan gelden; van volledige rechtspersoonlijkheid kan gesproken worden als een lichaam
voor het vermogensrecht als rechtssubject geldt. Het doel van een vennootschap is het
deelnemen aan het economische verkeer met het oogmerk winst te behalen en deze winst
te verdelen onder haar aandeelhouders. Soms is een vennootschap een fictie en kan zij
vereenzelvigd worden met haar aandeelhouders, soms is een vennootschap een realiteit
en neemt zij een min of meer zelfstandige positie in ten opzichte van haar aandeelhouders. Een vennootschap kan gezien worden als een doelvermogen dat gemeenschappelijk
bezit is.
2.5

R E C H TV A A R D IG IN G VA N D E V E N N O O T S C H AP ST A X

2.5.1

Introductie

Het staat buiten discussie dat de overheid belasting mag heffen om haar uitgaven te bekostigen.73 Dat betekent niet dat de overheid naar willekeur belasting mag heffen. De overheid
staat voor de vraag hoe de belastingheffing rechtvaardig te verdelen.74 En derhalve kan de
vraag gesteld worden of vennootschapstax gerechtvaardigd is. Het gaat hierbij om het vinden van een objectief aan te wijzen rechtvaardiging op basis van het hiervoor beschreven
karakter van vennootschapstax. De vraag welke rechtvaardiging de wetgever in de verschillende staten heeft willen geven aan de wetgeving in die staat, komt niet aan de orde.
In de literatuur is de nodige aandacht besteed aan de rechtvaardiging van vennootschapstax. In de volgende paragrafen ga ik in op de naar mijn mening belangrijkste theorieën:
antropomorfe benaderingen (§ 2.5.2); de complementaire functie ten opzichte van de personentax (§ 2.4.3); het profijtbeginsel (§ 2.5.4) en het buitenkansbeginsel (§ 2.5.5). Als uitgangspunt voor mijn analyse wil ik me graag aansluiten bij Stevens, die stelt dat er geen
overduidelijke logica is in het belasten van vennootschappen.75
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2.5.2

Antropomorfe benaderingen

De antropomorfe benaderingen kunnen als volgt worden samengevat. De moderne overheid zorgt met behulp van een rechtsstelsel, infrastructuur, gelduitgifte enzovoorts, ervoor dat het economische leven kan functioneren. Dit faciliëren van het economische leven is zelfs een van de kerntaken van de overheid. Vanuit deze optiek is het gerechtvaardigd om van degene die deelnemen aan dit economische leven een belasting te heffen op
basis van de netto-opbrengsten van het economische leven die zij genieten.76 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen nemen aan het economische leven deel. Natuurlijke personen betalen personentax over hun netto-inkomen. Rechtspersonen dienen gelijk
natuurlijke personen daarom belast te worden over hun netto-inkomen, omdat rechtspersonen onafhankelijk van hun leden, oprichters en bestuurders een zelfstandig leven leiden. Een rechtspersoon moet hier net zo gezien worden als een natuurlijke persoon. Een
belangrijke verdediger van deze visie is Hofstra.77
De antropomorfe benadering volgt uit de civielrechtelijke theorie dat rechtspersoonlijkheid geen fictie is maar een (maatschappelijke) realiteit (zie § 2.4.2).
De antropomorfe benadering is in mijn ogen onjuist. Weliswaar worden rechtspersonen
voor sommige rechtsgebieden gelijkgesteld met natuurlijke personen, zij zijn het niet.
Rechtspersonen worden slechts gelijkgesteld met natuurlijke personen waar dat nuttig
en mogelijk is (zie § 2.4.2). Het enkele feit dat natuurlijke personen personentax betalen
is daarom geen rechtvaardiging om rechtspersonen vennootschapstax te laten betalen.
Belangrijker is dat een rechtspersoon in wezen niets anders is dan een afspraak tussen
natuurlijke personen, bedoeld om hun onderlinge relaties op een praktische wijze te regelen (zie § 2.4.2). Een rechtspersoon handelt altijd door middel van natuurlijke personen. Een rechtspersoon handelt uiteindelijk altijd met het oog op de belangen van natuurlijke personen. Zelfs beursgenoteerde vennootschappen die op grote afstand van
hun aandeelhouders opereren, hebben geen eigen belang; zij handelen in het belang
van hun bestuurders, werknemers, relaties en aandeelhouders. Een rechtspersoon heeft
geen privé-vermogen, draagkracht, verlangens of behoeften. Als een rechtspersoon een
gift doet, doet deze dat niet uit eigen vrijgevigheid, maar vanwege de vrijgevigheid van
haar directie, werknemers of aandeelhouders. De opbrengsten die rechtspersonen behalen worden uiteindelijk ter beschikking gesteld aan natuurlijke personen. Eventuele
vennootschapstax komt daarom ten laste van natuurlijke personen. Een zelfstandige
heffing van vennootschapstax valt daarom niet te rechtvaardigen op grond van antropomorfe benaderingen.
Daarnaast kan worden opgemerkt dat – zo de zelfstandigheid van bepaalde vennootschappen ten opzichte van hun aandeelhouders een rechtvaardiging zou zijn voor vennootschapstax – de kring van belastingplichtigen beperkt zou moeten worden tot dergelijke
vennootschappen. Dit is in geen van de onderzochte staten het geval (zie § 2.2.2).
Bovendien miskent de antropomorfe benadering dat er een verschil in karakter bestaat
tussen vennootschapstax en personentax. Bij de heffing van personentax wordt rekening
gehouden met persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtig. Belangrijkste element daarvan is dat getracht wordt bij de heffing van personentax rekening te houden
met de draagkracht van de belastingplichtige. Bij heffing van vennootschapstax wordt
geen rekening gehouden met deze omstandigheden. En van een vennootschap kan niet
gezegd worden dat deze een met natuurlijke personen te vergelijken draagkracht heeft.78
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Een vennootschap heeft immers geen privé-vermogen, draagkracht, verlangens of behoeften. Een vennootschap kan ook niet consumeren.79
Ten slotte, belastingheffing is te rechtvaardigen met een beroep op solidariteit tussen
mensen.80 Solidariteit impliceert een bewust zijn van samenhorigheid. Een dergelijk bewustzijn ontbreekt bij vennootschappen.
De mening dat de (vermeende) zelfstandigheid of vermogensrechtelijke gelijkstelling met
natuurlijke personen geen rechtvaardiging vormt voor vennootschapstax, wordt gedeeld
door veel auteurs, bijvoorbeeld Abrams & Doernberg, Devereux & Pearson, Van der Geld, Van
Kempen, Knobbe-Keuk, De Langen, López Espadafor, Meeles, Tipke, Weirich en Zeven.81
2.5.3

Complementaire functie ten opzichte van personentax

De theorie die vennootschapstax rechtvaardigt op basis van een complementaire functie
naast personentax start op hetzelfde punt als de antropomorfe benaderingen, namelijk
dat het faciliëren van het economische leven als kerntaak van de overheid het rechtvaardigt om van degene die deelnemen aan dit economische leven een belasting te heffen op
basis van de netto-opbrengsten van het economische leven die zij genieten. Het verschil
met de antropomorfe benaderingen is dat vennootschapstax niet wordt gezien als een
zelfstandige heffing naast personentax, maar een met de heffing van personentax verbonden (voor)heffing van bepaalde inkomsten. Het is bij vennootschappen met een sterk wisselend aandeelhoudersbestand zeer moeilijk om de natuurlijke personen te belasten voor
de winst van deze vennootschap. Vennootschapstax is een eenvoudige en effectieve wijze
om te voorkomen dat daardoor inkomsten onbelast blijven. Vennootschapstax is daarnaast noodzakelijk om te voorkomen dat uitstel van heffing van personentax wordt verkregen door het inbrengen van ondernemingsactiviteiten en/of beleggingen in vennootschappen die vervolgens een groot deel van hun winst reserveren.
De complementaire functie van vennootschapstax past goed bij de afbakening van de belastingplichtigen (zie § 2.2.2).
De functie als complement van personentax is naar mijn mening wel een afdoende rechtvaardiging van vennootschapstax. Heffing van personentax lijkt mij gerechtvaardigd om
de hiervoor redenen en de complementaire rol die vennootschapstax daarbij vervult, is
functioneel en proportioneel. Veel auteurs zien dit als een (gedeeltelijke) rechtvaardiging
van vennootschapstax, bijvoorbeeld Christiaanse, Cornelisse, Couzin, Essers, Van der
Geld, Graetz, Harris, Juch, Martín Jiménez, De Mooij, OECD commissie Taxing Profits in a
Global Economy, Sáenz de Olazagoita Díaz de Cerio, Sanz Gadea, Van Soest, Stevens, De
Vries, Weston, Verburg, Zeven en Zocco.82
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Vennootschapstax als complement van personentax impliceert overigens dat een vennootschapstax een zuivere onzelfstandige behoort te zijn. Dat wil zeggen dat bij de heffing van personentax over inkomsten uit aandelen rekening gehouden moet worden met
onderliggende vennootschapstax.
Algemeen wordt aanvaard dat een staat mag heffen over de opbrengsten van het economische leven binnen zijn territorium, ongeacht waar de genieter woonachtig is. Dit principe werd vastgelegd in het originele Modelverdrag van de Volkerenbond en alle daarna
opgestelde modelverdragen en is daadwerkelijk vastgelegd in meer dan 1700 bilaterale
verdragen.83 De complementaire functie van de vennootschapstax komt nog sterker naar
voren als de internationalisering van de economie aan de orde komt. Is het heffen van binnenlandse aandeelhouders van binnenlandse vennootschappen al lastig, het is bij buitenlandse aandeelhouders bijna onmogelijk. De kosten om buitenlandse natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn van een binnenlandse vennootschap rechtstreeks in de personentax voor hun aandeel in de winst van die vennootschap te
betrekken zijn hoog. Een staat beschikt niet altijd over de middelen om vast te stellen wie
de aandeelhouders van een vennootschap zijn, bijvoorbeeld indien er toonderaandelen
zijn. Indien een binnenlandse vennootschap in handen is van een buitenlandse vennootschap is het nog moeilijker om dat vast te stellen, bijvoorbeeld omdat het aandeelhoudersregister van die buitenlandse vennootschap niet toegankelijk is voor derden. Daarnaast
hebben buitenlandse natuurlijke personen die via een buitenlandse vennootschap participeren in een binnenlandse vennootschap zelf geen binnenlandse bezittingen. Indien
een staat al zo ver komt dat aan deze buitenlanders een aanslag wordt opgelegd, dan beschikt deze staat niet over de middelen om betaling van de verschuldigde belasting af te
dwingen. Vennootschapsbelasting is bij uitstek een middel om op relatief eenvoudige en
betaalbare wijze buitenlanders die via een vennootschap participeren in de economie van
een staat, aldaar in de heffing te betrekken.
De rechtvaardiging van vennootschapstax vanwege haar complementaire functie wordt
derhalve naar mijn mening versterkt door het beginsel dat een staat mag heffen over de
opbrengsten van het economische leven binnen zijn territorium. Verschillende auteurs
delen deze mening, bijvoorbeeld Cornelisse, Van der Geld, Juch, De Mooij en Zeven.84
2.5.4

Profijtbeginsel

Het profijtbeginsel houdt in dat het gerechtvaardigd is om belasting te heffen van degene
die profiteren van een bepaalde dienst of voorziening van de overheid en naargelang deze
daar profijt van heeft.85 Het profijtbeginsel zou een rechtvaardiging van een zelfstandige
vennootschapstax kunnen zijn. Vennootschappen hebben zelf geen profijt van het facilieren door de overheid van het economische leven in een staat; uitsluitend de aandeelhouders hebben dat profijt (zie § 2.5.2). De vraag is of er een specifiek profijt bestaat in verband met (het gebruik van) vennootschappen. Het profijtbeginsel als rechtvaardiging voor
vennootschapstax is de gedachte dat de natuurlijke personen die (als aandeelhouder) gebruikmaken van vennootschappen een heffing zouden moeten betalen voor het profijt
dat zij daarvan trekken. Dit profijt bestaat dan enerzijds uit de begrensde aansprakelijkheid van de aandeelhouders en anderzijds uit de praktische voordelen van de organisatievorm van een vennootschap.
De eerste vennootschappen werden vaak opgericht via een bijzondere wet daartoe, bijvoorbeeld de Vereenigde Oostindische Compagnie in 1602. Het bestaan van een vennoot-
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schap als rechtspersoon werd daarmee een rechtstreeks van de staat verkregen privilege.
Alhoewel de oprichting van een rechtspersoon in de meeste staten geen publiekrechtelijke rechtshandeling (meer) is, zou gezegd kunnen worden dat het bestaan als rechtspersoon voortkomt uit het recht van een staat. Dit bestaansrecht wordt ook wel gezien als het
profijt dat een rechtspersoon van de overheid krijgt. Hoe logisch dit ook moge lijken, dit
standpunt is niet juist. Verschillende rechtspersonen, inclusief de staat zelf, zijn ‘spontaan’ ontstaan. Rechtspersoonlijkheid in het algemeen is daarom naar mijn mening geen
van de staat ontvangen privilege maar een formele vastlegging van iets dat ook zonder deze vastlegging kan bestaan (zie § 2.4.2).
Een belangrijke verdediger van het profijtbeginsel is Goode. Hij ziet het profijtbeginsel als
de rechtvaardiging bij uitstek van vennootschapstax. Primair ziet hij profijt voor een vennootschap uit het feit dat deze bestaat dankzij de rechtsorde van de staat. Secundaire voordelen zijn de beperkte aansprakelijkheid, eeuwig leven, eenvoudige overdracht van eigendom, keuze uit verschillende vormen van financiering en de mogelijkheid om deelnemingen op te richten. Verder kan opgemerkt worden dat indien het gebruik van
rechtspersonen geen voordelen zou bieden, er geen gebruikgemaakt zou worden van vennootschappen indien en voorzover er een zelfstandige vennootschapstax wordt geheven.86
Het valt niet te ontkennen dat het gebruik van vennootschappen voordelen biedt. Echter,
het is niet goed mogelijk om dit voordeel te meten. Winst lijkt in elk geval geen goede
basis. De beperking van de aansprakelijkheid levert met name profijt op indien er verliezen zijn. Een complexe onderneming zal meer belang hebben bij de praktische voordelen
die een rechtspersoon biedt dan een minder complexe onderneming. Een complexe onderneming kan een lagere winst opleveren dan een minder complexe; complexiteit en
winst hebben geen directe relatie. Anderzijds, het feit dat het voordeel niet meetbaar is
betekent nog niet dat er geen voordeel is. Dat de basis waarover vennootschapstax geheven wordt niet overeenstemt met het verkregen voordeel, betekent nog niet dat daarom
het heffen van vennootschapstax niet (mede) te rechtvaardigen is op grond van het profijtbeginsel. Dit is ook de mening van Goode.87 Ik sluit mij echter aan bij de opvatting van
De Langen.88 Een belasting geheven op basis van het profijtbeginsel mag niet hoger zijn
dan de maximale prijs die iemand voor de geleverde dienst wil betalen (maximum subjectieve prijs) en de kostprijs van de geleverde dienst. Beide zijn voor het gebruik van vennootschappen niet goed bepaalbaar. Daarom kan het profijtbeginsel geen goede grond opleveren voor de heffing van vennootschapstax.
Goode verwerpt ook het tegenargument dat niet alleen de aandeelhouders maar ook klanten, werknemers en de overheid profiteren van de voordelen. Het feit dat ook andere voordelen kunnen hebben, laat onverlet dat er duidelijke voordelen zijn voor de aandeelhouders.89 Daar kan nog aan worden toegevoegd dat vennootschapstax gedeeltelijk zal worden afgewenteld (zoals geconstateerd in § 2.3.1), zodat vennootschapstax ook zal drukken
op anderen die profiteren van de voordelen van vennootschappen.
Ten slotte verwerpt Goode ook nog een derde tegenargument, namelijk het argument dat
de voordelen voor iedereen openstaan in de zin dat iedereen een vennootschap kan oprichten.90
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Ondanks al deze argumenten van Goode is het profijtbeginsel naar mijn mening geen goede rechtvaardiging van vennootschapstax. Waarom?
De belastingplichtigen voor vennootschapstax vormen een bont gezelschap (zie § 2.2.2).
De kring van belastingplichtigen van vennootschapstax omvat zowel rechtspersonen als
lichamen zonder rechtspersoonlijkheid. Anderzijds zijn er bepaalde lichamen met rechtspersoonlijkheid niet onderworpen. Daarnaast zijn er zowel vennootschappen aan vennootschaptax onderworpen waarbij de aansprakelijkheid van de leden/aandeelhouders is
beperkt als vennootschappen waarbij dat niet het geval is, terwijl er anderzijds bepaalde
lichamen zijn waarbij deze aansprakelijkheid wel beperkt is en die niet zijn onderworpen
aan vennootschapstax. Hetzelfde geldt voor het voordeel van eenvoudige overdraagbaarheid; er zijn lichamen onderworpen waarbij dat duidelijk het geval is en lichamen waarbij
dat minder het geval is. Zou het profijtbeginsel de rechtvaardiging zijn, dan was de kring
van belastingplichtigen anders geweest.
Hoewel ik niet over statistisch materiaal beschik, lijkt het mij aannemelijk dat bepaalde
lichamen in het bijzonder gebruikt worden omdat ze geen belastingplichtige zijn voor
vennootschapstax edoch wel het voordeel bieden van beperkte aansprakelijkheid, zoals
de CV, KG, LLC en LP. Anderzijds worden bepaalde lichamen die wel belastingplichtige
voor vennootschapstax zijn en geen voordelen bieden op het gebied van beperking van
aansprakelijkheid en/of overdraagbaarheid van eigendom, bijvoorbeeld de sociedad colectiva, nauwelijks gebruikt. Dit illustreert dat met name de beperkte aansprakelijkheid een
belangrijk voordeel vormt, maar dat waar het mogelijk is om dit voordeel onbelast te genieten, daarvoor gekozen wordt. Tot vergelijkbare conclusies kwamen ook Bittker, Eustice & Goldstein, Hamilton en Knobbe-Keuk.91
In de overige literatuur is geen eenduidige mening over het profijtbeginsel als rechtvaardiging te vinden. Sommige zien het als een additionele rechtvaardiging, bijvoorbeeld de
Expertenkommission rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung en Stevens.92 Anderen zien het profijtbeginsel niet als rechtvaardiging, bijvoorbeeld Hofstra, Juch, King &
Kay, De Langen, Tipke, Verburg en Zeven.93
2.5.5

Buitenkansbeginsel

Het buitenkansbeginsel, ook wel beginsel van bevoorrechte verkrijging genoemd, stelt
dat het gerechtvaardigd is om belasting te heffen van gelden die verkregen zijn vanuit een
buitenkans (bevoorrechte positie).94 Het buitenkansbeginsel zou een rechtvaardiging van
een zelfstandige vennootschapstax kunnen zijn. Het gebruik van een rechtspersoon zou
(een groep van) natuurlijke personen in een bevoorrechte positie brengen ten opzichte
van anderen en op grond daarvan zou het heffen van vennootschapstax gerechtvaardigd
zijn.
Ik kan mij niet vinden in deze theorie. Ik zie geen reden waarom het gebruik van een vennootschap als zodanig tot een bevoorrechte positie leidt. Weliswaar biedt het gebruik van
een vennootschap een eenvoudige methode om op een grotere schaal te opereren door samen te werken met anderen, maar een grotere schaal leidt naar mijn mening nog niet automatisch tot een hoger winstniveau. Ook zonder vennootschap kan met anderen samengewerkt worden. Daarnaast worden zowel vennootschappen waarin meerdere personen
samenwerken belast als vennootschappen waarin dat niet gebeurt.
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Verder staat het iedereen vrij een vennootschap op te richten. Indien en voorzover er daarmee een voordeel te verkrijgen valt, kan een elk dat voordeel zich toe-eigenen. Van een
bevoorrechte positie is dan ook geen sprake.
Sommige auteurs zijn van mening dat het buitenkansbeginsel een rechtvaardiging van
vennootschapstax kan opleveren, bijvoorbeeld Brüll en Van der Geld. Zij zien de winst van
vennootschappen als geheel of gedeeltelijk surplus dat (geheel of gedeeltelijk) wegbelast
mag worden.95 Echter, er valt niet in te zien waarom dezelfde onderneming die als eenmanszaak wordt gedreven en dezelfde winst maakt niet hetzelfde surplus zou behalen. Ik
zie niet in waarom het gebruik van een rechtspersoon als zodanig tot een surplus kan leiden. Als er geen specifiek surplus te behalen valt met het gebruik van een vennootschap,
dan kan het ook niet belast worden.
Ook andere auteurs zijn van mening dat het buitenkansbeginsel geen goede rechtvaardiging voor vennootschapstax oplevert, bijvoorbeeld Juch en De Langen.96 De meeste auteurs behandelen het buitenkansbeginsel niet als mogelijke rechtvaardiging voor vennootschapstax.
2.5.6

Conclusies ten aanzien van de rechtvaardigingsgrond voor
vennootschapstax

Ik concludeer dat de enige rechtvaardigingsgrond voor vennootschapstax in haar huidige
vorm bestaat uit een, om praktische redenen, noodzakelijke aanvullende heffing naast
personentax. Belastingheffing bij de uiteindelijke gerechtigde natuurlijke personen tot
het resultaat van een onderneming is vaak onmogelijk of zeer moeilijk te realiseren (zie
§ 2.5.3). De antropomorfe benadering, het profijtbeginsel en het buitenkansbeginsel vormen geen goede rechtvaardiging voor vennootschapstax, in elk geval niet in haar huidige
verschijningsvorm (zie § 2.5.2, § 2.5.4 en § 2.5.5).
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3

Uitgangspunten in binnenlandse verhoudingen

3.1

IN L E ID I N G

In dit hoofdstuk zal ik de uitgangspunten behandelen voor een systeem ter voorkoming
van cumulatie van vennootschapstax in binnenlandse deelnemingsverhoudingen. Met
uitgangspunten bedoel ik de doelen die men wil bereiken en de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Met binnenlandse deelnemingsverhoudingen bedoel ik de situatie waarbij zowel aandeelhouder als vennootschap waarin wordt deelgenomen in dezelfde staat gevestigd zijn en ook in dezelfde staat hun winst behalen.
Een algemeen beginsel van het publiekrecht, waar het belastingrecht een onderdeel van
vormt, is dat willekeur vermeden dient te worden. Anders gezegd, in het publiekrecht
moeten situaties die op relevante aspecten gelijk zijn, ook gelijk behandeld worden. Anderzijds moet het recht adequaat omgaan met relevante verschillen tussen verschillende
situaties, of beter gezegd het recht moet zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke feiten en omstandigheden van een geval. Dit alles is echter makkelijk gezegd, maar
wat zijn relevante verschillen in feiten en omstandigheden?
Om vast te stellen wat relevante aspecten zijn zal ik vanuit drie invalshoeken bezien welke uitgangspunten gekozen kunnen worden:
– ten eerste vanuit de rechtvaardiging voor heffing van vennootschapstax (§ 3.2);
– ten tweede vanuit economische optiek (§ 3.3); en
– ten derde vanuit de vraag wie beschikkingsmacht heeft en wie aansprakelijk is (§ 3.4).
Daarna zal ik de samenloop van en de conflicten tussen de conclusies vanuit de verschillende invalshoeken beoordelen en alles tegen elkaar afwegen (§ 3.5).
3.2

IN VA L S H O E K V AN UI T D E R E C H T V AA R D I G I N G V A N
V EN N O O T S CH AP S T A X

In hoofdstuk 2 concludeerde ik dat vennootschapstax slechts te rechtvaardigen valt op
grond van haar complementaire functie ten opzichte van personentax. Een zelfstandige
vennootschapstax valt niet te rechtvaardigen en een onzelfstandige wel (via de rechtvaardiging van personentax). Wat betekent dit voor de heffing van vennootschapstax?
Dit betekent in de eerste plaats dat heffing van vennootschapstax geen doel op zichzelf is,
maar een middel om een ander doel te bereiken. Daarom moeten voortdurend vragen
worden gesteld als ‘draagt inzet van het middel wel bij tot het bereiken van het doel?’ en
‘is inzet van het middel proportioneel?’. Dit betekent dat in beginsel vennootschapstax
niet harder mag drukken dan de personentax die men eigenlijk had willen heffen. Cumulatie van vennootschapstax past daarom niet bij de aard van deze belasting.
In de tweede plaats volgt uit de rechtvaardiging van vennootschapstax dat de druk van
vennootschapstax niet hoger mag oplopen dan de druk waarmee bij de heffing van personentax rekening wordt gehouden. Hierbij kan het volgende worden opgemerkt.
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Zoals al in § 2.2 aan de orde is gekomen, wordt in alle onderzochte landen bij de heffing
van personentax soms wel en soms niet rekening gehouden met onderliggende vennootschapstax. Voorzover niet bekend is welke natuurlijke personen uiteindelijk aandeelhouder zijn van een vennootschap, is in elk geval niet goed vast te stellen hoe deze fiscaal behandeld worden. Verder wordt door sommige staten bij de heffing van personentax rekening gehouden met vennootschapstax onder de aanname dat die gelijk is aan het
nominale tarief op de enkelvoudige winst van een vennootschap. Dit kan zichtbaar gebeuren in de vorm van de wettelijk voorgeschreven verrekening van onderliggende vennootschapstax met personentax over dividenden.97 Het kan ook minder zichtbaar gebeuren
door het tarief van personentax over dividenden zodanig vast te stellen – rekening houdend met het nominale tarief van vennootschapstax – dat de totale belastingdruk overeenkomt met het tarief van personentax over ondernemingswinst.98 Indien de werkelijke
druk van vennootschapstax hoger ligt, wordt daar geen rekening mee gehouden.
Een extra complicerende factor is dat natuurlijke personen ook indirect opbrengsten van
aandelen kunnen ontvangen. Veel aandelen worden gehouden door verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Voorzover deze verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen de opbrengsten van belegde premies aan de verzekerden laten, zijn deze verzekerden in economisch opzicht de gerechtigden tot de dividenden die de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds ontvangt. Voor de behandeling van verzekeringen
(premies en uitkeringen) bij de heffing van personentax gelden verschillende regimes, afhankelijk van het soort verzekering en de exacte voorwaarden van de polis. In deze regimes wordt niet altijd rekening gehouden met de wijze waarop premies belegd worden;
anders gezegd, de behandeling van de uitkeringen is niet afhankelijk van de vraag uit welke beleggingen de uitkering afkomstig is. Dus verzekeringsuitkeringen die gedeeltelijk
bestaan uit opbrengsten van aandelen kunnen in de heffing van personentax worden betrokken zonder dat er rekening wordt gehouden met de onderliggende vennootschapstax.
Uit het voorgaande volgt dat bij de heffing van vennootschapstax veelal niet (volledig) is
vast te stellen met welke druk van vennootschapstax rekening wordt gehouden bij de heffing van personentax. Cumulatie van vennootschapstax in deelnemingssituaties vergroot
daarom de kans dat de gecumuleerde vennootschapstax leidt tot een hogere druk dan
waarmee bij de heffing van personentax rekening wordt gehouden. Omdat vennootschapstax gerechtvaardigd is door haar samenhang met personentax is er in beginsel
slechts een rechtvaardiging voor vennootschapstax voorzover daar (impliciet of expliciet)
bij de heffing van personentax rekening mee wordt gehouden.
Voorgaande conclusies worden ook in de literatuur onderschreven. Adams & Whalley stellen dat het doel van vennootschapstax is het belasten van de winsten in de ‘corporate sector of the economy’ ongeacht het aantal vennootschappen waar die winst doorheen
vloeit.99 Meussen stelt dat het een elementair beginsel is in de vennootschapstax dat één
en hetzelfde bedrag aan winst niet meerdere keren in de heffing wordt betrokken.100
Llansó stelt dat vanuit het oogpunt van de rechtvaardiging van vennootschapstax cumulatie daarvan zoveel mogelijk vermeden moet worden.101 Harris ziet geen rechtvaardiging
voor dubbele vennootschapstax.102 Van der Geld heeft gepleit om in Nederland de minimumbezitseis van 5% voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling te laten vervallen
teneinde in alle gevallen dubbele Vennootschapsbelasting te voorkomen.103
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Naar mijn mening is het in overeenstemming met de aard van vennootschapstax dat cumulatie van vennootschapstax niet alleen vermeden worden bij winstuitdelingen, maar
ook bij vermogenswinsten op aandelen. De ingehouden winsten plus de contante waarde
van de verwachte toekomstige winsten wordt gereflecteerd in de waarde van aandelen.
Een vermogenswinst op aandelen is in essentie niets anders dan de som van de ingehouden winsten plus de contante waarde van de verwachte toekomstige winsten. De ingehouden winsten zijn al belast geweest, de toekomstige winsten zullen bij de dochtervennootschap belast worden wanneer ze opkomen. De vennootschapstax is een heffing van winsten van vennootschappen ongeacht hun aandeelhouder(s); het past binnen dit karakter
om de winst van de dochtervennootschap pas te belasten als en wanneer die opkomt en
niet al bij de (voormalige) moedervennootschap te belasten wanneer die de dochtervennootschap vervreemdt.
Er valt echter wel een kanttekening te maken. Vanwege haar samenhang met personentax kan heffing van vennootschapstax ook gerechtvaardigd zijn om ontwijking of uitstel
van personentax tegen te gaan of te compenseren. Vooral het volgende is daarbij relevant.
Door hun aandelenportefeuille in te brengen in een vennootschap zouden natuurlijke
personen mogelijk eventuele (aanvullende) heffing van personentax over dividenden uit
kunnen stellen. Het toestaan van een dergelijk uitstel is strijdig met de functie van vennootschapstax. Er zijn vele wegen denkbaar om een dergelijk uitstel van heffing tegen te
gaan, bijvoorbeeld een fictief rendement voor de natuurlijke persoon-aandeelhouder. Een
techniek is echter ook het fiscaal onaantrekkelijk maken van het inbrengen van een aandelenportefeuille een vennootschap door (in bepaalde gevallen) cumulatie van vennootschapstax te laten ontstaan in situaties waarin een lichaam een belang heeft in een ander
lichaam. Deze techniek kan acceptabel zijn mits bij de latere heffing van personentax afdoende rekening wordt gehouden met de gecumuleerde vennootschapstax. Echter, ik
denk wel dat terughoudendheid geboden is bij het inzetten van deze techniek.104
Concluderend, omdat heffing van vennootschapstax geen doel op zich is, past cumulatie
niet bij de aard van deze belasting. Cumulatie zal er vaak toe leiden dat de druk aan vennootschapstax hoger is dan die waarmee bij de heffing van personentax rekening wordt
gehouden. Aangezien vennootschapstax slechts gerechtvaardigd wordt door haar samenhang met personentax, is deze hogere druk niet gerechtvaardigd. Ik concludeer daarom
dat vanuit het oogpunt van de rechtvaardiging van vennootschapstax cumulatie daarvan
zoveel mogelijk vermeden moet worden. Cumulatie van vennootschapstax zou onder (bijzondere) omstandigheden een binnen de rechtvaardiging van vennootschapstax passende
maatregel kunnen zijn om ontwijking of uitstel van heffing van personentax tegen te
gaan.
3.3

E C O N O M IS C H E IN VA L S H O E K

3.3.1

Inleiding

Waarom is de economische invalshoek relevant? De economische wetenschap bestudeert
en beschrijft de gevolgen van menselijk handelen op welvaart en welvaartsverdeling. Een
van de beginselen van het belastingrecht is het welvaartsbeginsel. Dit houdt in dat de belastingheffing zo dient te geschieden dat welvaart gemaximaliseerd wordt. Hieruit volgt
dat invloed van de belastingheffing op de economie van groot belang is bij het vaststellen
welke (vorm van) belastingheffing gewenst is.105
Belastingheffing heeft gevolgen voor het economische leven. Een uitgebreide behandeling van de economische gevolgen van belastingheffing gaat het kader van dit proefschrift
104 Zie ook Harris 1996, p. 239.
105 De Langen 1954, p. 234.
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verre te buiten, ik zal mij daarom beperken tot enkele observaties die voor mijn onderzoek relevant zijn.
Een verhoging van de heffing van belasting over winsten zal in de regel leiden tot een afname van de bereidheid te investeren. Afname van de bereidheid te investeren heeft (op
termijn) nadelige gevolgen voor de economische groei.106
De economie wordt steeds internationaler. Ondernemingen verplaatsen activiteiten
steeds makkelijker van de ene staat naar de andere. Investeerders verplaatsen steeds makkelijker het door hen geïnvesteerde vermogen van de ene naar de andere staat. De belastingdruk in een staat is een van de factoren die een rol spelen bij de beoordeling van de
vraag waar ondernemingen hun activiteiten uitoefenen en investeerders hun vermogen
investeren. De belastingdruk moet daarom niet te hoog worden in vergelijking tot de andere staten.107
Echter, het vestigingsklimaat van een staat wordt door meer factoren dan alleen het fiscale bepaald. Door meer belasting te heffen kan een regering meer middelen hebben om te
investeren in infrastructuur, rechtsbescherming, sociale rust enzovoorts. De belastingdruk moet daarom ook afgezet worden tegen het niveau van ‘voorzieningen’ dat een land
biedt. Een hogere belastingdruk is mede de prijs voor betere voorzieningen, een lagere belastingdruk is mogelijk een compensatie voor mindere voorzieningen. Cnossen merkt terecht op: ‘Wie (...) het woord “lastenverlichting” in zijn mond neemt, moet ook “uitgavenverlaging” zeggen (...).’108
3.3.2

Fiscale neutraliteit

Voor een optimaal functionerende economie is het noodzakelijk dat beschikbare middelen, zoals arbeid en kapitaal, optimaal gealloceerd worden. Dat wil zeggen dat deze middelen daar worden aangewend waar de hoogste efficiencyvoordelen behaald kunnen worden en zodoende de middelen de hoogste opbrengst genereren. Met de hoogste opbrengst
wordt bedoeld de opbrengst vóór belasting.
Verschillen in belastingdruk kunnen ertoe leiden dat een investering een hogere brutoopbrengst maar een lagere netto-opbrengst heeft dan een andere investering. Vanuit het
perspectief van de investeerder is de tweede optie dan aantrekkelijker, omdat deze voor
hem een hogere opbrengst genereert. De economische keuze wordt door het verschil in
belastingdruk beïnvloed. Vanuit het perspectief van de samenleving is de keuze die de investeerder maakt voor de hoogste netto-opbrengst minder aantrekkelijk, omdat de totale
opbrengst (die voor de staat en die voor investeerder samen) lager is dan bij de eerste optie. Het eerdergenoemde welvaartsbeginsel behelst dat de belastingheffing zo moet worden ingericht dat een maximale welvaart bereikt kan worden. Daarom is idealiter een belastingstelsel zo neutraal mogelijk, zodat economische keuzes niet door verschillen in belastingdruk beïnvloed worden. Een belastingsysteem benadert neutraliteit indien zij
gelijksoortige activiteiten zoveel mogelijk aan eenzelfde belastingdruk onderwerpt.109

106 Cnossen 1988, p. 154-155. Goode 1951, p. 54-58, 71 en 111-148.
107 Dat regeringen zich hiervan goed bewust zijn blijkt uit de onderstaande rapporten over hervorming van vennootschapstax die dit punt opmerken.
Hoge Raad van Financiën 2001, p. 6. Inland Revenue 2001, p. 3. Kommision zur Reform Unternehmensbesteuerung 1999, § II. Studiegroep vennootschapstax in internationaal perspectief 2001, p.
16-18.
108 Cnossen 1988, p. 161.
109 Azzi 1993, p. 547-548. CES (2001) 1681, p. 26-27. Cnossen 1994, p. 559-560. Hamilton 1996, p. 3941. Hufbauer 1992, p. 225-229. King & Kay 1990, p. 19. McLure 1979, p. 7-9 en 19-42. Musgrave
1963, p. 5. OECD Taxing Profits in a Global Economy rapport 1991, p. 30. Vogel 1988, p. 310.
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Voorbeeld waarom belastingstelsel idealiter neutraal moet zijn
Waarom moet een belastingstelsel idealiter neutraal zijn? Dat blijkt aan de
hand van het volgende voorbeeld.
Stel dat een investeerder kan kiezen tussen twee gelijkwaardige investeringen
van elk 10.000. De ene investering levert een brutorendement op van 12,5%
(1.250) de andere van 10% (1.000). In stelsel A heeft de opbrengst van de eerste
investeringsmogelijk een effectieve belastingdruk van 51% en de tweede van
30%. Dan levert de eerste een nettorendement op van 613 en de tweede van 700.
De investeerder zal dan kiezen voor de tweede mogelijkheid, zodat de gerealiseerde belastingopbrengst 300 is.
In stelsel B is in beide gevallen de belastingdruk 30%. Dan levert de eerste mogelijkheid een nettorendement op van 875 en de tweede van 700. De investeerder zal dan voor de eerste mogelijkheid kiezen, zodat de gerealiseerde belastingopbrengst 375 bedraagt. Hieruit volgt dat indien de opbrengst van beide investeringsmogelijkheden gelijk belast wordt, zowel het nettorendement voor
de investeerder (van 700 naar 875) als de belastingopbrengst (van 300 naar 375)
stijgt. Daaruit volgt dan weer dat een fiscaal neutraal belastingstel tot gevolg
heeft dat enerzijds de belastingopbrengst toeneemt en anderzijds de netto-opbrengst voor de investeerder toeneemt.
De veronderstelde belastingdruk van 51% op de eerste investeringsmogelijkheid
in stelsel A in het voorgaande voorbeeld is niet willekeurig gekozen. Deze komt
overeen met een druk van tweemaal 30%. Het voorbeeld laat het verschil zien
tussen een stelsel waarin er geen voorkoming van cumulatie van vennootschapstax gegeven wordt in deelnemingssituaties anders dan dat de betaalde
vennootschapstax aftrekbaar is (stelsel A) en een stelsel waarin de dubbele druk
volledig geëlimineerde wordt (stelsel B). Pas indien de tweede investeringsmogelijk een bruto-opbrengst oplevert die (afgerond) 42,9% hoger is dan de opbrengst van de eerste mogelijkheid (of anders gezegd de bruto-opbrengst van de
tweede mogelijkheid 30% lager is), zal in stelsel A de netto-opbrengst van de eerste mogelijkheid gelijk zijn aan die van de tweede mogelijkheid. Een dubbele
druk ingeval een vennootschap deelneemt in een andere vennootschap, werpt
dus een grote barrière op voor vennootschappen om een belang in een andere
vennootschap te nemen.
Vanuit economische optiek kan een vennootschap gezien worden als een organisatievorm
waarmee kosten bespaard kunnen worden. Door samenwerking in een organisatie ruilen
de deelnemers onderling een deel van hun bezit en/of arbeid op betere voorwaarden dan
indien er extern op een vrije markt zou worden geruild. De vennootschap functioneert als
een efficiëntere markt dan de gewone markt. Althans, zouden de kosten van de vennootschap hoger zijn dan de transactiekosten op de gewone markt, dan is er geen economisch
voordeel te behalen door het gebruik van een vennootschap. Een vennootschap is voor
economen dan ook een organisatievorm waarin verschillende personen verschillende onderwerpen samenbrengen met het oog op wederzijds voordeel. De opbrengsten van een
vennootschap zijn voor haar aandeelhouders. De juridische organisatievorm is voor de
economische wetenschap een gegeven. De (eventuele) rechtspersoonlijkheid van de vennootschap is niet werkelijk relevant.110
Van Brunschot neemt het standpunt in dat een onderneming geen middelen aanhoudt ter
belegging, tenzij fiscale regelgeving uitdeling van winsten hindert. Alle opbrengsten zijn
volgens hem ondernemingsopbrengsten en daarmee onderling gelijkwaardig.111

110 Cortenraad 1999, p. 17-20, 42-44 en 79-88.
111 Van Brunschot 1995, p. 8.
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Omgekeerd geldt ook dat voor een vennootschap eigen vermogen en vreemd vermogen
in beginsel dezelfde functie vervullen, namelijk de financiering van de activa van de vennootschap. Indien vreemdvermogenfinanciering wordt bevoordeeld ten opzichte van eigenvermogenfinanciering, leidt dat tot verstoringen van de optimale allocatie van middelen. Vennootschappen zullen overgaan tot een excessieve financiering met vreemd vermogen en dat verhoogt de kans op deconfitures.112 Vreemd vermogen en eigen vermogen
zijn dan ook gelijkwaardig. Vegt komt tot dezelfde conclusie.113
Naar mijn mening zijn investeringen in (1) bedrijfsmiddelen voor de eigen onderneming,
in (2) langlopende leningen aan andere rechtspersonen en in (3) belangen in andere
rechtspersonen in het algemeen zodanig gelijksoortig dat deze investeringen in beginsel
aan eenzelfde belastingdruk onderworpen moeten worden. In alle drie de gevallen betreft
het namelijk langlopende investeringen die tot de vaste activa behoren. Ook zijn naar
mijn mening investeringen in (1) obligaties en in (2) beursgenoteerde aandelen in het algemeen zodanig gelijksoortig dat deze investeringen aan eenzelfde belastingdruk onderworpen moeten worden. In beide gevallen betreft het namelijk kortetermijninvesteringen die tot de vlottende activa behoren. Sterker nog, eigenlijk zijn alle investeringen vergelijkbaar, immers elke investering wordt gedaan met het oog op de toekomstige
opbrengst daarvan waarbij steeds een keuze gemaakt zal worden welke investering naar
verwachting de hoogste opbrengst zal opleveren. Anders gezegd, alle vormen van investeringen zijn gelijksoortig.
Maar, zo zullen sommigen opmerken, het risico van een investering in de eigen onderneming, de investering in schuldvorderingen en de investering in aandelen hebben toch elk
een verschillend risico. Zeker, de risico’s ten aanzien van een specifiek type investering
zijn verschillend van die van een ander type investering, maar ook de te verwachte maximale opbrengsten verschillen. En in het algemeen geldt, hoe groter het risico hoe groter
de maximaal mogelijke opbrengst. In beginsel zal de verhouding tussen risico enerzijds
en maximale opbrengst anderzijds bij alle typen investeringen in balans zijn. Kortom, het
verschil in risico doet er naar mijn mening niet aan af dat alle typen investeringen zodanig gelijksoortig zijn dat deze investeringen in beginsel aan eenzelfde belastingdruk onderworpen moeten worden.114
Cumulatie van vennootschapstax in situaties waarin een rechtspersoon een belang heeft
in een andere, leidt tot een verhoging van de belastingdruk vergeleken met een investering in bedrijfsmiddelen voor de eigen onderneming (geen cumulatie van heffing omdat
er slechts één belastingplichtige is) of met een investering in leningen (rente op leningen
is in de regel aftrekbaar voor de schuldenaar en daardoor is er geen cumulatie van heffing
bij vreemdvermogenfinanciering). Dat hoeft niet problematisch te zijn indien daar een
hoger niveau van overheidsvoorzieningen of ander specifiek voordeel in dezelfde omvang
tegenover staat. Echter, nu in § 2.5.4 is vastgesteld dat het profijtbeginsel geen deugdelijke rechtvaardiging is voor vennootschapstax, kan geconstateerd worden dat deze verhoogde belastingdruk niet vanzelfsprekend gecompenseerd wordt door een hoger niveau
van voorzieningen en/of voordelen voor de daardoor getroffen belastingplichtigen. Weliswaar zijn er mogelijk voordelen te behalen door het gebruik van een vennootschap, maar
de geheven vennootschapstax correspondeert op geen enkele wijze met de omvang van
het eventuele voordeel. Zoals in de voorafgaande alinea’s werd aangetoond, zal deze verhoogde belastingdruk daarom leiden tot een verminderde bereidheid van rechtspersonen
om te investeren in belangen in andere rechtspersonen. En deze verminderde bereidheid

112 Zie Cnossen 1994, p. 559, McLure 1979, p. 26-27 en Vegt 2002 p. 1286 voor de verstoringen die
kunnen optreden als vreemd vermogen gunstiger wordt behandeld dan eigen vermogen.
113 Vegt 2002, p. 1280-1281.
114 Abrams & Doernberg 1999, p. 2-66.

52

Uitgangspunten in binnenlandse verhoudingen

FWR_Snel.book Page 53 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

leidt tot een minder optimale allocatie van investeringen en daarmee tot een lagere welvaart.
Neutraliteit wordt ook niet bereikt indien bij de ene belastingplichtige geen en bij de andere belastingplichtige wel een regeling wordt toegepast om cumulatie van vennootschapstax te vermijden in situaties waarin een rechtspersoon een belang heeft in een andere. Bijvoorbeeld omdat de ene belastingplichtige een belang heeft onder een drempelwaarde en een andere een belang heeft boven een drempelwaarde.
Stel dat een drempelwaarde van 5% geldt, dus dat pas vanaf een belang van 5% een regeling ter voorkoming van cumulatie in werking treedt, dan treden er twee verstoringen op.
Ten eerste zal hierdoor een fiscaal gedreven voorkeur bestaan om te investeren in pakketten van ten minste 5%, ook als het brutorendement hierop lager ligt dan pakketen van
kleiner dan 5%.
Ten tweede zullen grotere vennootschappen in een voordeliger positie komen te verkeren
dan kleinere vennootschappen, omdat zij makkelijker in staat zijn te investeren in pakketten van ten minste 5%.
Een drempelwaarde van 5% kan zonder meer arbitrair genoemd worden. Althans, de positie van een aandeelhouder met een belang van 5% verschilt doorgaans niet of nauwelijks
met die van een aandeelhouder met een belang van 4,99%. Hetzelfde kan echter ook gezegd worden van een belang van 10% versus een belang van 9,9%, of 25% versus 24,9%. Wel
zal de positie van een aandeelhouder met een belang van 50,1% doorgaans anders zijn dan
die van een aandeelhouder met 49,9% en dat geldt in sterkere mate voor de positie van
een 100%-aandeelhouder ten opzichte van een aandeelhouder met een 0,01% belang. Echter, de overgang verloopt eerder via een glijdende schaal dan via een scherpe drempelwaarde.115
Niet alleen is elke drempelwaarde arbitrair, eerder concludeerde ik dat elke vorm van investering gelijksoortig is. Daaruit volgt dat investeren in een klein aandelenpakket gelijksoortig is aan investering in een groter pakket. Toepassing van een drempelwaarde voor
toepassing van een regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax leidt
dus tot een verstoring van de optimale allocatie van investeringen.
Aanwijzing dat 5%-drempelwaarde voor deelnemingsvrijstelling grote
verzekeringsmaatschappijen bevoordeelt
In Nederland geldt vanaf een belang van 5% de deelnemingsvrijstelling bij binnenlandse verhoudingen (zie bijlage B). Grote verzekeringsmaatschappijen, zoals ING, Fortis en Aegon, hebben een aanzienlijk deel van hun vermogen ter
dekking van hun verzekeringsverplichtingen geïnvesteerd in pakketten van 5%
of meer in Nederlandse beursfondsen, zoals blijkt uit jaarrekeningen en meldingen op basis van de Wet melding zeggenschap en niet alleen ‘small caps’ en
‘mid caps’, maar ook in hoofdfondsen. Een deel van het rendement op hun beleggingen genieten ING, Fortis en Aegon dus ‘belastingvrij’. Kleinere verzekeraars, zoals de Goudse, Interpolis en SNS Real groep, zijn minder in staat om belangen van 5% of meer in Nederlandse beursfondsen te verwerven, in elk geval
niet in hoofdfondsen en grotere ‘mid caps’. Bij hen is het gehele rendement op
hun beleggingen dus belast. Bij alle, zowel de grote als de kleine verzekeringsmaatschappijen, nemen de investeringen in beursgenoteerde aandelen eenzelfde plaats in onder de activa. Het verschil in fiscale behandeling wordt uitsluitend veroorzaakt door het verschil in omvang van het belegde vermogen.
Bij de genoemde drie grote verzekeraars was de gerapporteerde gemiddelde belastingdruk over 1999 t/m 2004 21,77% (de resultaten van de Goudse over 2004
115 Christiaanse 1962, p. 57. Egger 1970, p. 222.
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ontbreken omdat deze nog niet beschikbaar waren). Bij de genoemde drie kleinere verzekeraars was de gemiddelde belastingdruk 27,06%. De gerapporteerde
belastingdruk van de kleinere was daarmee bijna een kwart (5,3%-punt) hoger.
Bij de drie grote varieerde de gerapporteerde belastingdruk van 13,2% (ING
2000) tot 33,7% (Fortis 2002)). Bij de drie kleine van 21,3% (Interpolis 1999) tot
34,3% (Goudse 1999).116
In de Verenigde Staten bestaat geen drempelwaarde om een regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax toe te passen (zie bijlage D). Bij
drie grote verzekeraars in de Verenigde Staten, AFLAC, AIG en Metlife, was de
gemiddelde belastingdruk over 1999-2004 29.7%. Bij drie kleinere verzekeraars
in de Verenigde Staten, Jefferson Pilot, Unitrin en Mony was die 33%. Een verschil van ruim eentiende (3,3%-punt) (de cijfers van Jefferson Pilot over 2004 zijn
niet meegenomen omdat in 2004 Jefferson Pilot is overgenomen). De belastingdruk bij de drie grote varieerde van 26,1% (Metlife 2003) tot 47,4% (Metlife 2003).
Bij de drie kleinere varieerde dat van 21,4% (Unitrin 2003) tot 35,7% (Unitrin
2000).117
Hoewel er veel redenen zijn aan te voeren waarom de gepubliceerde cijfers niet
goed vergelijkbaar zijn en geen basis vormen voor een empirisch onderbouwde
conclusie, vormen de cijfers een indicatie dat de belastingdruk voor grote Nederlandse verzekeraars lager is dan voor kleine Nederlandse verzekeraars. Bij
verzekeraars in de Verenigde Staten is het verschil in belastingdruk tussen grote en kleine verzekeraars aanzienlijk kleiner. Deze verschillen lijken mogelijk
te verklaren uit de drempelwaarde van 5% voor toepassing van de Nederlandse
deelnemingsvrijstelling.
Ten slotte is er nog een andere reden waarom een drempelwaarde beter niet kan worden
gehanteerd. Een drempelwaarde kan ervoor zorgen dat een kleiner deel van de aandelen
in een (beursgenoteerde) vennootschap vrij verhandelbaar is. Immers, aandeelhouders/lichamen zullen ernaar streven om ten minste een pakket ter grote van de drempelwaarde
in handen te hebben en als ze zo’n pakket hebben zal dat vaak alleen verkocht worden als
het gehele pakket ineens verkocht kan worden. Een drempelwaarde belemmert dus de
marktvorming van aandelenhandel en verstoort ook op die wijze de optimale allocatie
van middelen.
Indien toepassing van een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax
slechts voorbehouden is aan bepaalde typen vennootschappen – anders gezegd, als voorwaarden worden gesteld aan de rechtsvorm –, dan wordt ook daarmee neutraliteit verstoord. Het systeem moet openstaan voor alle belastingplichtigen, dus voor alle vennootschappen, wat betreft zowel de moedervennootschap als de dochtervennootschap. Dit betekent ook dat voor een buitenlandse belastingplichtige die door middel van een vaste
inrichting aandelen houdt in een dochtervennootschap in dezelfde staat, dezelfde regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax beschikbaar moet zijn als voor
moedervennootschap en dochtervennootschap die in dezelfde staat gevestigd zijn.
Om tot fiscale neutraliteit te komen kan er ook geen minimumbezitsperiode geëist worden. Immers, ook een minimumbezitsperiode betekent dat er verschillen in fiscale behandeling bestaan en dat een fiscaal geïndiceerde voorkeur bestaat om aandelen langer te
vast te houden.

116 Deze gegevens zijn afgeleid uit de gepubliceerde jaarrekeningen 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en
2004 van genoemde maatschappijen.
117 Deze gegevens zijn afgeleid uit de gepubliceerde jaarrekeningen 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en
2004 van genoemde maatschappijen.

54

Uitgangspunten in binnenlandse verhoudingen

FWR_Snel.book Page 55 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

Neutraliteit wordt evenmin bereikt indien verschillende mogelijkheden om de opbrengst
van een investering te genieten verschillend behandeld worden. In beginsel kan de opbrengst van een investering op twee wijzen genoten worden: (1) overdracht van de vruchten aan de investeerder (dividenduitkering, rentebetaling); (2) vervreemding van de investering met vruchten en al (vermogenswinst). Vermogenswinsten op aandelen zijn niet helemaal vergelijkbaar met vermogenswinsten op andere activa. Bij andere activa scheiden
de vruchten zich van de bron af onafhankelijk van de wil van de bezitter van het actief.
Bij aandelen scheiden de vruchten (dividenden) zich doorgaans pas af van de bron (de aandelen) indien de gezamenlijke aandeelhouders dit beslissen. Als de ene wijze van genieten
van de opbrengst anders belast wordt dan de andere, kan dit efficiënte allocatie van middelen verstoren. Als bijvoorbeeld een dividend lager belast wordt dan een vermogenswinst, dan zal minder dan op basis van niet-fiscale argumenten gewenst is, gekozen worden voor financiering van vennootschappen door winstinhouding. Worden vermogenswinsten weer lager belast dan dividenden, dan zullen vennootschappen juist meer winst
inhouden dan op basis van niet-fiscale argumenten gewenst is. Een systeem ter voorkoming van dubbele belasting dient deze dan ook niet alleen te voorkomen bij dividenden
maar ook bij vermogenswinsten.118
Daarnaast pleit ook nog het volgende om bij vermogenswinsten een regeling voor voorkoming van cumulatie van vennootschapstax toe te passen. Niet alleen de initiële investering, maar ook het via desinvestering middelen vrij te maken voor herinvesteren is belangrijk voor de optimale allocatie van middelen. De economie is erbij gebaat als ondernemingen snel kunnen inspelen op veranderde omstandigheden die tot herallocatie van
middelen aanleiding geven. Idealiter zal een belastingstelsel geen hindernissen mogen opwerpen voor herallocatie van middelen. Dit pleit ervoor vermogenswinsten die geherinvesteerd worden niet direct te belasten, maar de heffing daarover door te schuiven naar
een later moment. Dit geldt evenzeer voor vermogenswinsten op aandelen als voor vermogenswinsten op andere activa, voorzover het niet voorraden betreft.119
Overigens, de markt werkt in de praktijk nooit perfect. Daarom wordt ook aangenomen
dat een belastingstelsel niet volledig neutraal hoeft te zijn, maar ook gebruikt mag worden om de imperfecties van de markt bij te sturen. Echter, dan nog dient de basis van het
belastingstelsel neutraal te zijn. Pas dan kan door gerichte afwijkingen van deze neutraliteit de gewenste bijsturing plaatsvinden.120
Ik concludeer dat vanuit het welvaartsbeginsel gestreefd moet worden naar een economisch neutraal belastingstelsel. Ik concludeer dat enerzijds alle typen investeringen zodanig gelijksoortig zijn dat deze investeringen in beginsel aan eenzelfde belastingdruk onderworpen moeten worden en dat anderzijds bij de belastingheffing wel rekening mag
worden gehouden met de voorwaarden en omstandigheden van een specifieke investering, zodat verschillende typen van investering geen exact gelijke fiscale behandeling hoeven te krijgen. Of anders gezegd, verschillende typen investeringen zijn gelijkwaardig en
dienen daarom een gelijkwaardige fiscale behandeling te krijgen. Hieruit volgt dat cumulatie van vennootschapstax vermeden moet worden in alle situaties waarin een rechtspersoon een belang heeft in een andere. Tevens concludeer ik dat omwille van fiscale neutraliteit geen minimumbelang, specifieke rechtsvorm of minimumbezitsperiode mag worden geëist. En ik concludeer dat zowel bij winstuitkeringen als bij vermogenswinsten een
regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax zou moeten worden toegepast. De hiervoor genoemde neutraliteit zou de basis moeten zijn waarvan kan worden afgeweken om imperfecties die optreden in de markt bij te sturen.

118 Juch 1974, p. 86. Llansó 1998, p. 1074.
119 Zie ook Dijstelbloem 19847, p. 16-31.
120 Thimmaiah 1981, p. 71-72.
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3.4

B E S C H IK K IN G S M A C H T EN AA N S P R A K E L I JK H E I D

3.4.1

Inleiding

Waarom zijn beschikkingsmacht en aansprakelijkheid relevant? Beschikkingsmacht bepaalt wie de voordelen van een bepaald goed toevallen. Het beschikken over goederen om
de daaruit komende voordelen te genieten, is de basis van economische activiteit. Aansprakelijkheid bepaalt in hoeverre iemand moet opdraaien voor de nadelige gevolgen van
iets. Heffing van vennootschapstax knoopt aan bij bezit en de opbrengsten daarvan en bij
de negatieve opbrengsten van bezit en van werkzaamheden.
3.4.2

Beschikkingsmacht

In deze paragraaf zal ik aandacht besteden aan zowel de formele juridische beschikkingsmacht als aan feitelijke beschikkingsmacht. Het betreft hier telkens het recht van alle vier
de onderzochte landen. Wat betreft de juridische beschikkingsmacht kan opgemerkt worden dat het recht van de vier onderzochte landen weliswaar niet volledig identiek is, maar
dat de navolgende samenvatting wel voor al deze landen geldt.
In civielrechtelijk opzicht ligt de beschikkingsmacht over een goed primair bij de bezitter.
De bezitter is degene die een goed voor zichzelf houdt. De bezitter is vrijwel altijd ook de
eigenaar. Uiteraard kan die beschikkingsmacht ingeperkt zijn door rechten van derden,
zoals hypotheek, pand, huur of bruikleen. Echter, dat gaat om inperkingen die ontstaan
zijn doordat de bezitter een deel van zijn bezit en/of zijn beschikkingsmacht heeft overgedragen. Deze rechten tasten het karakter van bezitten, namelijk houden voor zichzelf,
niet aan.
Hiertegenover staat de aandeelhouder in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap geldt als bezitter van de activa. De persoon die aandeelhouder van een
dergelijke vennootschap is bezit slechts aandelen in de vennootschap. In beginsel heeft
de aandeelhouder geen enkele zeggenschap over de activa van deze vennootschap. De beschikkingsmacht van de aandeelhouder wordt op twee wijzen begrensd. Enerzijds is de
vennootschap de juridische bezitter van haar activa en anderzijds is het bestuur van vennootschappen niet opgedragen aan de aandeelhouders maar aan speciaal daartoe aangestelde personen. Aandeelhouders kunnen in de regel bestuurders benoemen en ontslaan,
maar kunnen geen bindende opdrachten verstrekken aan bestuurders.
Naast deze twee uitersten bestaat er een tussenvorm, de gemeenschap.
Van een gemeenschap is sprake wanneer een goed het bezit is van meerdere personen.
Hierbij kan gedacht worden aan een onverdeelde nalatenschap, een huwelijksgemeenschap, maar ook aan meerdere personen die samen afspreken een goed te kopen. Het vermogen van vennootschappen die geen rechtspersoon zijn en personenassociaties vormt
een gemeenschap. Bij een vennootschap die niet tevens rechtspersoon is of een personenassociatie, geldt dat deze niet de juridische eigenaar van activa kan zijn. Immers, de
daarvoor benodigde rechtspersoonlijkheid ontbreekt. Het bezit berust bij de gezamenlijke aandeelhouders/deelgerechtigden in deze vennootschap/personenassociatie. Wanneer
sprake is van een gemeenschap, dan is er dus geen persoon de volledige bezitter van het
goed. De beschikkingsmacht van ieder van de gerechtigden tot de gemeenschap wordt
hierdoor in het algemeen beperkt. De gerechtigden tot een gemeenschap kunnen vastleggen wie van hen het bestuur voert (voeren) over de goederen in de gemeenschap. De personen die het bestuur voeren over de goederen van een gemeenschap hebben een iets grotere beschikkingsmacht dan degene die niet het bestuur voeren. Echter, ook bij hen is de
beschikkingsmacht geringer dan bij een persoon die een goed geheel bezit. De exacte be-
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schikkingsmacht van gerechtigden tot een gemeenschap hangt af van de precieze voorwaarden van de gemeenschap.121
De gemeenschap tussen de aandeelhouders in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid dan wel tussen de deelgerechtigden in een personenassociatie is een gebonden gemeenschap. In het algemeen kan een dergelijke aandeelhouder/deelgerechtigde niet beschikken over de goederen in de gemeenschap, maar uitsluitend over zijn aandeel in die
gemeenschap. De gemeenschap zelf vormt een afgescheiden vermogen waarop de crediteuren van de vennootschap/personenassociatie een verhaalsrecht hebben. De privé-crediteuren van de aandeelhouders/deelgerechtigden hebben uitsluitend verhaal op het aandeel in de gemeenschap.122
Een bijzondere categorie vormen de personenassociaties met de rechtsvorm van KG, limited partnership en besloten CV.123 Bij deze lichamen kan onderscheid gemaakt worden
tussen deelgerechtigden die beheerdaden mogen verrichten met betrekking tot de activa
van het lichaam (Komplementär/general partner/beherende vennoot) en deelgerechtigden die dat niet mogen (de Komanditaire Gesellschafter, limited partners en commanditaire vennoten). De positie van de laatste groep laat zich veeleer vergelijken met die van
aandeelhouder in een vennootschap dan die van deelgerechtigde in een personenassociatie. Indien bij een dergelijk lichaam er slechts een Komplementär/general partner/beherend vennoot is, dan is diens positie vrijwel vergelijkbaar met die van een persoon die zelf
rechtstreeks activa bezit. De juridische eigendom zal ook veelal op zijn naam staan indien
de personenassociatie geen rechtspersoonlijkheid heeft. De rechten die de Komanditaire
Gesellschafter/limited partners/commanditaire vennoten jegens hem hebben, verschillen
niet veel met die van (achtergestelde) schuldeisers.124
Een aandeelhouder in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid heeft dus geen civielrechtelijke beschikkingsmacht over de goederen die de vennootschap bezit. Echter, feitelijk kan dat anders liggen als er sprake is van een groepsrelatie tussen aandeelhouder en
vennootschap. In de praktijk kan een aandeelhouder met een belang waarmee hij een
meerderheid van de stemmen in een aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen, zichzelf
wel degelijk feitelijke beschikkingsmacht toe-eigenen. Hij kan zichzelf of hem gehoorzamende personen benoemen als bestuurder en andere bestuurders ontslaan. Hij kan ook
afdwingen dat in de statuten bepaald wordt dat bepaalde besluiten van het bestuur onderworpen zijn aan goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering. En hij kan de uitkering
van alle winsten via (interim-)dividenden afdwingen. In dergelijke situaties zal er daarom
veelal sprake zijn van een feitelijke beschikkingsmacht voor de controlerende aandeelhouder, ofschoon de formele juridische beschikkingsmacht hem als aandeelhouder niet
toekomt. Zelfs indien de controlerende aandeelhouder niet van al deze mogelijkheden gebruikmaakt, dan nog kan gezegd worden dat hij feitelijk een grote beschikkingsmacht
heeft omdat hij de mogelijkheden kan gebruiken als hem dat beter uitkomt.125

121 Asser, Mijnsen & De Haan 2001, p. 441 e.v. Biosca Cotovad c.s. 1998, p. 25. Brehm, Mihm & Scheel
2001, p. 35. Van Kempen 1999, p. 34 en 43-70. Van Kempen 2004, p. 4. Schoordijk 1983, p. 18-24
en 74-79. Spangemacher & Spangemacher 1999, p. 88-89 en 113-114. Wery 2001, p. 62-68. Yiannopoulos 1992, p. 204-207. Hoge Raad 17 december 1993, Van den Broeke/Van der Linden, gepubliceerd NJ 1994/301.
122 Raaijmakers 2002, p. 84-85.
123 In Spanje heeft een sociedad comanditaria rechtspersoonlijkheid, vandaar dat er geen Spaanse
rechtsvorm in dit rijtje staat.
124 Brehm, Mihm & Scheel 2001, p. 75 e.v. Van Kempen 1999, p. 34 en 43-70. Spangemacher & Spangemacher 1999, p. 127 e.v. Vicent Chuliá 1997, p. 188-190. Wery 2001, p. 100-104.
125 Buhler 1956, p. 250-255. Harris 1996, p. 104. Van der Heeden 1973, p. 18. Jäger & Lang 2000, p.
306. Sáenz de Olazagoita Díaz de Cerio 2002, p. 31.
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Het voorgaande is een ruwe schets, in die zin dat vele specifieke typen lichamen op wettelijke of statutaire basis een specifieke regeling hebben met betrekking tot de beschikkingsmacht over activa. De positie van de aandeelhouders of deelgerechtigden in dergelijke lichamen zal zich ergens tussen de genoemde vormen in bevinden.
Wat betreft beschikkingsmacht is er dus sprake van een glijdende schaal met enerzijds de
volledige beschikkingsmacht over de goederen door een bezitter en anderzijds het volledig ontbreken van beschikkingsmacht voor een kleine aandeelhouder in een vennootschap die tevens rechtspersoon is. Halverwege op de schaal treffen we de verschillende
vormen van gemeenschap aan. Vlakbij de kleine aandeelhouder in een vennootschap
staat de positie van commanditaire vennoot. Vlakbij de bezitter van de goederen staat de
aandeelhouder in een vennootschap met een controlerend belang.
3.4.3

Aansprakelijkheid

In deze paragraaf zal ik aandacht besteden aan zowel de formele aansprakelijkheid als de
feitelijke aansprakelijkheid. Wat betreft de formele aansprakelijkheid kan opgemerkt
worden dat het recht van de vier onderzochte landen weliswaar niet volledig identiek is,
maar dat de navolgende samenvatting wel voor al deze landen geldt.
Een persoon is zelf altijd volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn eigen verplichtingen. Aandeelhouders in vennootschappen en deelgerechtigden in personenassociaties
kunnen worden ingedeeld in twee groepen: (1) die waarbij de aandeelhouders/deelgerechtigden als zodanig niet aansprakelijk zijn en (2) die waarbij zij dat wel zijn. Bij de eerste
groep zijn de aandeelhouders/deelgerechtigden gehouden om hun stortingsplicht te voldoen en als deze voldaan is dan valt er niets meer van hen te vorderen. Anders gezegd,
aansprakelijkheid ontstaat nimmer uit het enkele feit dat men aandeelhouder is. Wel kan
de waarde van hun investering dalen tot nihil, zodat ook wel gezegd wordt dat zij aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun kapitaalinbreng. De tweede groep is in de regel in dezelfde mate aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de personenassociatie/vennootschap als een ondernemer-natuurlijke persoon voor zijn eigen ondernemingsverplichtingen.126
De beperkte aansprakelijkheid van een aandeelhouder in een vennootschap is een belangrijk onderdeel van het civiele recht en wordt als algemeen principe in alle vier de onderzochte landen overeind gehouden door de rechter.127 Echter, als de aandeelhouder als zodanig niet aansprakelijk is, kan een aandeelhouder wel degelijk uit andere hoofde aansprakelijk zijn voor schulden van een vennootschap. Deze aansprakelijk kan voortvloeien
uit een garantstelling voor (bepaalde) schulden van de dochtervennootschap. Dergelijke
garantstellingen worden vooral binnen concern gegeven. Ook kan de aandeelhouder die
een bestuursfunctie bij de vennootschap vervult aansprakelijk zijn uit hoofde van wanbeleid. Ook een aandeelhouder die formeel geen bestuursfunctie vervult, maar feitelijk wel
een beleidsbepalende rol heeft, kan aansprakelijk zijn uit hoofde van wanbeleid. De rechter blijkt in de praktijk weliswaar terughoudend om tot een dergelijke aansprakelijkheid
uit hoofde van een feitelijke beleidsbepalende rol over te gaan, maar in alle onderzochte
landen erkent de algemeen aanvaarde doctrine dat zulks mogelijk is. Ten slotte kan er ook
uit morele plicht, goed ondernemerschap of maatschappelijk druk aansprakelijkheid ontstaan. Indien een vennootschap tot een groep behoort en zich naar buiten toe ook als onderdeel van een groep presenteert, blijkt het voor die groep moeilijk om deze vennoot126 Tot de eerste groep behoren de AG, de GmbH, de KG, de NV, de BV, de CV, de SA, de SL, de sociedad
comandiataria, de corporation, de LP en de LLC. Tot de tweede groep behoren de Offene Handelsgesellschaft, de vennootschap onder firma, het fonds voor gemene rekening, de sociedad collectiva, de fondos de inversiones en de general partnership.
127 Wel zijn er enkele specifieke uitzonderingen, die over het algemeen betrekking hebben op fiscale
schulden.
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schap met onbetaalde schulden failliet te laten gaan. De groep zal er in de regel belang bij
hebben te voorkomen dat schuldeisers met hun vordering blijven zitten en uit die hoofde
bereid zijn de schulden van de vennootschap te voldoen. Niet uit te sluiten valt dat gedragingen van de groep er zelfs toe leiden dat schuldeisers er op mogen vertrouwen dat de
groep zich garant stelt voor schulden van een tot die groep behorende vennootschap.128
3.4.4

Samenvattend

Deelgerechtigden in een personenassociatie worden behandeld als eenmanszaak en rechtstreeks belast voor de opbrengsten en verliezen die hun toekomen. Aandeelhouders in een
vennootschap worden niet rechtstreeks belast voor opbrengsten en verliezen van deze vennootschap. Echter, aandeelhouders met een controlerend belang blijken vaak een beschikkingsmacht te hebben over de goederen van een vennootschap die groter is dan de beschikkingsmacht van een deelgerechtigde in een personenassociatie (zie § 3.4.2). Ook blijkt een
dergelijke aandeelhouder in de praktijk zich niet altijd te kunnen onttrekken aan aansprakelijkheid voor schulden van deze vennootschap (zie § 3.4.3). Naar mijn mening moet voor
heffing van vennootschapstax hiermee rekening worden gehouden. Anders gezegd, bij de
belastingheffing mag niet worden uitgegaan van een zwart-wit onderscheid tussen rechtstreeks bezitten en deelgerechtigde in een personenassociatie enerzijds en aandeelhouder
in een vennootschap anderzijds, omdat dit onderscheid niet zwart-wit is.
3.5

A FW EG IN G E N M A K E N

3.5.1

Inleiding

In de voorafgaande paragrafen heb ik vanuit verschillende invalshoeken bezien aan welke
voorwaarden systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in binnenlandse verhoudingen moeten voldoen. In de volgende paragrafen zal ik de uitkomsten
hiervan naast elkaar zetten en tegen elkaar afwegen.
3.5.2

Wanneer cumulatie van vennootschapstax voorkómen: ne bis in idem
versus verlengstukgedachte

Het voorgaande in ogenschouw nemend kom ik tot de volgende uitgangspunten voor een
systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in binnenlandse verhoudingen.
1. Indien een vennootschap aandelen bezit in een andere vennootschap, dient er altijd
een regeling te bestaan die cumulatie van vennootschapstax voorkomt.
2. Deze regeling dient cumulatie te voorkomen bij zowel dividenden als vermogenswinsten.
3. Deze regeling dient cumulatie te voorkomen ongeacht de omvang van het belang dat
de ene vennootschap in de andere heeft, ongeacht de rechtsvorm van de betrokken
vennootschappen en ongeacht de bezitsperiode.
Daarvoor pleit het volgende.
– In § 3.2 concludeerde ik dat omdat heffing van vennootschapstax geen doel op zich is,
cumulatie niet past bij de aard van deze belasting. Cumulatie zal er vaak toe leiden dat
de druk aan vennootschapstax hoger is dan die waarmee bij de heffing van personentax rekening wordt gehouden. Aangezien vennootschapstax slechts gerechtvaardigd
wordt door haar samenhang met personentax, is deze hogere druk niet gerechtvaardigd. Cumulatie zou daarom zoveel mogelijk vermeden moeten worden.

128 Van Dongen 1995, p. 33-70 en 80-106. Hamilton 1996, p. 98-122. Van der Heijden-Van der Grinten
1992, p. 75-77. Holzwarth 1994, p. 48-56. Van Kempen 2004, p. 12. Vicent Chuliá 1997, p. 171-173.
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– In § 3.3.2 concludeerde ik dat omwille van fiscale neutraliteit cumulatie van vennootschapstax vermeden moet worden in alle situaties waarin een vennootschap een belang heeft in een andere. Tevens concludeerde ik daar dat omwille van fiscale neutraliteit geen minimumbelang mag worden geëist, geen specifieke rechtsvorm mag worden geëist en dat zowel bij winstuitkeringen als bij vermogenswinsten een regeling ter
voorkoming van cumulatie van vennootschapstax moet worden toegepast.
– In § 3.4.4 concludeerde ik dat deelgerechtigden in een personenassociatie worden behandeld als eenmanszaak en rechtstreeks belast worden voor de opbrengsten en verliezen die hun toekomen en dat aandeelhouders in een vennootschap niet rechtstreeks
belast worden voor opbrengsten en verliezen van deze vennootschap. Echter, aandeelhouders met een controlerend belang blijken vaak een beschikkingsmacht te hebben
over de goederen van een vennootschap die groter is dan de beschikkingsmacht van
een deelgerechtigde in een personenassociatie. Ook blijkt een dergelijke aandeelhouder in de praktijk zich niet altijd te kunnen onttrekken aan aansprakelijkheid voor
schulden van deze vennootschap. Er is daarom geen reden om deelgerechtigden in een
personenvennootschap fiscaal gunstiger te behandelen dan aandeelhouders in een
vennootschap. Omdat personenassociaties niet onderworpen zijn aan vennootschapstax, kan geen cumulatie plaatsvinden indien een vennootschap daarin deelgerechtigde
is. Daarom moet ook cumulatie vermeden worden indien een vennootschap aandeelhouder is in een andere vennootschap.
– Een regeling moet bij voorkeur duidelijk en praktisch goed toepasbaar zijn. Dit pleit
ervoor geen minimumbelang, specifieke rechtsvorm of minimumbezitsperiode te eisen. Immers, geen vereiste is altijd duidelijk en beter toepasbaar dan welk vereiste dan
ook, hoe duidelijk en simpel een dergelijk vereiste ook is.
Daartegen pleit slechts het volgende.
– In § 3.2 concludeerde ik ook dat cumulatie van vennootschapstax onder omstandigheden een binnen de rechtvaardiging van vennootschapstax passende maatregel zou
kunnen zijn om ontwijking of uitstel van heffing van personentax tegen te gaan.
Dit element in ogenschouw genomen, zou slechts een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax gewenst zijn indien de moedervennootschap aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zouden erop neer moeten komen dat er sprake
zou moeten zijn van een verdergaande relatie tussen beide vennootschappen dan die van
een gewone minderheidsaandeelhouder.
Naar mijn mening is dit tegenargument onvoldoende steekhoudend. Het tegengaan van
uitstel van heffing van personentax in binnenlandse verhoudingen valt goed te realiseren
zonder dat cumulatie van vennootschapstax optreedt. Verder leidt cumulatie van vennootschapstax tot een zodanige stijging van de effectieve belastingdruk voor de uiteindelijke aandeelhouders dat inzet van een dergelijk middel vrijwel nooit proportioneel is met
het te bereiken doel van voorkoming van ontwijking of uitstel van personentax.
In de literatuur zijn twee mogelijkheden verdedigd als (veronderstelde) ‘grondslag’ voor
in de praktijk bestaande systemen. In literatuur worden vaak de termen ‘ne bis in idem’
en ‘verlengstukgedachte’ gebruikt. Ne bis idem staat voor het te allen tijde voorkómen
van cumulatie van vennootschapstax. Verlengstukgedachte staat voor slechts dan voorkomen van vennootschapstax indien er sprake is van een verdergaande relatie tussen beide
vennootschappen dan die tussen een gewone minderheidsaandeelhouder en de vennootschap. Sommige schrijvers zoals Brok, Bühler, Juch en Knobbe-Keuk lijken de voorkeur te
geven aan de verlengstukgedachte.129 Anderen vinden dat ne bis in idem de voorkeur verdient als rechtvaardig uitgangspunt, bijvoorbeeld Adams & Whalley, Christiaanse, Van
der Geld, Hoogendoorn, Llansó en Meussen.130
129 Brok 1973, p. 284. Bühler 1956, p. 7 en 313-314. Juch 1974, p. 13-14. Knobbe-Keuk 1992, p. 638.
130 Adams & Whalley 1977, p. 65. Christiaanse 1975-I, p. 13. Van der Geld 1994, § 4.1. Hoogendoorn
2000, p. 23-24. Llansó 1998, p. 1027. Meussen 2002, p. 271.
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Zoals de lezer reeds heeft kunnen begrijpen, geef ik duidelijk de voorkeur aan ne bis in
idem. Op basis van de verschillende invalshoeken behandeld in § 3.2, § 3.3 en § 3.4 is ne bis
in idem het meest wenselijke uitgangspunt. En daarboven, niet alleen bij dividenden maar
ook bij vermogenswinsten moet cumulatie van vennootschapstax vermeden worden.
Tot slot merk ik op dat ook in de praktijk in de onderzochte landen systemen gehanteerd
worden vrijwel conform mijn conclusies in punt 1 t/m 3 hiervoor (zie hierna). Blijkbaar is
het invoeren van een dergelijk systeem niet strijdig met maatschappelijke opvattingen,
althans worden mijn conclusies in de onderzochte landen in zekere mate gedeeld.
Onderzochte landen
Drempelwaarde
In Duitsland geldt er geen drempelwaarde.131 In Nederland geldt er in beginsel
een drempelwaarde van 5%, maar onder omstandigheden geldt er geen drempelwaarde.132 In Spanje geldt er geen drempelwaarde, maar is bij een belang
van ten minste 5% een gunstiger regime van toepassing dan bij een belang kleiner dan 5%.133 In de Verenigde Staten is er geen drempelwaarde, maar geldt er
bij grotere belangen telkens een gunstiger regime.134
Rechtsvorm vennootschap
In binnenlandse verhoudingen voorzien alle landen in een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax ongeacht de rechtsvorm van de betrokken vennootschappen.135
Rechtsvorm financiering
In binnenlandse verhoudingen voorzien alle landen in een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax ongeacht de wijze van financiering;
in beginsel bestaat voor alle vormen van financiering die bij de dochtervennootschap als eigen vermogen behandeld worden een regeling ter voorkoming van
cumulatie.136
Bezitsperiode
In binnenlandse verhoudingen voorzien alle landen in een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax ongeacht de bezitsperiode.137 Echter, in Spanje geldt er geen minimumbezitsperiode, maar bij een belang van
meer dan 5% dat langer dan een jaar gehouden wordt, is een gunstiger regime
van toepassing dan bij andere gevallen.138
Alleen dividenden of ook vermogenswinsten
In Duitsland gold er traditioneel uitsluitend een regeling voor dividenden; vanaf
2001 is er echter een regeling die zowel voor dividenden als vermogenswinsten
geldt.139 In Nederland geldt sinds 1970 een regeling voor zowel dividend als vermogenswinsten.140 In Spanje gold er traditioneel uitsluitend een regeling voor
dividenden; vanaf 1996 is er echter een regeling die voor zowel dividenden als
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vermogenswinsten geldt.141 In de Verenigde Staten geldt de regeling uitsluitend
voor dividenden.142
Activiteitentest dochtervennootschap (= toepassing verlengstukgedachte)
In Duitsland geldt in binnenlandse verhoudingen geen activiteitentest.143 In Nederland geldt in binnenlandse verhoudingen alleen een activiteitentest voor belangen kleiner dan 5%.144 In Spanje geldt in binnenlandse verhoudingen geen
activiteitentest.145 In de Verenigde Staten geldt in binnenlandse verhoudingen
geen activiteitentest, maar is er wel een aparte regeling voor verzekeringsmaatschappijen als moedervennootschap.146
Uit het voorgaande leid ik af dat er in binnenlandse verhoudingen in één land, Duitsland,
een regeling bestaat conform mijn conclusie: geen drempelwaarde, geen rechtsvormvereiste, geen minimumbezitsperiode, geen activiteitentest en geen beperking tot dividenden. In twee landen, Nederland en Spanje, bestaat een regeling die grotendeels conform mijn conclusie is, maar bij kleine belangen wel een activiteitentest (Nederland) of
een minder gunstige regeling (Spanje) kent. Slechts in één land (de Verenigde Staten) bestaat een regeling die duidelijk niet conform mijn conclusie is: minder gunstige behandeling voor kleinere belangen en een beperking tot dividenden.
3.5.3

Toch een rol voor de verlengstukgedachte?

In de voorgaande paragraaf heb ik mijn voorkeur uitgesproken voor ne bis in idem. Toch
vind ik de verlengstukgedachte een waardevolle gedachte. De verlengstukgedachte ziet
een deelneming in bepaalde omstandigheden als een verlengstuk van de moedervennootschap. De deelneming verliest als het ware (een deel van) haar zelfstandigheid. De deelneming wordt als het ware een orgaan van de moedervennootschap. Daarom wordt ook wel
gesproken over de orgaantheorie.147
In § 3.4.3 en § 3.4.4 concludeer ik dat een controlerende aandeelhouder de facto beschikkingsmacht heeft over de bezittingen van een vennootschap als ware hijzelf de bezitter
en tevens vaak aansprakelijk is voor schulden van die vennootschap. Dit in tegenstelling
tot een aandeelhouder met een klein belang. Tevens wordt in het maatschappelijk verkeer
een concern vaak als een geheel gezien. Men doet zaken met de groep en niet zozeer met
een losse vennootschap. Vanuit de realiteitstheorie voor rechtspersoonlijkheid zou men
dan ook kunnen constateren dat niet zozeer het onderdeel van de groep maar de groep
als geheel een rechtspersoon zou moeten zijn.
Niet alle aandeelhouders hebben dus dezelfde positie; niet elke vennootschap is even zelfstandig. Deze verschillen zijn naar mijn mening ook voor de belastingheffing van betekenis. Daar waar een deelneming inderdaad het verlengstuk (een orgaan) van de moedervennootschap is geworden, waarom zou dan de heffing van vennootschapstax niet (zoveel
mogelijk) plaatsvinden alsof beide samen één vennootschap zijn? De beschikkingsmacht
en de aansprakelijkheid van een controlerend aandeelhouder zijn vaak vergelijkbaar of
groter dan bij deelgerechtigden in een personenassociatie. Om deze reden ligt het voor de
hand om beide fiscaal gelijk te behandelen. De activa en passiva van personenassociaties
worden fiscaal toegerekend aan de deelgerechtigden. Eenzelfde toerekening van de activa
en passiva van een vennootschap aan een controlerende aandeelhouder lijkt dan de meest
141
142
143
144
145
146
147
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Zie bijlage C, § 2.1.
Zie bijlage D, § 2.1.
Zie bijlage A, § 2.1.
Zie bijlage B, § 2.1.
Zie bijlage D, § 2.1.
Zie bijlage D, § 2.1.
Bühler 1954, p. 313-314. Juch 1974, p. 13-14. Van der Geld 1990, p. 60-63.
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consequente benadering. De maatschappij ziet een groep als een geheel, als één lichaam.
Het is passend om de belastingheffing te laten aansluiten bij deze realiteit. Verschillende
auteurs kwamen tot eenzelfde of vergelijkbare conclusie, bijvoorbeeld Van Brunschot,
Bühler, Commissie fiscale eenheid VBW, Jager & Lang en Knobbe-Keuk.148 Masui komt tot
een andere conclusie: een groep van vennootschappen is niet hetzelfde als één grote vennootschap.149
In alle onderzochte landen bestaat een regime voor fiscale consolidatie (zie hierna). Zij het
dat in alle landen dergelijke regimes vrijwel uitsluitend op vrijwillige basis worden toegepast.
Onderzochte landen
In Duitsland bestaat een systeem voor fiscale consolidatie, de zogenoemde Organschaft, maar deze is de facto vrijwillig.150
In Nederland bestaat een systeem voor fiscale consolidatie, de zogenoemde fiscale eenheid, maar deze is vrijwillig (zie bijlage B). Echter, ingeval er een belang
van 25% of meer gehouden wordt in een fiscale beleggingsinstelling, bestaat er
een systeem dat de facto neerkomt op verplichte consolidatie, namelijk de
dochtervennootschap moet al haar winst exclusief vermogenswinsten uitkeren
als dividend en de moedervennootschap moet bovendien de dochtervennootschap jaarlijks herwaarderen op de waarde in het economisch verkeer.151
In Spanje bestaat een systeem voor fiscale consolidatie, de zogenoemde consolidación fiscal, maar deze is vrijwillig (zie bijlage C).152
In de Verenigde Staten bestaat weliswaar een systeem voor fiscale consolidatie,
de zogenoemde consolidated tax group, maar deze is vrijwillig.153
Tegen (verplichte of vrijwillige) fiscale vereenzelviging pleit het volgende.
Ten eerste past een dergelijke regeling niet goed bij de aard van vennootschapstax: heffing van vennootschappen als zelfstandige belastingplichtigen (zie § 2.2). Afwijkingen van
dat systeem kunnen gevolgen hebben op andere onderdelen.
Ten tweede zal een dergelijke regeling waarschijnlijk complex van aard zijn, vooral omdat
er bij het bestaan van meer dan één systeem ook een regeling moet zijn die de gevolgen
regelt van overgang van het ene systeem naar het andere.
Ten slotte zal de grens waarbij fiscale vereenzelviging mag of moet worden toegepast altijd arbitrair zijn, gelet op wat ik in § 3.3 over drempelwaarden opmerkte.
Naar mijn mening wegen de argumenten contra minder zwaar dan de argumenten pro,
mits een praktisch werkbaar systeem kan worden ontwikkeld en dat lijkt haalbaar (zie
§ 5.9.3).
Moet fiscale vereenzelviging vrijwillig of verplicht zijn? Een argument om dat te verplichten ligt in het feit dat zonder een dergelijke verplichting een concern zijn belastingpositie
kan manipuleren door bepaalde activiteiten of activa in aparte vennootschappen te stoppen (voor een voorbeeld zie inspringende tekst).154 Een argument tegen een verplichte
vereenzelviging is dat zulks bij een buitenlandse moedervennootschap met binnenlandse
dochtervennootschappen moeilijker te effectueren is dan bij een binnenlandse. Dat leidt
mogelijk tot een ongunstiger behandeling van binnenlandse moedervennootschappen,
148 Van Brunschot 1995, p. 7. Bühler 1954, p. 313-314. Commissie fiscale eenheid VBW 1995, p. 11.
Jäger & Lang 2000, p. 306. Knobbe-Keuk 1992, p. 638.
149 Masui 2001, p. 34-36.
150 Zie bijlage A, § 2.2.
151 Zie bijlage B, § 2.2.
152 Zie bijlage C, § 2.2.
153 Zie bijlage D, § 2.2.
154 Commissie fiscale eenheid VBW 1995, p. 29.
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iets wat naar mijn mening ongewenst is. Het argument dat vereenzelviging niet goed bij
het karakter van vennootschapstax past, klemt meer bij een verplichte dan bij een vrijwillige vereenzelviging.
Naar mijn mening is verplichte fiscale vereenzelviging een maatregel die met grote terughoudendheid moet worden toegepast, maar die onder omstandigheden wel gerechtvaardigd zou kunnen zijn.
Voorbeeld manipulatie door bepaalde activa in een aparte vennootschap te stoppen
Stel dat een projectontwikkelaar een bedrijfsterrein ontwikkelt. De projectontwikkelaar kan ervoor kiezen de verschillende percelen door aparte dochtervennootschappen te laten verwerven. Na gereedkoming van de verschillende bedrijfsgebouwen worden niet de gebouwen maar de aandelen in de dochtervennootschappen verkocht. Indien de vermogenswinst bij de moedervennootschap
is vrijgesteld en moedervennootschap en dochtervennootschap niet gezamenlijk in de heffing van vennootschapstax worden betrokken, dan wordt op deze
wijze belastingheffing over de vermogenswinst uitgesteld. Indien de bedrijfspanden fiscaal worden toegerekend aan de moedervennootschap, dan zou verkoop wel leiden tot heffing van vennootschapstax.
3.5.4

Recht doen aan verschillen tussen individuele gevallen en
antimisbruikregelingen

In deze paragraaf zal ik aandacht besteden aan de maatregelen die noodzakelijk kunnen
zijn om recht te doen aan verschillen tussen individuele gevallen om oneigenlijk gebruik
tegen te gaan. Ik zal hier slechts onderzoeken op welk gebied maatregelen noodzakelijk
kunnen zijn. Ik zal hier geen concrete maatregelen voorstellen omdat deze (ten dele) afhangen van het systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax dat is gekozen. In hoofdstuk 5 zal ik de mogelijke systemen (technieken) behandelen. Daarna komen
in hoofdstuk 6 specifieke problemen aan de orde.
Belangrijk is allereerst om af te bakenen welke inkomsten en vermogenswinsten zijn toe
te rekenen aan belangen in andere vennootschappen. Uitgangspunt is uiteraard dat juist
die betalingen voor de moedervennootschap tot de inkomsten uit aandelen behoren die
bij de dochtervennootschap als niet-aftrekbaar gelden, omdat ze als vergoeding van eigen
vermogen gelden of als vergelijkbare vergoeding. Dat omvat dividenden, verkapte
winstuitdelingen, maar ook rentebetalingen aan aandeelhouders die niet aftrekbaar zijn
omdat de betreffende schuld fiscaal als eigen vermogen wordt behandeld. Vermogenswinsten op aandelen dienen in aanmerking worden genomen voorzover het gaat om de vervreemding van aandelen en andere rechten die als eigen vermogen voor de dochtervennootschap gelden.
Naast opbrengsten kan er sprake zijn van kosten voor de moedervennootschap en van verliezen van de dochtervennootschap. Ik zal deze behandelen in § 6.2 en § 6.3.
Naast de formele rechthebbende kunnen ook anderen een belang hebben bij een aandeel.
Niet alleen de formele rechthebbende, maar ook de economische eigenaar of anderszins
gerechtigde tot een aandeel moeten in aanmerking komen voor toepassing van een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax. Ik zal in § 6.5 ingaan op economisch eigendom, opties en vruchtgebruik. Een specifiek probleem in dezelfde sfeer betreft earn-out-regelingen en winstrechten Ik zal deze in § 6.6 behandelen.
Ik heb geconcludeerd dat er twee verschillende systemen naast elkaar zouden kunnen bestaan. Is dat het geval, dan zal een grens bepaald moeten worden tussen situaties waarin
het ene systeem en waarin het andere systeem toepassing vindt. De motivering van twee
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systemen is dat sommige vennootschappen wel en andere niet zelfstandig zijn; of anders
gezegd dat de ene moedervennootschap wel en de andere moedervennootschap geen controlerend belang houdt. Uiteraard is er geen scherpe grens maar een overgangsgebied van
meer en minder zelfstandige vennootschappen. Er zijn echter maar twee systemen, dus
er zal wel een scherpe grens getrokken moeten worden; een beetje het ene systeem en
een beetje het andere is niet mogelijk. Waar die grens exact moet worden getrokken is
uiteindelijk een enigszins arbitraire kwestie.
Een belastingplichtige kan proberen om opbrengsten uit andere activa te presenteren als
opbrengsten van aandelen. De belastingdienst en de rechter hebben verschillende technieken om dergelijke vermommingen aan te pakken: transfer-pricingcorrecties, fiscale
kwalificaties, fraus legis. De behandeling van deze technieken valt buiten mijn proefschrift, omdat ze onvoldoende verband houden met het onderwerp ‘voorkoming cumulatie vennootschapstax in deelnemingssituaties’.
Een situatie die in de literatuur veel aandacht krijgt, betreft die van meegekocht dividend.
Deze zal ik specifiek behandelen in § 6.4. Een andere situatie die in Nederland vrij veel
aandacht heeft gekregen, is de handel in lege vennootschappen, deze zal ik behandelen
in § 6.9.
Veel staten kennen fiscale gunstregimes voor kwalificerende beleggingsinstellingen. Hoe
om te gaan met een moedervennootschap die aandelen in zo’n beleggingsinstelling
houdt, behandel ik in § 6.8.
Een aandeelhouder kan naast eigen vermogen ook vreemd vermogen aan een vennootschap ter beschikking stellen. De fiscale behandeling van vreemd vermogen verschilt in
het algemeen bij zowel de aandeelhouder als de vennootschap van die van eigen vermogen. Door in een bepaald geval te kiezen voor vreemd vermogen in plaats van eigen vermogen kan de fiscale behandeling beïnvloed worden. Dit geeft aanleiding om de wijze van
financiering van een vennootschap door een aandeelhouder en/of de fiscale gevolgen
daarvan aan nadere regels te binden. Ik zal in § 6.7 ingaan op de wijze van financiering
van de vennootschap.
Daar waar twee systemen zijn, zullen overgangen plaatsvinden van de toepassing van het
ene systeem naar toepassing van het andere. Er zullen regels gesteld moeten worden om
te voorkomen dat aan toepassing van een systeem ontkomen wordt door een zodanige
wijziging in de feiten aan te brengen op het juiste moment dat men van systeem wisselt.
Bij sfeerovergangen zou het uitgangspunt moeten zijn dat niet het regime op het moment
dat het voordeel gerealiseerd wordt bepalend is, maar het regime op het moment dat het
voordeel ontstaat. Ik zal in § 6.10 nader op de omgang met sfeerovergangen ingaan. In
§ 6.11 zal ik ingaan op het in dezelfde sfeer liggende probleem, namelijk hoe om te gaan
met aandelen verkregen bij een fiscaal gefacilieerde bedrijfsfusie.
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4

Uitgangspunten in buitenlandse verhoudingen

4.1

IN L E ID I N G

Alles wat in hoofdstuk 3 is gezegd met betrekking tot binnenlandse deelnemingen geldt
ook voor buitenlandse deelnemingen. Maar er zijn relevante verschillen; daarom zou een
andere behandeling van buitenlandse deelnemingen wenselijk kunnen zijn.
Wat is het grote verschil tussen een binnen- en een buitenlandse deelneming? Een binnenlandse deelneming is onderworpen aan belastingheffing in de staat van vestiging van de
moedervennootschap, een buitenlandse meestal niet. In alle vier de onderzochte staten is
een vennootschap gevestigd in die staat in beginsel onderworpen aan belastingheffing.155
In alle vier de onderzochte staten zijn vennootschappen die niet in die staat gevestigd zijn
slechts onderworpen voor inkomsten uit bronnen in die staat, zodat de meeste buitenlandse vennootschappen niet onderworpen zijn. Bij binnenlandse deelnemingen gaat het om
een vraag ingebed in het kader van de grotere vraag hoe een staat opbrengsten van zijn eigen economie belast. Bij buitenlandse deelnemingen gaat het om een vraag ingebed in het
kader van een andere vraag, namelijk of en hoe een staat opbrengsten van buitenlandse
investeringen van zijn inwoners wil belasten. Derhalve komt bij binnenlandse deelnemingen aan de orde ‘wat is vennootschapstax’; bij buitenlandse belasting komt aan de orde ‘het
hoe en waarom van belastingheffing bij grensoverschrijdende investeringen’. De behandeling van buitenlandse deelnemingen is onderdeel van het internationale belastingrecht
van een staat.156 In § 4.2 en § 4.3 wordt hierop ingegaan, in § 4.2 op internationaal belastingrecht in het algemeen en in § 4.3 op kapitaalimport- versus kapitaalexportneutraliteit.
Er zijn staten die zich bezighouden met ‘fiscale piraterij’; zij kapen als het ware belastingopbrengst van andere staten weg; dat wil zeggen, staten die een vluchthaven bieden
voor diegenen die belastingheffing in hun eigen staat willen ontgaan. Deze staten worden
vaak aangeduid met ‘taxhavens’ of ‘belastingparadijzen’. Hoewel er vele argumenten gehanteerd worden om het gebruik van vennootschappen in taxhavens in het algemeen of
in een specifiek geval te rechtvaardigen, moge het duidelijk zijn dat een staat zich moet
afvragen of hij beperkingen (inclusief sancties) moet instellen voor deelname in vennootschappen in taxhavens.157 In § 4.4 zal ik hier nader op ingaan.

155 Artikel 1, lid 1, KStG (voorzover van belang):
‘Unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind die folgende Körperschaften (...) die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland Haben (...).’
Artikel 2, lid 1, VPB (voorzover van belang):
‘ Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde: (...).’
Artikel 8 LIS:
‘Estarán sujetas por obligación personal de contribuir las entidades que tengan su residencia en
territorio español.’
Artikel 11, lid (a), IRC:
‘A tax is hereby imposed for each taxable year on the taxable income of every corporation.’
156 Juch 1974, p. 18. Van der Geld 1990, p. 63-65.
157 OECD International Tax Avoidance rapport 1985, p. 21-31 en 36-38. OECD Harmful Tax Competition rapport 1998, p. 22 e.v. en 74-76.
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Ten slotte zal ik in § 4.5 ingaan op de voorwaarden die het communautaire recht stelt en
de vraag of de conclusies uit de vorige paragrafen voldoen aan deze voorwaarden.
4.2

IN T E R N A T IO N AA L B E L A S TI N G R E CH T E N I N T ER N A TI O N A L E
FI S C AL E P O L I TI E K

Als de opbrengst van een investering of activiteit in een staat genoten wordt door een inwoner van een andere staat, dan zijn er twee staten die deze opbrengst kunnen belasten.
De eerstgenoemde (meestal en ook door mij aangeduid als de ‘bronstaat’) omdat de opbrengst binnen zijn territorium gegenereerd wordt. Dit wordt ook wel aangeduid met belastingheffing op basis van het territorialiteitsbeginsel. De als tweede genoemde staat
(meestal en ook door mij aangeduid als de ‘woonstaat’) omdat de genieter in zijn territorium resideert. Dit wordt ook wel aangeduid met belastingheffing op basis van het universaliteitsbeginsel.158 Indien de bronstaat het territorialiteitsbeginsel hanteert en de woonstaat het universaliteitsbeginsel, dan wordt de opbrengst in beide staten volledig belast.
Zijn er algemene uitgangspunten te formuleren voor het bestaande internationale belastingrecht? Naar mijn mening wel, in elk geval voor de door mij onderzochte vier staten.
De vier onderzochte staten, Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten hanteren allemaal het bronbeginsel. Inkomsten uit bepaalde binnenlandse bronnen worden belast ongeacht of de genieter inwoner is of niet en zowel voor vennootschappen als voor
natuurlijke personen. Dit geldt overigens voor (vrijwel) alle staten. Wel dient te worden
opgemerkt dat alle staten een verschillende afbakening hebben van wat als ‘inkomsten
uit binnenlandse bronnen’ geldt.
Een vennootschap wordt in haar staat van vestiging onderworpen aan belastingheffing
over de winst ongeacht wie haar aandeelhouders zijn en waar deze gevestigd of woonachtig zijn. Noch in de nationale wet, noch in de door de onderzochte staten gesloten belastingverdragen wordt de heffing van vennootschapstax verminderd om de reden dat buitenlandse aandeelhouders van die vennootschap mogelijk in hun staat van vestiging worden belast voor dividenden of vermogenswinsten uit deze vennootschap. Voorzover mij
bekend geldt hetzelfde voor veel andere staten. Ook het OECD Model Verdrag 1992-2003
laat in beginsel de bronstaat het heffingsrecht over de winst van een vennootschap gevestigd in de bronstaat.159 (Vrijwel) alle belastingverdragen volgen het OECD Model Verdrag
1992-2003 op dit punt; het heffingsrecht van de bronstaat wordt dan ook in beginsel niet
beperkt door belastingverdragen.160 Er lijkt dan ook internationale consensus te bestaan
dat heffingsrecht over de winst van vennootschappen toekomt aan de bronstaat, dat wil
zeggen de staat waar de winst gegenereerd wordt. Ook in de literatuur wordt deze opvatting niet bestreden.161 Hieraan kan worden toegevoegd dat deze consensus goed past binnen de eerder gevonden rechtvaardiging van vennootschapstax (zie § 2.5). Vennootschapstax is een praktische methode voor een bronstaat om belasting te heffen van natuurlijke

158 Het universaliteitsbeginsel wordt veelal toegepast op basis van woonplaats ongeacht nationaliteit. Toepassing op basis van nationaliteit ongeacht de woonplaats is ook denkbaar en wordt door
sommige staten, met name de Verenigde Staten, toegepast.
159 Artikel 7, lid 1, OECD Model Verdrag 1992–2003: ‘The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless (...).’
Artikel 11, lid 2, OECD Model Verdrag 1992–2003: ‘(...) This paragraph shall not affect the taxation
of the company (residing in that other state – FPJS) in respect of the profits out of which the dividend is paid.’
160 Van Weeghel 1998, p. 9-10.
161 Abrams & Doernburg 1999, p 4-105. Calderón Carrero 1997, p. 76. Ettinger 2001, p. 180. Graetz
2001, p. 298. Graetz 2003, p. 12 en 13. Harris 1996, p. 279-280. OECD Taxing Profits in a Global
Economy rapport 1991, p. 36.
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personen die geen inwoner zijn, maar die via een vennootschap deelnemen aan het economische leven in de bronstaat.
Wat betreft winst uit een onderneming die gedreven wordt door middel van een vaste inrichting in een staat en inkomsten uit onroerend goed in een staat, lijkt grofweg dezelfde
consensus te bestaan, namelijk dat primair de bronstaat een heffingsrecht heeft. Ook het
OECD Model Verdrag staat hier heffing door de bronstaat toe.162 (Vrijwel) alle belastingverdragen volgen het OECD Model Verdrag op dit punt; heffingsrecht van de bronstaat
wordt dan ook in beginsel niet beperkt door belastingverdragen.
De opbrengst van vorderingen wordt anders behandeld dan de hiervoor genoemde opbrengsten. Vennootschappen kunnen de door hen betaalde rente in beginsel aftrekken,
over het algemeen ongeacht of de rente betaald wordt aan een inwoner of een niet-inwoner (zie ingesprongen tekst). Rente ontvangen door niet-inwoners wordt in de bronstaat
veelal lager belast dan rente ontvangen door inwoners of wordt zelfs niet belast (zie ingesprongen tekst). Indien het nationale recht van de bronstaat niet voorziet in afwezigheid
van heffing of voorziet in een lagere heffing van rente ontvangen door niet-inwoners, dan
beperken belastingverdragen vaak het heffingsrecht van de bronstaat. Het OECD Model
Verdrag voorziet in een heffing van maximaal 10% door de bronstaat.163 Bij vreemdvermogenfinanciering vindt dus nauwelijks belastingheffing op basis van het bronbeginsel
plaats.
Renteaftrek voor vennootschappen/heffing rente ontvangen door niet-inwoners
In Duitsland is rente betaald door een vennootschap in beginsel aftrekbaar voor
de Körperschaftssteuer. Rente is niet aftrekbaar indien de vennootschap geacht
wordt ondergekapitaliseerd te zijn. Naar aanleiding van de uitspraak in de Lankhorst/Hohorst-zaak164 heeft Duitsland het onderscheid tussen rente betaald aan
inwoners en rente betaald aan niet-inwoners opgeheven; rente op een teveel
aan vreemd vermogen is niet aftrekbaar ongeacht of de rente aan inwoners of
niet-inwoners wordt betaald.165
In Nederland is rente betaald door een vennootschap in beginsel aftrekbaar
voor de Vennootschapsbelasting. Rente is niet aftrekbaar in bepaalde situaties;
rente op leningen die geherkwalificeerd worden in (quasi) eigen vermogen, rente op ‘kunstmatige gecreëerde intragroep schulden’ en rente op ‘bovenmatige
schulden’ van verbonden lichamen. In theorie is er geen onderscheid tussen
rente betaald aan een inwoner of aan een niet-inwoner. Echter, rente betaald op
‘kunstmatig gecreëerde schulden is soms wel aftrekbaar indien de ontvanger
voor deze rente in de belastingheffing wordt betrokken op een wijze die naar
Nederlandse maatstaven redelijk is.166
In Spanje is rente betaald door een vennootschap in beginsel aftrekbaar voor de
Impuesto sobre Sociedades. Rente is niet aftrekbaar indien de vennootschap geacht wordt ondergekapitaliseerd te zijn. Onderscheid tussen rente betaald aan
een inwoner of aan een niet-inwoner is er wat betreft het begrip onderkapitalisatie; slechts rente op leningen die door niet-inwoners zijn verstrekt kan niet
aftrekbaar zijn vanwege onderkapitalisatie. Echter, naar aanleiding van de uitspraak in de Lankhorst/Hohorst-zaak167 is vanaf 2004 slechts rente op leningen

162 Artikelen 6, 7 en 13 OECD Model Verdrag 1992–2003.
163 Artikel 11, lid 2, OECD Model Verdrag 1992–2003.
164 Arrest HvJ EG 12 december 2002, C-324/00 (‘Lankhorst/Hohorst’), gepubliceerd BNB 2003/170c*,
m.n. Marres.
165 Artikel 8a KStG. Zie bijlage A, § 1.
166 Artikelen 10, lid 1, sub d, 10a en 13, lid 1, VPB. Zie bijlage B, § 1.
167 Arrest HvJ EG 12 december 2002, C-324/00 (‘Lankhorst/Hohorst’), gepubliceerd BNB 2003/170c*,
m.n. Marres.
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verstrekt door personen die geen inwoner zijn van de EU niet aftrekbaar vanwege onderkapitalisatie.168
In de Verenigde Staten is rente betaald door een vennootschap in beginsel aftrekbaar van de Corporate Income Tax. Rente is niet aftrekbaar indien er sprake
is van achtergestelde of converteerbare schuld in verband met de aankoop van
aandelen of een onderneming en de schuldenaar is geacht met excessief veel
vreemd vermogen te zijn gefinancierd. Ook rente op leningen die fiscaal worden gezien als eigen vermogen is niet-aftrekbaar.169
Belastingheffing rente ontvangen door niet-inwoners
Duitsland heft in de meeste gevallen geen belasting over rente ontvangen door
niet-inwoners. De belangrijkste uitzonderingen zijn rente-inkomsten toerekenbaar aan een vaste inrichting in Duitsland en rente op winstdelende leningen.
Onder de door Duitsland gesloten belastingverdragen word het Duitse heffingsrecht op de laatste categorie veelal verminderd tot 0 à 10%.170
Nederland heft in de meeste gevallen geen belasting over rente ontvangen door
niet-inwoners. De belangrijkste uitzonderingen zijn rente-inkomsten toerekenbaar aan een vaste inrichting in Nederland, rente ontvangen door een aanmerkelijkbelangaandeelhouder die geen onderneming drijft en rente op leningen
die geherkwalificeerd zijn als (quasi) eigen vermogen. Onder de door Nederland
gesloten belastingverdragen word het Nederlandse heffingsrecht op de laatste
twee categorieën veelal verminderd tot 0 à 10%.171
Spanje heft geen belasting op rente betaald aan inwoners van de EU, tenzij de
rente-inkomsten toerekenbaar zijn aan een vaste inrichting in Spanje of de rente betaald wordt aan een inwoner of inwoners van een paraíso fiscal. Rente betaald aan andere niet-inwoners wordt belast met 18% bronheffing. Deze bronheffing wordt onder belastingverdragen veelal verminderd tot 10%.172
De Verenigde Staten heft onder zijn nationale wet wel belasting over rente ontvangen door niet-inwoners. Echter, het heffingsrecht van de Verenigde Staten
wordt onder de door de Verenigde Staten gesloten belastingverdragen veelal
vermindert tot 0 à 10%.173
Naast het bronbeginsel hanteren de vier onderzochte staten in beginsel ook het universaliteitsbeginsel. Dit geldt overigens voor (vrijwel) alle staten.174 In beginsel worden inkomsten van inwoners belast ongeacht waar deze zijn opgekomen. Ik zeg hierbij in beginsel,
omdat in alle vier de onderzochte staten er regelingen bestaan op grond waarvan bij buitenlandse inkomsten van inwoners een vrijstelling of vermindering van de nationale belasting wordt gegeven. Deze vermindering of vrijstelling wordt gegeven als tegemoetkoming voor het feit dat de betreffende inkomsten (geacht worden) al in een ander staat belast te zijn geweest.175
Kritiek op bron- en universaliteitsbeginselen
De laatste jaren wordt regelmatig de vraag gesteld of de klassieke bronbegrippen, vooral het begrip vaste inrichting, nog wel voldoen om belasting te (kunnen) heffen onder het bronbeginsel. Dit onder andere omdat electronic commerce het mogelijk zou maken in een staat handel te drijven zonder fysieke
aanwezigheid. Ook belastingheffing op grond van het universaliteitsbeginsel
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wordt niet meer als vanzelfsprekend gezien. In plaats daarvan wordt wel gepleit
voor belastingheffing op grond van ‘economische verbondenheid’. Naar mijn
mening is het debat hieromtrent zinvol en boeiend, maar niet relevant voor dit
proefschrift. Waarom? Omdat op dit moment de meeste staten vennootschappen die inwoner zijn, om die reden in de heffing van vennootschapstax betrekken en het niet te verwachten valt dat zulks binnen afzienbare tijd verandert.
Daarom ga ik er in dit proefschrift van uit dat de moedervennootschap in de
woonstaat onderworpen is aan vennootschapstax. De dochtervennootschap zal
in de staat waarin zij gevestigd is om dezelfde reden onderworpen zijn. Bovendien zal de dochtervennootschap veelal ook (mede) in die staat economisch actief zijn en de vraag of bij de belastingheffing van de dochtervennootschap rekening gehouden moet worden met belastingheffing in andere staten op grond
van welk beginsel dan ook, valt buiten het kader van dit proefschrift. De voor
dit proefschrift relevante vraag is of en hoe de woonstaat van de moedervennootschap bij de heffing van vennootschapstax rekening moet houden met de
door een buitenlandse dochtervennootschap in een of meer andere staten verschuldigde vennootschapstax.
Veel staten houden bij de belastingheffing rekening met door andere staten geheven belastingen. Waarom doet een staat dat?
Een reden om rekening te houden met buitenlandse belasting is gelegen in het feit dat
praktisch gesproken de mogelijkheden voor een staat om belasting te heffen niet onbegrensd zijn, zeker met betrekking tot buitenlands inkomen. Inwoners gaan belasting ontduiken, buitenlandse investeerders blijven weg, ondernemingen gaan slechter renderen,
buitenlandse pressie, allemaal gevolgen die optreden indien een staat zijn fiscale greep te
ver doorvoert. Van Brunschot spreekt van de wet van de fiscale jungle.176 De OECD constateerde dat internationale fiscale concurrentie heeft geleid tot verbetering van belastingstelsels.177 Van den Tempel constateerde dat onbegrensde fiscale soevereiniteit strijdig is met een streven naar internationale samenwerking.178
Martha bespreekt verschillende theorieën op basis waarvan onder internationaal recht
een staat het recht zou hebben belasting te heffen binnen zijn jurisdictie. De eerste is de
realistische of empirische theorie, de tweede het profijtbeginsel, de derde is de contracttheorie en de vierde is de soevereiniteitstheorie. Geen van deze theorieën voorziet in een
onbegrensde heffingsbevoegdheid.179
Een belangrijke reden om rekening te houden met in het buitenland geheven belasting
zou kunnen zijn dat een staat er belang bij heeft dat inwoners in het buitenland investeren. Heeft een staat daar geen belang bij, dan lijkt ook het geven van een vermindering of
vrijstelling van nationale belasting voor buitenlands inkomen minder voor de hand te liggen.
In de literatuur worden argumenten genoemd waarom buitenlandse investeringen door
inwoners mogelijk nadelig zijn. Een argument dat genoemd wordt, is dat buitenlandse investeringen gedaan worden in plaats van binnenlandse investeringen en daarmee de economische groei en de werkgelegenheid in de woonstaat nadelig beïnvloeden. Een ander
argument is dat opbrengsten van buitenlandse investeringen door inwoners meestal in
het buitenland in de belastingheffing worden betrokken. Deze buitenlandse belastingheffing gaat ten koste van óf het vermogen van de inwoners (als de woonstaat geen tegemoet-
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koming geeft voor de in het buitenland betaalde belasting) óf de belastingopbrengst van
de woonstaat (als de woonstaat wel een dergelijk tegemoetkoming geeft). Deze buitenlandse heffing vermindert daarom de nationale welvaart in de woonstaat.180
Er zijn ook argumenten waarom buitenlandse investeringen voordelig kunnen zijn.
Ten eerste is er het reciprociteitsargument. Investeringen door niet-inwoners zijn gunstig
voor de economische groei en de werkgelegenheid van een staat. Een staat die buitenlandse investeringen door haar eigen inwoners ontmoedigt, brengt zichzelf in een positie
waarin andere staten investeringen door hun inwoners in het desbetreffende staat kunnen gaan ontmoedigen.
Ten tweede kunnen voor een bepaalde onderneming de binnenlandse investeringsmogelijkheden uitgeput zijn. Als deze onderneming dan in het buitenland investeert, dan kan
de onderneming toch groeien en daarmee (efficiency)voordelen behalen. Deze voordelen
komen (mede) ten goede aan de woonstaat.
Ten derde leiden investeringen over de grenzen heen tot internationale contacten. Deze
internationale contacten zullen de internationale uitwisseling van kennis stimuleren en
daarmee het kennisniveau in de woonstaat vergroten.
Ten vierde kunnen internationale investeringen de internationale politieke stabiliteit bevorderen. Twee staten met grote wederzijdse investeringen zullen sneller geneigd zijn samen te werken dan oorlog te voeren.
Ten vijfde zouden grensoverschrijdende investeringen kunnen bijdragen aan zowel een
betere verdeling van welvaart over de wereld als een stijging van de gemiddelde welvaart
in de wereld.181
Het gaat het kader van dit proefschrift verre te buiten om een definitief antwoord te zoeken op de vraag of een staat er belang bij heeft dat inwoners in het buitenland investeren.
Er is mij geen empirisch onderzoek bekend waaruit blijkt of buitenlandse investeringen
per saldo negatief of positief uitpakken. Ik denk dat, gelet op de immateriële aspecten die
mede van belang zijn, het uiteindelijke effect niet goed te meten valt. Ondanks het voorafgaande is het naar mijn mening wel aannemelijk dat buitenlandse investeringen per saldo positief uitpakken. Naar mijn mening zijn er op basis van het voorgaande twee redenen waarom een staat er goed aan doet buitenlandse investeringen als zodanig niet te belemmeren.
Ten eerste mag worden aangenomen dat buitenlandse investeringen in elk geval voor
sommige ondernemingen voordelig zijn én tegelijkertijd voordelig zijn voor de woonstaat
van de eigenaar van deze onderneming.
Ten tweede staat vast dat een belemmering van grensoverschrijdende investeringen wereldwijd gezien economische neutraliteit en daarmee optimale allocatie van middelen
verstoort. Onbelemmerde grensoverschrijdende investeringen zullen op termijn de gemiddelde welvaart in de wereld verhogen.
Daarnaast wijs ik erop dat de officiële politiek van de meeste staten, zeker van de leden
van de OECD, pro grensoverschrijdende investeringen is.
Daarom zal ik er in dit proefschrift van uitgaan dat buitenlandse investeringen ook in het
belang zijn van de woonstaat, zoals al opgemerkt in § 1.3.
Omdat buitenlandse investeringen van belang zijn, dient voorkomen te worden dat deze
investeringen niet plaatsvinden vanwege een te hoge belastingdruk. Daarom moet een
staat er in zijn belastingregime rekening mee houden dat over buitenlands inkomen ook
in het buitenland belasting verschuldigd kan zijn. Op welke wijze kan een staat dat doen?

180 Zie voor argumenten Musgrave 1969, p. 4-68, 99-104 en 133-137; Musgrave 1975, p. 59-97 en Musgrave 1978, p. 111.
181 Zie voor argumenten Musgrave 1969, p. 4-68, 99-104 en 133-137; Musgrave 1975, p. 59-97, Musgrave 1978, p. 111, Graetz 2001, p. 276 e.v., Harris 1996, p. 480, Vlaanderen 2002, p. 1098-1099 en
Van Weeghel 1998, p. 15-17.
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In theorie kan er op vijf verschillende wijzen met buitenlandse belasting worden omgegaan.
Ten eerste kan de buitenlandse belasting gezien worden als een niet-aftrekbare uitgave.
Er wordt dan in de woonstaat geheel geen rekening gehouden met belasting geheven in
de bronstaat.
Ten tweede kan de buitenlandse belasting gezien worden als een aftrekbare uitgave. Het
inkomen na aftrek van buitenlandse belasting wordt dan in de woonstaat belast.
Ten derde kan de in de woonstaat verschuldigde belasting over het bruto-inkomen verminderd worden met de al in het buitenland betaalde belasting. Hierin zijn twee varianten te onderscheiden. De vermindering in de woonstaat is de hoogste van de belasting in
de woonstaat over het buitenlandse inkomen en de buitenlandse belasting (ik zal deze methode hierna aanduiden met ‘beperkte verrekening’); of de vermindering is gelijk aan de
buitenlandse belasting (ook wel aangeduid als ‘volledige verrekening’).
Als vijfde mogelijkheid kan buitenlands inkomen (waaronder begrepen buitenlandse verliezen) gezien worden als reeds belast inkomen en worden vrijgesteld in de woonstaat. Indien de belasting geen enkelvoudig tarief heeft (dus een degressieve of progressieve tariefstructuur heeft), moet onderscheidt gemaakt worden tussen een volledige vrijstelling en
een vrijstelling waarbij het vrijgestelde inkomen wel een rol speelt bij het vaststellen van
het tarief waartegen het wel belaste inkomen in de heffing wordt betrokken (bij een progressieve tariefstructuur wordt dit aangeduid als vrijstelling met progressievoorbehoud).
Een staat kan nog verder gaan dan het vrijstellen van buitenlandse inkomsten. Hij kan besluiten om zowel inwoners als niet-inwoners alleen te belasten voor resultaten uit binnenlandse bron. Een dergelijke staat hanteert dan het territorialiteitsbeginsel, een verfijning
van het bronbeginsel.
De eerste twee wijzen belemmeren duidelijk buitenlandse investeringen, omdat ze voor
buitenlandse investeringen tot een duidelijk hoger (gecombineerd buitenlandse en binnenlandse) belastingdruk leiden voor buitenlandse investeringen dan voor binnenlandse
investeringen. In wezen zien deze twee methoden buitenlandse belasting niet als belasting, in elk geval niet als een met binnenlandse belasting gelijkwaardige belasting. De andere drie methoden beogen om buitenlandse investeringen zo neutraal mogelijk te behandelen. Deze drie methoden zien buitenlandse belasting als een met binnenlandse belasting vergelijkbare belasting. In de volgende paragraaf zal ik dieper ingaan op
internationale neutraliteit.
4.3

K AP I T AA L I M P O R T - E N K A P I TA A L E X P O R T N E U TR AL IT E IT

4.3.1

Inleiding

Elke staat heeft zijn eigen belastingstelsel. De verschillen in belastingdruk verstoren economische neutraliteit. Het belang van economisch neutrale belastingheffing heb ik al genoemd in § 3.3.2. Binnenlandse neutraliteit betreft neutraliteit tussen investeringen in
verschillende investeringsvormen. Internationale neutraliteit betreft daarnaast ook neutraliteit tussen staten. Volledige internationale neutraliteit kan uitsluitend bereikt worden als staten hun belastingstelsel vergaand harmoniseren. Dat dit gebeurt, lijkt zeer onwaarschijnlijk. Daarom wordt in de literatuur de aandacht gericht op een keuze tussen kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit.
Kapitaalexportneutraliteit betekent dat de belastingdruk op binnenlandse en buitenlandse investeringen voor de eigen inwoners gelijk is. Dit brengt mee dat de woonstaat het verschil tussen de buitenlandse belasting en de binnenlandse belasting moet ‘bijheffen’ of
‘terugbetalen’.182 Het betekent in geval van inkomsten uit buitenlandse dochtervennootschappen ook dat de woonstaat dit niet moet doen op het moment dat de moedervennoot182 Bender 2000, p. 34-35.
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schap een dividend ontvangt, maar op het moment dat de dochtervennootschap volgens
de regels van de woonstaat inkomen geniet. Zou de woonstaat dat niet doen, dan is er geen
sprake van kapitaalexportneutraliteit omdat door geen dividenden uit te keren er uitstel
van aanvullende woonstaatheffing bereikt wordt (als de woonstaat een hoger belastingtarief heeft) en daardoor de effectieve belastingdruk op inkomsten uit een buitenlandse
dochtervennootschap lager komt te liggen dan op binnenlandse inkomsten.183
Kapitaalimportneutraliteit betekent dat de belastingdruk voor investeringen in de bronstaat gelijk is voor inwoners en niet-inwoners. Kapitaalimportneutraliteit betekent tevens
dat de woonstaat een vrijstelling geeft voor buitenlands inkomen.184
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn R. Musgrave en P. Musgrave degenen geweest
die een discussie over internationale neutraliteit gestart zijn. Vooral P. Musgrave heeft
zich in vele geschriften een sterk pleitbezorgster getoond van kapitaalexportneutraliteit
of een beperkte verrekening. Er is een sterk argument dat pleit voor kapitaalexportneutraliteit. Kapitaalexportneutraliteit zorgt ervoor dat voor de eigen inwoners de keuze tussen een binnenlandse en een buitenlandse investering fiscaal neutraal is. Een ander sterk
argument is dat zonder kapitaalexportneutraliteit geen recht kan worden gedaan aan het
in veel staten geldende draagkrachtbeginsel. Buitenlands inkomen vergroot immers de
draagkracht evenzeer als binnenlands inkomen en dient daarom bij de binnenlandse belastingheffing niet buiten aanmerking te blijven.185
Volledige kapitaalexportneutraliteit is echter onmogelijk te realiseren voor een staat. Namelijk als de buitenlandse belastingdruk hoger is dan de belastingdruk in de woonstaat,
dan moet de woonstaat ten laste van zijn eigen middelen het verschil vergoeden aan zijn
inwoners die in het buitenland investeren. Dit brengt (te) grote budgettaire lasten en risico’s mee. Daarom wordt vaak een gedeeltelijke kapitaalexportneutraliteit bepleit door
middel van een beperkte verrekening. Een beperkte verrekening zorgt ervoor dat buitenlandse investeringen ten minste eenzelfde maar mogelijk een hogere belastingdruk hebben dan binnenlandse investeringen.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw heeft Vogel argumenten pro kapitaalimportneutraliteit naar voren gebracht. Zijn belangrijkste argument is dat niet uitsluitend naar belastingdruk moet worden gekeken, maar ook naar het niveau van (overheids)voorzieningen
in een staat. Een lagere belastingdruk kan een (gedeeltelijke) compensatie zijn voor minder overheidsvoorzieningen en een daardoor mogelijk lagere bruto-opbrengst. Een ander
argument is dat kapitaalimportneutraliteit recht doet aan de soevereiniteit van staten.
Het staat een staat vrij zelf de hoogte van de belastingdruk vast te stellen op binnen zijn
territorium opkomende opbrengsten. Kapitaalexportneutraliteit en een beperkte verrekening miskennen het recht van een staat om minder belasting te heffen dan een andere
staat. Een ander argument is dat ontwikkelingslanden vaak grote belastingvoordelen
(moeten) geven aan buitenlandse investeerders om deze te overreden in dat ontwikkelingsland te investeren. Deze belastingvoordelen zijn in feite subsidies als tegemoetkoming voor de extra risico’s die zo’n investeerder loopt en de gebrekkige voorzieningen in
een ontwikkelingsland. Kapitaalexportneutraliteit werkt dus investeringen in ontwikkelingslanden tegen.186
Op dit moment er is geen consensus met betrekking tot een voorkeur voor kapitaalimport- of kapitaalexportneutraliteit. Het is ondoenlijk alle literatuur op dit gebied te noemen. Een greep uit de literatuur, naast de reeds eerdergenoemde publicaties van Musgra-
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ve, Musgrave en Vogel is de volgende. Voor kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening pleiten onder andere Ault & Bardford, Devereux & Pearson, Jacobs & Endres &
Spengel, Owens en Rousslang.187 Voor kapitaalimportneutraliteit pleiten onder andere
Bender, Den Boer, Christiaanse, Van der Geld, De Graaf, Harding, Hufbauer, Juch, Vlaanderen en Weber.188 Andere auteurs lijken geen duidelijke voorkeur te hebben of pleiten
voor een keuze afhankelijk van de situatie, onder andere Avi-Yonah, Commissie Internationale Belastingvlucht VBW, Graetz, Hafkenscheid, Harris, Horst, De Hosson en McDaniel
& Ault.189
4.3.2

Fiscale neutraliteit

De pleidooien van Musgrave en Musgrave voor kapitaalexportneutraliteit zijn vooral gestoeld op een streven naar een economisch neutrale belastingheffing. Ook bij Vogel
neemt fiscale neutraliteit een belangrijke plaats in. Daarom wil ik de keuze tussen kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit en een beperkte verrekening als eerste
vanuit het oogpunt van fiscale neutraliteit nader belichten.
Op het begrip economisch neutrale belastingheffing (fiscale neutraliteit) ben ik in § 3.3.2
reeds ingegaan. Zoals aangegeven in § 3.5.2 is de reden waarom overheidsoptreden neutraal dient te zijn ten aanzien van economische beslissingen, om een optimale allocatie
van middelen niet te verstoren. Optimale allocatie leidt ertoe dat maximaal gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden om efficiënt te produceren. Optimale allocatie betekent
dat een hogere opbrengst kan worden verwezenlijkt. Deze hogere opbrengst wordt ook
wel aangeduid als ‘surplus’ of ‘rent’. Dat betekent dat het ontbreken van fiscale neutraliteit alleen dan nadelig is, indien daardoor een mogelijkheid tot het verdienen van rent onbenut blijft. Blijft er geen rent onbenut, dan wordt ondanks het ontbreken van economisch neutrale belastingheffing toch de hoogst mogelijke opbrengst behaald. Bij de keuze
voor kapitaalimport- of kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening dient dan
ook onderzocht te worden welk systeem de kans op verspilling van rent het kleinst
maakt.190
Om dit te onderzoeken heb ik een model gemaakt waarin ik voor verschillende situaties
met en zonder rent de netto-opbrengst voor een investering bereken indien de woonstaat
kapitaalexportneutraliteit, een beperkte verrekening of kapitaalimportneutraliteit hanteert. In alle situaties is er sprake van een staat (staat A) met een lagere druk van vennootschapstax en een staat (staat B) met een hogere druk. In alle gevallen belast de bronstaat
opbrengsten van binnenlandse investeringen door niet-inwoners exact gelijk aan die van
eigen inwoners. De situaties verschillen met betrekking tot de staat waar de rent zich
voordoet en de oorzaak waardoor staat A en staat B een verschillende druk in vennootschapstax hebben. Ik onderscheid twee groepen oorzaken. In de eerste groep van oorzaken wordt de hogere druk van vennootschapstax (gedeeltelijk) gecompenseerd; zoals
waarschijnlijk geacht door Vogel (zie § 4.3.1). In de tweede groep van oorzaken wordt de
hogere druk niet gecompenseerd; het (impliciete) uitgangspunt van Musgrave en Musgrave (zie § 4.3.1).

187 Ault & Bardford 1990, p. 27. Devereux & Pearson 1989, p. 16-24. Jacobs, Endres & Spengel 2002, p.
27. Owens 1961, p. 3 en 85. Rousslang 2000, p. 590, 591 en 596.
188 Bender 2000, p. 32-45. Den Boer 1975, p. 28. Christiaanse 1975-I, p. 17 en 46. Christiaanse 1975-II,
p. 23. Van der Geld 1990, p. 197. De Graaf 2004, § 8.5. Harding 1933, p. 43. Hufbuaer 1992, p. 135136. Juch 1974, p. 18. Vlaanderen 2002, p. 1098-1100. Weber 2003, p. 129-130.
189 Avi-Yonah 2005, p. 34-35. Commissie Internationale Belastingvlucht VBW 1994, p. 17. Graetz
2001, p. 270-274. Hafkenscheid 1994, p. 22-26. Harris 1996, p. 471-477. Horst 1980, p. 798. De Hosson 1977, p. 885. McDaniel & Ault, p. 87.
190 Devereux & Pearson 1989, p. 16-24.
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Bij welke oorzaken wordt de hogere druk (gedeeltelijk) gecompenseerd?
Ten eerste kan een verschil in druk van vennootschapstax ontstaan doordat staat B een
andere mix van heffingen hanteert dan staat A. In staat A kan bijvoorbeeld de belastingdruk op arbeidsinkomen hoger liggen dan in staat B en daardoor kunnen de brutolonen
in staat A hoger zijn dan in staat B en daarmee de productiekosten in staat A. Of in staat
A kan er een hogere omzetbelasting geheven worden waardoor de nettoverkoopopbrengsten in staat A lager liggen dan in staat B. Anders gezegd, hogere andere belastingen worden afgewenteld.
Ten tweede kan een hogere druk aan vennootschapstax veroorzaakt zijn door een hoger
niveau van overheidsvoorzieningen. Een hoger niveau aan overheidsvoorzieningen in
staat B kan ervoor zorgen dat in staat B goedkoper geproduceerd kan worden dan in
staat A.
In het model ben ik uitgegaan van volledige compensatie (een andere heffingsmix van lagere vennootschapstax en hogere loonbelasting waarbij de hogere loonbelasting geheel
op de werkgever wordt afgewenteld).
Bij welke oorzaken wordt de hogere druk niet gecompenseerd?
Ten eerste kan de overheid in staat B minder efficiënt zijn dan in staat A en meer belastingopbrengst nodig hebben om hetzelfde niveau aan diensten te leveren. Deze inefficiëntie kan het gevolg zijn van het overheidsbeleid zelf, maar ook veroorzaakt worden door
natuurlijke omstandigheden; bijvoorbeeld het aanleggen van wegen in bergachtig gebied
kan duurder zijn dan in vlak land.
Ten tweede kan de overheid in staat B meer van de belastingopbrengst gebruiken voor inkomensoverheveling (uitkeringen) dan de overheid in staat A.
In het model wordt aangenomen dat er naast vennootschapstax geen (bron)heffingen op
dividenduitkeringen zijn. In het model wordt ervan uitgegaan dat het bedrag aan personentax van alle aandeelhouders-natuurlijke personen, zowel in staat A als staat B, over de
door hen ontvangen dividenden exact gelijk is.
In het model is het voordeel van de rent kleiner dan het belastingnadeel bij de gebruikte
tarieven, omdat het model bedoeld is om het effect van kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit en een beperkte verrekening te analyseren. Is het voordeel van de
rent namelijk groter dan een eventueel belastingnadeel, dan is een investering in de staat
waar de rent zich voordoet altijd voordeliger en wordt de keuze niet meer beïnvloed door
fiscale aspecten.
In het model wordt aangenomen dat de vennootschapstax niet wordt afgewenteld en dat
(buiten de loonheffing) andere belastingen nul zijn dan wel gelijk op alle vennootschappen worden afgewenteld. En in het model wordt ervan uitgegaan dat de dochtervennootschap onmiddellijk alle winst uitkeert.
In het model hanteer ik een ‘hoog tarief’ vennootschapstax van 35% en een ‘laag tarief’
van 25%. Rekening houdend met lokale en nationale heffing vallen de (belangrijkste) tarieven van het overgrote deel van landen binnen de bandbreedte 25%-35%.191

191 KPMG 2004.
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Tabel I
1. HOGERE VNPTAX IN B ZONDER COMPENSATIE
Geen rent

1a. Rent in land met laag
Vnptax tarief

1b. Rent in land met hoog
Vnptax tarief

1a.1.

1a.2.

1b.1.

1b.2.

Investeerder in A

Investeerder in B

Investeerder in A

Investeerder in B

Uitgangspunt (investering in eigen land)
Investering van –
naar

A-A

B-B

A-A

B-B

A-A

B-B

Opbrengst excl.
arbeidskosten

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

-

50

-

-

50

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Brutoresultaat

550

550

600

550

550

Vennootschapstax

-138

Nettoopbrengst

413

25%

-193

35%

358

-150

25%

450

-193

35%

358

-138

600
25%

-210

413

35%

390

Kapitaalexportneutraliteit (uitsluitend woonstaatheffing)
Investering van –
naar

A-B

Bruto-opbrengst

550

Vennootschapstax

-138

Netto-opbrengst

413

B-A

A-B

550
25%

-193

B-A

550
35%

358

-138

A-B

600
25%

413

-210

B-A

600
35%

390

-150

550
25%

-193

450

35%

358

Beperkte verrekening
Investering van –
naar

A-B

B-A

A-B

550

B-A

550

A-B

Bruto-opbrengst

550

Vennootschapstax

-138

25%

-193

35%

-138

25%

-210

35%

-150

25%

-193

35%

Buitenlandse vennootschapstax

-193

35%

-138

25%

-193

35%

-150

25%

-210

35%

-138

25%

verrekening

138

-25%

138

-25%

138

-25%

150

-25%

150

-30%

138

-25%

Netto-opbrengst

358

358

600

B-A

358

600

390

550

390 *

358

Kapitaalimportneutraliteit (uitsluitend bronstaatheffing)
Investering van –
naar

A-B

Bruto-opbrengst

550

Buitenlandse vennootschapstax

-193

Netto-opbrengst

358

B-A

A-B

550
35%

-138
413

B-A

550
25%

-193
358

A-B

600
35%

-150
450

B-A

600
25%

-210

550
35%

390 *

-138

25%

413 *

* Investering in land zonder rent levert hogere opbrengst op dan in land met rent vanwege effect fiscale regels
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2. HOGERE VNPTAX IN B MET COMPENSATIE – VERSCHIL IN HEFFINGSMIX; LAGERE VNPTAX IN A MAAR
HOGERE LB
Geen rent

2a. Rent in land met laag
Vnptax tarief

2a. Rent in land met hoog
Vnptax tarief

2a.1.

2a.2.

2b.1.

2b.2.

Investeerder in A

Investeerder in B

Investeerder in A

Investeerder in B

Uitgangspunt
Investering van –
naar

A-A

B-B

A-A

B-B

A-A

B-B

Opbrengst excl.
arbeidskosten

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

-

50

-

-

50

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-250

-174

-250

-174

-250

-174

Brutoresultaat

500

577

550

577

500

Vennootschapstax

-125

Netto-opbrengst

375

25%

-202

35%

375

-138

25%

413

-202

35%

375

-125

627
25%

375

-219

35%

407

Kapitaalexport neutraal (uitsluitend woonstaatheffing)
Investering van –
naar

A-B

Bruto-opbrengst

577

Vennootschapstax

-144

Netto-opbrengst

432

B-A

A-B

500
25%

-175

B-A

577
35%

325

-144

A-B

550
25%

432 *

-193

B-A

627
35%

358 *

-157

500
25%

470

-175

35%

325

Beperkte verrekening
Investering van –
naar

A-B

B-A

A-B

500

B-A

577

A-B

Bruto-opbrengst

577

Vennootschapstax

-144

25%

-175

35%

-144

25%

-193

35%

-157

25%

-175

35%

Buitenlandse vennootschapstax

-202

35%

-125

25%

-202

35%

-138

25%

-219

35%

-125

25%

verrekening

144

-25%

125

-25%

144

-25%

138

-25%

157

-25%

125

-25%

Netto-opbrengst

375

325

550

B-A

375

627

358 *

500

407

325

Kapitaalimportneutraliteit (uitsluitend bronstaatheffing)
Investering van –
naar

A-B

Bruto-opbrengst

577

Buitenlandse vennootschapstax

-202

Netto-opbrengst

375

B-A

A-B

500
35%

-125
375

B-A

577
25%

-202
375

A-B

550
35%

-138
413

B-A

627
25%

-219
407

500
35%

-125

25%

375

* Investering in land zonder rent levert hogere opbrengst op dan in land met rent vanwege effect fiscale regels

Wat laat het model zien?
1a. In dit deel analyseer ik de situatie dat staat B een hogere vennootschapstax heft dan
staat A, zonder dat daar enige compensatie tegenover staat, terwijl in staat A een rent valt
te behalen.
1a.1. Een investeerder in staat A zal altijd kiezen voor een investering in staat A, ongeacht
of voor een investering in staat B kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of
een beperkte verrekening wordt toegepast. Immers, de belastingdruk op een investering
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in staat B zal nooit lager zijn omdat staat B een hogere belastingdruk kent dan staat A (bij
kapitaalexportneutraliteit is er sprake van gelijke belastingdruk). Er zal dus in staat B
nooit een fiscaal voordeel te behalen zijn, laat staan een fiscaal voordeel dat groter is dan
de rent die in staat A behaald kan worden. Staat B biedt geen compensatie voor de hogere
belastingdruk, laat staan een compensatie groter dan de rent in staat A.
1a.2. Een investeerder in staat B zal ook altijd kiezen voor een investering in staat A, ongeacht of voor een investering in staat A kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening wordt toegepast. Immers, de belastingdruk op een
investering in staat A zal nooit hoger zijn omdat staat B een hogere belastingdruk kent
dan staat A (bij kapitaalexportneutraliteit en een beperkte verrekening is er sprake van
gelijke belastingdruk). Er zal dus in staat B nooit een fiscaal voordeel te behalen zijn, laat
staan een fiscaal voordeel dat groter is dan de rent in staat A. Staat B biedt geen compensatie voor de hogere belastingdruk, laat staan een compensatie groter dan de rent in
staat A.
1b. In dit deel analyseer ik de situatie dat staat B een hogere vennootschapstax heft dan
staat A, zonder dat daar enige compensatie tegenover staat, terwijl in staat B een rent valt
te behalen.
1b.1. Een investeerder in staat A zal alleen kiezen voor een investering in staat B indien
staat A kapitaalexportneutraliteit toepast op een investering in staat B. Bij kapitaalexportneutraliteit is de belastingdruk gelijk voor een investering in staat A en staat B (staat A
vergoedt de investeerder de hogere belastingdruk in staat B). Er is dus geen fiscaal nadeel
bij een investering in staat B terwijl daar wel het voordeel van de rent is. Bij kapitaalimportneutraliteit en een beperkte verrekening heeft een investering in staat B een hogere
belastingdruk. Zoals gezegd, in het model is het voordeel van de rent kleiner dan het belastingnadeel. Zowel bij kapitaalimportneutraliteit als bij een beperkte verrekening wordt
de investeerder in staat A niet gecompenseerd door staat B voor de hogere belastingdruk
in staat B. Bij kapitaalimportneutraliteit en een beperkte verrekening zal dus gekozen
worden voor een investering in een andere staat dan de staat waar de rent zich voordoet.
1b.2. Een investeerder in staat B zal bij kapitaalexportneutraliteit en een beperkte verrekening kiezen voor een investering in staat B. Bij kapitaalexportneutraliteit en een beperkte verrekening is de belastingdruk gelijk voor een investering in staat A en staat B
(staat B heft van de investeerder het verschil tussen de hogere belastingdruk in staat B en
de lagere in staat A). Er is dus geen fiscaal nadeel bij een investering in staat B, terwijl daar
wel het voordeel van de rent is. Bij kapitaalimportneutraliteit is er voor een investeerder
in staat B een belastingvoordeel als deze investeert in staat A. In het model is dit belastingvoordeel groter dan de rent in staat B. Staat B biedt geen compensatie voor de hogere belastingdruk. Bij kapitaalimportneutraliteit zal dus gekozen worden voor een investering
in een andere staat dan de staat waar de rent zich voordoet.
2a. In dit deel analyseer ik de situatie dat staat B een hogere vennootschapstax heft dan
staat A, terwijl daar een volledige compensatie tegenover staat, terwijl in staat A een rent
valt te behalen.
2a.1. Een investeerder in staat A zal voor een investering in staat A kiezen als kapitaalimportneutraliteit of een beperkte verrekening wordt toegepast op een investering in
staat B. Het nadeel van een hogere vennootschapstax in staat B wordt weliswaar volledig
gecompenseerd door staat B, maar in staat A valt het voordeel van een rent te behalen. Bij
kapitaalimportneutraliteit en bij een beperkte verrekening is er geen fiscaal voordeel te
behalen bij een investering in staat B, laat staan een fiscaal voordeel groter dan de rent in
staat A. Als kapitaalexportneutraliteit wordt toegepast op een investering in staat B dan
zal hij echter kiezen voor een investering in staat B. In dat geval zal staat A hem het verschil tussen de hogere vennootschapstax in staat B ten opzichte van die in staat A vergoeden. Investering in staat B leidt dan tot dezelfde druk van vennootschapstax als in staat A.
Investering in staat A heeft als voordeel de rent; investering in staat B de lagere brutolonen (vanwege de lagere loonheffing). In het model is het voordeel van de lagere brutolo-
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nen groter dan het voordeel van de rent. Bij kapitaalexportneutraliteit zal dus gekozen
worden voor een investering in een andere staat dan de staat waar de rent zich voordoet.
2a.2. Een investeerder in staat B zal voor een investering in staat A kiezen als kapitaalimportneutraliteit wordt toegepast op een investering in staat A. In dat geval leidt de investering in staat A weliswaar tot een lagere vennootschapstaxdruk, maar tot hogere brutolonen (vanwege de hogere loonheffing in staat A). Per saldo is er een voordeel bij een investering in staat A vanwege de rent in die staat. Als kapitaalexportneutraliteit of een
beperkte verrekening wordt toegepast op een investering in staat A dan zal hij echter kiezen voor een investering in staat B. In dat geval zal staat B het verschil tussen de hogere
vennootschapstax in staat B ten opzichte van die in staat A van hem heffen. Investering
in staat B leidt dan tot dezelfde druk van vennootschapstax als in staat A. Investering in
staat A heeft als voordeel de rent; investering in staat B de lagere brutolonen (vanwege de
lagere loonheffing). In het model is het voordeel van de lagere brutolonen groter dan het
voordeel van de rent. Bij kapitaalexportneutraliteit en een beperkte verrekening zal dus
gekozen worden voor een investering in een andere staat dan de staat waar de rent zich
voordoet.
2b. In dit deel analyseer ik de situatie dat staat B een hogere vennootschapstax heft dan
staat A, terwijl daar een volledige compensatie tegenover staat, terwijl in staat B een rent
valt te behalen.
2b.1. Een investeerder in staat A zal altijd kiezen voor een investering in staat B, ongeacht
of voor een investering in staat B kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of
een beperkte verrekening wordt toegepast. Immers, de hogere belastingdruk in staat B
wordt volledig gecompenseerd door staat B en in staat B valt een rent te verdienen.
2b.2. Een investeerder in staat B zal ook altijd kiezen voor een investering in staat B, ongeacht of voor een investering in staat A kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening wordt toegepast. Immers, de hogere belastingdruk
in staat B wordt volledig gecompenseerd door staat B en in staat B valt een rent te verdienen.
Wat valt er hieruit af te leiden?
1. Indien de vennootschapstax in de andere staat (staat B) hoger is dan in staat A zonder
compensatie en de rent is te behalen in staat A, dan wordt er geen rent ongebruikt gelaten vanwege fiscaliteit, ongeacht of staat A of staat B kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit of een beperkte verrekening toepast voor opbrengsten van
buitenlandse investeringen.
2. Indien de vennootschapstax in de andere staat (staat B) hoger is dan in staat A zonder
compensatie en de rent is te behalen in staat B, dan wordt er geen rent ongebruikt gelaten vanwege fiscaliteit indien staat A of staat B kapitaalexportneutraliteit toepast
voor opbrengsten van buitenlandse investeringen en ook niet als staat B een beperkte
verrekening toepast voor opbrengsten van buitenlandse investeringen. Bij toepassing
kapitaalimportneutraliteit voor opbrengsten van buitenlandse investeringen door
staat A of staat B wordt wel rent ongebruikt gelaten en ook als staat A een beperkte
verrekening toepast voor opbrengsten van buitenlandse investeringen.
3. Indien de vennootschapstax in de andere staat (staat B) hoger is dan in staat A met compensatie en de rent is te behalen in staat A, dan wordt er geen rent ongebruikt gelaten
vanwege fiscaliteit indien staat A of staat B kapitaalimportneutraliteit toepast voor opbrengsten van buitenlandse investeringen en ook niet als staat A een beperkte verrekening toepast voor opbrengsten van buitenlandse investeringen. Bij toepassing van
kapitaalexportneutraliteit voor opbrengsten van buitenlandse investeringen door
staat A of staat B wordt wel rent ongebruikt gelaten en ook als staat B een beperkte
verrekening toepast voor opbrengsten van buitenlandse investeringen.
4. Indien de vennootschapstax in de andere staat (staat B) hoger is dan in staat A met compensatie en de rent is te behalen in staat B, dan wordt er geen rent ongebruikt gelaten
vanwege fiscaliteit, ongeacht of staat A of staat B kapitaalexportneutraliteit, kapitaal-
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importneutraliteit of een beperkte verrekening toepast voor opbrengsten van buitenlandse investeringen.
Ik merk op dat voorgaande conclusies alleen juist zijn bij de aannames van het model, met
name de aanname dat het voordeel van de rent kleiner is dan een eventueel fiscaal nadeel
en de aanname dat vennootschapstax niet wordt afgewenteld. Echter, de uitkomst van het
model laat duidelijk zien wat de verschillen in effect zijn van kapitaalexportneutraliteit,
kapitaalimportneutraliteit en een beperkte verrekening bij wel of geen compensatie van
een hogere vennootschapstax.
Dat leidt tot de volgende conclusies.
– Uit het model blijkt dat kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit en een
beperkte verrekening het ongebruikt laten van rent om fiscale redenen niet in alle situaties kunnen voorkómen.
– Uit het model blijkt dat bij kapitaalimportneutraliteit uitsluitend rent ongebruikt blijft
in situaties waarin er geen compensatie is voor een hogere druk van vennootschapstax.
Bij kapitaalimportneutraliteit wordt rent uitsluitend niet gebruikt als de rent verdiend
kan worden in de staat met de hogere druk (zonder compensatie).
– Bij kapitaalexportneutraliteit blijft rent ongebruikt in situaties waarin een hogere
druk aan vennootschapstax wel gecompenseerd wordt.
– Uit het model blijkt dat een beperkte verrekening niet hetzelfde effect heeft als kapitaalexportneutraliteit.
– Alleen een beperkte verrekening garandeert dat nimmer rent in de woonstaat ongebruikt blijft om fiscale redenen.
Als bekend zou zijn in welke mate hogere vennootschapstax gecompenseerd wordt, dan
volgt uit het model wanneer er voor kapitaalimportneutraliteit dan wel kapitaalexportneutraliteit moet worden gekozen. Helaas is dat niet het geval, maar enig inzicht is er wel
te krijgen. Het is algemeen bekend dat geen staat dezelfde heffingsmix heeft. Het is denkbaar dat een hogere vennootschapstax gedeeltelijk gecompenseerd wordt met een lagere
andere heffing. Een staat met goede overheidsvoorzieningen kan deze normaal gesproken
alleen leveren bij een afdoende belastingopbrengst. Weliswaar betekent een hogere belastingopbrengst niet automatisch een hoger niveau van overheidsvoorzieningen, maar een
zekere relatie tussen die twee mag aangenomen worden.192 Het is dan ook aannemelijk
dat in veel gevallen een hogere vennootschapstax ten minste gedeeltelijk gecompenseerd
wordt. En daarom zou kapitaalimportneutraliteit een kleinere kans op het verspillen van
rent opleveren.
Zekerheid over de mate waarin hogere vennootschapstax gecompenseerd wordt bestaat
er niet. Het voorgaande inzicht daaromtrent is onvoldoende om per definitie voor kapitaalimportneutraliteit te kiezen. Zijn er andere overwegingen vanuit een economische invalshoek om te kiezen voor kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of een
beperkte verrekening?
Vanuit het nationale belang van een staat is het niet gewenst dat inwoners in het buitenland investeren terwijl in eigen staat rent ongebruikt blijft. Alleen een beperkte verrekening garandeert dat nimmer rent in de woonstaat ongebruikt blijft om fiscale redenen.
Dit zou pleiten voor een beperkte verrekening.
In grensoverschrijdende situaties dient er neutraliteit te worden nagestreefd tussen de
verschillende investeringsvormen. Ook voor grensoverschrijdende investeringen geldt
wat in § 3.3.2 is geconcludeerd. Dit betekent dat in beginsel voor winst uit vaste inrichtin192 Bender 2000, p. 41-45. Harris 1996, p. 4. Martín Jiménez 1998, p. 23 -24, 30, 32-33 en 36-38. Michielse 1994, p. 36. Vogel 1988, p. 313.
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gen, winst uit buitenlands onroerend goed en inkomsten uit leningen aan buitenlandse
schuldenaren eenzelfde behandeling moet worden gegeven als aan opbrengsten uit buitenlandse deelnemingen. Anders gezegd, in beginsel moet voor elke investeringsvorm dezelfde keuze gemaakt worden: kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of
beperkte verrekening. Het probleem dat zich hierbij echter voordoet, is dat in de bronstaat leningen vaak anders behandeld worden (zie § 4.2). Een keuze door de woonstaat
voor een vrijstelling van opbrengsten uit leningen in een streven naar kapitaalimportneutraliteit leidt ertoe dat deze onbelast blijven of lager belast worden en daarmee gunstiger
behandeld worden dan andere vormen van investeringen. Een keuze van kapitaalexportneutraliteit voor opbrengsten van vorderingen voorkomt dat deze opbrengst geheel onbelast blijven of lager belast worden. Gelijke behandeling van alle investeringsvormen lijkt
dan ook te pleiten voor kapitaalexportneutraliteit.
Wordt met kapitaalexportneutraliteit neutraliteit bereikt tussen investeringen in buitenlandse deelneming, vaste inrichting, vastgoed of vordering, dat geldt niet voor een beperkte verrekening. Omdat rente in de bronstaat veelal niet of nauwelijks belast wordt (zie
§ 4.2), zal bij een beperkte verrekening de belastingheffing hierover uitkomen op woonstaatniveau. De bronstaatheffing over de opbrengsten van andere investeringsvormen
kan wel hoger zijn dan het niveau in de woonstaat. En dat betekent dat met een beperkte
verrekening niet altijd een neutraliteit tussen investeringsvormen wordt bereikt.
In het model wordt ervan uitgegaan dat winsten onmiddellijk uitgekeerd worden. In werkelijkheid is dat niet het geval. Dat is met name relevant voor de beoordeling van beperkte
verrekening. Bij een verrekeningssysteem zal in de regel de winst van de dochtervennootschap pas bij de moedervennootschap belast worden (en de verrekening van onderliggende vennootschapstax gegeven worden) wanneer er een dividend is uitgekeerd door de
dochtervennootschap (zie ook § 5.5). Is de onderliggende vennootschapstax minder dan
wat de moedervennootschap verschuldigd is (voor verrekening), dan leidt de beperkte verrekening tot ‘bijheffen’. Deze bijheffing kan worden uitgesteld door de dochtervennootschap geen winst te laten uitkeren. Het gevolg hiervan is dat beperkte verrekening van
invloed is op de beslissing al dan niet dividend uit te keren. In de praktijk kan dit ertoe
leiden dat lager belaste winst niet gerepatrieerd wordt maar in het buitenland wordt geherinvesteerd. Deze additionele neutraliteitsverstoring kan opgeheven worden door ingehouden winst ook aan te merken als door de moedervennootschap behaalde winst die bij
de moedervennootschap belast wordt onder verrekening van onderliggende vennootschapstax.
Dat beperkte verrekening leidt tot uitstel van winstuitkering door buitenlandse dochtervennootschappen en dat dit nadelige effecten heeft, lijkt inmiddels duidelijk voor de wetgever in de Verenigde Staten. De American Jobs Creation Act of 2004 voorziet daarom in
een tijdelijke vrijstelling voor 85% van de dividenden van buitenlandse dochtervennootschappen uitgekeerd aan moedervennootschappen in de Verenigde Staten.193
Samenvattend, zowel voor kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit als een
beperkte verrekening valt iets te zeggen.
Bij het uitwerken van het model kwam de vraag op of de verschillen tussen kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit en een beperkte verrekening niet betrekkelijk klein zijn. Ik heb daarom de impact van het verschil tussen kapitaalexportneutraliteit,
kapitaalimportneutraliteit en de beperkte verrekening vergeleken met de impact van de
afwezigheid in binnenlandse verhoudingen van een regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax. Deze vergelijking is te vinden in tabel II. In tabel II bereken ik
bij welke minimale rent het voordeel van de rent groter is dan het fiscale effect van kapi193 CCH 2004, p. 63-68.
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taalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit, beperkte verrekening of slechts aftrek
van belasting als kosten. De uitgangspunten in het model van tabel II zijn verder dezelfde
als die van het model in tabel I.
Tabel II
1. ANDERE STAAT HEFT HOGERE VNPTAX ZONDER COMPENSATIE
1a. Investering in eigen land
Opbrengst excl. arbeidskosten

Geen dubbele
heffing

Wel dubbele heffing

1.000

1.000

Extra: rent

-

185

Nettolonen

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

Brutoresultaat

550

Vennootschapstax

-138

Netto-opbrengst bij vennootschap

413

551

0

-138

413

413

Heffing bij aandeelhouder
Netto-opbrengst aandeelhouder

1b. Investering in het buitenland
Opbrengst excl. arbeidskosten

735
25%

Vergelijkings
investering

-184

25%

25%

kapitaalexportneutraliteit

beperkte verrekening

kapitaalimportneutraliteit

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

0

85

85

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

-200

-200

Brutoresultaat

550

550

635

Vennootschapstax

-138

Netto-opbrengst bij vennootschap

413

358

Woonstaatheffing

-

-138

25%

-159

25%

verrekening

-

193

-35%

159

-25%

413

413

Netto-opbrengst aandeelhouder

25%

-193

35%

-222

1.000

635
35%

413

413

-222

35%

413
413
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2. WOONSTAAT HEFT HOGERE VNPTAX ZONDER COMPENSATIE
2a. Investering in eigen land
Opbrengst excl. arbeidskosten

Geen dubbele
heffing
1.000

Wel dubbele heffing
1.000

Extra: rent

-

298

Nettolonen

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

Brutoresultaat

550

Vennootschapstax

-193

Netto-opbrengst bij vennootschap

358

551

0

-193

358

358

Heffing bij aandeelhouder
Netto-opbrengst aandeelhouder
2b. Investering in het buitenland
Opbrengst excl. arbeidskosten

848
35%

Vergelijkings
investering

-297

35%

35%

kapitaalexportneutraliteit

beperkte verrekening

kapitaalimportneutraliteit

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

85

-

-

-

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

-200

-200

Brutoresultaat

635

550

550

Vennootschapstax

-222

Netto-opbrengst bij vennootschap

413

413

Woonstaatheffing

-

-193

35%

-193

35%

verrekening

-

138

-25%

138

-25%

413

358

Netto-opbrengst aandeelhouder

35%

-138

25%

-138

1.000

550
25%

413

-138

25%

413

358

413

3. ANDERE STAAT HEFT HOGERE VNPTAX; COMPENSATIE DOOR LAGERE LOONHEFFING
3a. Investering in eigen land
Opbrengst excl. arbeidskosten

Geen dubbele
heffing
1.000

Wel dubbele heffing
1.000

Extra: rent

-

185

Nettolonen

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

Brutoresultaat

550

Vennootschapstax

-138

Netto-opbrengst bij vennootschap

413

551

0

-138

413

413

Heffing bij aandeelhouder
Netto-opbrengst aandeelhouder
3b Investering in het buitenland
Opbrengst excl. arbeidskosten

735
25%

Vergelijkings
investering

-184

25%

25%

kapitaalexportneutraliteit

beperkte verrekening

kapitaalimportneutraliteit

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

43

-

-

-

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-200

-157

-157

-157

Bruto resultaat

593

593

593

Vennootschapstax

-148

Netto-opbrengst bij vennootschap

445

385

Woonstaatheffing

-

-148

25%

-148

25%

verrekening

-

208

-35%

148

-25%

445

445

Netto-opbrengst aandeelhouder

84

25%
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385
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4. WOONSTAAT HEFT HOGERE VNPTAX; COMPENSATIE LAGERE LB
4a. Investering in eigen land
Opbrengst excl. arbeidskosten

Geen dubbele
heffing

Wel dubbele heffing

1.000

1.000

Extra: rent

-

318

Nettolonen

-250

-250

Loonheffing

-157

-157

Brutoresultaat

593

Vennootschapstax

-208

Netto-opbrengst bij vennootschap

385

592

0

-207

385

385

Heffing bij aandeelhouder
Netto-opbrengst aandeelhouder
4b. Investering in het buitenland
Opbrengst excl. arbeidskosten

911
35%

Vergelijkings
investering

-319

35%

35%

kapitaalexportneutraliteit

beperkte verrekening

kapitaalimportneutraliteit

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

42

42

0

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-157

-200

-200

-200

Brutoresultaat

593

592

592

Vennootschapstax

-208

Netto-opbrengst bij vennootschap

385

444

Woonstaatheffing

-

-207

35%

-207

35%

verrekening

-

148

-25%

148

-25%

385

385

Netto-opbrengst aandeelhouder

35%

-148

25%

-148

1.000

550
25%

444

385

-138

25%

413
413

Uit het model kan het volgende worden afgeleid.
1a. Ik begin de binnenlandse situatie zonder rent uit te rekenen in de staat met de lagere
vennootschapstax (staat A in tabel I). Vervolgens bereken ik de minimale rent om tot eenzelfde netto-opbrengst te komen in een situatie waarin de opbrengst niet rechtstreeks genoten wordt maar in een dochtervennootschap, terwijl er geen regeling is ter voorkoming
van cumulatie van vennootschapstax. In het model is een minimale rent van 18,5% (185
extra rendement op 1.000) noodzakelijk.
1b. Vervolgens bereken ik de minimale rent om tot eenzelfde netto-opbrengst te komen
in een situatie waarin een investeerder in deze staat investeert in een andere staat (staat B
in tabel I) die een hogere vennootschapstax heft zonder compensatie; ik doe dat bij zowel
kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit als een beperkte verrekening. Bij
kapitaalexportneutraliteit is de minimale rent nul, bij kapitaalimportneutraliteit en een
beperkte verrekening 8,5% (85 extra rendement op 1.000).
2a. Ik begin de binnenlandse situatie zonder rent uit te rekenen in de staat met de hogere
vennootschapstax (staat B in tabel I), waarbij er geen compensatie is voor deze hogere vennootschapstax. Vervolgens bereken ik de minimale rent om tot eenzelfde netto-opbrengst
te komen in een situatie waarin de opbrengst niet rechtstreeks genoten wordt maar in een
dochtervennootschap, terwijl er geen regeling is ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax. In het model is een minimale rent van 29,8% (298 extra rendement op
1.000) noodzakelijk. Het verschil met 1a komt voort uit het feit dat bij een hogere belasting het nadeel van dubbele belasting groter is.
2b. Vervolgens kijk ik naar de situatie dat een investeerder uit deze staat investeert in een
andere staat met een lagere vennootschapstax (staat A in tabel I). Uit tabel I volgt dat in
deze situatie ongeacht kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening een investering in een staat met lagere vennootschapstax nooit min-
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der oplevert en bij kapitaalimportneutraliteit zelfs meer oplevert voor een investeerder in
de staat met de hogere vennootschapstax. In tabel II bereken ik de extra rent die een binnenlandse investering in de staat met de hogere vennootschapstax moet opleveren wil bij
kapitaalimportneutraliteit de binnenlandse investering net zoveel opleveren als de buitenlandse; dat is 8,5% (85 extra rendement op 1.000).
3a. Ik begin de binnenlandse situatie zonder rent uit te rekenen in de staat met de lagere
vennootschapstax (staat A in tabel I). Vervolgens bereken ik de minimale rent om tot eenzelfde netto-opbrengst te komen in een situatie waarin de opbrengst niet rechtstreeks genoten wordt maar in een dochtervennootschap, terwijl er geen regeling is ter voorkoming
van cumulatie van vennootschapstax. In het model is een minimale rent van 18,5% (185
extra rendement op 1.000) noodzakelijk. De situatie van 3a is gelijk aan die van 1a in
tabel II.
3b. Vervolgens bereken ik de minimale rent om tot eenzelfde netto-opbrengst te komen
in een situatie waarin een investeerder in deze staat investeert in een andere staat (staat
B in tabel I) die een hogere vennootschapstax heft maar deze hogere vennootschapstax
volledig compenseert (door middel van een lagere loonheffing). Uit tabel I volgt dat in deze situatie ongeacht kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening een investering in een land met lagere vennootschapstax nooit minder oplevert dan een investering in de staat met hogere vennootschapstax en bij kapitaalexportneutraliteit verrekening zelfs meer oplevert voor een investeerder gevestigd in de staat
met de lagere vennootschapstax. In tabel II bereken ik de extra rent die een binnenlandse
investering in de staat met de lagere vennootschapstax moet opleveren wil bij kapitaalexportneutraliteit de binnenlandse investering net zoveel opleveren als de buitenlandse; dat
is 4,3% (43 extra rendement op 1.000).
4a. Ik begin de binnenlandse situatie zonder rent uit te rekenen in de staat met de hogere
vennootschapstax (staat B in tabel I), waarbij er geen compensatie is voor deze hogere vennootschapstax. Vervolgens bereken ik de minimale rent om tot eenzelfde netto-opbrengst
te komen in een situatie waarin de opbrengst niet rechtstreeks genoten wordt maar in een
dochtervennootschap, terwijl er geen regeling is ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax. In het model is een minimale rent van 31,8% (318 extra rendement op
1.000) noodzakelijk. Het verschil met 2a komt voort uit het feit dat door de lagere loonheffing de winst voor vennootschapstax hoger is en het effect van cumulatie van vennootschapstax daardoor groter is.
4b. Vervolgens bereken ik de minimale rent om tot eenzelfde netto-opbrengst te komen
in een situatie waarin een investeerder in deze staat investeert in een andere staat (staat
A in tabel I) die een lagere vennootschapstax heft; ik doe dat bij zowel kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit als een beperkte verrekening. Bij kapitaalexportneutraliteit is de minimale rent nul en bij kapitaalimportneutraliteit en een beperkte verrekening 4,2% (42 extra rendement op 1.000).
De voorgaande conclusies gelden bij de aannames in het model, met name de aannames
omtrent de hoogte van de verschillende tarieven. Echter, de uitkomst van het model laat
duidelijk zien wat het effect is van het ontbreken van een regeling ter voorkoming van
cumulatie van vennootschapsbelasting vergeleken met een regeling op basis van kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit en een beperkte verrekening. Dit effect
treedt ook op als er van andere aannames zou worden uitgegaan.
Uit tabel II blijkt dat in het algemeen de impact van het verschil tussen kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit en de beperkte verrekening klein is en veel kleiner
dan de impact van de afwezigheid van een regeling ter voorkoming van cumulatie van
vennootschapstax. Hieruit volgt dat er vanuit het oogpunt van een streven naar fiscale
neutraliteit niet te veel waarde moet worden gehecht aan keuze tussen kapitaalimport-
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neutraliteit, kapitaalexportneutraliteit en beperkte verrekening. Veel belangrijker dan
welke keuze is dat er in elk geval één van de drie wordt toegepast.
Verder moet worden opgemerkt dat overheidsoptreden (de combinatie van belastingheffing en voorzieningen) bij grensoverschrijdende situaties nimmer volledig neutraal
kan.194 Indien op een onderdeel de neutraliteit verstoord wordt, dan heeft neutraliteit elders eigenlijk geen effect meer.195 Ook daarom moet het belang van de keuze tussen kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit en een beperkte verrekening niet
overschat worden.
Tot slot wijst de uitkomst van een enquête in de Verenigde Staten erop dat ook in de praktijk fiscale overwegingen vaak geen doorslaggevende rol spelen bij investeringsbeslissingen.196
4.3.3

Andere invalshoeken

Zijn er buiten de invalshoek van economische neutraliteit argumenten te vinden voor een
keuze tussen kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit, een beperkte verrekening of een mengvorm? Die argumenten zijn er zeer zeker.
Ten eerste kan worden opgemerkt, zoals al eerder is gedaan, dat volledige kapitaalexportneutraliteit een te groot budgettair risico meebrengt. Ook zou kapitaalexportneutraliteit
neerkomen op een onbegrensde subsidiemogelijkheid voor andere staten. Immers, is de
buitenlandse belasting hoger dan die in de woonstaat, dan brengt volledige kapitaalexportneutraliteit met zich dat de woonstaat het verschil draagt. Naar mijn mening doet een
staat er daarom verstandig aan om nimmer volledige kapitaalexportneutraliteit na te streven. In elk geval lijkt unilaterale invoering van kapitaalexportneutraliteit mij zeer onverstandig.197
Ten tweede, alle verrekeningssystemen, ook zonder volledige kapitaalexportneutraliteit,
zijn praktisch moeilijk uitvoerbaar (zie ook § 5.5.3). Om de omvang van de verrekening
goed te berekenen is gedetailleerde informatie over de buitenlandse opbrengsten en de
buitenlandse belastingheffing onontbeerlijk. Dit brengt complexe regelgeving en grote
administratieve lasten mee. Deze complexe regelgeving en grotere administratieve lasten
zijn zowel voor de overheid als de belastingplichtigen een nadeel. Kapitaalimportneutraliteit is praktisch veel eenvoudiger te hanteren. Het enige dat in de woonstaat moet worden vastgesteld, is dat het inkomen uit buitenlandse bron betreft.
Ten derde respecteert kapitaalimportneutraliteit de fiscale soevereiniteit van andere staten. Een staat is in beginsel vrij om zijn belastingen geheel of gedeeltelijk te verlagen. Een
staat kan hiertoe bijvoorbeeld besluiten om investeringen te stimuleren. Als de woonstaat
van een buitenlandse investeerder echter een verrekeningssysteem hanteert, dan heeft de
verlaging in de bronstaat geen effect; de verlaging van de bronstaatheffing wordt tenietgedaan door een kleinere verrekening in de woonstaat. Elke staat heeft er belang bij dat
zijn soevereiniteit gerespecteerd wordt en daarbij past dat een staat ook de soevereiniteit
van andere staten respecteert. Zeker van ontwikkelingslanden die hun onaantrekkelijkheid door afwezigheid van goede overheidsvoorzieningen en andere nadelen trachten te
compenseren met fiscale voordelen voor buitenlandse investeerders, is het niet redelijk
als de woonstaat vervolgens deze fiscale voordelen ongedaan maakt door kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening. Dit pleit voor het gebruik van kapitaalimportneutraliteit.198 Hierbij past wel een kanttekening. Naar mijn mening kan een staat een gerechtvaardigd belang hebben om het gebruik van investering in en via taxhavens tegen te

194
195
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197
198

Vogel 1988, p. 313-315.
Musgrave 1963, p. 6.
Devereux & Pearson 1989, p. 61-73.
Bender 2000, p. 37. Harris 1996, p. 471-472. Owens 1961, p. 198. Van Weeghel 1998, p. 21.
Bender 2000, p. 47-48. Van der Geld 1990, p. 196-197. Juch 1974, p. 18. Van de Tempel 1975, p. 215.
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gaan; anders gezegd wanneer onbehoorlijk gebruik wordt gemaakt van fiscale soevereiniteit, dan heeft een andere staat op grond van zijn eigen soevereiniteit het recht daar maatregelen tegen te nemen. Het gaat hierbij wel om uitzonderingen op de hoofdregel.199 In
§ 4.4 zal ik ingaan op ‘taxhavendochters’.
Ten vierde, zoals ik in § 2.5 verdedigd heb, is de rechtvaardiging van vennootschapstax
een afgeleide van die van personentax. De moderne overheid zorgt door middel van een
rechtsstelsel, infrastructuur, gelduitgifte enzovoorts, ervoor dat het economische leven
kan functioneren. Dit faciliëren van het economische leven is zelfs een van de kerntaken
van de overheid. Vanuit deze optiek is het gerechtvaardigd van degene die deelnemen aan
dit economische leven een belasting (personentax of vennootschapstax) te heffen op basis
van de netto-opbrengsten van het economische leven die zij genieten. Buitenlands inkomen is afkomstig uit een andere economie dan die van de woonstaat en er wordt ook geen
of een beperkt beroep gedaan op de overheidsfaciliteiten in de woonstaat. Dit pleit voor
kapitaalimportneutraliteit.
Ten slotte, kapitaalexportneutraliteit wordt vaak noodzakelijk geacht om recht te doen
aan het draagkrachtbeginsel en om gelijkheid tussen inwoners van een staat te bewerkstellingen. Buitenlands inkomen levert immers net zo goed draagkracht op als binnenlands inkomen.200 Vaak wordt vanuit het draagkrachtbeginsel ook een progressieve belastingheffing verdedigd (hoe meer inkomen hoe hoger de relatieve belastingdruk). Als men
deze opvatting deelt, dan is het van nog groter belang dat buitenlands inkomen via kapitaalexportneutraliteit ook wordt meegewogen bij de bepaling van de binnenlandse belastingschuld. Op zichzelf zou dat juist kunnen zijn, maar het draagkrachtbeginsel speelt uitsluitend een rol voor natuurlijke personen. Een vennootschap heeft geen draagkracht (zoals reeds opgemerkt in § 2.5.2). Het draagkrachtbeginsel kan daarom geen reden zijn om
bij vennootschappen te pleiten voor kapitaalexportneutraliteit. Hetzelfde geldt naar mijn
mening voor het gelijkheidbeginsel; wat telt is gelijkheid (neutraliteit) tussen aandeelhouders natuurlijke personen en niet gelijkheid (neutraliteit) tussen vennootschappen. Ook
Graetz komt tot de conclusie dat de keuze tussen kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit bij vennootschappen op andere gronden gemaakt moet worden dan bij
natuurlijke personen.201
4.3.4

Een afweging maken

Dit proefschrift beperkt zich tot deelnemingssituaties; een keuze voor kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit of een beperkte verrekening hoeft daarom niet voor
alle denkbare situaties gemaakt te worden maar uitsluitend voor deelnemingssituaties. In
deze paragraaf zal ik een keuze maken voor deelnemingssituaties.
Bij het maken van een keuze heb ik het volgende afgewogen.
1. Het belang van de economische invalshoek bij de keuze tussen kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit en beperkte verrekening moet niet overschat worden.
Daarom kunnen de argumenten vanuit de invalshoek van economische neutraliteit
niet de doorslag geven.
2. Handhaving van het draagkrachtbeginsel als belangrijk argument pro kapitaalexportneutraliteit is niet van toepassing op vennootschappen.
3. Het enige belangrijke argument pro kapitaalexportneutraliteit is, dat daarmee economisch neutrale belastingheffing van verschillende investeringsvormen bereikt wordt
vanuit het perspectief van de woonstaat.
4. Een argument tegen kapitaalexportneutraliteit zijn de grotere administratieve lasten.

199 Ook in de literatuur is onderkend dat respect voor soevereiniteit niet onbegrensd moet zijn. Zie
bijvoorbeeld Van den Tempel 1975, p. 217.
200 Calderón Carrero 1997, p. 265. Kaufman 1998, p. 172-188. Musgrave & Musgrave 1972, p. 63 e.v.
Vogel 1988, p. 394 e.v.
201 Graetz 2003, p. 18.
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5. Een keuze voor volledige kapitaalexportneutraliteit is naar mijn mening niet haalbaar.
Er is een vrij groot budgettaire risico. Dit argument lijkt mij doorslaggevend om niet
voor volledige kapitaalexportneutraliteit te kiezen.
6. Ook voor de beperkte verrekening geldt het nadeel van grotere administratieve lasten.
7. Het budgettaire voordeel voor de woonstaat van een beperkte verrekening moet naar
mijn mening niet te hoog geschat worden.202 In de praktijk zijn er talloze wegen gevonden om het effect van de beperkte verrekening te verzachten voor grensoverschrijdende investeerders. En de additionele kosten vanwege de grotere complexiteit van
een beperkte verrekening ten opzichte van kapitaalimportneutraliteit verminderen de
netto-opbrengst voor de overheid van de woonstaat.
8. Beperkte verrekening leidt tot verstoring van de neutraliteit omdat het uitstel van
winstuitdeling stimuleert.
9. Bij kapitaalimportneutraliteit zonder voorwaarden is er naar mijn mening een te groot
risico dat inwoners massaal belasting gaan ontwijken door investeringen in en/of via
taxhavens. Dit is naar mijn mening geen doorslaggevende reden om te kiezen voor een
beperkte verrekening en af te zien van kapitaalimportneutraliteit als uitgangspunt
voor deelnemingsinkomsten in het algemeen. Maar om deze reden kan naar mijn mening een keuze voor kapitaalimportneutraliteit alleen gemaakt worden indien er voorwaarden gesteld worden.
10.Er is een belangrijke, maar naar mijn mening niet doorslaggevende reden voor een beperkte verrekening als algemeen uitgangspunt: bij een beperkte verrekening wordt
nooit binnenlandse rent verspild.
11.Er zijn drie sterke argumenten voor kapitaalimportneutraliteit: het respecteren van de
fiscale soevereiniteit van andere staten, het recht doen aan de rechtvaardiging van vennootschapstax en de eenvoudiger toepassing.
12.Tot slot, een ondernemer die opereert in een andere staat dan zijn woonstaat zal veelal
moeten concurreren met ondernemers gevestigd in die andere staat. Het lijkt mij een
logische keuze dat deze ondernemer niet zwaarder belast wordt dan zijn concurrenten.
Op grond van de voorgaande afweging kom ik tot de keuze voor kapitaalimportneutraliteit, met dien verstande dat er nadere voorwaarden (antimisbruikregelingen) moeten worden gesteld voor de toepassing van kapitaalimportneutraliteit. Ik zal hierop ingaan in de
volgende paragraaf. In die deelnemingssituaties waarin niet aan deze nadere voorwaarden
voldaan wordt, dient naar mijn mening wel een regeling te bestaan ter voorkoming van
cumulatie van vennootschapstax. In deze situaties is een vorm van kapitaalexportneutraliteit of beperkte verrekening de aangewezen keuze.
Van de onderzochte staten hanteerden Duitsland en Spanje lange tijd de beperkte verrekening als algemeen uitgangspunt bij inkomsten uit buitenlandse dochtervennootschappen. Spanje switchte in 1997 naar kapitaalimportneutraliteit, Duitsland in 2001.203 Nederland hanteert reeds lange tijd kapitaalimportneutraliteit.204 De Verenigde Staten hanteren reeds lang de beperkte verrekening.205
4.4

TA X H A V E N S; TA X H A VE N D O C H T E R S

Zoals al opgemerkt in de inleiding, zijn er staten die zich bezighouden met ‘fiscale piraterij’. Deze kapen als het ware belastingopbrengst van andere staten weg. Dat wil zeggen
staten die een vluchthaven bieden voor diegene die belastingheffing in hun eigen staat
willen ontgaan. Deze staten worden vaak aangeduid met ‘taxhavens’.

202
203
204
205

Avi-Yonah 2005, p. 34.
Zie bijlagen A, § 3.1 en C, § 3.2.
Zie bijlage B, § 3.1.
Zie bijlage D, § 3.1.
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Er bestaat bij mijn weten geen algemeen aanvaarde definitie van het begrip taxhaven.206
Naar mijn mening is voor dit proefschrift een dergelijke algemene definitie niet van belang. De voorliggende vraag is namelijk of en zo ja in welke gevallen investering in bepaalde buitenlandse dochtervennootschappen een verstoring van optimale economische allocatie veroorzaakt en/of strijdig is met belang van de woonstaat van de moedervennootschap. Anders gezegd, de vraag is of er voor alle investeringen in buitenlandse
dochtervennootschappen een regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax moet bestaan en zo ja of altijd de voorkeur moet worden gegeven aan kapitaalimportneutraliteit.
Alle onderzochte staten kennen maatregelen in hun nationale wetgeving om het gebruik
van ‘taxhavendochtervennootschappen’ tegen te gaan of het fiscale effect ervan te neutraliseren (zie ingesprongen tekst).207
Maatregelen tegen taxhavendochters
Duitsland kent een zogenoemde CFC-regeling. In Duitsland dient in het algemeen een moedervennootschap met een belang van 50% of meer in een buitenlandse dochtervennootschap die laag belast is en passief inkomen ontvangt, de
inkomsten van deze dochtervennootschap aan zichzelf toe te rekenen. Onder
omstandigheden geldt het voorafgaande ook voor een moedervennootschap
met een belang van 10%. De in het buitenland betaalde belasting kan verrekend
worden met de Körperschaftssteuer.208
Nederland hanteert een vrijstelling voor voordelen uit aandelen in buitenlandse
dochtervennootschappen als aan bepaalde voorwaarden voldaan is (de deelnemingsvrijstelling); wordt hieraan niet voldaan dan worden deze voordelen vol
belast. In Nederland is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing indien de
dochtervennootschap niet onderworpen is aan een belastingheffing naar de
winst in de staat van vestiging. Taxhavendochtervennootschappen zijn vaak
niet aan een dergelijke belasting onderworpen. Ook is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing indien de buitenlandse dochtervennootschap gehouden wordt ter belegging (met uitzondering van deelnemingen gevestigd in lidstaten van de Europese Unie die aan bepaalde voorwaarden voldoen) of die gezien worden als passieve groepsfinancieringsmaatschappij. Veel
taxhavendochters drijven geen materiële onderneming of houden zich bezig
met groepsfinanciering en komen daarom niet door deze test. Ten slotte moet,
indien de activa van een buitenlandse dochtervennootschap waarin de moedervennootschap een belang van ten minste een kwart houdt in hoofdzaak bestaan
uit beleggingen, het belang in deze dochtervennootschap jaarlijks geherwaardeerd worden naar de waarde in het economisch verkeer. Hierdoor wordt uitstel van Vennootschapsbelasting door beleggingen te stallen in taxhavendochters voorkomen.209
Spanje hanteert een vrijstelling voor winstuitkeringen en vermogenswinsten
van aandelen in buitenlandse dochtervennootschappen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan; wordt hieraan niet voldaan dan wordt een (gedeeltelijke) verrekening gegeven voor de door de dochtervennootschap in het buitenland betaalde vennootschapstax. In Spanje is een van de voorwaarden dat de
dochtervennootschap niet gevestigd is in een van de staten die op de lijst van
paraísos fiscal (taxhavens) staat. Daarnaast is een voorwaarde dat de dochtervennootschap onderworpen is aan een belastingheffing naar de winst. En een voor206 Albregtse 1983, p. 163-167. Arnold & Dibout 2001, p. 27-33. OECD International Tax Avoidance
rapport 1985, p. 21.
207 Abrams & Doernberg 1999, p. 4-175. Bittker & Lokken 2002, p. 69-5 en 6. Carreño 1998, p. 2051.
McDaniel & Ault 1998, p. 109-110.
208 Zie bijlage A, § 3.2.
209 Zie bijlage B, § 3.2.
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waarde is dat de dochtervennootschap (geacht wordt) een materiële onderneming te drijven. Door deze drie vereisten voor toepassing van de vrijstelling zullen winstuitdelingen en vermogenswinsten uit aandelen in veel
taxhavendochters niet voor toepassing van de vrijstelling in aanmerking komen. Ten slotte kent Spanje een zogenoemde CFC-regeling. Een Spaanse aandeelhouder moet de winst van een buitenlandse dochtervennootschap toevoegen aan zijn eigen, in Spanje belastbare winst indien aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan. Hierdoor wordt uitstel van Impuesto sobre Sociedades over bepaalde passieve inkomsten voorkomen.210
De Verenigde Staten kennen geen vrijstellingsmethode, maar geven in geval
van dividenden van buitenlandse dochtervennootschappen een (gedeeltelijke)
verrekening voor door deze dochtervennootschappen betaalde buitenlandse belasting. Hierdoor worden dividenden van laag belaste dochtervennootschappen
(vrijwel) volledig belast met Corporate Income Tax. Daarnaast kent de Verenigde Staten zogenoemde CFC- wetgeving (ook wel aangeduid als ‘Subpart F’-regels). Een aandeelhouder in de Verenigde Staten moet de winst van een buitenlandse dochtervennootschap toevoegen aan zijn eigen, in de Verenigde Staten
belastbare winst indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hierdoor
wordt uitstel van Corporate Income Tax over bepaalde passieve inkomsten voorkomen.211
Naar mijn mening bestaat er geen verplichting op grond van het volkerenrecht, economische overwegingen of morele gronden om een vennootschapstax te heffen, laat staan dat
een minimaal tarief verplicht is. Ook indien een staat afziet van het heffen van een vennootschapstax, dan gelden in het algemeen de overwegingen waarom ik in § 4.3.4 kom
tot een voorkeur voor kapitaalimportneutraliteit. In de ingesprongen tekst geef ik twee
voorbeelden van situaties waarin kapitaalimportneutraliteit gerechtvaardigd is ondanks
afwezigheid vennootschapstax.
Voorbeelden van situaties waarin kapitaalimportneutraliteit gerechtvaardigd is ondanks
afwezigheid vennootschapstax
Bijvoorbeeld, een eilandstaat heeft alleen toerisme als serieuze bron van inkomsten. Stel dat deze staat besluit lokale vennootschappen te belasten op basis van
het aantal overnachtingen dat deze aan toeristen verkopen. Er wordt geen belasting naar de winst geheven. Een buitenlandse vennootschap die een dochtervennootschap in die staat opricht om aldaar een hotel te exploiteren, moet aldaar concurreren met andere hoteleigenaren. Er lijkt mij geen reden te zijn
voor de staat waar de moedervennootschap gevestigd is om in dit geval af te
zien van kapitaalimportneutraliteit.
Een ander voorbeeld: in een ontwikkelingsland is door het ontbreken van goede
wegen lokaal vervoer duur. Om investeerders te bewegen ondanks dit nadeel
toch in die staat te investeren, wordt voor bepaalde investeringen een tijdelijke
vrijstelling van winstbelasting verleend. Ook hier geldt dat indien een buitenlandse vennootschap in die staat een dochtervennootschap opricht die aldaar
handel gaat drijven, deze dochtervennootschap aldaar moet concurreren. Er
lijkt mij geen reden te zijn voor de staat waar de moedervennootschap gevestigd is om in dit geval af te zien van kapitaalimportneutraliteit.
Toch kan een lage vennootschapstax in de bronstaat naar mijn mening een reden zijn om
te kiezen voor kapitaalexportneutraliteit in plaats van kapitaalimportneutraliteit. Waarom en in welke gevallen?

210 Zie bijlage C, § 3.2.
211 Zie bijlage D, § 3.2.
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Zoals blijkt uit tabel II in § 4.3.2 is er geen groot verschil tussen toepassing van beperkte
verrekening, kapitaalexport- en kapitaalimportneutraliteit zolang de belastingdruk in
twee staten niet veel verschilt; althans een relatief kleine rent kan het verstorende fiscale
effect reeds opheffen. Echter, naarmate de vennootschapstax in de (potentiële) bronstaat
lager is dan die in de woonstaat, wordt de kans groter dat er geen gebruikgemaakt wordt
van een rent in de woonstaat. Dit zal echter vooral het geval zijn indien de lagere vennootschapstax geen compensatie is voor een nadelig punt (bijvoorbeeld een lager niveau van
overheidsvoorzieningen of hogere andere belastingen) om in de staat met lagere vennootschapstax te investeren. Naar mijn mening kan deze situatie, lagere vennootschapstax die
niet bedoeld is als compensatie voor nadelen, zich slechts in twee gevallen voordoen:
(1) deze staat beschikt over hoge niet-fiscale inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten uit delfstoffen) of (2) deze staat geeft het voordeel van een lagere vennootschapstax alleen aan
vennootschappen die niet wezenlijk in de nationale economie participeren en vrijwel
geen gebruikmaken van overheidsvoorzieningen.
Het eerste geval zal zich in de praktijk niet veel voordoen. Waarom zou een staat met een
grote natuurlijke rijkdom deze rijkdom aanwenden om vennootschappen in handen van
buitenlanders gratis gebruik te laten maken van de overheidsvoorzieningen in die staat?
Voorzover mij bekend kennen staten met een grote natuurlijke rijkdom toch beperkte
overheidsvoorzieningen (mede vanwege lastige natuurlijke omstandigheden) – denk aan
Kongo, Nigeria of Angola – of kennen deze wel degelijk een vennootschapstax naar een
behoorlijk tarief – denk aan de Verenigde Staten (35%), Zuid Afrika (30%) of Rusland
(24%).212
Het tweede geval doet zich wel voor. Dit kan in de praktijk meerdere vormen aannemen.
De meest bekende vorm is die van een zogenoemd ‘ring fenched off shore-regime’. Dat is
een gunstig regime dat uitsluitend van toepassing is op vennootschappen die niet wezenlijk deelnemen aan de lokale economie (niet concurreren met lokale ondernemingen) en
die in handen zijn van niet-inwoners. Te denken valt bijvoorbeeld aan de regimes zoals
die bestaan in Aruba, Bermuda, Guernsey en Jersey. Een andere vorm is een op zich hoge
vennootschapstax voor iedereen, maar met een zeer ruime vrijstelling voor buitenlands
inkomen, waaronder buitenlandse rente, dividenden en royalty’s en opbrengsten van buitenlandse handel. Te denken valt aan Hongkong en Panama. Nog een andere vorm is dat
een staat constateert dat de lokale economie dermate beperkt is, dat een lagere vennootschapstax voor iedereen niet tot een wezenlijke vermindering van de totale belastingopbrengst leidt. In deze staten zal echter de vennootschapstax weliswaar duidelijk lager zijn
dan het OECD-gemiddelde, maar toch duidelijk hoger dan nul. Te denken valt aan Ierland
(tarief 12,5%).
Het oogmerk van het gebruik van een taxhavendochter is dus niet het deelnemen aan het
lokale economische leven van de staat waarin deze gevestigd is, maar het deelnemen aan
het economische leven in andere staten. Onder deze andere staten zal zich regelmatig de
staat bevinden waar de (uiteindelijke) moedervennootschap gevestigd is. Doordat de taxhavendochter actief is in het economische leven van andere staten, doet zij feitelijk een
beroep op overheidsvoorzieningen in die andere staten, terwijl er niet of nauwelijks een
beroep wordt gedaan op de overheidsvoorzieningen van de staat waar de taxhavendochter
gevestigd is. In dit kader merk ik op dat naar mijn mening bij het verstrekken van leningen er sprake is van een feitelijk (indirect) beroep op de overheidsvoorzieningen in de
staat waar de schuldenaar economisch actief is. De schuldenaar doet een beroep op de
overheidsvoorzieningen voor zijn activiteiten. Zouden zijn activiteiten bij gebrek aan goede overheidsvoorzieningen te weinig opbrengst genereren om rente en aflossing (geheel)
te voldoen, dan gaat dat ten koste van de schuldeiser. Daardoor heeft de schuldeiser belang bij de overheidsvoorzieningen in de staat waar de schuldenaar economisch actief is.
212 Tarieven: KPMG 2004.
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Het ontbreken van een wezenlijk beroep op de overheidsvoorzieningen in de staat waar
de taxhavendochter gevestigd is in combinatie met het doen van een feitelijk beroep op
de overheidsvoorzieningen van andere staten, betekent dat er minder reden is om de fiscale soevereiniteit van de tax-haven-staat te respecteren. En, voorzover de taxhavendochter feitelijk een beroep doet op de overheidsvoorzieningen in de staat van de moedervennootschap, is het binnen het kader van de rechtvaardiging van vennootschapstax passend
dat de staat van de moedervennootschap de opbrengst van de taxhavendochter (gedeeltelijk) in de heffing betrekt.
Verder veronderstelt mijn pleidooi pro kapitaalimportneutraliteit dat er wordt deelgenomen aan de economie van de bronstaat. Bij vennootschappen die een lagere vennootschapstax genieten omdat ze niet wezenlijk aan de lokale economie deelnemen, is er daarom geen doorslaggevende reden om kapitaalimportneutraliteit toe te passen. Sterker nog,
er is een doorslaggevende reden om in dat geval kapitaalexportneutraliteit toe te passen.
Toepassing van kapitaalimportneutraliteit leidt in deze situaties tot een vermindering van
belastingopbrengst in andere landen. Deze vermindering van belastingopbrengst leidt tot
of een hogere belastingdruk voor anderen of een vermindering van overheidsuitgaven.
Door toepassing van kapitaalexportneutraliteit wordt het oneigenlijk gebruik van taxhavendochters tegengegaan, omdat door toepassing daarvan de belastingdruk op ten minste
de druk in de woonstaat uitkomt.
Gelet op het voorgaande concludeer ik het volgende. Indien een dochtervennootschap
niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd is
maar vooral wordt gebruikt voor handel met en het doorleiden van investeringen naar andere staten, dan is kapitaalimportneutraliteit vanuit de woonstaat van de moedervennootschap niet gewenst. Tot een vergelijkbare conclusie kwamen bijvoorbeeld ook Bender,
Hafkenscheid, De Hosson Janssen en Knechtle.213 Echter, het volledig achterwege laten
van een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax is niet noodzakelijk en niet redelijk omdat de dochtervennootschap soms wel enige belasting betaalt. Toepassing van kapitaalexportneutraliteit voorkomt dat er een ongerechtvaardigd en economisch ongewenst belastingvoordeel wordt genoten én leidt tegelijk tot voorkoming van
cumulatie van vennootschapstax.
Het criterium wezenlijk deelnemen aan de lokale economie lijkt mij meer geschikt dan
een criteria als ‘de dochtervennootschap moet een onderneming uitoefenen’, of ‘de dochtervennootschap mag geen of beperkte passieve inkomsten hebben’. Een dochtervennootschap kan heel wel een onderneming uitoefenen zonder wezenlijk deel te nemen aan de
lokale economie; de dochtervennootschap kan bijvoorbeeld handelen in goederen die in
andere staten gekocht en verkocht worden. Dergelijke handelsactiviteiten – zeker indien
deze plaatsvinden met groepsvennootschappen – vergen soms slechts een minimale personele bezetting. Hetzelfde geldt voor groepsverzekeringsactiviteiten (‘captive insurance
companies’) en groepsfinancieringsactiviteiten. Moderne techniek maakt het steeds eenvoudiger om activiteiten ‘op afstand’ te laten verrichten. Anderzijds zijn er vormen van
passief inkomen die werkelijk voortkomen uit de lokale economie van de staat waar de
dochtervennootschap gevestigd is en aldaar ook belast worden, denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit lokaal vastgoed of uit inkomsten van licenties verstrekt aan lokale partijen.
Ook Van der Geld en Meussen hebben om vergelijkbare redenen kritiek op de in Nederland geldende niet-ter-beleggingseis bij buitenlandse dochtervennootschappen.214
In § 5.9.3 en § 6.14 zal ik nader ingaan hoe een regeling conform de voorgaande conclusie
kan worden vormgegeven.
213 Bender 2000, p. 50. Hafkenscheid 1994, p. 22-26. De Hosson 1977, p. 1214. Janssen 1999, p. 911912. Knechtle 1979, p. 79.
214 Van der Geld 1990, p. 188. Van der Geld 1994, § 4.1. Meussen 2002, p. 271.
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4.5

N O N - D IS C R I M I N A TI E , V R IJ H E I D VA N V E S TI G I N G E N V R I J
VE R KE E R V A N K AP IT A AL B I N N E N D E E U

Buhler wees reeds in 1956 op het belang van harmonisering van directe belastingen binnen de toen zojuist opgerichte Europese Economische Gemeenschap (de voorloper van de
EU).215 Deze harmonisatie heeft tot op heden slechts in beperkte mate plaatsgevonden,
maar de jurisprudentie van het HvJ EG is van steeds grotere invloed op de belastingwetgeving van de lidstaten van de Europese Unie.216
Na de recente uitbreidingen telt de EU 25 lidstaten die samen meer dan ééntiende van het
aantal landen ter wereld en meer dan een kwart van de wereldeconomie vormen. Verdere
uitbreiding van de EU is bovendien niet onwaarschijnlijk. Het communautaire recht is
daarom voor een belangrijk deel van de wereld relevant. Drie van de vier onderzochte staten zijn lid van de EU. Voor hen zijn bepalingen van communautair recht relevant.
Om deze reden besteed ik aandacht aan de invloed van het communautaire recht. Naast
de bekende ‘Moeder-dochter-richtlijn’217 zijn vooral de bepalingen betreffende de vrijheid
van vestiging218 en het vrij verkeer van kapitaal219 relevant. Ook bevat het EG-Verdrag een
verbod op discriminatie naar nationaliteit.220 In deze paragraaf zal ik ingaan op de vraag
of gemeenschapsrecht noopt tot andere conclusies dan die getrokken in § 3.6, § 4.3 en
§ 4.4.
Het EG-Verdrag en daarop gebaseerde regelgeving bevatten bepalingen die dwingend zijn
voor alle lidstaten van de Europese Unie. Verschillende van deze bepalingen hebben directe werking, dat wil zeggen dat deze rechtstreeks kunnen worden ingeroepen door inwoners van de EU. Een staat die geen lidstaat is kan vrijelijk bepalen welke heffingsrechten
het zichzelf toekent en welke het eventueel wil opgeven in het kader van een verdrag met
een ander staat. Een lidstaat is hierin niet meer geheel vrij. Weliswaar behoren de directe
belastingen nog steeds tot de bevoegdheden van de lidstaten, maar de lidstaten mogen die
bevoegdheid alleen uitoefenen binnen de grenzen die het EG-Verdrag stelt. Een belangrijke consequentie is dat elke lidstaat zijn fiscale wetgeving zo moet inrichten dat er geen
sprake is van strijd met het non-discriminatiebeginsel, de vrijheid van vestiging en het
vrije verkeer van kapitaal. Aanpassing van strijdige regelgeving moet bovendien unilateraal geschieden; het mag niet afhankelijk gemaakt worden van reciprociteit.221
Het communautaire recht ziet in de eerste plaats op situaties waarin de moedervennootschap in een lidstaat gevestigd is en een dochtervennootschap in een andere. Het vrij verkeer van kapitaal ziet echter ook op situaties waarin de dochtervennootschap of de moedervennootschap niet binnen de EU gevestigd is.

215 Bühler 1956, p. 310.
216 Volgens het Nederlandse Ministerie van Financiën leidde de uitspraak in de zogenoemde Bosalzaak zelfs tot een eenmalige belastingderving van 1,6 miljard euro en een structurele derving van
1 miljard euro; zie Snel 2003-II, p. 423.
217 Richtlijn nr. 90/435/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochtermaatschappijen uit verschillende lidstaten.
218 Artikelen 43, 46 en 48 EG (voorheen 52, 56 en 58 EG-Verdrag).
219 Artikelen 56, 57 en 58 EG (voorheen 73B, 73C en 73D EG-Verdrag).
220 Artikel 12 EG (voorheen 6 EG-Verdrag).
221 Arrest HvJ EG van 4 oktober 1991, C-246/89, punt 12, gepubliceerd Jurispr. 1991, p. 1-4585.
Arrest HvJ EG van 14 februari 1995, C-279/93 (‘Schumacker’), punt 21, gepubliceerd BNB 1995/187
m.n. Daniels.
Arrest HvJ EG van 16 juli 1998, C-264/96 (‘ICI’), punt 19, gepubliceerdBNB 1998/420 m.n. Wattel.
Arrest HvJ EG van 6 juni 2000, C-35/98 (‘Verkooijen’), punt 32, gepubliceerd FED 2000/584 m.n.
Weber.
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De Moeder-dochter-richtlijn geeft minimumvereisten. Deze minimumvereisten gaan minder ver dan waarvoor ik pleit en minder ver dan waartoe de drie onderzochte lidstaten van
de Europese Unie en de meeste andere lidstaten van de Europese Unie bereid blijken.222
Het non-discriminatiebeginsel verbiedt niet alleen rechtstreekse discriminatie naar nationaliteit, maar ook verkapte discriminatie (indirecte discriminatie). Een verschillende behandeling van inwoners en niet-inwoners wordt gezien als een verschil in behandeling op
basis van nationaliteit.223 Het non-discriminatiebeginsel brengt mee dat een buitenlands
belastingplichtige voorzover die zich in een vergelijkbare positie bevindt als een binnenlands belastingplichtige niet slechter behandeld mag worden dan die binnenlands belastingplichtige. Voor een systeem ter voorkoming van cumulatie van belasting betekent dit
dat een moedervennootschap die dochtervennootschappen houdt via een buitenlandse
vaste inrichting, de staat waar de vaste inrichting gevestigd is die vaste inrichting op dezelfde wijze moet behandelen als een binnenlands belastingplichtige. Ook betekent het
dat een voorwaarde dat de moedervennootschap een vennootschap opgericht is naar ‘binnenlands recht’ niet gesteld mag worden; anders gezegd de regeling moet openstaan voor
zowel moedervennootschappen opgericht naar nationaal recht als moedervennootschappen opgericht naar het recht van een andere staat. In § 3.5 heb ik al gepleit om een dergelijk systeem inderdaad open te stellen voor alle belastingplichtigen van vennootschapstax. Het gemeenschapsrecht leidt in deze niet tot een andere conclusie.224
Indien een maatregel van een lidstaat een belemmering van de vrijheid van vestiging of
het vrij verkeer van kapitaal oplevert, dan is deze maatregel in beginsel verboden door het
EG-Verdrag. Het maakt hierbij niet uit of de maatregel discriminerend is of niet, want ook
niet-discriminerende maatregelen die een belemmering vormen zijn verboden. Zowel de
lidstaat van vertrek (in casu de woonstaat van de moedervennootschap) als de lidstaat van
aankomst (de woonstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd) mag geen belemmering opwerpen.225 Een maatregel die de vrijheid van vestiging of het vrij verkeer van kapitaal belemmert is verboden, tenzij er sprake is van een in het EG-Verdrag expliciet genoemde uitzondering of een rechtvaardigingsgrond op basis van de rule of reason.226
Hoewel het duidelijk lijkt wat een belemmering is, is het begrip belemmering in de vorige
alinea naar mijn mening beperkter dan dat in het algemene spraakgebruik. Alleen belemmeringen van de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van kapitaal die toe te rekenen
zijn aan één lidstaat, zijn naar mijn mening verboden door het EG-Verdrag. Deze belemmeringen moeten onderscheiden worden van belemmeringen veroorzaakt door een dispariteit. Wat is een dispariteit? Een dispariteit is een nadelig effect van de samenloop van
twee (of meer) fiscale regelingen van verschillende lidstaten van de Europese Unie. Het effect van de dispariteit is niet te wijten aan een van beide regelingen, maar aan de samenloop daarvan (zie ingesprongen tekst voor een voorbeeld). Door gebrek aan vergaande har222 CES (2001) 1681, p. 37.
223 Kapteyn, Verloren van Themaat & Gormley 1998, p. 168.
224 Arrest HvJ EG van 28 januari 1986, 270/83 (‘Avoir fiscal’), gepubliceerd Jurispr. 1986, p. 273.
Arrest HvJ EG van 12 april 1994, C-1/93 (‘Halliburton’), gepubliceerd BNB 1995/58 m.n. Wattel.
Arrest HvJ EG van 21 september 1999, C-307/97 (‘Saint-Gobain’), gepubliceerd BNB 2000/75 m.n.
Burgers.
225 Hinnekens 2002, p. 114.
226 Arrest HvJ EG van 31 maart 1993, C-19/92, punt 32, gepubliceerd Jurispr. 1993, p. 1-1663.
Arrest HvJ EG van 30 november 1995, C-55/94, punt 37, gepubliceerd Jurispr. 1995, p. 1-4165.
Arrest HvJ EG van 15 december 1995, C-415/93 (‘Bosman’), punt 92 en 104, gepubliceerd FED 1997/
176 m.n. Weber.
Arrest HvJ EG van 13 april 2000, C-251/98 (‘Baars’), punt 29, gepubliceerd FED 200/546 m.n. Weber.
Arrest HvJ EG van 6 juni 2000, C-35/98 (‘Verkooijen’), punt 34-46, gepubliceerd FED 2000/584 m.n.
Weber.
De Graaf 2004, § 7.4.
Van den Hurk 2001, p. 61 e.v.
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monisatie op het gebied van de directe belastingen zijn dispariteiten binnen de EU onvermijdelijk.227
Wat is een dispariteit? – een voorbeeld
Stel dat persoon A woont in lidstaat X en inkomen verkrijgt uit lidstaat Y. Lidstaat Y heft belasting over het inkomen dat A verkrijgt uit bronnen in Y en wel
op dezelfde wijze als lidstaat Y belasting heft van haar eigen inwoners. Lidstaat
X stelt het inkomen dat A verdient uit bronnen in lidstaat Y vrij. Echter, de belasting in lidstaat Y is hoger dan die in X. X betaalt dus meer belasting over inkomsten uit Y dan uit X. Dit verschil in belastingdruk valt echter niet toe te reken aan het belastingstelsel van X; X heft immers geen belasting over inkomsten uit Y. Evenmin kan het verschil worden toegerekend aan Y; Y heft immers
op gelijke wijze belasting van inwoners en niet-inwoners.
De vrijheid van vestiging houdt onder meer in dat een vennootschap gevestigd in een lidstaat onbelemmerd een nevenvestiging (vaste inrichting) of secundaire vestiging (dochtervennootschap) kan oprichten. Dit brengt mee dat ook de keuze tussen vaste inrichting en
dochtervennootschap in beginsel vrij moet zijn. Een keuze tussen een vaste inrichting en
een deelneming is niet vrij indien er voor elk een ander fiscaal regime geldt. De woonstaat
van de moedervennootschap moet daarom in beginsel voor buitenlandse vaste inrichtingen dezelfde regeling hanteren als voor buitenlandse dochtervennootschappen.228
De vrijheid van vestiging houdt verder in dat een vennootschap in de lidstaat van vestiging in beginsel niet op ongunstiger wijze in de belastingheffing wordt betrokken bij een
investering in een vennootschap gevestigd in dezelfde lidstaat als een vennootschap gevestigd in een andere lidstaat. De woonstaat van de moedervennootschap moet op voordelen uit deelnemingen in andere lidstaten van de Europese Unie dezelfde regeling toepassen als op binnenlandse deelnemingen.229
Voor een beroep op de vrijheid van vestiging is het naar mijn mening noodzakelijk dat de
dochtervennootschap een secundaire vestiging is van de moedervennootschap. In bepaalde situaties is dat mogelijk niet het geval. Gedacht kan worden aan de situatie waarin moedervennootschap en dochtervennootschap beide geen onderneming drijven en aan gevallen waarin de moedervennootschap slechts een klein belang heeft in de dochtervennootschap. Wanneer de vrijheid van vestiging niet van toepassing is, kan het vrij verkeer van
kapitaal mogelijk nog een rol spelen. Immers, investering in een dochtervennootschap is
een vorm van kapitaalverkeer. Artikel 56, lid 1, sub a, EG laat aan de lidstaten de mogelijkheid, de ter zake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die
onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met
betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd. Echter, artikel 58, lid 3, EG, zegt dat de in artikel 56, lid 1, sub a, EG bedoelde nationale bepalingen
geen middel tot willekeurige discriminatie mogen vormen, noch een verkapte beperking
van het vrij kapitaalverkeer en betalingsverkeer als omschreven in artikel 56 EG. Dit be-

227 Arrest HvJ EG van 14 juli 1994, C-379/92 (‘Peralta’), gepubliceerd Jurispr. 1994, p. I-3453, punt 34.
Arrest HvJ EG van 12 mei 1998, C-336/96 (‘Gilly’), gepubliceerd BNB 1998/305 m.n. Burgers.
Kapteyn, Verloren van Themaat & Gormley 1998, p. 171. Weber 2003, p. 148.
228 Arrest HvJ EG van 28 januari 1986, 270/83 (‘Avoir fiscal’), punt 22, gepubliceerd Jurispr. [jaartal?]
p. 273.
Arrest HvJ EG van 21 september 1999, C-307/97 (‘Saint-Gobain’), punt 43, gepubliceerd BNB 2000/
75 m.n. Burgers.
229 Arrest HvJ EG van 16 juli 1998, C-264/96 (‘ICI’), punt 22-30, gepubliceerd BNB 1998/420 m.n. Wattel.
Arrest HvJ EG van 18 november 1999, C-200/98, punt 25-30, gepubliceerd Jurispr. [jaartal?]p. I-8261.
Arrest HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal’), gepubliceerd BNB 2003/344c*, m.n. Meussen.
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tekent dat ook voor het vrij verkeer van kapitaal geldt dat een belemmering door een onderscheid naar de plaats waar de dochtervennootschap gevestigd is, in beginsel verboden
is en dat in beginsel een vennootschap in de lidstaat van vestiging niet op ongunstiger wijze in de belastingheffing wordt betrokken bij een investering in een vennootschap gevestigd in dezelfde lidstaat als een vennootschap gevestigd in een andere lidstaat. Conclusie,
ook op grond van het vrij verkeer van kapitaal moet de woonstaat op voordelen uit deelnemingen in andere lidstaten van de Europese Unie dezelfde regeling toepassen als op
binnenlandse deelnemingen.230
Een belangrijk verschil tussen de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van kapitaal is
dat ook het vrij verkeer van kapitaal tussen lidstaten van de Europese Unie en derde staten
in beginsel niet belemmerd mag worden.231 Bepaalde types belemmerden de maatregelen
die bestonden op 31 december 1993 mogen gehandhaafd blijven, maar nieuwe belemmeringen zijn verboden.232 Dit vergroot de reikwijdte van het verbod op belemmering van
het vrij verkeer van kapitaal. Er is tot op heden weinig jurisprudentie van het HvJ EG over
belemmeringen van het vrij verkeer van kapitaal tussen een lidstaat en een derde staat.233
Het valt niet uit te sluiten dat in dergelijke gevallen een ongeschreven rechtvaardigingsgrond eerder aanvaard wordt dan bij een belemmering van het vrij verkeer van kapitaal
binnen de EU. Immers, bepaalde binnen de EU bestaande regels en gewoonten bestaan
daarbuiten niet; de ‘Informatie-uitwisselingsrichtlijn’234 geldt niet, de richtlijnen voor de
harmonisatie van het vennootschapsrecht gelden niet, binnen de EU heffen alle lidstaten
van de Europese Unie vennootschapstax en buiten de EU er zijn er staten die dat niet doen
enzovoorts. Echter, ook valt niet uit te sluiten dat op grond van de bepalingen van het vrij
verkeer van kapitaal (opbrengsten van) investeringen in dochtervennootschappen buiten
de EU van een moedervennootschap gevestigd binnen de EU gelijk behandeld moeten
worden als van dochtervennootschappen binnen de EU.
In de voorgaande paragrafen is aangeven dat belemmeringen van de vrijheid van vestiging
en het vrij verkeer van kapitaal verboden zijn, tenzij er een rechtvaardigingsgrond gevonden wordt. In de jurisprudentie is de noodzaak om de samenhang van het belastingstelsel
te handhaven aanvaard als rechtvaardigingsgrond voor maatregelen die de vrijheid van
vestiging belemmeren. Echter, toepassing van deze rechtvaardigingsgrond is beperkt tot
situaties waarin er een rechtstreeks verband bestaat tussen een ‘voordeel’ en een ‘nadeel’.
Dit wil zeggen dat het gaat om de samenhang van twee regelingen die betrekking hebben
op dezelfde belasting en dezelfde belastingplichtige. Omdat een dochtervennootschap
niet dezelfde belastingplichtige is als de moedervennootschap, is er onvoldoende samenhang tussen de belastingheffing van de moedervennootschap en die van de dochtervennootschap.235

230 Arrest HvJ EG van 6 juni 2000, C-35/98 (‘Verkooijen’), punt 27-30 en 43-46, gepubliceerd FED 2000/
584 m.n. Weber. Snel 2001, p. 406-407. Arrest HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal’),
gepubliceerd BNB 2003/344c*, m.n. Meussen.
231 Artikel 56 EG (voorheen 73B EG-Verdrag):
‘1. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer
(...) tussen lidstaten en derde landen verboden. (...).’
232 Artikel 57, lid 1, EG (voorheen 73C, lid 1, EG-Verdrag).
233 Het belangrijkste arrest is HvJ EG 14 december 1995, C-250/94 (‘Sanz de Lera’), gepubliceerd Jurispr. 1995, p. I-4821.
234 Richtlijn nr. 77/799/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1977
betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied
van de directe en indirecte belastingen.
235 Arrest HvJ EG van 28 januari 1992, C-300/90, gepubliceerd Jurispr. 1992, p. 1-305. Arrest HvJ EG van
28 januari 1992, C-204/90 (‘Bachmann’), punt 21-28, gepubliceerd FED 1992/286 m.n. Wattel. Arrest HvJ EG van 6 juni 2000, C-35/98 (‘Verkooijen’), punt 55-57, gepubliceerd FED 2000/584 m.n.
Weber. Arrest HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal’), gepubliceerd BNB 2003/344c*,
m.n. Meussen.
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Ook toepassing van het territorialiteitsbeginsel is aanvaard als rechtvaardigingsgrond.
Echter, toepassing van het territorialiteitsbeginsel is alleen een rechtvaardigingsgrond als
het gaat om de verdeling van de heffingsbevoegdheid over het inkomen van één persoon
tussen meerdere staten. Dat wil zeggen dat het territorialiteitsbeginsel geen rechtvaardiging is voor een ongunstige behandeling van een moedervennootschap over dividenden
van een buitenlandse dochtervennootschap.236
Naar mijn mening zouden voor toepassing van de rechtvaardigingsgronden ‘samenhang
van het belastingstelsel’ en ‘territorialiteitsbeginsel’ moedervennootschap en dochtervennootschap wel als een en dezelfde belastingplichtige moeten worden gezien. Zeker indien
het gaat om een moedermaatschappij met een controlerend belang, vind ik dat de realiteit
is dat de dochtervennootschap in feite slechts een verlengstuk van de moedervennootschap is (zie § 2.4.2 en § 3.5.2). En vennootschapstax is bedoeld als praktisch oplossing om
te heffen van inkomsten die de uiteindelijke aandeelhouders door tussenkomst van een
vennootschap genieten (zie § 2.5). Dat het HvJ EG de civielrechtelijke zelfstandigheidsfictie ook doorvoert naar de beoordeling van de twee genoemde rechtvaardigingsgronden,
vind ik een vorm van een te ver doorvoeren van deze fictie. Dit temeer daar voor toepassing van de vrijheid van vestiging een dochtervennootschap gezien wordt als een vestiging van de moedervennootschap.237
Kapitaalimportneutraliteit past naar de mening van De Graaf, Pinto, Wattel en Weber beter binnen het kader van vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal dan kapitaalexportneutraliteit en de beperkte verrekening. Kapitaalexportneutraliteit en de beperkte
verrekening beschermen de lokale markt tegen buitenlandse beleidsconcurrentie en zijn
strijdig met het uitgangspunt van wederzijdse erkenning en gelijkwaardigheid tussen lidstaten van de EU.238
Naar mijn mening is er in elk geval geen reden om aan te nemen dat kapitaalimportneutraliteit leidt tot een verboden belemmering van de vrijheid van vestiging en/of het vrij
verkeer van kapitaal. Het door mij gekozen basisuitgangspunt hoeft binnen de EU dan ook
niet verlaten te worden.
Dat ligt mogelijk anders bij mijn uitgangspunt met betrekking tot ‘taxhavendochters’. In
hoeverre is de toepassing van ‘anti-taxhavenmaatregelen’ toegestaan onder communautair recht? Deze maatregelen kunnen in strijd zijn met de bepalingen van de vrijheid van
vestiging en/of het vrij verkeer van kapitaal. In § 6.14.4 zal ik hier nader op ingaan.

236 Arrest HvJ EG 15 mei 1997, C-250/95 (‘Futura’), punt 18-22, gepubliceerd FED 1998/365 m.n. Weber.
Arrest HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal’), punt 37-40, gepubliceerd BNB 2003/344c*
m.n. Meussen.
Ook in het arrest HvJ EG van 14 december 2000, C-141/99 (‘AMID’), gepubliceerd V-N 2001/7.38
past het HvJ EG in feite het territorialiteitsbeginsel toe.
237 Snel 2003-II, p. 422.
238 De Graaf 2004, § 8.5. Pinto 2003, p. 199 en 266-268. Wattel 1996, p. 161-162. Wattel 2001, p. 348349. Weber 2004-II, p. 1299-1301.
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5

Soorten systemen ter voorkoming van cumulatie van
belasting in deelnemingssituaties

5.1

IN L E ID I N G

In dit hoofdstuk zullen de verschillende mogelijke systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax besproken worden. De besproken systemen zijn: fiscale consolidatie (§ 5.2), resultaatoverdracht (§ 5.3), fiscale imputatie (§ 5.4), verrekeningssysteem
(§ 5.5), subjectvrijstelling (§ 5.6), objectvrijstelling (§ 5.7) en aftrekbaar dividend (§ 5.8).
Niet aan de orde komen systemen die uitsluitend of hoofdzakelijk bedoeld zijn om verliezen over te dragen binnen een groep van vennootschappen. Deze systemen komen aan
bod in § 6.3.
De werking van de systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax toets
ik op de volgende punten.
1. Worden de doelstellingen geformuleerd in hoofdstuk 3 en 4 bereikt?
2. Past het systeem binnen het karakter van vennootschapstax als beschreven in hoofdstuk 2?
3. Is het systeem gemakkelijk toe te passen in de praktijk?
Welke doelstellingen zijn geformuleerd in hoofdstuk 3 en 4 en wat is het in hoofdstuk 2
beschreven karakter van vennootschapstax?
– Vennootschapstax is een belasting die geheven wordt van lichamen omdat heffing van
de achterliggende natuurlijke personen te lastig is. Belastingplichtigen voor de vennootschapstax zijn met name lichamen die zich lenen voor het ontplooien van economische activiteiten ten behoeve van aandeelhouders en waarvan de aandeelhouders
kunnen wijzigen op relatief eenvoudige wijze en zonder de continuïteit van het lichaam aan te tasten.
– Cumulatie van vennootschapstax moet vermeden worden in situaties waarbij een vennootschap een belang heeft in een andere vennootschap.
– Een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax moet altijd van toepassing zijn, ongeacht omvang van het belang van het ene lichaam in het andere, ongeacht de rechtsvorm van de betrokken lichamen, ongeacht of het gaat om dividend of
vermogenswinst en ongeacht de termijn gedurende welke het belang gehouden wordt.
– Indien praktisch mogelijk zou een systeem van directe toerekening van activa, passiva
en resultaten van een dochtervennootschap aan een controlerende moedervennootschap moeten bestaan naast een ‘gewoon’ systeem.
– In grensoverschrijdende situaties moet er gestreefd worden naar kapitaalimportneutraliteit, tenzij de dochtervennootschap in het land waar deze gevestigd is, onderworpen is aan een significant lagere belastingdruk én de dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven in het land van vestiging; in dat geval moet
de voorkeur geven worden aan kapitaalexportneutraliteit.
Na deze toetsing wil ik een keuze maken welk systeem de voorkeur verdient. Echter, er is
niet een systeem dat in alle situaties voldoet. Daarom moet voor de vraag welk systeem de
voorkeur verdient, een keuze gemaakt worden voor een systeem in ten minste drie situaties:
(1) een algemeen systeem – dat wil zeggen het systeem dat van toepassing is in alle situaties
behalve de twee hierna genoemde soorten situaties; (2) een systeem waarbij resultaat, activa
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en passiva van een dochtervennootschap worden toegerekend aan een controlerende moedervennootschap; en (3) een systeem voor laag belaste buitenlandse dochtervennootschappen die niet wezenlijk deelnemen aan de economie van de staat waar ze gevestigd zijn (eenvoudshalve door mij aangeduid met de minder nauwkeurige term ‘taxhavendochters’). Immers, in § 3.5.3 en § 4.4 betoogde ik dat in de laatste twee situaties een andere doelstelling
geldt dan in het algemeen. Uit de volgende paragrafen zal blijken dat er geen systeem is dat
én goed werkt in situaties waarbij de moedermaatschappij een klein(er) belang heeft in de
dochtervennootschap én in staat is tot fiscale toerekening van resultaat, activa en passiva
van een dochtervennootschap aan een moedervennootschap met een controlerend belang.
Tevens zal blijken dat er geen systeem is dat én kapitaalimportneutraliteit bereikt bij ‘gewone buitenlandse dochtervennootschappen’ én tegelijkertijd kapitaalexportneutraliteit bereikt bij bepaalde buitenlandse taxhavendochters. Kortom, er is geen systeem dat in alle situaties goed kan worden toegepast en waarmee alle doelstellingen worden bereikt. Vandaar
dat er voor elke situatie een keuze gemaakt moet worden welk systeem het meest geschikt
is. Wel denk ik dat voor zowel binnenlandse als buitenlandse dochtervennootschappen één
systeem mogelijk is (zoals uit § 5.7 zal blijken) en in § 4.1 merkte ik reeds op dat alle argumenten waarom cumulatie bij binnenlandse dochtervennootschappen moet worden voorkomen ook gelden bij buitenlandse dochtervennootschappen.
5.2

FI S C AL E CO N S O L I D AT IE

5.2.1

Beschrijving van het systeem

Het kenmerkende van dit systeem is dat de winst van de dochtervennootschap niet bij de
dochtervennootschap belast wordt maar bij de moedervennootschap(pen). De dochtervennootschap is feitelijk geen belastingplichtige voor vennootschapstax. De moedervennootschap wordt niet alleen belast voor haar eigen resultaten, maar ook voor de resultaten van
haar dochtervennootschap. Dit gebeurt ongeacht of de dochtervennootschap dividenden
uitkeert of niet.
Cijfervoorbeeld
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Eliminatie winst onderlinge transacties
Geconsolideerde winst voor belasting

-500
1.500

Berekening geconsolideerde nettowinst
Brutowinst dochtervennootschap
Vennootschapstax dochtervennootschap

0

Nettowinst dochtervennootschap

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Bij enkelvoudige winst dochtervennootschap

1.000

Eliminatie winst onderlinge transacties

-500

Belastbare winst moedervennootschap

1.500

Vennootschapstax moedervennootschap (30%)
Geconsolideerde winst voor belasting
Vennootschapstax dochtervennootschap
Vennootschapstax moedervennootschap (30%)
Geconsolideerde nettowinst

100

1.000
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Welke varianten komen in de praktijk voor?
Als eerste noem ik de variant waarbij een bepaald type lichaam, namelijk de personenassociatie, als zodanig nooit in de heffing van vennootschapstax betrokken wordt, ongeacht
wie de deelgerechtigden zijn en welk belang deze hebben. De resultaten, activa en passiva
worden gezien als resultaten, activa en passiva van de deelgerechtigden en die worden pro
rata voor hun aandeel belast. In deze variant vindt volledige consolidatie plaats in deze zin
dat het resultaat van transacties tussen deelgerechtigde en personenassociatie pro rata geelimineerd wordt uit het belastbare resultaat. En in deze variant worden in het algemeen
ook vrijstellingen en faciliteiten toegepast als ware de deelgerechtigden rechtstreeks zelf
eigenaar. Deze variant komt voor in alle vier de onderzochte landen.239
Wat wordt aan de deelgerechtigden in een personenassociatie toegerekend?
In de hoofdtekst stel ik dat ‘resultaten, activa en passiva’ van een personenassociatie worden toegerekend aan de deelgerechtigden. Een volledige toerekening
van zowel activa en passiva als resultaat hoeft echter niet plaats te vinden; een
beperktere toerekening is ook denkbaar. Er zijn drie varianten.
De eerste variant is dat een personenassociatie geheel weggedacht wordt (volledige fiscale transparantie) en dat de deelgerechtigden geacht worden rechtstreeks de activa en passiva van de personenassociatie te houden en het daaruit
voortvloeiende resultaat te genieten. In deze variant vindt een volledige consolidatie plaats tussen deelgerechtigden en personenassociatie; resultaat op onderlinge transacties wordt alleen in aanmerking genomen voor het deel dat is
toe te rekenen aan de andere deelgerechtigden. Fiscale vrijstellingen en faciliteiten worden per deelgerechtigde beoordeeld en toegepast.
De tweede variant is dat bij de personenassociatie de fiscale winst wordt vastgesteld als ware de personenassociatie een vennootschap. Ook de fiscale vrijstellingen en faciliteiten worden toegepast als ware de personenassociatie zelf belastingplichtige. Deze winst wordt vervolgens pro rata toegerekend aan de deelgerechtigden en bij hen belast en niet bij de personenassociatie. In deze variant
wordt het resultaat op onderlinge transacties niet geëlimineerd.
De derde variant is een tussenweg. Het resultaat wordt vastgesteld op het niveau
van de personenassociatie en het resultaat op onderlinge transacties wordt niet
geëlimineerd. Echter, fiscale vrijstellingen en faciliteiten worden zoveel mogelijk per deelgerechtigde beoordeeld en toegepast.
De wetgever in de onderzochte landen lijkt geen duidelijke keuze voor een van
de drie varianten gemaakt te hebben.240
Als tweede noem ik de variant waarbij de moedervennootschap een bepaald minimumbelang moet houden in een dochtervennootschap voor toepassing van dit regime. Die dochtervennootschap zou in andere omstandigheden wel zelfstandig belastingplichtig zijn.
Ook in deze variant vindt volledige consolidatie plaats in deze zin dat het resultaat van
transacties tussen moedervennootschap en de dochtervennootschap (pro rata) geëlimineerd wordt uit het belastbare resultaat. En in deze variant worden in het algemeen ook
vrijstellingen en faciliteiten toegepast als ware de aandeelhouder rechtstreeks zelf eigenaar. Deze variant komt voor in drie van de vier de onderzochte landen, Nederland, Span-

239 Zie § 2.2.2.
In Duitsland: de Offene Handelsgesellschaft, de KG, de vennootschappen naar burgerlijk recht en
het EESV.
In Nederland: de gewone VOF en maatschap, de besloten CV en het EESV.
In Spanje: de sociedad civil.
In de Verenigde Staten: de LLC, de general partnership en de limited partnership.
240 Zie voor verdere beschouwingen hierover en de fiscale gevolgen van de drie verschillende systemen in Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten: Stevens 2002, p 31-36, 76-77 en 84-85.
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je en de Verenigde Staten.241 In alle drie de landen is toepassing van het regime vrijwillig,
maar als in Spanje gekozen wordt voor toepassing van dat regime en een fiscale grupo de
sociedades wordt gevormd, moeten alle kwalificerende groepsvennootschappen daarin
worden opgenomen. Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; indien gekozen wordt voor
een consolidated tax group, dan moeten alle kwalificerende vennootschappen hierin opgenomen worden. Bovendien geldt in de Verenigde Staten dat nadat de keuze is gemaakt
voor een consolidated tax group, deze consolidated tax group uitsluitend met een ‘goede
reden’ beëindigd kan worden.242
Een belangrijk verschil tussen de twee varianten komt aan het licht bij verkoop van een
belang in de dochtervennootschap. In de eerste variant wordt dit gezien als (pro rata) verkoop van de activa en passiva van de dochtervennootschap en worden daarom stille reserves belast bij de verkopende moedervennootschap en boekt de koper een fiscale boekwaarde gelijk aan de verkoopprijs. In de tweede variant wordt deze verkoop in het algemeen niet gezien als verkoop van de activa en passiva van de dochtervennootschap maar
als een verkoop van aandelen. De stille reserves in de activa en passiva van de dochtervennootschap worden als zodanig niet belast, maar – afhankelijk van het regime van de betreffende staat – een vermogenswinst op de aandelen wel. Een ander verschil is dat in de
eerste variant de dochtervennootschap niet zelfstandig belastingplichtig wordt door de
verkoop terwijl dat in de tweede variant in de regel wel gebeurt.
5.2.2

Worden de doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 bereikt en past het systeem
binnen het karakter van vennootschapstax?

Fiscale consolidatie voldoet niet aan alle doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 voor een algemeen systeem.
Fiscale consolidatie past niet goed binnen het karakter van vennootschapstax. Immers,
vennootschappen worden niet als zodanig in de heffing betrokken omwille van wie hun
aandeelhouder is. Dit terwijl die aandeelhouder in beginsel kan wijzigen en zich daarmee
aan heffing kan onttrekken zonder dat de overheid daar zicht op heeft, dus laat staan van
op heeft.
Een belangrijke doelstelling is dat het systeem zowel bij grote als bij kleine belangen in
dochtervennootschappen toegepast kan worden. Fiscale consolidatie kan echter om praktische redenen (zie § 5.2.3) niet goed worden toegepast indien de moedervennootschap
een klein(er) belang in de dochtervennootschap heeft.
Een andere belangrijke doelstelling is dat het systeem zowel bij binnenlandse als buitenlandse dochtervennootschappen kan worden toegepast. De woonstaat van de moedervennootschap kan immers niet unilateraal de onderworpenheid van een buitenlandse dochtervennootschap in haar woonstaat beëindigen. Uiteraard kan de woonstaat van de moedervennootschap dan wel een regeling ter voorkoming van internationale dubbele
belasting toepassen op het buitenlandse inkomen in de consolidatie, maar dan is het die
regeling en niet de fiscale consolidatie die cumulatie van vennootschapstax moet voorkomen.
241 Artikelen 15 t/m 15a VPB. Zie bijlage B, § 2.2. In Nederland wordt deze variant aangeduid met fiscale eenheid.
Artikelen 78 t/m 96 LIS. Zie bijlage C, § 2.2. In Spanje wordt deze variant aangeduid met consolidación fiscal.
Artikelen 1501 t/m 1504 IRC. Zie bijlage D, § 2.2. In de Verenigde Staten wordt deze variant aangeduid als consolidated tax grouping.
242 Artikel 15 VPB. Zie bijlage B, § 2.2.
Artikelen 78 en 82 LIS. Zie bijlage C, § 2.2.
Artikelen 1501 en 1504, lid 3, IRC. Zie bijlage D, § 2.2.
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Fiscale consolidatie voldoet wel als systeem voor fiscale toerekening van activa, passiva en
resultaat van een dochtervennootschap aan een moedervennootschap met een controlerend belang. Fiscale consolidatie brengt deze toerekening met zich. Fiscale consolidatie
leidt tot het voorkomen van cumulatie van vennootschapstax, zowel bij dividenden als bij
vermogenswinsten.
Fiscale consolidatie is geen echt geschikt systeem voor belangen in taxhavendochters. Dit
vooral omdat het systeem praktisch lastig toepasbaar is bij kleinere belangen en omdat de
staat waarin de dochtervennootschap gevestigd is de dochtervennootschap niet effectief
vrijstelt van vennootschapstax, wordt cumulatie daarvan niet vermeden. Wel moet hierbij
opgemerkt worden dat bij (zeer) laag belaste dochters het effect van deze cumulatie gering
is.
5.2.3

Praktische toepasbaarheid

Praktisch toepassing van fiscale consolidatie is lastig, vanwege verschillende oorzaken.
Ten eerste kan de informatie om het geconsolideerde resultaat vast te stellen onvoldoende
beschikbaar zijn, zoals zal blijken uit de volgende alinea’s.
Het is voor kleine aandeelhouders vaak niet goed mogelijk om hun aandeel in de verschillende activa en passiva en in het resultaat te bepalen. Vaak zullen deze kleine aandeelhouders niet over alle relevante informatie van de betrokken vennootschap beschikken, terwijl ook de betrokken vennootschap niet altijd al haar aandeelhouders kent. Daar komt
bijdat in geval van ‘niet-recht-toe-recht-aan’-verdelingen (van gerechtigdheid tot het resultaat en het vermogen) het soms moeilijk is vast te stellen hoe activa, passiva en resultaat
exact over de verschillende aandeelhouders verdeeld moeten worden.
Aandeelhouders kunnen in de loop van een boekjaar hun aandelen overdragen. Een vennootschap stelt echter in de regel alleen per boekjaar, halfjaar of kwartaal een resultatenrekening en balans op. Tussentijdse opstellingen worden meestal alleen gemaakt bij verkoop van een controlerend belang. Toerekening van een jaarresultaat aan een gedeelte
van een jaar is daarom vaak niet goed mogelijk. En daarom is toerekening van het resultaat in een jaar waarin aandelen worden overgedragen aan de verkopende en de kopende
aandeelhouder vaak niet goed mogelijk.
Cumulatie van vennootschapstax treedt in zekere zin ook op indien bijzondere regimes
(denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen of energiemaatschappijen), vrijstellingen (denk bijvoorbeeld aan de landbouwvrijstelling), regelingen ter voorkoming van
dubbele belasting die de dochtervennootschap had kunnen gebruiken bij zelfstandige belastingplicht, buiten toepassing blijven indien de dochtervennootschap fiscaal geconsolideerd wordt in de moedervennootschap (zie § 3.6.4). Een verbod op aftrek van bepaalde
typen kosten (denk bijvoorbeeld aan ‘criminele kosten’ of ‘kosten met een gedeeltelijk
privé-karakter’) mist effectiviteit indien de moedervennootschap kosten van de dochtervennootschap mag aftrekken die de dochtervennootschap zelf niet had mogen aftrekken
indien zij zelfstandig belastingplichtige zou zijn. Om de bijzondere regimes, vrijstellingen, regelingen ter voorkoming van dubbele belasting en aftrekverboden op het geconsolideerde resultaat toe te passen, is gedetailleerde kennis van het resultaat, de activa en de
passiva van de dochtervennootschap noodzakelijk. Minderheidsaandeelhouders, vooral
aandeelhouders met een zeer klein belang, zullen in de praktijk niet of slechts met zeer
grote moeite over deze informatie kunnen beschikken.
Ten tweede is het probleem dat fiscale consolidatie zou kunnen leiden tot bevoordeling
van minderheidsaandeelhouders, als het gehele resultaat van een vennootschap belast
wordt bij een controlerende aandeelhouder. De aandeelhouders bij wie de dochterven-
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nootschap niet meegeconsolideerd wordt profiteren van het feit dat de dochtervennootschap niet zelfstandig in de heffing betrokken wordt. Immers, zonder nadere maatregelen
delen deze wel in de winst voor belasting maar niet in de daarover verschuldigde belasting
(die immers bij de moedervennootschap geheven wordt). Dit kan voorkomen worden door
de dochtervennootschap een vergoeding te laten betalen aan de moedervennootschap.
Deze vergoeding zou dan moeten bestaan uit de belasting die de dochtervennootschap
verschuldigd zou zijn indien deze zelfstandig belastingplichtig zou zijn geweest. Hoewel
het wellicht niet strikt noodzakelijk is, lijkt het mij het beste dat betaling van een dergelijke vergoeding wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen moeder- en dochtervennootschap.
Ten derde kan toepassing van fiscale consolidatie, zeker bij aandeelhouders zonder controlerend belang, leiden tot een liquiditeitsprobleem. De moedervennootschap moet vennootschapstax betalen over de winst van de dochtervennootschap in het jaar dat de dochtervennootschap die winst maakt, ongeacht of de dochtervennootschap winst uitkeert of
niet. Een minderheidsaandeelhouder kan uitkering van winst niet altijd afdwingen. Echter, indien de dochtervennootschap geen winst uitkeert kan de moedervennootschap een
betalingsprobleem hebben.
Ten vierde, praktische toepassing van fiscale consolidatie vraagt om relatief complexe regelgeving op verschillende punten, zoals zal blijken uit de volgende alinea’s.
Fiscale consolidatie wijkt af van de hoofdregel van vennootschapstax dat elke vennootschap belast wordt. Daarom is het noodzakelijk maatregelen te nemen om te voorkomen
dat heffing van vennootschapstax ontdoken wordt indien en wanneer de aandeelhouders
wijzigen. Vaak zullen deze maatregelen bestaan uit uitbreidingen van de kring van personen die aansprakelijk zijn voor verschuldigde vennootschapstax. En deze maatregelen
omvatten soms (strikte) rapportageverplichtingen.
Maatregelen met betrekking tot informatievoorziening, aansprakelijk en
aandeelhouderswijzigingen
In Nederland is de moedervennootschap van de fiscale eenheid verplicht om in
haar aangifte informatie te verschaffen over de fiscale eenheid en de berekening van het belastbare resultaat. Dat betekent dat ook alle relevante informatie van de dochtervennootschappen door de moedervennootschap in haar aangifte moeten worden opgenomen. Het niet voldoen aan deze verplichting is
strafbaar.243
Alle vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschuld. Indien een vennootschap niet langer
deel uitmaakt van de fiscale eenheid blijft de aansprakelijkheid bestaan voor
openstaande belastingschulden uit het tijdvak waarin de vennootschap deel uitmaakte van de fiscale eenheid.244
Er zijn in Nederland geen specifieke bepalingen omtrent aansprakelijkheid bij
aandeelhouderswisselingen van dochtervennootschappen in een fiscale eenheid. Wel is er een algemene aansprakelijkheid van een verkopende aandeelhouder met een belang van ten minste 5% voor belastingschulden van de verkochte vennootschap waarvan de aandelen verkocht worden indien, kort gezegd, de verkoper wist of behoorde te weten dat de vennootschap voornemens
was de belastingschulden niet te voldoen en de koper voornemens was die vennootschap leeg te halen zodat deze zelf geen verhaal meer biedt. Deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit voor belastingschulden over de drie jaar na
verkoop. Deze regeling is weliswaar niet specifiek bedoeld voor dochterven243 Artikelen 6 t/m 8, 67a en 67d Algemene wet inzake rijksbelastingen. Zie bijlage B, § 2.2.
244 Artikel 39 Invorderingswet 1990. Zie bijlage B, § 2.2.
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nootschappen die in fiscale eenheid zaten met hun voormalige moedervennootschap, maar de regeling is wel mede van toepassing in dergelijke situaties.245
In Spanje moet de moedervennootschap informatie over de fiscale grupo de
sociedades en de berekening van het fiscale resultaat aan de belastingdienst ter
beschikking stellen. Het niet-voldoen aan deze informatieverplichting betekent
verbreking van de fiscale grupo de sociedades.246
In Spanje zijn alle vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale grupo de
sociedades hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale grupo de sociedades. Deze aansprakelijk wordt niet beëindigd door ontvoeging,
maar blijft bestaan voor openstaande belastingschulden uit de periode dat een
vennootschap deel uitmaakte van de fiscale grupo de sociedades. Verder kunnen niet worden opgenomen in een fiscale grupo de sociedades vennootschappen die in surseance van betaling verkeren of die een negatief eigen vermogen
hebben.247
In Spanje moet de moedervennootschap de belastingdienst tijdig informeren
omtrent dochtervennootschappen die niet langer deel uitmaken van de fiscale
grupo de sociedades. Het niet voldoen aan de informatieverplichting is een
strafbaar fiscaal delict.248
In de Verenigde Staten zijn alle vennootschappen die deel uitmaken van de tax
group hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de tax group. De
moedervennootschap moet een geconsolideerde aangifte doen en daarin veel
informatie over de samenstelling van de groep, haar activa, passiva en resultaat
opnemen.249
Fiscale consolidatie kan gebruikt worden om een (belaste) verkoop van activa om te vormen tot een (onbelaste) verkoop van aandelen (binnen fiscaal geconsolideerde groep activa afzonderen in een dochtervennootschap en vervolgens de aandelen in die dochtervennootschap verkopen)250; om dit tegen te gaan zijn maatregelen noodzakelijk.
Maatregelen ter voorkoming uitstel heffing vermogenswinst op activa
In Nederland wordt bij beëindiging van een fiscale eenheid de stille reserve van
een actief dat zes jaar eerder is overgedragen aan een dochtervennootschap in
de heffing van Vennootschapsbelasting betrokken. Hierdoor kan de fiscale eenheid niet gebruikt worden om activa binnen de groep over te dragen aan een
dochtervennootschap en deze dochtervennootschap vervolgens te verkopen. De
regel geldt niet indien de activa zijn overgedragen in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening door de moedervennootschap en de dochtervennootschap.
De periode van zes jaar wordt verkort tot drie jaar indien het de overdracht betreft van een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming
tegen uitreiking van eigen aandelen door de overnemende dochtervennootschap.251
245
246
247
248
249
250

Artikel 40 Invorderingswet 1990. Zie bijlage B § 2.2.
Artikelen 93 en 94 LIS. Zie bijlage C, § 2.2.
Artikel 80 LIS. Zie bijlage C, § 2.2.
Artikel 82, lid 2, LIS. Zie bijlage C, § 2.2.
Zie bijlage D, § 2.2.
Niet alle staten geven een vrijstelling voor vermogenswinsten op de verkoop van aandelen; echter
meerdere staten, waaronder twee van de vier onderzochte staten, doen dat wel. Daarnaast kan
ook zonder verkoop van de aandelen in de dochtervennootschap een belastingvrije verkoop van
activa gerealiseerd worden; moedervennootschap verkoopt tegen schuldigerkenning aan dochtervennootschap waarmee zij fiscaal geconsolideerd is, vervolgens plaats de dochtervennootschap een zeer groot aantal nieuwe aandelen bij een derde. De opbrengst van deze emmissie gebruikt de dochtervennootschap om de schuld aan de vroegere moedervennootschap af te lossen;
de derde is inmiddels die nieuwe moedervennootschap omdat de emisssie het belang van de oude
moedervennootschap tot een zeer klein belang gereduceerd heeft.
251 Artikel 15ai VPB. Zie bijlage B, § 2.2.
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Spanje kent geen volledige vrijstelling voor vermogenswinsten op aandelen. In
Spanje bestaan wel regels die neerkomen op het terugnemen van de eliminatie
van het resultaat op onderlinge transacties indien een dochtervennootschap
niet langer deel uitmaakt van een grupo de sociedades.252
Ook de Verenigde Staten kennen geen vrijstelling voor vermogenswinst op aandelen. In de Verenigde Staten bestaan wel regels die neerkomen op het terugnemen van de eliminatie van het resultaat op onderlinge transacties indien een
dochtervennootschap niet langer deel uitmaakt van een tax group.253
Deconsolidatie zou gebruikt kunnen worden om tot een geforceerde fiscale afwaardering
te komen. In Nederland en de Verenigde Staten zijn maatregelen genomen om dit tegen
te gaan.254
Fiscale consolidatie zorgt ervoor dat vennootschappen soms wel en soms niet belastingplichtig zijn. Uiteraard zijn er dan regels noodzakelijk over de waardering van activa en
passiva, resultaten en het recht op verliesverrekening op het overgangstijdstip tussen de
verschillende periodes. Nederland, Spanje en de Verenigde Staten kennen dergelijke regels.255
Fiscale consolidatie roept problemen op in grensoverschrijdende situaties. Ten eerste,
zonder bilaterale afspraken is fiscale consolidatie tussen een moedervennootschap in de
ene staat en een dochtervennootschap in de andere staat slechts gedeeltelijk mogelijk. De
woonstaat van de moedervennootschap kan weliswaar eenzijdig besluiten tot fiscale consolidatie van moeder- en dochtervennootschap, maar de dochtervennootschap zal in de
staat waar deze gevestigd is desalniettemin zelfstandig in de heffing van vennootschapstax worden betrokken. Ten tweede, een staat negeert vaak de fiscale consolidatie van twee
buitenlandse vennootschappen in een andere staat. En daardoor kunnen ongewenste fiscale lekken ontstaan. Bijvoorbeeld, indien een moeder- en een dochtervennootschap fiscaal geconsolideerd worden in hun beider woonstaat en de dochtervennootschap inkomsten uit buitenlandse bron ontvangt (vaste inrichting, vastgoed), zal de bronstaat de dochtervennootschap zelfstandig bezien. Rente betaald door de dochtervennootschap aan de
moedervennootschap in verband met dat buitenlandse inkomen zullen in de bronstaat in
aftrek worden gelaten. Maar in de woonstaat worden er geen rente-inkomsten bij de moedervennootschap in de heffing betrokken omdat deze in de fiscale consolidatie wegvallen
tegen de rentelasten van de dochtervennootschap. Om een dergelijke ‘dubbele dip’ tegen
te gaan moeten maatregelen worden genomen.
Maatregelen ter voorkoming internationale dubbele dip
In Nederland wordt interne rente in verband met vrij te stellen buitenlands inkomen toegevoegd aan het geconsolideerde resultaat, tenzij de belastingplichtige aantoont dat deze rente in het buitenland niet aftrekbaar is. Hetzelfde geldt
voor andere interne kosten, zoals royalty’s en huur.256
Spanje heeft geen maatregel om de gesignaleerde dubbele dip tegen te gaan.257
In de Verenigde Staten wordt de foreign tax credit berekend op basis van de ongeconsolideerde resultaten van de groepsvennootschappen en niet op basis van
het geconsolideerde resultaat. Daarnaast kent de Verenigde Staten een specifie252 Artikel 87, lid 2, LIS. Zie bijlage C, § 2.2.
253 Regulations 1.1502-35. Zie bijlage D, § 2.2.
254 Artikelen 15aj, lid 6, juncto 13d, lid 8, juncto 13, lid 1, VPB. Zie bijlage B, § 2.2.
Regulations 1.1502-20. Zie bijlage D, § 2.2.
255 Zie bijlage B, § 2.2.
Zie bijlage C, § 2.2.
Zie bijlage D, § 2.2.
256 Zie bijlage B, § 2.2.
257 Zie bijlage C, § 2.2.
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ke bepaling om dubbele renteaftrek tegen te gaan bij een vennootschap die in
twee landen als inwoner wordt aangemerkt en die in de Verenigde Staten deel
uitmaakt van een tax group.258
Een ander onderwerp dat nadere regeling behoeft is de behandeling van fiscaal compensabele verliezen bij voeging en ontvoeging. In alle drie de landen zijn er regels die verhinderen dat verliezen geleden vóór de voeging verrekend worden met winsten van een andere vennootschap ná de voeging.259
Fiscale consolidatie kan leiden tot complicaties bij de toepassing van verschillende fiscale
regelingen, waaronder fiscale faciliteiten en bijzondere regimes, bijvoorbeeld indien het
tarief vennootschapstax niet proportioneel is maar progressief of degressief. Of bijvoorbeeld de vraag of een herinvesteringsreserve moet of mag worden aangewend indien een
andere dochtervennootschap herinvesteert dan degene die de herinvesteringsreserve
vormde. Het voert absoluut te ver om op deze plaats alle mogelijke complicaties te behandelen. Ik volsta met de opmerking dat soms (complexe) regelgeving nodig is om de samenloop van fiscale consolidatie en andere fiscale regelingen in banen te leiden.
Tot slot, wat betreft complexiteit van de regelgeving merk ik op dat ook de ontwikkelingen in Nederland en de Verenigde Staten laten zien dat fiscale consolidatie niet zonder
complexe regelgeving kan. Telkens weer werden de regels in deze landen aangepast en
uitgebreid omdat bleek dat de oudere regels in de praktijk niet voldeden. Spanje heeft veel
recenter dan Nederland en de Verenigde Staten een regime voor fiscale consolidatie ingevoerd. De Spaanse regels zijn (nog) minder complex.
Ten vijfde, hoe kan cumulatie van vennootschapstax vermeden worden bij vervreemding
van aandelen in de dochtervennootschap? Immers, zonder nadere regels is de vervreemdingswinst op aandelen in de dochtervennootschap belaste winst voor de oude moedervennootschap. Deze vermogenswinst reflecteert gekapitaliseerde toekomstige winst van
de dochtervennootschap. Als de gehele toekomstige winst van de dochtervennootschap
ook bij de dochtervennootschap belast wordt, dan treedt cumulatie van belastingheffing
op. Als de dochtervennootschap een step-up krijgt van de fiscale boekwaarden van haar
activa en passiva bij de vervreemding (per saldo ter grootte van de bij de moeder belaste
vermogenswinst), dan wordt deze cumulatie van heffing vermeden. Hoe kan deze step-up
verleend worden? Eenvoudigweg door bij vervreemding van aandelen in de dochtervennootschap op het voorafgaande moment een fictieve verwerving van een pro rata deel van
activa en passiva aan de dochtervennootschap in aanmerking te nemen. Omdat bij fiscale
consolidatie ook de dochtervennootschap daarvan op de hoogte is, kan ook bij de dochtervennootschap eenvoudig een herwaardering van de activa en passiva plaatsvinden als
deze na verkoop van de aandelen door de voormalige moedervennootschap zelfstandig belastingplichtig wordt. Deze herwaardering vindt dan plaats op het moment voorafgaande
aan de zelfstandige belastingplicht van de dochtervennootschap en is om die reden als zodanig niet belast bij de dochtervennootschap. Het enige dat de dochtervennootschap moet
weten, is welk deel van de aandelen verkocht zijn en voor welke prijs, zodat vastgesteld
kan worden welk pro rata deel van de activa en passiva geherwaardeerd kunnen worden
en naar welk bedrag. Wordt de dochtervennootschap na verkoop van de aandelen in haar
kapitaal niet zelfstandig belastingplichtig maar wordt deze opgenomen in een fiscale consolidatie met een nieuwe moedervennootschap, de koper, dan weet de nieuwe moedervennootschap zelf al welk deel van de activa en passiva naar welk bedrag kan worden geherwaardeerd. Door de herwaardering wordt voorkomen dat over de waardestijging van

258 Zie bijlage D, § 2.2.
259 Artikel 15ae VPB. Zie bijlage B, § 2.2.
Artikel 88, lid 2, LIS. Zie bijlage C, § 2.2.
Regulations 1.1502.1. Zie bijlage D, § 2.2.
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de activa van de dochtervennootschap meer dan eenmaal belasting wordt geheven. Hierbij wil ik opmerken dat het aanmerken van de verkoop van aandelen in een dochtervennootschap als het verkopen van de activa en passiva van die dochtervennootschap goed
past binnen het concept van fiscale consolidatie en mijn opvatting dat fiscale toerekening
van activa en passiva aan een controlerend aandeelhouder gewenst is.
5.2.4

Meningen in de literatuur

Fiscale consolidatie is lastig toe te passen, vooral als er meerdere aandeelhouders zijn.
Maar dat wil nog niet zeggen dat fiscale consolidatie onmogelijk is. Dat is de mening van
Harris.260
De Commissie fiscale eenheid van de Vereniging voor Belastingwetenschap ziet als belangrijkste voordeel van fiscale consolidatie dat alle gewenste ‘concernfaciliteiten’ bereikt
worden; winst niet dubbel belast binnen concern, geen winstneming op onderlinge transacties, mogelijkheid tot geruisloze reorganisaties en horizontale en verticale verliescompensatie. Deze commissie noemt als voordeel van fiscale consolidatie dat hierdoor het
aantal in te dienen en af te handelen aangiften laag blijft. Ik onderschrijf dat dit mogelijk
een belangrijk voordeel is van fiscale consolidatie. Deze commissie ziet echter ook dat
praktische toepassing van fiscale consolidatie niet kan zonder complexe regelgeving en
dat grensoverschrijdende fiscale consolidatie niet goed mogelijk is.261 Twee leden van deze commissie, Bakker en Bavinck, betuigen in de bespreking van het rapport in een bijeenkomst van de Vereniging voor Belastingwetenschap nogmaals hun liefde voor fiscale
consolidatie.262 In dezelfde bijeenkomst erkent Koemans de noodzaak van complexe regelgeving en de moeilijkheden van een grensoverschrijdende fiscale consolidatie.263
Masui geeft een samenvattend overzicht van vele bestaande fiscale groepsregelingen in
OECD-landen, waaronder fiscale consolidatie.264
5.3

R E S UL T A A TO V E R D R A C H T

5.3.1

Beschrijving van het systeem

In dit systeem komen de moedervennootschap en de dochtervennootschap overeen dat
de laatste haar gehele resultaat overdraagt aan de moedervennootschap en dat de moedervennootschap eventuele verliezen van de dochtervennootschap vergoedt. Fiscaalrechtelijk wordt deze overeenkomst gevolgd – ofschoon dat een overeenkomst op dergelijke
voorwaarden normaal gesproken tussen derden niet gesloten zal worden –, zodat het belastbare resultaat van de dochtervennootschap altijd op nihil uitkomt.

260 Harris 1996, p. 110 en 127-128.
261 Commissie fiscale eenheid VBW 1995, p. 9 e.v.
262 Bakker 1996, p. 32.
Bavinck 1996-I, p. 23-24.
263 Koemans 1996, p. 13-14.
264 Masui 2001.
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Cijfervoorbeeld
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting en overdracht

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Eliminatie winst onderlinge transacties
Geconsolideerde winst voor belasting

-500
1.500

Berekening geconsolideerde nettowinst
Brutowinst dochtervennootschap

1.000

Resultaatoverdracht aan moedervennootschap

-1.000

Vennootschapstax dochtervennootschap

0

Nettowinst dochtervennootschap

0

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Bij resultaatoverdracht door dochtervennootschap

1.000

Belastbare winst moedervennootschap

2.000

Vennootschapstax moedervennootschap (30%)
Geconsolideerde winst voor belasting
Vennootschapstax dochtervennootschap

-600
1.500
0

Vennootschapstax moedervennootschap (30%)

-600

Geconsolideerde nettowinst

900

Het systeem lijkt enigszins op fiscale consolidatie, maar er zijn belangrijke verschillen. In
dit systeem wordt het resultaat op onderlinge transacties niet geëlimineerd. Zonder nadere maatregelen gaan ook fiscale faciliteiten en vrijstellingen van de dochtervennootschap
verloren. En de dochtervennootschap blijft belastingplichtig. Het systeem lijkt ook enigszins op een dividendaftrekstelsel (zie § 5.8), in de zin dat de dochtervennootschap in zekere zin jaarlijks haar gehele resultaat ‘uitkeert’ en dat deze ‘uitkering’ fiscaal aftrekbaar
is.
Dit systeem van resultaatoverdracht wordt in Duitsland toegepast, op verzoek, voor moedervennootschappen met een controlerend belang in een dochtervennootschap (de zogenoemde Organschaft).265
Een variant op dit systeem is dat er uitsluitend een fictieve overdracht van resultaten
plaatsvindt voor fiscale doeleinden, zonder dat er sprake is van een civielrechtelijke overdracht. Dan is er sprake van fiscale imputatie, een systeem dat ik behandel in § 5.4.
5.3.2

Worden de doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 bereikt en past het systeem
binnen het karakter van vennootschapstax?

Resultaatoverdracht voldoet niet aan alle doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 voor een algemeen systeem.
Resultaatoverdracht past wel binnen het karakter van vennootschapstax. Immers, alle
vennootschappen worden als zodanig in de heffing betrokken. Echter, dit systeem vereist
gebruik van een niet-fiscaal instrument (civielrechtelijke overeenkomst) om een fiscaal
doel te bereiken (voorkoming cumulatie van belasting); zulks is gekunsteld. Dit gekunstel265 Zie bijlage A, § 2.2.
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de karakter valt in Duitsland des te meer op omdat enerzijds in bepaalde gevallen moedervennootschap en dochtervennootschap verplicht worden een dergelijke overeenkomst te sluiten (nieuwe dochtervennootschappen moeten verplicht in een bestaande Organschaft worden opgenomen) en anderzijds in bepaalde gevallen de werking van een
dergelijke overeenkomst fiscaalrechtelijk niet volgt (namelijk indien moedervennootschap en dochtervennootschap niet voldoen aan andere vereisten voor de vorming van
een Organschaft).266
Het systeem kan om praktische redenen (zie § 5.3.3) niet goed worden toegepast indien de
moedervennootschap een klein(er) belang in de dochtervennootschap heeft en voldoet
daarmee niet aan een belangrijke doelstelling is dat het systeem zowel bij grote als bij
kleine belangen in dochtervennootschappen toegepast kan worden.
Ook een andere belangrijke doelstelling wordt niet bereikt, namelijk dat het systeem zowel bij binnenlandse als buitenlandse dochtervennootschappen kan worden toegepast.
De woonstaat van de dochtervennootschap zal immers in het algemeen de resultaatoverdracht aan een buitenlandse moedervennootschap niet in aftrek laten.
Resultaatoverdracht voldoet wel als systeem voor fiscale toerekening van activa, passiva
en resultaat van een dochtervennootschap aan een moedervennootschap met een controlerend belang.
Resultaatoverdracht is geen echt geschikt systeem voor belangen in taxhavendochters,
omdat de staat waarin de dochtervennootschap gevestigd is de resultaatoverdracht meestal niet zal accepteren en dus geen cumulatie van vennootschapstax wordt vermeden.
5.3.3

Praktische toepasbaarheid

Toepassing van resultaatoverdracht is praktisch niet altijd eenvoudig toe passen, met name indien een vennootschap minderheidsaandeelhouders heeft. Om met alle minderheidsaandeelhouders een resultaatoverdrachtovereenkomst te sluiten zal niet altijd mogelijk zijn. Verder komt de vraag op hoe een aandeelhouder beschermd kan worden tegen
niet-nakoming door een andere aandeelhouder van diens verplichting om verliezen aan
te zuiveren.
Bij een vennootschap waarbij geregeld aandeelhouders wisselen, zal een resultaatoverdrachtovereenkomst met alle aandeelhouders niet te realiseren zijn. Immers, welk deel
van de jaarwinst aan welke (oud-)aandeelhouder moet worden overgedragen valt feitelijk
niet vast te stellen.
Toepassing van resultaatoverdracht lijkt wel met minder complexe regelgeving toe te
kunnen dan fiscale consolidatie. Dit komt vooral voort uit de veel beperktere werking:
geen feitelijke vrijstelling dochtervennootschap en geen eliminatie van het resultaat op
onderlinge transacties.
Echter, tenzij een nadere regeling getroffen wordt gaan vrijstellingen, fiscale faciliteiten
en bijzondere regimes die van toepassing zijn bij de dochtervennootschap verloren. Overdracht hiervan aan de moedervennootschap is mogelijk, maar vereist wel regelgeving om
dat op de juiste wijze te laten plaatsvinden.
Resultaatoverdracht kan ook tot liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen leiden bij de
dochtervennootschap. Immers, de dochtervennootschap moet haar hele winst overdragen
en kan deze dus niet aanwenden voor investeringen. En de dochtervennootschap zal wel266 Zie bijlage A, § 2.2.
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licht onvoldoende vrije liquide middelen hebben om haar gehele winst over te dragen. Uiteraard kan dat opgelost worden door de winstuitkering (gedeeltelijk) schuldig te blijven,
maar dat kan tot gevolg hebben dat er (te) hoge schulden van de dochtervennootschap aan
de moedervennootschap ontstaan.
Indien de resultaatoverdracht inclusief de verplichting tot het aanzuiveren van de verliezen niet alleen fiscaal maar ook civielrechtelijk geldt, zoals hoort bij dit regime, betekent
dit dat feitelijk de beperkte aansprakelijkheid voor de moedervennootschap voor schulden van de dochtervennootschap wordt opgeheven. Naar mijn mening is daarom voor
veel groepen van vennootschappen dit regime minder aantrekkelijk.
Ten slotte, hoe kan binnen het regime cumulatie van belasting bij vervreemding van aandelen in de dochtervennootschap worden bereikt? Zonder nadere regeling wordt de vervreemdingswinst dubbel belast omdat deze wel belast wordt bij de oude moedervennootschap, terwijl er geen corresponderende aftrek of fiscale herwaardering bij de dochtervennootschap tegenover staat.
5.3.4

Meningen in de literatuur

Ik ben in de door mij geraadpleegde literatuur geen meningen tegengekomen omtrent resultaatoverdracht als zodanig.
5.4

F IS C A L E IM P U TA T IE

5.4.1

Beschrijving van het systeem

Fiscale imputatie267 lijkt als systeem enigszins op fiscale consolidatie zoals beschreven in
§ 5.2. Ook bij fiscale imputatie worden de resultaten van de dochtervennootschap bij de
moedervennootschap in de heffing van vennootschapstax betrokken. De resultaten van
de dochtervennootschap worden aan de moedervennootschap toegerekend. Echter, anders dan bij fiscale consolidatie wordt de dochtervennootschap ook zelfstandig in de heffing van vennootschapstax betrokken. Cumulatie van vennootschapstax wordt vermeden
doordat de door de dochtervennootschap betaalde belasting ook aan de moedervennootschap wordt toegerekend; anders gezegd, de door de dochtervennootschap betaalde belasting wordt gezien als door de moeder betaalde belasting die de moedervennootschap zonder beperkingen kan verrekenen met de door haar verschuldigde belasting.

267 Fiscale toerekening zou wellicht een betere naam voor dit systeem zijn. Omdat ik echter de term
fiscale toerekening moet gebruiken om het gewenste doel, voor belastingdoeleinden toerekenen
van activa, passiva en resultaat van een dochtervennootschap aan een moedervennootschap met
een controlerend belang aan te duiden, gebruik ik voor het systeem dat ik in § 5.4 beschrijf de
term fiscale imputatie.
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Cijfervoorbeeld
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Eliminatie onderlinge transacties
Geconsolideerde winst voor belasting

-500
1.500

Berekening geconsolideerde nettowinst
Brutowinst dochtervennootschap

1.000

Vennootschapstax dochtervennootschap (30%)

-300

Nettowinst dochtervennootschap

700

Enkelvoudige winst moedervennootschap
Bij enkelvoudige winst dochtervennootschap

1.000
700

Bij door de dochtervennootschap voldane belasting

300

Eliminatie interne transacties

-500

Belastbare winst moedervennootschap

1.500

Geconsolideerde winst voor belasting

1.500

Vennootschapstax moedervennootschap (30%)

-450

Vennootschapstax dochtervennootschap(30%)

-300

Verrekening voor door dochtermaatschappij betaalde belasting

300

Geconsolideerde nettowinst

1.050

In het cijfervoorbeeld ga ik ervan uit dat het resultaat van onderlinge transacties tussen
dochtervennootschap en moedervennootschap geëlimineerd wordt, conform wat gebeurt
bij consolidatie. Uiteraard is fiscale imputatie ook goed mogelijk zonder dat deze eliminatie plaatsvindt. In het cijfervoorbeeld zou dat leiden tot een hogere fiscale winst voor de
moedervennootschap, 2.000 in plaats van 1.500, en daardoor een hogere vennootschapstax, 600 in plaats van 450.
Fiscale imputatie zonder dat het resultaat van interne transacties geëlimineerd wordt,
lijkt enigszins op resultaatoverdracht; de winst van de dochtervennootschap wordt belast
bij de moedervennootschap.
Fiscale imputatie wordt in de praktijk meestal toegepast als antimisbruikmaatregel in
grensoverschrijdende situaties; vaak wordt dan gesproken van een ‘CFC-regeling’. In het
algemeen gaat het daarbij om situaties waar de dochtervennootschap gevestigd is in een
ander land, aan een lagere druk van vennootschapstax is onderworpen én de dochtervennootschap ‘passieve inkomsten’ zoals rente ontvangt. Toepassing van dit systeem is dan
verplicht. In drie van de vier onderzochte landen wordt dit systeem toegepast in grensoverschrijdende situaties, namelijk Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten.268 In Nederland wordt een ander systeem van imputatie gehanteerd waarbij effectief het nettoresultaat (netto-inkomsten plus ongerealiseerde vermogenswinsten minus betaalde belasting)
wordt toegerekend aan de moedervennootschap zonder dat de door de dochtervennootschap betaalde vennootschapstax wordt toegerekend; Nederland past dit systeem toe zowel bij buitenlandse als bij bepaalde binnenlandse dochtervennootschappen.269 Het in Nederland toegepaste systeem is dus geen systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax.
268 Zie bijlage A, § 3.2. Zie bijlage C, § 3.2. Zie bijlage D, § 3.2.
269 Artikelen 28, lid 4, en 28b VPB. Zie bijlage B, § 3.2.
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Dat fiscale imputatie vooral als antimisbruikregeling in grensoverschrijdende situaties
wordt toegepast, betekent overigens niet dat het systeem niet ook als systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax gebruikt kan worden in binnenlandse situaties.
5.4.2

Worden de doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 bereikt en past het systeem
binnen het karakter van vennootschapstax?

Fiscale imputatie voldoet niet aan alle doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 voor een algemeen systeem.
Fiscale imputatie past wel goed binnen het karakter van vennootschapstax. Immers, elke
vennootschap wordt zelfstandig in de heffing betrokken voor haar gehele resultaat.
Net als bij fiscale consolidatie en bij resultaatoverdracht geldt dat fiscale imputatie om
praktische redenen (zie § 5.4.3) niet goed kan worden toegepast indien de moedervennootschap een klein(er) belang in de dochtervennootschap heeft.
Fiscale imputatie voldoet wel als systeem voor fiscale toerekening van activa, passiva en
resultaat van een dochtervennootschap aan een moedervennootschap met een controlerend belang. Fiscale imputatie brengt deze toerekening mee.
In grensoverschrijdende situaties kan fiscale imputatie gebruikt worden in die situaties
waarin naar kapitaalexportneutraliteit gestreefd moet worden, namelijk bij investeringen
via laag belaste dochtervennootschappen die niet wezenlijk participeren in de economie
van de staat waar ze gevestigd zijn (zie § 4.4).
5.4.3

Praktische toepasbaarheid

Fiscale imputatie is in de toepassing minder complex dan fiscale consolidatie. Wel is er
een aantal overeenkomstige problemen.
Net zoals bij fiscale consolidatie geldt dat het voor kleine aandeelhouders vaak niet goed
mogelijk is om hun aandeel in de verschillende activa en passiva en in het resultaat te bepalen. Vaak zullen deze kleine aandeelhouders niet over alle relevante informatie van de
betrokken vennootschap beschikken, terwijl ook de betrokken vennootschap niet altijd
al haar aandeelhouders kent. Daar komt bij dat in geval van ‘niet-recht-toe-recht-aan’-verdelingen van gerechtigdheid tot het resultaat en het vermogen het soms moeilijk is vast
te stellen hoe activa, passiva en resultaat exact over de verschillende aandeelhouders verdeeld moet worden.
Ook bij fiscale imputatie kan worden opgemerkt dat aandeelhouders in de loop van een
boekjaar hun aandelen kunnen overdragen. Een vennootschap stelt echter in de regel alleen per boekjaar een resultatenrekening en balans op. Tussentijdse opstellingen worden
meestal alleen gemaakt bij verkoop van een controlerend belang. Toerekening van een
jaarresultaat aan een gedeelte van een jaar is daarom vaak niet goed mogelijk. En daarom
is toerekening van het resultaat in een jaar waarin aandelen worden overgedragen aan de
verkopende en de kopende aandeelhouder niet goed mogelijk, vooral bij kleine aandeelhouders.
En net zoals bij fiscale consolidatie is het noodzakelijk om gedetailleerde informatie te
hebben over de samenstelling van het resultaat en de activa en passiva van de dochtervennootschap. Dit omdat anders bijzondere regelingen, vrijstellingen, aftrekverboden enzovoorts niet (goed) kunnen worden toegepast. Kleine aandeelhouders zullen vaak niet of
slechts met veel moeite over deze gegevens kunnen beschikken.
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Een andere reden waarom fiscale imputatie lastig toepasbaar is, is dat de winst van een
dochtervennootschap (gedeeltelijk) kan bestaan uit dividenden van kleindochtervennootschappen en de winst van die kleindochtervennootschappen kunnen op hun beurt weer
(gedeeltelijk) bestaan uit dividenden van achterkleindochtervennootschappen, enzovoorts. Dit vergroot de kans dat relevante informatie niet beschikbaar is bij de moedervennootschap en de belastingdienst die verantwoordelijk is voor deze moedervennootschap.
Een manier om fiscale imputatie te vereenvoudigen is het gebruik van forfaitaire toerekeningen, zowel wat betreft resultaat als betaalde belasting. Een forfaitaire toerekening kan
gerechtvaardigd zijn in situaties waarin fiscale imputatie wenselijk is maar er onvoldoende informatie beschikbaar is om dat goed te doen. Vooral indien deze forfaitaire toerekeningen dienen als bewijsvermoeden met een mogelijkheid tot tegenbewijs, kan in veel gevallen de praktische toepassing vereenvoudigd worden terwijl wel recht gedaan kan worden aan specificieke omstandigheden in een individueel geval. Een forfaitair toe te
rekenen resultaat zou gebaseerd kunnen zijn op de gemiddelde rentevoet in een jaar,
eventueel met een zekere opslag. Een forfaitaire toerekening van belasting zou gebaseerd
kunnen zijn op het nominale standaardtarief in de staat waar de dochtervennootschap gevestigd is.
Fiscale imputatie heeft in vergelijking met fiscale consolidatie enkele voordelen.
Ten eerste zijn alle vennootschappen altijd onderworpen aan vennootschapstax en zijn er
geen vennootschappen tijdelijk niet onderworpen omdat ze zijn opgenomen in een consolidatie. Daarom zijn maatregelen om zeker te stellen dat over de winst van alle in dit
systeem betrokken vennootschappen vennootschapstax wordt geheven, niet noodzakelijk bij fiscale imputatie en wel bij fiscale consolidatie.
Ten tweede hoeft bij fiscale imputatie geen doorbelasting van vennootschapstax plaats te
vinden van moedervennootschap naar dochtervennootschap. Bij fiscale consolidatie is deze doorbelasting noodzakelijk, omdat anders minderheidsaandeelhouders in de dochtervennootschap bevoordeeld worden. Bij fiscale imputatie betaalt de dochtervennootschap
haar eigen belasting.
Ten derde, fiscale imputatie kan unilateraal worden toegepast door de staat waar de moedervennootschap gevestigd is.
Een nadeel van fiscale imputatie ten opzichte van fiscale consolidatie is dat het aantal in
te dienen en af te handelen aangiften veel groter is.
Fiscale imputatie kan verplicht worden gesteld voor alle moedervennootschappen met
een controlerend belang in een dochtervennootschap. Dat zou betekenen dat ook alle ‘tussenhoudsters’ de fiscale-imputatiemethode moeten hanteren, wat leidt tot een groot aantal (extra) subconsolidaties. Als dit als een groot nadeel ondervonden wordt, kan ook gekozen worden om fiscale imputatie alleen te verplichten voor de ‘tophoudster’; de uiteindelijke moedervennootschap. Deze kan omschreven worden als een vennootschap in wie
geen andere vennootschap een controlerend belang heeft. Als tussenvorm is het ook mogelijk om fiscale imputatie te verplichten voor de ‘binnenlandse tophoudster’, een vennootschap in wie geen andere vennootschap gevestigd in dezelfde staat een controlerend
belang heeft.
Bij fiscale imputatie is een kernvraag hoe wordt omgegaan met vermogenswinsten bij vervreemding van de aandelen in de dochtervennootschap. Voorzover de waardestijging van
de aandelen is toe te rekenen aan een stijging van de zichtbare reserves van de dochtervennootschap, leidt dat fiscaal niet tot een vermogenswinst bij vervreemding van de aandelen in de dochtervennootschap. Immers, deze stijging van zichtbare reserves komt
voort uit de resultaten die al aan de moedervennootschap zijn toegerekend. De fiscale
boekwaarde van de dochtervennootschap zou daarom gelijk moeten zijn aan (het pro rata
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aandeel in) het zichtbare eigen vermogen van de dochtervennootschap. Conform het systeem wordt bij de moedervennootschap dus vennootschapstax geheven over de vermogenswinst bij vervreemding van aandelen voorzover die toegerekend kan worden aan stille reserves van de dochtervennootschap. Hoe kan nu voorkomen worden dat over de realisatie van de stille reserves cumulatie van vennootschapstax optreedt?
Een belastingvrije herwaardering van activa door de dochtervennootschap ligt niet voor
de hand. Waarom niet? De dochtervennootschap hoeft niet op de hoogte te zijn van de
fiscale imputatie van haar resultaat bij een moedervennootschap en dat betekent dat de
dochtervennootschap zonder waarschuwing van de belastingautoriteiten wellicht niet
weet dat het haar activa en passiva kan herwaarderen. Een ander punt is het volgende. Indien de dochtervennootschap meerdere aandeelhouders heeft, profiteren de aandeelhouders die niet hun aandelen verkopen van de belastingvrije herwaardering. Het belastingvoordeel van hogere fiscale afschrijvingen wordt uitgesmeerd zich als het ware uit over
alle aandelen. En ten slotte, ook de voor de dochtervennootschap competente belastingautoriteiten hoeven niet op de hoogte te zijn van de fiscale imputatie aan een moedervennootschap. Dat zal vooral het geval zijn indien de dochtervennootschap in een andere
staat gevestigd is dan de moedervennootschap. In dat geval kan de woonstaat van de moedervennootschap helemaal geen belastingvrije herwaardering bij de dochtermaatschappij
bewerkstellingen. En in dat geval is het gevolg dubbele heffing (namelijk bij de moedervennootschap op het moment van vervreemding van de aandelen in de dochtervennootschap en bij de dochtervennootschap op het moment van vervreemding van haar activa).
Een vrijstelling voor de moedervennootschap van vermogenswinsten is een mogelijkheid.
Het objectvrijstellingssysteem beschrijf ik verder in § 5.6. Een dergelijke vrijstelling is
denkbaar maar is in feite het mengen van twee systemen.
Binnen het systeem van fiscale imputatie kan wel op de volgende wijze gezorgd worden
voor voorkoming van cumulatie van heffing over stille reserves. Bij vermogenswinsten
wordt er weliswaar bij de moedervennootschap belasting geheven over de stille reserves,
maar de koper kan worden toegestaan de stille reserves van de dochtervennootschap fiscaal in aftrek te brengen (al dan niet via afschrijving). De verkoper zou een wettelijke
plicht moeten krijgen om de koper omtrent de omvang hiervan te informeren.
Bij de afweging wat een goede regeling is, spelen de volgende overwegingen een rol.
(1) De laatstgenoemde regeling past in het streven genoemd in § 3.5.3 naar fiscale vereenzelviging van moedervennootschap en dochtervennootschap indien de moedervennootschap een controlerend belang heeft. (2) De laatstgenoemde regeling is lastiger toepasbaar
dan het geven van een vrijstelling, hetgeen zou pleiten om vermogenswinsten bij vervreemding van aandelen vrij te stellen. (3) In § 5.9.2 kom ik tot de conclusie dat het objectvrijstellingssysteem de beste keuze is als algemeen systeem. (4) Wordt er echter een
objectvrijstelling verleend bij vervreemding van aandelen in de dochtervennootschap,
dan is naar mijn mening een maatregel nodig dat fiscale imputatie niet gebruikt wordt
om uitstel van heffing over vermogenswinst op activa (door deze eerst af te zonder in een
dochtervennootschap en vervolgens de aandelen daarvan te vervreemden). (5) Indien een
onderneming in haar geheel of een zelfstandig onderdeel van een onderneming vervreemdt, dan valt er wat voor te zeggen om de overgedragen stille reserves op dat moment
niet te belasten. Dit vergemakkelijkt de herstructureringen en optimale allocatie van middelen. De economie is er bij gebaat als ondernemingen snel kunnen inspelen op veranderde omstandigheden die tot herallocatie van middelen aanleiding geven. Idealiter zal een
belastingstelsel geen hindernissen mogen opwerpen voor herallocatie van middelen. Dit
pleit ervoor vermogenswinsten die geherinvesteerd worden niet direct te belasten, maar
de heffing daarover door te schuiven naar een later moment (zie ook § 3.3.2). Daarnaast is
een (zelfstandig onderdeel van een) onderneming in economische en organisatorische zin
een eenheid met een zekere zelfstandigheid. Wordt een dergelijke zelfstandige eenheid
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verkocht, dan wordt als het ware de voorheen bestaande grotere eenheid gesplitst. Als de
dochtervennootschap een (zelfstandig onderdeel van een) onderneming vormt, dan eindigt de reden voor vereenzelviging van moedervennootschap en dochtervennootschap op
het moment van verkoop. Nu de reden voor vereenzelviging eindigt door de overdracht
van de aandelen in de dochtervennootschap, lijkt het niet onredelijk deze vermogenswinst vrij te stellen.270
Voorgaande afweging brengt mij tot de volgende conclusie. Indien fiscale imputatie eindigt doordat aandelen in de dochtervennootschap worden vervreemd, dan kan de vermogenswinst (ook voorzover die is toe te rekenen aan stille reserves) worden vrijgesteld, behoudens in gevallen waarin de moedervennootschap feitelijk beoogde om ‘losse activa’ te
verkopen maar dit vorm geeft door de activa eerst af te zonderen in een dochtervennootschap en deze vervolgens te verkopen. Dat laatste zou het geval zijn indien de dochtervennootschap geen (zelfstandig onderdeel van een) onderneming vormt.
Naast vermogenswinsten bij vervreemding moet er ook een regeling zijn voor verliezen
van de dochtervennootschap bij vervreemding. De door de dochtervennootschap geleden
verliezen zijn mogelijk wel bij de moedervennootschap verrekend maar nog niet bij de
dochtervennootschap. Dubbele verliesverrekening is ongewenst, want het verstoort economisch neutrale belastingheffing.
Fiscale imputatie kan ook worden toegepast bij buitenlandse dochtervennootschappen.
De winst van de dochtervennootschap wordt dan ‘buitenlandse’ winst voor de moedervennootschap; de moedervennootschap wordt dan ook geacht daarover belasting te hebben
betaald, namelijk de door de dochtervennootschap in het buitenland betaalde belasting.
De moedervennootschap kan vervolgens de gewone, in haar land van vestiging geldende,
regeling ter voorkoming van internationale dubbele belasting toepassen op haar ‘buitenlandse’ winst.
Net zoals bij fiscale consolidatie is een maatregel noodzakelijk om een internationale dubbele dip te voorkomen (zie § 5.2.3).
5.4.4

Meningen in de literatuur

Harris erkent dat fiscale imputatie lastig is toe te passen. Met name het toerekenen van
de betaalde vennootschapstax aan verschillende (opvolgende) aandeelhouders is lastig.271
Een probleem dat Harris signaleert is hoe ervoor te zorgen dat de gevolgen voor correcties
uit het verleden bij de juiste persoon terechtkomen.272 Ikzelf zie dat niet als een probleem
dat specifiek verbonden is met een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax. Inherent aan het belasten van vennootschappen ongeacht wie hun aandeelhouders zijn en ongeacht aandeelhouderswijzigingen, is dat de last van correcties wordt
gedragen door de aandeelhouders ten tijde van deze correcties en niet die ten tijde van
het moment waarop de ‘fouten’ zijn gemaakt. Als ik op de beurs een aandeel koop en later
bekend wordt dat in de jaren voordat ik dat aandeel kocht de winst te hoog is voorgespiegeld en in verband daarmee beurskoers daalt, dan komt die waardedaling ten laste van
mij en niet ten laste van degene van wie ik dat aandeel kocht. Dat is zo als de winst door
boekhoudfraude te hoog is voorgespiegeld, maar ook bij winst die te hoog is voorgespiegeld door het opnemen van een te lage fiscale last.

270 Zie ook Dijstelbloem 1984, p. 16-31.
271 Harris 1996, p. 127-128.
272 Harris 1996, p. 221.
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Verschillende auteurs, onder andere Arnold & Dibout en Weber, zien fiscale imputatie als
een (goede) methode om belastingvlucht tegen te gaan; zij zien het als een antimisbruikregeling.273
5.5

V ER R E K E N IN G S SY S TE E M

5.5.1

Beschrijving van het systeem

Bij een verrekeningssysteem worden dividenden van de dochtervennootschap tot het belastbare inkomen van de moedervennootschap gerekend. Ook de vennootschapstax die
bij de dochtermaatschappij heeft gedrukt op de winst die als dividend is uitgekeerd, wordt
tot de winst van de moedervennootschap gerekend; anders gezegd, het dividend wordt gebruteerd. De moedervennootschap mag vervolgens de vennootschapstax die de dochtervennootschap verschuldigd is, verrekenen met de door zichzelf verschuldigde vennootschapstax.
Cijfervoorbeeld
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Eliminatie onderlinge transacties
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Geconsolideerde winst voor belasting
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Vennootschapstax dochtervennootschap (30%)

-300

Nettowinst dochtervennootschap
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Dividenduitkering

700

Enkelvoudige winst moedervennootschap
Bij dividend dochtervennootschap
Bij door de dochtervennootschap voldane belasting
Belastbare winst moedervennootschap
Vennootschapstax moedervennootschap (30%)
Geconsolideerde winst voor belasting

1.000
700
300
2.000
-600
1.500

Vennootschapstax moedervennootschap

-600

Vennootschapstax dochtervennootschap

-300

Verrekening voor door dochtermaatschappij betaalde belasting

300

Geconsolideerde nettowinst

900a

a

Het verschil met de uitkomst van het voorbeeld bij fiscale imputatie valt te verklaren
uit het feit dat in het voorbeeld bij fiscale imputatie het resultaat op onderlinge transacties wel bij bij verrekening niet gelimieerd wordt.

Een verrekeningssysteem lijkt enigszins op fiscale imputatie. Het verschil tussen een verrekeningssysteem en fiscale imputatie zit in de timing. Wordt bij fiscale imputatie het resultaat van de dochtervennootschap toegerekend aan de moedervennootschap wanneer
de dochtervennootschap het behaald heeft, bij een verrekeningssysteem vindt deze toerekening pas plaats wanneer en voorzover de dochtervennootschap het resultaat uitgekeerd
heeft.

273 Arnold & Dibout 2001, p. 39-40. Weber 2003, p. 131-132.
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In de praktijk wordt de verrekening voor de moedervennootschap vaak gemaximeerd, namelijk tot de vennootschapstax die de moedervennootschap zelf verschuldigd is over het
brutodividend. Anders gezegd, de verrekening is vaak een beperkte verrekening (zie § 1.4
en § 4.2). In binnenlandse verhoudingen maakt dat meestal niet veel verschil; in geval van
een buitenlandse dochtervennootschap wel indien de vennootschapstax in het land van
vestiging van de dochtervennootschap hoger is.
Binnen een verrekeningssysteem is het mogelijk om ook bij vermogenswinsten een verrekening te geven. Deze verrekening is dan gelijk aan de verrekening die zou zijn verkregen indien voorafgaand aan de overdracht van de aandelen de dochtervennootschap al
haar winstreserves als dividend zou hebben uitgekeerd.
Verrekeningssystemen worden in de praktijk veel gebruikt. In de Verenigde Staten is een
verrekeningssysteem het algemene systeem voor voorkoming cumulatie van vennootschapstax voor buitenlandse dochtervennootschappen. Het systeem voorziet in een beperkte verrekening en uitsluitend bij dividenden.274 In Spanje is het ook het algemene systeem in binnenlandse verhoudingen. Het systeem voorziet in Spanje ook in een verrekening bij vermogenswinsten.275 Ook in buitenlandse verhoudingen hanteert Spanje een
verrekeningssysteem, een beperkte verrekening, maar als aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan is er de facto sprake van een vrijstellingssysteem in buitenlandse verhoudingen.276 Duitsland hanteerde lange tijd een verrekeningssysteem, maar heeft dat in
2001 verlaten.277 In Nederland wordt een verrekeningssysteem niet gebruikt in deelnemingssituaties.
5.5.2

Worden de doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 bereikt en past het systeem
binnen het karakter van vennootschapstax?

Verrekeningssystemen voldoen niet goed aan alle voorwaarden van hoofdstuk 3 en 4 voor
een algemeen systeem.
Verrekeningssystemen passen wel goed binnen het karakter van vennootschapstax. Immers, elke vennootschap wordt zelfstandig in de heffing betrokken.
Een belangrijke doelstelling is dat het systeem zowel bij een groter als bij een klein belang
kan worden toegepast. Om praktische redenen zijn verrekeningssystemen relatief lastig
toepasbaar indien de moedervennootschap een kleiner belang in de dochtervennootschap
heeft. Een andere doelstelling is dat bij buitenlandse dochtervennootschappen, behalve
bij bepaalde taxhavendochters, kapitaalimportneutraliteit bereikt wordt. In grensoverschrijdende situaties wordt geen kapitaalimportneutraliteit bereikt, maar kapitaalexportneutraliteit of wordt een beperkte verrekening gegeven.
Een verrekeningssysteem voldoet niet als systeem voor fiscale toerekening van activa, passiva en resultaat van een dochtervennootschap aan een moedervennootschap met een
controlerend belang. Het systeem leidt niet tot een dergelijke toerekening, omdat winstuitkeringen door de dochtervennootschap (lang) uitgesteld kunnen worden.
Een verrekeningssysteem voldoet ook niet aan alle voorwaarden als systeem voor taxhavendochters. Verrekeningssystemen creëren immers geen kapitaalexportneutraliteit in
die gevallen waar dat gewenst is, namelijk bij investeringen via laag belaste dochtervennootschappen die niet wezenlijk participeren in de economie van de staat waar ze geves-

274
275
276
277
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Artikel 28, lid 5, LIS. Zie bijlage C, § 3.1.
Artikel 20bis LIS. Zie bijlage C, § 3.1.
Zie bijlage A, § 3.1.
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tigd zijn (zie § 4.4). Want zolang een laag belaste dochtervennootschap geen winst uitkeert, wordt het verschil tussen de bronstaat en de woonstaat niet geheven in de woonstaat; er is dus uitstel van (een gedeelte van de) heffing in vergelijking met een
binnenlandse investering. Dat is de reden waarom Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten zogenoemde CFC-regels hebben.278
5.5.3

Praktische toepasbaarheid

Ook verrekeningssystemen zijn praktisch lastig toepasbaar. Allereerst wijs ik erop dat bij
verrekeningssystemen net zoals bij fiscale consolidatie en fiscale imputatie het noodzakelijk is gedetailleerde informatie te hebben over de samenstelling van het resultaat en de
activa en passiva van de dochtervennootschap. Dit omdat anders bijzondere regelingen,
vrijstellingen, aftrekverboden enzovoorts niet (goed) kunnen worden toegepast. Kleine
aandeelhouders zullen vaak niet of slechts met veel moeite over deze gegevens kunnen
beschikken.
Tussen het moment waarop de dochtervennootschap belasting betaalt en het moment
waarop de moedervennootschap een verrekening krijgt, kan geruime tijd verstrijken. Ook
dit maakt het moeilijker de relevante informatie beschikbaar te hebben bij het vaststellen
van de verrekening. Zeker indien het aandeelhoudersbestand bestaat uit geregeld wisselende kleine aandeelhouders. Bijvoorbeeld bij een beursgenoteerde vennootschap is het
vrijwel onmogelijk om al deze omstandigheden te kennen bij het vaststellen van de verrekening.
Een andere reden waarom verrekeningssystemen lastig toepasbaar zijn, is dat de winst
van een dochtervennootschap (gedeeltelijk) kan bestaan uit dividenden van kleindochtervennootschappen. En de winst van die kleindochtervennootschappen kunnen op hun
beurt weer (gedeeltelijk) bestaan uit dividenden van achterkleindochtervennootschappen. Dit vergroot de kans dat relevante informatie niet beschikbaar is bij de moedervennootschap en de belastingdienst die verantwoordelijk is voor deze moedervennootschap.
Een manier om een verrekeningssysteem eenvoudiger toepasbaar te maken, is het opnemen van een forfaitaire verrekening. Bij een forfaitaire verrekening wordt de onderliggende vennootschapstax geacht een bepaald percentage van het nettodividend te zijn geweest. Dit percentage zou gekoppeld kunnen worden aan het nominale standaardtarief
van de staat waar de dochtervennootschap gevestigd is. Weliswaar voorkomt een dergelijke forfaitaire verrekening niet altijd volledig cumulatie van vennootschapstax, in de praktijk zal het verschil tussen een dergelijke forfaitaire verrekening en een exact berekende
verrekening veelal relatief onbelangrijk zijn. Spanje heeft in binnenlandse verhoudingen
een min of meer forfaitaire verrekening.279
Een forfaitaire verrekening kan gelden als de wettelijk voorgeschreven verrekening. Een
dergelijke vaste forfaitaire verrekening heeft eigenlijk veel weg van een (gedeeltelijke) objectvrijstelling (zie § 5.6). Een forfaitaire verrekening kan ook gelden als bewijsvermoeden
met de mogelijkheid tot tegenbewijs. Een forfaitaire verrekening als bewijsvermoeden
past beter binnen een verrekeningssysteem, want het biedt de mogelijk om wel een exacte verrekening te krijgen.
Een verrekeningssysteem met een forfaitaire verrekening als bewijsvermoeden zal in de
praktijk veel beter bij minderheidsaandeelhouders toepasbaar zijn dan fiscale imputatie
of fiscale consolidatie. In dergelijke gevallen is relatief weinig informatie over en van de
278 Abrams & Doernberg 1999, p. 4-175. Carreño 1998, p. 2051-2052. McDaniel & Ault 1998, p. 109110.
279 Zie bijlage C, § 3.2.
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dochtervennootschap noodzakelijk om de verrekening te berekenen; veel minder informatie dan noodzakelijk bij fiscale consolidatie of fiscale imputatie.
5.5.4

Meningen in de literatuur

Het feit dat een verrekeningssysteem in de praktijk zo lastig is toe te passen, is een van de
redenen geweest waarom Duitsland per 2001 het oude verrekeningssysteem vervangen
heeft door een objectvrijstellingsmethode.280 Duitse auteurs hebben bij herhaling gewezen op de complexe regelgeving en lastige praktische toepassing van een verrekeningssysteem, zoals Weirich en Jäger & Lang.281 Ook niet-Duitse auteurs hebben hierop gewezen,
bijvoorbeeld Adams & Whalley, Bouwman, Van der Geld en Harris.282
Musgrave heeft zich altijd een sterk pleitbezorgster getoond voor een verrekeningssysteem.283 Zij deed dit echter vanuit haar overtuiging dat aan kapitaalexportneutraliteit de
voorkeur moet worden gegeven boven kapitaalimportneutraliteit. Ook andere auteurs,
bijvoorbeeld Devereux & Pearson en Rousslang hebben zich in dezelfde zin uitgesproken.284 In § 4.3 heb ik echter verdedigd waarom mijn voorkeur in het algemeen naar kapitaalimportneutraliteit uitgaat. Ik deel dus de mening van genoemde auteurs niet.
Hafkenscheid, De Hosson en Weber zien allen een verrekeningssysteem als een (goede)
oplossing voor de bestrijding van ongewenste belastingontwijking via ‘taxhavenvennootschappen’.285 Ik deel deze mening, zoals al gebleken is in § 4.4, met dien verstande dat ik
fiscale imputatie voor dergelijke situaties als een beter systeem zie. Ik ga in § 5.8.3 hier
verder op in.
Diverse auteurs hebben het verrekeningssysteem afgewezen omdat zij voorstanders zijn
van kapitaalimportneutraliteit als uitgangspunt bij grensoverschrijdende situaties, bijvoorbeeld Den Boer, Christiaanse, Juch en Vlaanderen.286
5.6

SU B J E C T VR IJ S TE L L IN G V O O R H O UD S TE R VE N N O O TS C H A P P E N

5.6.1

Beschrijving van het systeem

In dit systeem worden vennootschappen die aan bepaalde voorwaarden voldoen aangemerkt als vrijgestelde houdstervennootschappen. Alle inkomsten en vermogenswinsten
van deze houdstervennootschappen zijn vrijgesteld.

280 Kommision zur Reform Unternehmensbesteuerung 1999, Teil II § II. Wolf 2002, p. 5.
281 Jäger & Lang 2000, p. 750. Weirich 1989, p. 1 e.v.
282 Adams & Whalley 1977, p. 74. Bouwman 2002, p. 344. Van der Geld 1990, p. 196. Harris 1996, p.
127.
283 Musgrave 1963, p. 36.
284 Devereux & Pearson 1989, p. 16-24. Rousslang 2000, p. 590-591 en 596.
285 Hafkenscheid 1994, p. 22-26. De Hosson 1977, p. 880-885. Weber 2003, p. 130.
286 Den Boer 1975, p. 28. Christiaanse 1975-I, p. 17 en 46. Juch 1974, p. 18 en 272-274. Vlaanderen
2002, p. 1098-1100.
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Cijfervoorbeeld
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000a

Eliminatie onderlinge transacties
Geconsolideerde winst voor belasting

-500
1.500

Berekening geconsolideerde nettowinst
Brutowinst dochtervennootschap

1.000

Vennootschapstax dochtervennootschap

-300

Nettowinst dochtervennootschap

700

Geconsolideerde winst voor belasting

1.500

Vennootschapstax moedervennootschap

0

Vennootschapstax dochtervennootschap

-300

Geconsolideerde nettowinst
a

1.200

Een pure houdstervennootschap heeft uiteraard geen eigen enkelvoudige winst. Echter,
een subjectvrijstelling voor houdstervennootschappen hoeft niet beperkt te zijn tot pure houdstervennootschappen, maar zou in theorie ook van toepassing kunnen zijn op
houdstervennootschappen met overige inkomsten. Omwille van de vergelijkbaarheid
van het voorbeeld is ervoor gekozen om een houdstervennootschap met ook overige inkomsten te nemen.

Dit systeem wordt gebruikt in twee van de vier onderzochte staten. In Spanje zijn bepaalde vennootschappen onderworpen aan een tarief van 1%, vooral beleggingsfondsen waaronder durfkapitaalfondsen.287 Men zou kunnen zeggen dat het systeem ook in Nederland
wordt toegepast voor fiscale beleggingsinstellingen. Dit regime houdt in dat onder voorwaarden een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling onderworpen is aan een tarief van
0%. Echter, een van de voorwaarden is dat binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de gehele fiscale winst als dividend wordt uitgekeerd en daarom kan het regime van
fiscale beleggingsinstellingen naar mijn mening beter getypeerd worden als dividendaftrekstelsel (zie § 5.8).288
5.6.2

Worden de doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 bereikt en past het systeem
binnen het karakter van vennootschapstax?

De doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 worden niet afdoende bereikt met een subjectvrijstelling voor houdstervennootschappen, noch als algemeen systeem, noch als systeem
voor fiscale toerekening, noch als systeem voor taxhavendochters. Een belangrijke doelstelling is dat het systeem openstaat voor alle belastingplichtigen. Dat is bij een subjectvrijstelling voor houdstervennootschappen niet het geval. Het is praktisch gesproken onvermijdelijk dat vele vennootschappen die aandelen houden in andere vennootschappen,
niet aan alle voorwaarden voldoen om als vrijgestelde houdstervennootschap aangemerkt
te worden. Zou namelijk de enige voorwaarde om als vrijgestelde houdstervennootschap
te worden aangemerkt het houden van aandelen in één of meer andere vennootschappen
zijn, dan zou elke vennootschap ten minste een aandeel gaan houden en zodoende vrijgesteld zijn van vennootschapstax. Additionele (strengere) voorwaarden zullen daarom
noodzakelijk zijn. Echter, niet alle vennootschappen die aandelen houden zullen dan aan
die additionele voorwaarden voldoen. Het gevolg is dat vele moedervennootschappen het
systeem niet kunnen toepassen.
287 Zie bijlage C, § 4.4.
288 Zie bijlage B, § 4.4.
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Een subjectvrijstelling van houdstervennootschappen past ook niet goed bij het karakter
van vennootschapstax. Het is praktisch gesproken onvermijdelijk dat een vrijgestelde
houdstervennootschap ook andere inkomsten heeft dan inkomsten uit deelnemingen. Deze inkomsten blijven onbelast, wat niet de bedoeling kan zijn.
Kortom, een subjectvrijstelling voor houdstervennootschappen is enerzijds te beperkt en
anderzijds te ruim van opzet.
5.6.3

Praktische toepasbaarheid

In de praktijk levert een systeem van subjectvrijstelling voor houdstervennootschappen
een onoplosbare tegenstrijdigheid op. Óf de regeling staat slechts open voor een te kleine
kring, óf de regeling stelt veel meer vrij dan alleen inkomsten uit dochtervennootschappen. Enerzijds, als men niet de voorwaarde stelt dat een vennootschap slechts een vrijgestelde houdstervennootschap is indien deze geen noemenswaardige andere inkomsten
heeft, dan blijft een te groot deel van de inkomsten van vennootschappen buiten de heffing. Immers, als vrijgestelde vennootschappen andere inkomsten hebben worden die ook
vrijgesteld als de vennootschap zelf subjectief is vrijgesteld. Anderzijds, als er meer voorwaarden gesteld worden dan uitsluitend dat een vennootschap aandelen houdt in een andere, dan wordt de kring van vrijgestelde vennootschappen te beperkt. Immers, vele vennootschappen die aandelen houden in andere, zullen niet aan de extra voorwaarden voldoen.
Een ander praktisch probleem is dat een vrijgestelde houdstervennootschap geen recht
heeft op verdragsbescherming onder verdragen conform het OECD Model Verdrag 19922003. In deze verdragen krijgt men slechts verdragsbescherming als inwoner en is een
vrijgestelde vennootschap geen inwoner.289 Het ontbreken van verdragsbescherming kan
leiden tot een hogere belastingdruk in andere landen dan de woonstaat van de vrijgestelde houdstervennootschap.
5.6.4

Meningen in de literatuur

Ik ben in de door mij geraadpleegde literatuur geen meningen tegengekomen omtrent de
subjectieve vrijstelling voor houdstervennootschappen als zodanig.
5.7

O B J E C TV R I J S TE L L IN G V AN D E E L N EM I N G S IN KO M S TE N

5.7.1

Beschrijving van het systeem

In dit systeem worden inkomsten, zowel dividenden als vermogenswinsten, uit aandelen
vrijgesteld voor de aandeelhouder.

289 Artikel 4, lid 1, OECD Model Verdrag 1992–2001.
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Cijfervoorbeeld
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Eliminatie onderlinge transacties

-500

Geconsolideerde winst voor belasting

1.500

Brutowinst dochtervennootschap

1.000

Vennootschapstax dochtervennootschap

-300

Nettowinst dochtervennootschap

700

Dividenduitkering

700

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Bij: dividend dochtervennootschap

700

Af: vrijgestelde dividenden

-700

Belastbare winst moedervennootschap
Vennootschapstax moedervennootschap (30%)
Geconsolideerde winst voor belasting

1.000
300
1.500

Vennootschapstax dochtervennootschap

-300

Vennootschapstax moedervennootschap

-300

Geconsolideerde nettowinst

900

Het objectvrijstellingssysteem wordt van oudsher gebruikt in Nederland als algemeen systeem.290 Sinds enkele jaren gebruiken ook Duitsland en Spanje het objectvrijstellingssysteem. In Duitsland wordt het objectvrijstellingssysteem als algemeen systeem gehanteerd.291 In Spanje wordt formeel voor buitenlandse dochtervennootschappen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een verrekeningssysteem gebruikt. Echter, zowel bij
dividenden als vermogenswinsten is in die gevallen de verrekening exact gelijk aan de verschuldigde Spaanse belasting, zodat er de facto een vrijstelling wordt gegeven.292 In de
Verenigde Staten wordt de vrijstellingsmethode gehanteerd voor binnenlandse dochtervennootschappen. Overigens wordt deze vrijstelling verleend door middel van een recht
op aftrek ter grootte van (een deel van) het van een dochtervennootschap ontvangen dividend.293
5.7.2

Worden de doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 bereikt en past het systeem
binnen het karakter van vennootschapstax?

Objectvrijstelling voldoet goed als algemeen systeem. De belangrijkste doelstellingen van
hoofdstuk 3 en 4 worden bereikt.
Een objectvrijstellingssysteem past binnen het karakter van vennootschapstax. Immers,
er worden geen vennootschappen vrijgesteld en alle enkelvoudige winst wordt belast.
Bij een objectvrijstellingssysteem is er zowel voorkoming van cumulatie van vennootschapstax bij dividenden als bij vermogenswinsten. Een objectvrijstellingssysteem kan
ook eenvoudig bij minderheidsaandeelhouders worden toegepast. Een objectvrijstellingssysteem staat open voor alle soorten belastingplichtigen. Een objectvrijstellingssysteem
290
291
292
293

Artikel 13 VPB. Zie bijlage B, § 2.1.
Artikelen 8a en 8b KStG. Zie bijlage A, § 2.1.
Artikel 20bis LIS. Zie bijlage C, § 2.1.
Artikel 243 IRC. Zie bijlage D, § 2.1.
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kan bij zowel binnenlandse als buitenlandse dochtervennootschappen gebruikt worden.
Met een objectvrijstellingsmethode wordt kapitaalimportneutraliteit bereikt in grensoverschrijdende situaties.
Objectvrijstelling voldoet niet als systeem voor fiscale toerekening. Er is geen mogelijkheid van directe toerekening van activa, passiva en resultaten van een dochtervennootschap aan een controlerende moedervennootschap. Immers, bij de moedervennootschap
wordt nu juist niets belast.
Objectvrijstelling voldoet ook niet als systeem voor taxhavendochters. Er is geen kapitaalexportneutraliteit in die grensoverschrijdende situaties waarin dat nodig is. Immers, door
de vrijstelling bij de moedervennootschap beperkt de belastingheffing zich tot de lagere
heffing van de bronstaat.
5.7.3

Praktische toepassing

Een groot voordeel van een objectvrijstellingssysteem is dat deze relatief eenvoudig toe te
passen is. Bij de dochtervennootschap hoeft niets te gebeuren bij de moedervennootschap
moeten voorwaarden gesteld worden om vast te stellen welk deel van haar resultaat is vrijgesteld. Deze voorwaarden kunnen relatief eenvoudig toe te passen zijn. In dit verband
wijs ik erop dat in de meer dan dertig jaar dat Nederland het objectvrijstellingssysteem
hanteert, er relatief weinig zaken aan de Hoge Raad zijn voorgelegd over de vraag of de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is op dividenden en vermogenswinsten. De meeste
voorgelegde zaken betroffen bovendien deelnemingen kleiner dan 5% waarvoor strengere
voorwaarden gelden voor toepassingen van de deelnemingsvrijstelling en vrij specifieke
situaties, zoals earn out-regelingen, verandering van omstandigheden gedurende de houdsterperiode en dergelijke. De jurisprudentie betreft nauwelijks zaken aangaande de kernvoorwaarden.294 In mijn eigen praktijk als belastingadviseur heb ik ervaren dat in een
overgrote meerderheid van de gevallen de vraag of en waarop de deelnemingsvrijstelling
van toepassing was, eenvoudig te beantwoorden was en leidde deze vraag tot weinig discussies met de belastingdienst leidde.
5.7.4

Meningen in de literatuur

Het objectvrijstellingssysteem wordt uiteraard verdedigd door hen die streven naar kapitaalimportneutraliteit als algemeen uitgangspunt in grensoverschrijdende situaties, bijvoorbeeld Den Boer, Christiaanse, Juch en Vlaanderen.295
Omdat Musgrave een voorstander is van kapitaalexportneutraliteit, wijst zij om die reden
de vrijstellingsmethode af voor buitenlandse dochtervennootschappen.296
Harris en Knechtle erkennen dat een objectvrijstellingssysteem het meest eenvoudig toe
te passen systeem is.297

294 Zie bijlage B, § 2.1 en § 3.1.
295 Den Boer 1975, p. 28. Christiaanse 1975-I, p. 17 en 46. Juch 1974, p. 18 en 272-274. Vlaanderen
2002, p. 1098-1100.
296 Musgrave 1963, p. 36.
297 Harris 1996, p. 127 en 473. Knechtle 1979, p. 76-78.

124

Soorten systemen ter voorkoming van cumulatie van belasting in deelnemingssituaties

FWR_Snel.book Page 125 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

5.8

A FT R E K B A A R D IV I DE N D

5.8.1

Beschrijving van het systeem

In dit systeem worden dividenden in aftrek gelaten. Daardoor zijn de dividenden afkomstig van winsten die effectief niet bij de dochtervennootschap belast zijn geweest. De aftrekbare dividenden kunnen vervolgens vol bij de aandeelhouder belast worden zonder
dat cumulatie van vennootschapstax optreedt.
Cijfervoorbeeld
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting

1.000

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Eliminatie onderlinge transacties

-500

Geconsolideerde winst voor belasting

1.500

Brutowinst dochtervennootschap

1.000

Af: dividenduitkering

-1.000

Belastbare winst dochtervennootschap

0

Vennootschapstax dochtervennootschap

0

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Bij: dividend dochtervennootschap

1.000

Belastbare winst moedervennootschap

2.000

Vennootschapstax moedervennootschap
Geconsolideerde winst voor belasting

-600
1.500

Vennootschapstax moedervennootschap

-600

Vennootschapstax dochtervennootschap

0

Geconsolideerde nettowinst

900

In de literatuur worden verschillende vormen van dividendaftrekstelsels onderscheiden.
Ten eerste de vorm waarbij alle feitelijk uitgekeerde dividenden volledig aftrekbaar zijn.
Ten tweede de vorm waarbij feitelijk uitgekeerde dividenden aftrekbaar zijn tot de grens
van een zeker percentage (gebaseerd op de interestvoet) van het eigen vermogen; het
meerdere is niet aftrekbaar en dit wordt wel aangeduid als de aftrek van ‘primair dividend’.
Ten slotte een systeem waarbij ongeacht de feitelijk uitgekeerde dividenden jaarlijks een
zeker percentage (gebaseerd op de interestvoet) van het eigen vermogen aftrekbaar is (als
een forfaitaire vergoeding voor de verstrekkers van eigen vermogen); dit wordt wel aangeduid als de aftrek van ‘primair rendement’.298 Alleen als de feitelijk uitgekeerde dividenden volledig aftrekbaar zijn, vindt er geen cumulatie van vennootschapstax plaats; aftrek van primair dividend of primair rendement leidt dus niet altijd tot voorkoming van
cumulatie van vennootschapstax in deelnemingssituaties.
Dividendaftrekstelsels trachten eigen vermogen fiscaal gelijk te behandelen met vreemd
vermogen. Aftrek van alle dividenden, aftrek primair dividend en aftrek primair rendement kunnen worden onderscheiden omdat er meerdere opvattingen mogelijk zijn over
wat als ‘kosten van eigen vermogen’ moet worden aangemerkt.

298 Van der Geld 1990, p. 6-9.
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Aftrek van alle dividenden verandert het karakter van vennootschapstax; de belasting
wordt dan feitelijk een voorheffing van de heffing van (inkomsten)belasting van de aandeelhouders van de vennootschap. Ook aftrek van primair rendement en aftrek van primair dividend veranderen het karakter van vennootschapstax, vennootschapstax verandert dan tot een heffing over ‘overrendement’: het hogere rendement dat bij succes wordt
behaald door verstrekkers van eigen vermogen en de premie vormt voor het door hen gelopen risico.
Een dividendaftrekstelsel vertoont overeenkomsten met een resultaatoverdrachtsysteem
(zie § 5.3). Een belangrijk verschil is dat bij een resultaatoverdrachtsysteem er een overeenkomst aan de aftrekbare overdracht ten grondslag ligt en bij een dividendaftrekstelsel
niet. Een ander verschil is dat bij een resultaatoverdrachtsysteem in beginsel het gehele
resultaat overgaat en bij een dividendaftrekstelsel alleen een nader bepaald deel.
De Verenigde Staten kennen een dividendaftrekstelsel, namelijk voor Ral Estate Investment Trusts en Regulated Investment Companies.299 Duitsland kende een soort dividendaftrekstelsel; uitgekeerde winsten werden belast tegen een lager tarief dan ingehouden
winsten. Het effect daarvan is hetzelfde als een gedeeltelijke aftrek van dividenden.300 Nederland kent een soort dividendaftrekstelsel als fiscale faciliteit voor beleggingsinstellingen. Beleggingsinstellingen zijn onderworpen aan een tarief van 0% indien ze aan verschillende voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat ze jaarlijks hun gehele fiscale winst uitkeren.301
5.8.2

Worden de doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 bereikt en past het systeem
binnen het karakter van vennootschapstax?

Niet alle doelstellingen van hoofdstuk 3 en 4 voor een algemeen systeem worden bereikt.
Een dividendaftrekstelsel past niet goed bij het karakter van vennootschapstax. De facto
komt een dividendaftrekstelsel neer op een voorheffing op ingehouden winst en/of een
‘overwinst’belasting (als slechts een gedeelte van het dividend aftrekbaar is). Een dergelijke heffing is een ander soort heffing dan vennootschapstax. Bij een dividendaftrekstelsel
staat de overheid voor de taak dat dividend te belasten bij de aandeelhouders. Vooral wanneer deze in het buitenland gevestigd zijn of wanneer, zoals bij een beursgenoteerde vennootschap, de aandeelhouders niet bekend zijn bij de vennootschap, is de enige mogelijkheid het heffen van een (hoge) bronbelasting.
Een belangrijke doelstelling is dat het systeem zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse
dochtervennootschappen werkt en een dividendaftrekstelsel werkt niet bij een buitenlandse dochtervennootschap. Immers, de woonstaat van de moedervennootschap kan
niet unilateraal bewerkstelligen dat de dividenden van een buitenlandse dochtervennootschap in haar woonstaat aftrekbaar zijn. Een andere doelstelling is dat resultaat, activa en
passiva van een dochtervennootschap fiscaal worden toegerekend aan een controlerende
moedervennootschap. Ook deze doelstelling wordt niet direct gerealiseerd, immers pas
bij een dividenduitkering wordt er iets bij de moedervennootschap in aanmerking genomen en niet eerder.
Een dividendaftrekstelsel bereikt wel de belangrijkste doelstellingen in binnenlandse verhoudingen. In alle binnenlandse situaties wordt voorkoming van cumulatie van vennootschapstax bereikt, voorzover het dividend aftrekbaar is. Bij zowel vermogenswinsten als
dividenden wordt cumulatie van vennootschapstax voorkomen, omdat effectief de doch299 Zie bijlage D, § 4.4.
300 Zie bijlage A, § 1.
301 Artikel 28, lid 2 onder b, VPB juncto artikel 2 Besluit beleggingsinstellingen. Zie bijlage B, § 3.2.
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tervennootschap geen vennootschapstax betaalt. Uiteindelijk zal alle winst uitgekeerd
worden, het laatste stukje als liquidatie-uitkering bij ontbinding van de vennootschap.
Een dividendaftrekstelsel is niet geschikt als systeem voor fiscale toerekening van activa
en passiva van een dochtervennootschap aan een controlerende aandeelhouder. Onder
andere omdat in beginsel alleen uitgekeerde dividenden bij de moedervennootschap belast worden en omdat verliezen bij de dochtervennootschap blijven.
Een dividendaftrekstelsel bereikt ook niet alle doelstellingen voor investeringen in taxhavendochters. Onder andere omdat geen kapitaalexportneutraliteit bereikt wordt doordat
niet-uitgekeerde winst van de dochtervennootschap niet bij de moedervennootschap belast kan worden en omdat cumulatie van vennootschapstax niet voorkomen wordt.
Een voordeel van een dividendaftrekstelsel is dat zo’n stelsel cumulatie van personentax
en vennootschapstax voorkomt. Daarmee samenhangend wordt het verschil in fiscale behandeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, dat in een klassiek stelsel bestaat,
opgeheven; zowel rente als dividend is in de vennootschapstax aftrekbaar en in de personentax belast in een dividendaftrekstelsel.
5.8.3

Praktische toepassing

Een dividendaftrekstelsel is enerzijds praktisch eenvoudig toepasbaar wat betreft de dochtermaatschappij. Wat aftrekbaar is, zal meestal vrij eenvoudig vast te stellen zijn.
Anderzijds is een dividendaftrekstelsel moeilijk toepasbaar als het gaat om het belasten
van het dividenden bij de aandeelhouders, vooral bij buitenlandse aandeelhouders. Heffing bij de aandeelhouders zelf is lastig; dat is nu juist de reden waarom vennootschapstax
gerechtvaardigd is (zie § 2.5).
De mogelijkheid tot heffing van (bron)belasting op dividenden wordt vooral in grensoverschrijdende situaties sterk beperkt door belastingverdragen.302 Binnen de EU wordt de
mogelijkheid tot heffing over dividenden ook nog beperkt door de Moeder-dochter-richtlijn.303 Verder zouden buitenlandse aandeelhouders de hoge bronheffing kunnen trachten te ontlopen door aandelen kort voor de dividenduitkering te verkopen aan inwoners
van de staat waar de vennootschap is gevestigd. Uiteraard kan deze staat daar weer maatregelen tegen nemen, maar die zullen niet altijd effectief zijn.

302 Artikel 10, lid 2, OECD Model Verdrag 1992–2003, voorzover van belang:
‘..., such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the
dividends is a resident (...) but (...) the tax so charged shall not exceed: a. 5 percent if (...); b. 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.’
Een heffing van ten hoogste 15% is fors lager dan de huidige tarieven vennootschapstax in de vier
onderzochte staten en de meeste OECD-lidstaten; zie KPMG 2004.
303 Richtlijn nr. 90/435/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochtermaatschappijen uit verschillende lidstaten. Artikel 5, lid 1, van deze richtlijn verbiedt een bronheffing op
dividenden in de lidstaat waar de dochtervennootschap gevestigd is indien de moedervennootschap is gevestigd in een andere lidstaat en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Uit het arrest van
het HvJ EG van 4 oktober 2001 in zaak C-294/99 (‘Athinaïki’), gepubliceerd Jurispr. 2001, p. I-6797,
wordt duidelijk dat elke vorm van belastingheffing in de bronstaat gekoppeld aan de betaling en
de omvang van een dividend zou gelden als bronheffing in de zin van artikel 5, lid 1, van de bedoelde richtlijn. Overigens kan de vraag gesteld worden of de in dat arrest geformuleerde regel
slechts geldt voor heffing bovenop de gewone vennootschapstax van een staat en niet geldt in geval van een ‘gewone vennootschapstax’ die pas verschuldigd wordt op het tijdstip van winstuitkering en niet op het tijdstip van winstgenieting, zoals de vroegere Nederlandse Dividend- en tantièmebelasting.

Soorten systemen ter voorkoming van cumulatie van belasting in deelnemingssituaties

127

FWR_Snel.book Page 128 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

Het voorgaande probleem van belastingvrijheid voor buitenlandse aandeelhouders kan
niet goed worden opgelost door dividenden aan buitenlandse aandeelhouders als niet-aftrekbaar aan te merken.
Ten eerste niet omdat non-discriminatiebepalingen in de bilaterale belastingverdragen304
en de bepalingen inzake vrij verkeer van kapitaal in het EG-Verdrag305 een dergelijk onderscheid verbieden.
Ten tweede zullen beursgenoteerde vennootschappen en andere vennootschappen met
toonderaandelen veelal niet op de hoogte zijn welke aandeelhouders in het buitenland
zijn gevestigd. Een dividendaftrekstelsel zou voor hen niet goed mogelijk zijn.
Ten derde geldt ook hier dat buitenlandse aandeelhouders hun aandelen kort voor de dividenduitkering kunnen verkopen aan inwoners van de staat waar de vennootschap is gevestigd.
Overigens, de hiervoor genoemde praktische bezwaren laten zich in theorie goed oplossen.
De praktische bezwaren komen voort uit de algemeen gangbare regels voor verdeling van internationale heffingsbevoegdheden, gebaseerd op de algemeen gangbare heffingstechnieken.
Deze praktische bezwaren vloeien dus niet voort uit een dividendaftrekstelsel als zodanig.
Een dividendaftrekstelsel is verder moeilijk toe te passen als een vennootschap, bijvoorbeeld vanwege een vaste inrichting, voor een deel van haar resultaat in een andere staat
in de heffing wordt betrokken. Een vaste inrichting is geen lichaam en heeft geen afgescheiden vermogen.
5.8.4

Meningen in de literatuur

Christiaanse merkte op dat het Nederlandse parlement bij de belastingherziening van
1892 een dividendaftrekstelsel als onwenselijk zag vanwege de belastingvrijdom van buitenlandse aandeelhouders. Deze konden onder de toenmalige wetsvoorstellen niet in de
Nederlandse heffing worden betrokken voor de dividenden.306
Schendstok zag de belastingvrijdom voor buitenlandse aandeelhouders van vennootschappen als een doorslaggevend bezwaar tegen een dividendaftrekstelsel.307
Van der Geld noemt de belastingvrijdom voor buitenlandse aandeelhouders niet in zijn
dissertatie. Hij ziet een dividendaftrekstelsel als een geïntegreerd stelsel (integratie personentax en vennootschapstax), met als voordeel ten opzichte van een klassiek stelsel met
een zelfstandige vennootschapstax dat het onderscheid in fiscale behandeling tussen eigen en vreemd vermogen verdwijnt.308
Michielse zag serieuze problemen bij het betrekken van buitenlandse aandeelhouders in
de heffing, door middel van een hoge bronheffing of het niet in aftrek laten van dividenden aan buitenlandse aandeelhouders.309 Ook Michielse ziet een dividendaftreksel als een
methode om het (ongewenste) verschil in fiscale behandeling tussen eigen vermogen en
vreemd vermogen op te lossen.310

304 Artikel 24, lid 5, OECD Model Verdrag 1992–2003:
‘Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation (...) which is other or more burdensome than the
taxation (...) to which other enterprises in the first-mentioned State are or may be subjected to.’
305 Artikel 12 respectievelijk 56 EG.
306 Christiaanse 1962, p. 20-23.
307 Schendstok 1966, p. 13.
308 Van der Geld 1990, p. 6-8.
309 Michielse 1994, p. 276-277.
310 Michielse 1994, p. 270 e.v.
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Harris ziet als voordeel van een dividendaftrekstelsel dat het redelijk eenvoudig toepasbaar is.311 Een ander voordeel dat hij ziet, is dat de onzekerheid omtrent de afwenteling
van vennootschapstax wordt weggenomen.312 Harris merkt echter wel op dat dividend
geen consumptie door de vennootschap is en evenmin een sparen van geld door de vennootschap kan zijn. Dividend kan daarom niets anders zijn dan een uitgave ten dienste
van de onderneming en daarom is aftrekbaarheid theoretisch te verdedigen.313
5.9

A FW EG IN G E N E N K E UZ E

5.9.1

Inleiding

In de volgende paragrafen zal ik beoordelen welk van de boven beschreven systemen het
meest geschikt is als (1) het algemene systeem; (2) een systeem waarbij in binnenlandse
situaties resultaat, activa en passiva van een dochtervennootschap worden toegerekend
aan een controlerende moedervennootschap; en (3) een systeem voor laag belaste buitenlandse dochtervennootschappen die niet wezenlijk deelnemen aan de economie van de
staat waar ze gevestigd zijn.
Omwille van de overzichtelijkheid zal ik niet in de volgende paragrafen maar elders in dit
proefschrift aandacht besteden aan de vraag waar exact de grens moet komen te liggen
waarbij een van de drie regimes wel of niet van toepassing is. De grens tussen het algemene regime en het regime voor taxhavendochters behandelde ik al kort in § 4.5 en behandel
ik verder in § 6.13.
5.9.2

Het algemene systeem

Als algemeen systeem heb ik een duidelijke voorkeur voor het objectvrijstellingssysteem
van § 5.7.
Zoals opgemerkt in § 5.7.2 voldoet dit systeem aan alle voorwaarden van hoofdstuk 3 en
4 voor toepassing als algemeen systeem. Geen van de andere systemen voldoet zo goed
aan de voorwaarden van hoofdstuk 3 en 4. Fiscale consolidatie, resultaatoverdracht en fiscale toerekening zijn niet goed toepasbaar bij kleinere aandeelhouders en bereiken geen
kapitaalimportneutraliteit bij buitenlandse dochtervennootschappen (zie § 5.2.2, § 5.3.2
en § 5.4.2). Verrekeningssystemen bereiken geen kapitaalimportneutraliteit bij buitenlandse dochtervennootschappen (zie § 5.5.2). Een subjectvrijstelling van houdstervennootschappen bereikt in veel gevallen geen voorkoming van cumulatie van vennootschapstax
(zie § 5.6.2). Aftrekbaar dividend bereikt geen voorkoming van cumulatie van vennootschapstax bij buitenlandse dochtervennootschappen (zie § 5.8.2).
Zoals opgemerkt in § 5.7.2 past een objectvrijstellingssysteem goed binnen het karakter
van vennootschapstax. Fiscale consolidatie, resultaatoverdracht een subjectvrijstelling
voor houdstervennootschappen en aftrekbaar dividend passen niet goed binnen het karakter van vennootschapstax (zie § 5.2.2, § 5.3.2, § 5.6.2 en § 5.8.2).
Zoals opgemerkt in § 5.6.3 is een objectvrijstellingssysteem relatief eenvoudig toe te passen in de praktijk. Fiscale consolidatie, resultaatoverdracht, fiscale imputatie, verrekeningssystemen en aftrekbaar dividend zijn in de praktijk lastiger toe te passen (zie § 5.2.3,
§ 5.3.3, § 5.4.3, § 5.5.3 en § 5.8.3).

311 Harris 1996, p. 128-129.
312 Harris 1996, p. 114.
313 Harris 1996, p. 119.
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Alle andere systemen scoren slechter dan een objectvrijstellingssysteem op ten minste
twee van de volgende drie punten: (1) voldoen aan voorwaarden hoofdstuk 3 en 4; (2) passen binnen karakter vennootschapstax; en (3) praktische toepasbaarheid.
In twee van de vier onderzochte staten, Duitsland en Nederland314, wordt thans het objectvrijstellingssysteem gehanteerd als algemeen systeem voor zowel binnenlandse al buitenlandse deelnemingen315 In de Verenigde Staten wordt het objectvrijstellingssysteem
gehanteerd als algemeen systeem voor binnenlandse deelnemingen. In Spanje wordt het
objectvrijstellingssysteem gehanteerd als algemeen systeem voor buitenlandse deelnemingen. Met name Nederland past reeds lang het objectvrijstellingssysteem toe en er is in
Nederland weinig oppositie tegen, noch vanuit de politiek, noch vanuit de praktijk, noch
vanuit de wetenschap. Pinto wijst erop dat er een tendens is dat staten het verrekeningssysteem vervangen door het objectvrijstellingssysteem.316 Daaruit leid ik af dat ook in de
praktijk het objectvrijstellingssysteem naar genoegen blijkt te kunnen functioneren.
5.9.3

Systeem voor toerekening in binnenlandse situaties van resultaat, activa
en passiva van een dochtervennootschap aan een controlerende
moedervennootschap

De vraag is niet alleen welk systeem het meest geschikt zou zijn, maar ook óf er een voldoende geschikt systeem denkbaar is. In § 3.5.3 concludeerde ik dat een systeem voor fiscale toerekening van activa en passiva van een dochtervennootschap aan en controlerende moedervennootschap gewenst is, indien een praktisch werkbaar systeem kan worden
ontwikkeld. Het regime zou in beginsel vrijwillig moeten zijn, maar onder omstandigheden kan een verplichte toepassing gerechtvaardigd zijn.
Zowel fiscale consolidatie als fiscale imputatie is een geschikt systeem om te komen tot
toerekening in binnenlandse situaties van resultaat, activa en passiva van een dochtervennootschap aan een controlerende moedervennootschap. Uit § 5.2 t/m § 5.8 blijkt dat alleen
in deze twee systemen een dergelijke toerekening plaatsvindt én dat aan de voorwaarden
van hoofdstuk 3 en 4 voldoet wordt én dat ze passen binnen het karakter van vennootschapstax.
Mijn voorkeur gaat uit naar fiscale imputatie. Waarom?
Fiscale imputatie heeft een aantal belangrijke voordelen.
Ten eerste past het beter bij het karakter van vennootschapstax.
Ten tweede is minder complexe regelgeving noodzakelijk vergeleken met fiscale consolidatie.
Ten derde kan fiscale imputatie ook worden toegepast in grensoverschrijdende situaties.
Ten vierde, als fiscale imputatie (verplicht) wordt toegepast in binnenlandse situaties, dan
is fiscale imputatie in grensoverschrijdende situaties (bijvoorbeeld bij tax-haven-dochters,
zie § 5.9.4) beter te rechtvaardigen. Er wordt dan immers geen of althans minder verschil
gemaakt tussen binnenlands en grensoverschrijdende situaties. Vooral bij de toets of een
bepaalde maatregel is toegestaan onder het gemmenschapsrecht is dat een belangrijk
punt.
Fiscale consolidatie heeft een duidelijk voordeel: er hoeven minder aangiften ingediend
en afgehandeld te worden.
Dit alles afwegend slaat de balans (licht) door in het voordeel van fiscale imputatie.

314 Zie bijlagen A en B.
315 Zie bijlagen A en B.
316 Pinto 2003, p. 210.
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Opvallend is dat drie van de vier onderzochte staten, Duitsland, Spanje en de Verenigde
Staten, fiscale imputatie gebruiken voor grensoverschrijdende situaties maar niet voor
binnenlandse situaties. Spanje kende ook fiscale imputatie in binnenlandse situaties,
maar heeft dat regime met ingang van 2003 beëindigd. In drie van de vier onderzochte
staten, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten, wordt voor binnenlandse situaties fiscale toerekening van activa, passiva en resultaat bereikt door fiscale consolidatie.
Naar mijn mening leent fiscale imputatie zich ook om als verplicht regime toegepast te
worden. In de praktijk zal een moedervennootschap beschikken of kunnen beschikken
over alle noodzakelijke gegevens van de dochtervennootschappen waarin ze een controlerend belang heeft. Daarom is de verplichting mijns inziens niet onredelijk bezwarend.
Voor de dochtervennootschappen zelf verandert er niets, ze blijven fiscaal zelfstandig en
deze merken (anders dan bij fiscale consolidatie) niets van de verplichte imputatie bij hun
moedervennootschap. Vennootschappen die enerzijds gecontroleerd worden door een
moedervennootschap maar anderzijds zelf een controlerend belang in een dochtervennootschap hebben, zouden vrijgesteld moeten worden van fiscale imputatie van activa,
passiva en resultaten van hun dochtervennootschappen; alleen de uiteindelijke moedervennootschap van de groep zou tot fiscale imputatie moeten overgaan.
Fiscale imputatie in bepaalde grensoverschrijdende situaties is reeds lange tijd verplicht
in de Verenigde Staten en ook al enige tijd in Duitsland en Spanje. Binnen de OECD lijkt
er zelfs een tendens gaande dat steeds meer staten een dergelijke regeling invoeren voor
taxhavendochters. Hieruit leid ik af dat een verplichting tot fiscale imputatie in de praktijk redelijk goed toe te passen is. Ook voorzien de regimes in Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten in een verplichting alle kwalificerende dochtervennootschappen op te nemen in de fiscale consolidatie (respectievelijk de Organschaft, grupo de sociedades en tax
group) als de groep opteert voor dat regime.
5.9.4

Systeem voor laag belaste buitenlandse dochtervennootschappen die niet
wezenlijk deelnemen aan de economie van de staat waar ze gevestigd zijn
(taxhavendochters)

Fiscale imputatie heeft ook hier mijn voorkeur. Waarom?
Mijn belangrijkste argument is dat een verrekeningssysteem niet leidt tot de gewenste kapitaalexportneutraliteit, omdat er geen additionele woonstaatheffing plaatsvindt zolang
de taxhavendochter geen dividend uitkeert.317
Wel denk ik dat bij minderheidsaandeelhouders fiscale imputatie alleen praktisch toepasbaar is indien gebruik wordt gemaakt van ficties, al dan niet als bewijsvermoeden. Dit
brengt een zekere verruwende onnauwkeurigheid in het systeem, wat een nadeel is van
fiscale imputatie. Bij minderheidaandeelhouders zou ook een verrekeningssysteem overwogen kunnen worden.
In drie van de vier onderzochte staten, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten, wordt
fiscale imputatie gebruikt bij investeringen in taxhavendochters indien de moedervennootschap een controlerend belang heeft. Deze staten hebben daarvoor gekozen om uitholling van hun nationale belastingbases en concurrentieverstoring tegen te gaan.318 Fiscale imputatie wordt meestal niet gebruikt bij kleinere belangen in taxhavendochters.
Praktisch gesproken is dat ook minder voor de hand liggend omdat alleen gecontroleerde

317 Musgrave 1969, p. 81 en 82. De Hosson 1977, p. 1212-1221. OECD Harmful Tax Competition rapport 1998, p. 40-42.
318 Abrams & Doernberg 1999, p. 4-175. Carreño 1998, p. 2051-2052. McDaniel & Ault 1998,
p. 109-110.
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dochtervennootschappen in taxhavens zich lenen voor fiscale planning van geldstromen
binnen een concern en omdat toepassing van fiscale imputatie bij minderheidsaandeelhouders lastig is. De genoemde drie staten hanteren voor kleinere belangen een verrekeningssysteem.
Bij fiscale imputatie worden activa, passiva en resultaat van de taxhavendochter toegerekend aan de moedervennootschap. Voorzover die activa bestaan uit aandelen in gewone
dochtervennootschappen of voorzover de taxhavendochter een onderneming drijft via
een vaste inrichting in een derde staat, kan de moedervennootschap een objectvrijstelling
toepassen op de daaruit voorkomende winsten. Verder impliceert fiscale imputatie dat de
buitenlandse vennootschapstax betaald door de taxhavendochter verrekenbaar is met de
(hogere) binnenlandse vennootschapstax van de moedervennootschap. Fiscale imputatie
zorgt derhalve voor kapitaalexportneutraliteit voor het ‘passieve inkomen’ dat de taxhavendochter verkrijgt door economische activiteiten te verrichten in een taxhaven, maar
voorzover de taxhavendochter direct (via een vaste inrichting) of indirect (via een dochtervennootschap) in derde staten moet concurreren met aldaar gevestigde ondernemingen,
wordt per saldo kapitaalimportneutraliteit bereikt. Dat laatste is in overeenstemming met
mijn conclusies in § 4.3 en § 4.4. Door fiscale imputatie wordt bovendien bij de heffing
van de moedervennootschap rekening gehouden met de door de dochtervennootschap betaalde belasting. Het ‘misbruik’ wordt door fiscale imputatie slechts bestreden indien en
voorzover het zich voordoet.
Ofschoon ik fiscale imputatie een geschikt systeem vind voor taxhavendochters, vind ik
het niet het optimale systeem voor gewone buitenlandse dochtervennootschappen. Weliswaar valt binnen fiscale imputatie ook kapitaalimportneutraliteit te bereiken indien
men het geïmputeerde inkomen (gedeeltelijk) alsnog vrijstelt omdat deze voortkomt uit
buitenlandse onderneming of vastgoed, maar fiscale imputatie is veel lastiger toepasbaar
dan de objectvrijstellingsmethode. Als men toch het inkomen uit onderneming of vastgoed wil vrijstellen om kapitaalimportneutraliteit te bereiken, dan is fiscale imputatie
een onnodige en lastige omweg. Het gegeven dat via fiscale imputatie voor sommige vormen van inkomen kapitaalexportneutraliteit bereik kan worden als dit gewenst is, is voor
mij onvoldoende om op te wegen tegen het nadeel van de lastige toepasbaarheid in geval
van gewone buitenlandse dochtervennootschappen.
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6

Enkele bijzondere problemen

6.1

IN L E ID I N G

In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan enkele bijzondere problemen. Wat bedoel
ik met bijzondere problemen? In het voorgaande hoofdstuk is – impliciet – uitgegaan van
een eenvoudige standaardsituatie: de dochtervennootschap maakt winst, deze winst komt
bij een moedervennootschap op door middel van een dividend of een vermogenswinst, deze dividenden dragen bij tot de enkelvoudige winst van de moedervennootschap en verder gebeurt er niets. De werkelijkheid is complexer. Hoe om te gaan met andere dan de
eenvoudige recht-toe-recht-aan-situaties?
In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan verschillende problemen die zich geregeld
in de praktijk kunnen voordoen, in het bijzonder indien mijn keuzes uit § 5.9 gevolgd
worden. In dit hoofdstuk wil ik onderzoeken hoe met deze problemen om te gaan in het
licht van de conclusies van de hoofdstukken 2, 3 en 4.
De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn de volgende:
– deelnemingskosten (§ 6.2);
– een dochtervennootschap die verlies lijdt (§ 6.3);
– dividenden die niet bijdragen aan de enkelvoudige winst van de moedervennootschap,
zogenoemde meegekochte dividenden (§ 6.4);
– een ander dan de juridische aandeelhouder is (gedeeltelijk) gerechtigd tot de opbrengst
van aandelen (§ 6.5);
– betalingen die voortkomen uit rechten en plichten tussen koper en verkoper van aandelen (§ 6.6);
– wijze van financiering van een dochtervennootschap door de moedervennootschap
(§ 6.7);
– deelnemingen in fiscale beleggingsinstellingen (§ 6.8);
– handel in lege vennootschappen (§ 6.9);
– sfeerovergangen (§ 6.10);
– fiscaal neutrale inbreng van activa in een dochtervennootschap (§ 6.11);
– omzetting van vaste inrichting in dochtervennootschap (§ 6.12);
– koersverschillen (valutaresultaten en vertaalresultaten) (§ 6.13);
– winstoverheveling naar taxhavendochters – afbakening grens (§ 6.14);
– kwalificatieverschillen (§ 6.15);
– bronheffingen op dividenden (§ 6.16); en
– Europese vennootschapstax (§ 6.17).
Komen alle mogelijk relevante onderwerpen aan bod? Nee. In het bijzonder die onderwerpen die alleen relevant zijn binnen het specifieke kader van een specifieke staat blijven
zoveel mogelijk buiten beschouwing. Daarnaast is mijn fantasie beperkt; ik sluit niet uit
dat er onderwerpen blijken te zijn waarvan ik niet kon bedenken dat ze bestaan of dat ze
relevant waren.
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6.2

B E H A N D E L I N G V A N KO ST E N

6.2.1

Inleiding

Het komt geregeld voor dat een moedervennootschap kosten maakt in verband met de acquisitie/oprichting, het houden of de verkoop van een dochtervennootschap (‘deelnemingskosten’). Deze kosten kunnen ruwweg in vier categorieën worden verdeeld: (1) aankoopkosten; (2) verkoopkosten; (3) beheer-, administratie- en inningskosten; en (4) financieringskosten. Niet tot de deelnemingskosten behoren de kosten die de
moedervennootschap maakt in verband met diensten die door haar of anderen aan de
dochtervennootschap worden verleend. Dergelijke kosten moeten, al dan niet met een
winstopslag, worden doorbelast aan de dochtervennootschap, conform het totaalwinstbegrip en de ‘at-arm’s-length-beginselen’. Uiteraard behoren kapitaaluitgaven, zoals de
koopprijs van de aandelen, niet tot de deelnemingskosten, evenals andere uitgaven die
niet het karakter van kosten hebben.
Moeten deelnemingskosten in aftrek worden gelaten bij de moedervennootschap, bij de
dochtervennootschap of moeten ze niet in aftrek worden gelaten?
6.2.2

Binnenlandse dochtervennootschap

In § 5.9.2 pleit ik voor het objectvrijstellingssysteem als algemeen systeem. Daarom zal ik
eerst het probleem van kostenaftrek behandelen onder dit systeem.
Een wel gehoorde opmerking is dat kosten in verband met de verwerving van vrijgesteld
inkomen niet aftrekbaar horen te zijn.319 Ongeacht of ik me hierin kan vinden, doet deze
stelling er niet toe met betrekking tot deelnemingskosten. Vrijstelling van deelnemingsinkomsten beoogt namelijk cumulatie van belasting te voorkomen en beoogt niet zozeer
bepaalde inkomsten geheel vrij te stellen. Anders gezegd, de vrijstelling wordt niet verleend omdat de wetgever van mening is dat deelnemingsinkomsten uit bepaalde oorzaak
moeten worden vrijgesteld (zoals bij bijvoorbeeld de bosbouwvrijstelling in Nederland),
maar omdat de wetgever zich realiseert dat de inkomsten afkomstig zijn uit al bij de dochtervennootschap belaste winst. Een ‘deelnemingsvrijstelling’ heeft dus een ander karakter dan een ‘gewone vrijstelling’.320
Een beperking om deelnemingskosten als zodanig in aftrek te brengen doorbreekt de nagestreefde fiscale neutraliteit met betrekking tot het investeringsobject. Immers, indien
vergelijkbare kosten gemaakt zouden zijn voor rechtstreekse investeringen dan zouden
die kosten wel aftrekbaar zijn.
Het doorbreekt ook de neutraliteit ten aanzien van de financieringswijze van investeringen. Immers, rente op schulden zou niet aftrekbaar zijn maar wel belast bij de ontvanger,
terwijl winstuitkering aan verstrekkers van eigen vermogen ook niet aftrekbaar is, maar
wel vrijgesteld voor de ontvanger. Daardoor ontstaat een fiscaal gedreven voorkeur voor
eigenvermogenfinanciering.
Er is ook nog een ander neutraliteitverstorend effect. Een moedervennootschap met een
controlerend belang is vaak in staat om de structuur en wijze van opereren van de groep
zo aan te passen, dat kosten op een zodanige wijze of plaats ontstaan dat zij geen deelnemingskosten zijn en daarom wel aftrekbaar zijn. De controlerende moedervennootschap
kan bijvoorbeeld een dochtervennootschap dwingen een lening op te nemen om een dividenduitkering te financieren waarbij de moedervennootschap het ontvangen dividend
319 Christiaanse 1962, p. 176. Clausen & Fox c.s. 2001, p. 54.
320 Bouwman 2002, p. 343. Brandsma 2004, p. 675. Calderón Carrero 1997, p. 141.
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gebruikt om zelf schulden af te lossen; rentelasten van de moedervennootschap worden
zo rentelasten van de dochtervennootschap. Een controlerende moedervennootschap kan
de dochtervennootschap dwingen bepaalde kosten van beheer zelf te dragen; binnen het
totaalwinstbegrip en de ‘at-arm’s-length-beginselen’ bestaat een zekere vrijheid om te bepalen wie welke kosten draagt. Indien er een kostenaftrekbeperking bestaat voor moedervennootschappen, dan zullen moedervennootschappen met een controlerend belang hier
minder door getroffen worden dan moedervennootschappen zonder controlerend belang.
Ten slotte wijs ik nog op het ‘evenwichtsaspect’. Een algemeen uitgangspunt is dat er in
de winstsfeer een evenwicht moet zijn; wat aftrekbaar is voor de een moet belastbaar zijn
voor de ander en vice versa.321 De kosten vormen belastbaar inkomen voor de wederpartij.
Dit evenwicht geldt overigens alleen voor ondernemingsgerelateerde uitgaven, uitgaven
met een privé (consumptief) karakter vallen hierbuiten. Verder kunnen er specifieke argumenten zijn om het evenwicht voor bepaalde uitgaven te verstoren, teneinde het doen
van deze uitgaven tegen te gaan (bijvoorbeeld een verbod op de aftrek van steekpenningen) of deze uitgaven juist te stimuleren (bijvoorbeeld uitgaven voor milieuvriendelijke
investeringen). Kosten in verband met het houden van deelnemingen zijn belast bij de
ontvanger. De deelnemingskosten hebben (in het algemeen) geen privé-karakter en horen
dus aftrekbaar te zijn.
Gelet op het voorgaande concludeer ik dat kosten in verband met een binnenlandse dochtervennootschap322 in beginsel zonder beperkingen in aftrek moeten worden gelaten.323
Een conclusie die door velen reeds getrokken werd, bijvoorbeeld Bouwman, Brandsma,
Calderón Carrero, Van der Geld, Hofstra, Juch en Sanz Gadea.324
Moeten de kosten bij de moedervennootschap of bij de dochtervennootschap in aftrek
worden gelaten? Er valt wat voor te zeggen om de kosten bij de dochtervennootschap in
aftrek te laten. Waarom? De kosten houden in economische zin in zekere mate verband
met de activiteiten van de dochtervennootschap; daarom is het verdedigbaar dat de kosten in aftrek moeten worden gebracht op haar resultaat. Deze opvatting wordt vooral verdedigd door Wattel.325 Ook wijs ik op de constatering van Van Brunschot dat ‘het absoluut
fictief is om een onderneming van een concern op te breken in deelondernemingen. De
essentie van een concern is nu eenmaal dat alle activiteiten van de onderdelen dienstbaar
zijn aan de onderneming in geconsolideerde zin.’326 De consequentie van deze constatering lijkt mij dat allocatie van kosten dan niet zozeer zou moeten plaatsvinden op basis
van welke entiteit de kosten maakt, maar op basis van welke activiteit samenhangt met
de kosten. Toch lijkt het mij dat de kostenaftrek moet plaatsvinden bij de moedervennootschap en wel om de volgende redenen.
Ten eerste is de aard van vennootschapstax een belastingheffing van vennootschappen
ongeacht hun aandeelhouder(s) (zie § 2.2.2). Binnen deze aard past het niet om kosten van
deze aandeelhouders fiscaal aan de dochtervennootschap toe te rekenen en aldaar in aftrek te brengen, in elk geval indien de moedervennootschap geen controlerend belang
heeft in de dochtervennootschap.

321 Michielse 1994, p. 36-37.
HR 31 mei 1978, nr. 18.230, gepubliceerd BNB 1978/252* m.n. Hofstra.
HR 8 juli 1986, nr. 23.440, gepubliceerd BNB 1986/295c* m.n. Den Boer.
322 Veronderstellend dat deze binnenlandse dochtervennootschap geen inkomsten uit buitenlandse
bron heeft.
323 Snel 2002, p. 1783. Snel 2003-I, p. 3.
324 Bouwman 2002, p. 343. Brandsma 2002, p. 994. Calderón Carrero 1997, p. 141. Van der Geld 1994,
p. 220-221. Hofstra 1944, p. 39-40. Juch 1974, p. 154-167. Sanz Gadea 2004, p. 1478-1479.
325 Wattel 2001, p. 350. Conclusie A-G Wattel bij Hoge Raad 11 april 2001, nr. 35.729, gepubliceerd
FED 2001/341.
326 Van Brunschut 1995, p. 7.
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Ten tweede is het verband tussen de kosten en de moedervennootschap naar mijn mening
sterker dan het verband tussen kosten en de dochtervennootschap. De moedervennootschap besluit tot het maken van deze kosten met het oog op de voordelen voor zichzelf,
uit het aandelenbezit in de dochtervennootschap. De dochtervennootschap zelf is niet
rechtstreeks gebaat bij deze kosten én heeft er ook geen invloed op. De kosten komen ook
niet indirect ten laste van de dochtervennootschap. Vanuit civielrechtelijk oogpunt bestaat er geen aansprakelijkheid bij de dochtervennootschap voor schulden (te betalen kosten) van de moedervennootschap.
Ten derde is aftrek bij de dochter praktisch gezien zeer complex, behalve voorzover er
sprake is van een moedervennootschap met een controlerend belang. In andere gevallen
is het voor de dochtervennootschap vrijwel niet te achterhalen welke kosten (indirecte)
moedervennootschappen maken die aan de activiteiten van de dochtervennootschap zijn
toe te rekenen en controle door de belastingdienst lijkt nog veel lastiger.
Ten vierde wordt zonder nadere maatregelen het belastingvoordeel van de kostenaftrek
bij de dochtervennootschap verdeeld over alle aandeelhouders. Aandeelhouders zonder
deelnemingskosten zouden dan profiteren van de lagere vennootschapstax van de dochtervennootschap als de deelnemingskosten van andere aandeelhouders bij de dochtervennootschap in aftrek zouden komen.
Dus als hoofdregel zou moeten gelden dat binnen het objectvrijstellingssysteem deelnemingskosten in aftrek moeten worden gelaten bij de moedervennootschap.
Aftrek van aandeelhouderskosten van de winst van de dochtervennootschap is naar mijn
mening wel aan te bevelen in geval van een moedervennootschap met een controlerend
belang, via het systeem van fiscale imputatie of fiscale consolidatie. Ik verwijs voor de redenen om bij een moedervennootschap met een controlerend belang tot fiscale imputatie
of fiscale consolidatie over te gaan naar § 3.5.3 en § 5.9.3 en naar de eerdergenoemde constatering van Van Brunschot. Dat deze kosten dan ook feitelijk van de winst van de dochtervennootschap worden afgetrokken, volgt uit het systeem van fiscale imputatie of fiscale consolidatie (zie § 5.2.1 en § 5.4.1).
Drie van de vier in § 6.2.1 genoemde kostensoorten, namelijk aankoopkosten, financieringskosten en beheer-, administratie- en inningskosten wil ik nog nader beschouwen.
Wat betreft aankoopkosten wil ik het volgende opmerken. Aankoopkosten van de meeste
bedrijfsmiddelen kunnen niet onmiddellijk in hun geheel ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht. Aankoopkosten van bedrijfsmiddelen dienen meestal te worden geactiveerd als onderdeel van de kostprijs en komen door middel van afschrijving over verschillende jaren verdeeld in aftrek. Indien aankoopkosten van aandelen in een dochtervennootschap wel direct in hun geheel in aftrek mogen worden gebracht, dan is dat een
verstoring van de nagestreefde fiscale neutraliteit. Indirecte aankoop van activa zou dan
tot een fiscaal voordeliger behandeling leiden dan rechtstreekse aankoop van bedrijfsmiddelen. Hierom zou overwogen kunnen worden om aankoopkosten niet onmiddellijk bij
aankoop in aftrek te laten maar gefaseerd gedurende de periode dat de dochtervennootschap gehouden wordt (activering als immaterieel actief waarop afgeschreven mag worden) of uitgesteld (bij verkoop van de dochtervennootschap). Echter, dergelijke regelingen
zijn lastiger uit te voeren dan een regeling waarbij aankoopkosten onmiddellijk aftrekbaar zijn. Het effect van het verschil in fiscale behandeling met de aankoopkosten van andere bedrijfsmiddelen moet niet overschat worden. Daarom lijkt het mij dat onmiddellijke aftrekbaarheid toch de voorkeur verdient.327

327 In andere zin, Brandsma 2004, p. 675.
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Kritiek op Nederlandse wetgeving inzake aankoopkosten
In Nederland is recent een wettelijke bepaling ingevoerd die aftrek van aankoopkosten van een deelneming uitsluit.328
De door de Nederlandse wetgever gehanteerde argumenten om aankoopkosten
niet aftrekbaar te maken, overtuigen mij geenszins. Deze argumenten zijn het
budgettaire belang, dat aankoopkosten van andere bedrijfsmiddelen geactiveerd moeten worden als onderdeel van de kostprijs en het argument dat onder
oudere jurisprudentie deze aankoopkosten evenmin aftrekbaar waren.329
Deze oudere jurisprudentie was gebaseerd op het uitgangspunt dat aankoopkosten van een actief onderdeel van de kostprijs van dat activum vormen.330 De
aankoopkosten komen dan ten laste van de winst wanneer en voorzover op het
actief wordt afgeschreven en zijn aftrekbaar voorzover deze afschrijving aftrekbaar is. Deze algemene regel werd doorgetrokken naar aankoopkosten van
deelnemingen, zonder dat er in deze oude jurisprudentie rekening mee werd
gehouden dat een deelneming geen gewoon bedrijfsmiddel is.
In een latere uitspraak is de Nederlandse Hoge Raad terecht van deze oudere jurisprudentie teruggekomen, na een overtuigende conclusie van advocaat-generaal Groeneveld.331 Waarom terecht? Anders dan bij ‘gewone activa’ zijn fiscaal
gezien afschrijvingen op deelnemingen in Nederland in beginsel niet aftrekbaar; anders dan bij andere activa leidt activering dus tot niet-aftrekbaarheid.
Het genoemde uitgangspunt van activering is ingegeven door de regels omtrent
de toerekening van een resultaat aan verschillende boekjaren (jaarwinstbepaling). Het doel van deze regels is niet om vast te stellen wat belast of aftrekbaar
is, maar wannéér iets belast of aftrekbaar is. Toepassing van deze regels moet
daarom er niet toe leiden dat iets wat in beginsel aftrekbaar is niet-aftrekbaar
wordt. Er is geen specifieke reden waarom aankoopkosten niet aftrekbaar zouden moeten zijn terwijl andere kosten in verband met deelnemingen dat wel
zijn.332
Kritiek op de wetswijziging is ook eerder door anderen geformuleerd. Brandsma
merkte kernachtig op: ‘Over de door de staatssecretaris gegeven inhoudelijke
motivering (...) kan ik kort zijn. Deze ontbreekt nagenoeg.’333
Is een beperking ten aanzien van de aftrekbaarheid van financieringskosten gewenst? Ik
denk van wel, om de volgende reden. De kapitaalfactor in een onderneming is veel mobieler dan de factor arbeid en de factor organisatie. Er zijn weinig beperkingen aan de wijze
waarop een vennootschap gefinancierd wordt. Een aandeelhouder kan naast kapitaal naar
eigen keuze leningen aan een vennootschap verstrekken. Ook heeft een concern een zekere vrijheid ten aanzien van welk onderdeel van het concern geld leent van derden. Zonder begrenzing van de aftrekbaarheid van financieringskosten loopt een staat een groot
risico dat de grondslag voor zijn vennootschapstax verregaand wordt uitgehold. Een dergelijke uitholling lijkt mij niet gerechtvaardig gelet op het doel van vennootschapstax;
een praktisch hanteerbare methode om de staat te laten delen in de opbrengst van het
economische leven binnen haar territorium voorzover die opbrengst niet rechtstreeks
door natuurlijke personen genoten wordt (zie § 2.2.2 en § 2.5.6).334

328 Wet van 4 november 2004, Stb. 581.
329 Kamerstukken II, vergaderjaar 2003/2004 29 381 nr. 3, p. 7-9.
330 HR 2 maart 1994, nr. 29.061, gepubliceerd BNB 1994/164* m.n. Zwemmer.
HR 8 juli 1996, nr. 30.918, gepubliceerd BNB 1996/367c* m.n. Daniels.
HR 8 juli 1996, nr. 31.496, gepubliceerd BNB 1996/368c* m.n. Daniels.
331 HR 24 mei 2002, nr. 37.021, gepubliceerd BNB 2002/262c* m.n. Juch.
332 Voor een beschouwing omtrent de begrippen totale winst en jaarwinst, zie Hoogendoorn 2000, p.
24-29.
333 Brandsma 2004, p. 675. Zie ook: Martens & Snel 2004, p. 1729.
334 Snel 2001, p. 407. Snel 2002, p. 1783. Snel 2003-I, p. 3.
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Meer in het bijzonder biedt toepassing van het objectvrijstellingssysteem op zowel dividenden als vermogenswinsten in combinatie met het volledig in aftrek toelaten van alle
kosten bij de aandeelhouder ruimte voor belastingontwijkende constructies. Bijvoorbeeld: aandelen in een dochtervennootschap worden binnen de groep verkocht; de nieuwe moedervennootschap (de koper) financiert de aankoopprijs met een lening; daardoor
heeft de nieuwe moedervennootschap extra renteaftrek; deze extra renteaftrek hangt niet
zozeer samen met de financiering van de aankoop van de dochtervennootschap door de
groep maar met een interne verhanging daarvan. Een keuze voor het objectvrijstellingssysteem voor zowel dividenden als vermogenswinsten op aandelen, maakt het wenselijk
dat er een regeling komt die het misbruiken daarvan om via ‘kunstmatige gecreëerde rentelasten’ de belastinggrondslag uit te hollen tegengaat.
Er zou gekozen kunnen worden voor een regeling die specifiek ziet op rentelasten in verband met de verwerving van een dochtervennootschap. Naar mijn mening is dat echter
niet te rechtvaardigen. Een dergelijke regeling betekent dat een belangrijk gedeelte van
deelnemingskosten niet aftrekbaar is en een dergelijke regeling verhindert renteaftrek
zowel in ‘misbruiksituaties’ als in ‘bonafide situaties’. Dat gaat mij te ver. Een algemene
regeling voor beperkingen om rentelasten af te trekken met het oogmerk belastingontwijking tegen te gaan ongeacht de aanwending van de geleende gelden, lijkt mij de voorkeur te verdienen boven een regeling die zich specifiek richt op leningen ter verwerving
van deelnemingen. Waarom? In een dergelijke regeling is er geen sprake van niet-aftrekbare rentelasten in bonafide situaties en een dergelijke regeling is neutraal ten aanzien
van het investeringsobject. Ik merk verder op dat een dergelijke regeling bestaat in veel
landen, waaronder de vier onderzochte landen. In § 6.2.4 zal ik verder uiteenzetten hoe
een dergelijke algemene regeling vormgegeven zou kunnen worden.
Beheer-, administratie- en inningskosten zijn in de praktijk moeilijk te onderscheiden van
andere ‘hoofdkantoorkosten’ c.q. ‘overheadkosten’, waaronder mede begrepen de kosten
van het ‘groepsbestuur’. Hoofdkantoorkosten zouden – gedeeltelijk – in aanmerking kunnen komen om aan dochtervennootschappen te worden doorbelast (als zodanig of in de
vorm van een ‘managementvergoeding’ of ‘vergoeding voor verleende diensten’). Het bepalen welke kosten voor doorbelasting in aanmerking komen is in de praktijk niet eenvoudig. Een (forfaitaire) aftrekbeperking van hoofdkantoorkosten kan een redelijk alternatief zijn om te ontsnappen aan de moeilijk te beantwoorden vraag welke kosten al dan
niet moeten worden doorbelast. Juch noemde dit een te verdedigen straf voor het feit dat
een dochtervennootschap niet een redelijk aandeel in de hoofdkantoorkosten zou dragen.335 Artikel 4, lid 2, van de Moeder-dochter-richtlijn336 geeft lidstaten de mogelijkheid
om 5% van de dividenden van dochtervennootschappen te belasten als compensatie voor
de aftrek van alle beheerkosten bij de moedervennootschap; dat is in feite een forfaitaire
aftrekbeperking. Hoewel er iets voor een forfaitaire aftrekbeperking te zeggen valt, kan
ook geconstateerd worden dat beheer-, administratie- en inningskosten van ondergeschikte betekenis zijn. Daarom lijkt het mij niet onredelijk deze kosten zonder meer volledig
in aftrek te laten.337
Veel staten hanteren een verrekeningssysteem als algemeen systeem en daarom wil ik op
deze plaats ook aandacht besteden aan deelnemingskosten in een verrekeningssysteem. Bij
een verrekeningssysteem worden kosten in het algemeen gewoon in aftrek toegelaten. Echter, een verrekeningssysteem kan een vorm van verkapte kostenaftrekbeperking kennen.
Die komt aan het licht als gekeken wordt naar de maximale omvang van de verrekening.

335 Juch 1974, p. 156.
336 Richtlijn nr. 90/435/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochtermaatschappijen uit verschillende lidstaten.
337 Zie ook Huffbauer 1992, p. 15, 86-90 en 136-138.
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Soms is de verrekening beperkt tot maximaal de door de moedervennootschap verschuldigde belasting over het ontvangen dividend. Soms ook is de verrekening beperkt tot de door
de moedervennootschap verschuldigde belasting over het ontvangen dividend, verminderd
met de toerekenbare kosten. In deze laatste variant verminderen kosten in verband met het
houden van deelnemingen dus de maximale verrekening. Dat is niets anders dan een verkapte kostenaftrekbeperking (zie ingesprongen tekst voor een voorbeeld).338 Ook in een
verrekeningssysteem doorbreekt een (verkapte) kostenaftrekbeperking de gewenste neutraliteit ten aanzien van hetgeen waarin geïnvesteerd wordt oplevert. Daarom is naar mijn mening ook bij een verrekeningssysteem en (verkapte) kostenaftrekbeperking niet gewenst.
Voorbeeld werking maximering verrekening
Ik zal een situatie vergelijken waarbij de maximale verrekening niet berekend
wordt op basis van het nettoresultaat (gebruteerd dividend dochtervennootschap minus toerekenbare kosten moedervennootschap; ‘onbeperkte verrekening’) met een situatie waarin dat wel gebeurt (‘beperkte verrekening’). In het
voorbeeld zijn de effectieve belastingdruk van moedervennootschap en dochtervennootschap gelijk; daarom heeft de belastingdruk geen effect op de maximumverrekening en valt dus het gehele verschil tussen beide methoden toe te
rekenen aan de maximering van de verrekening tot een verrekening over het
nettoresultaat voor de moedervennootschap.
Onbeperkte verrekening
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting
Kosten gemaakt door moedervennootschap in verband met houden aandelen dochtervennootschap

1.000
-500

Overige enkelvoudige winst moedervennootschap

1.500

Geconsolideerde winst voor belasting

2.000

Brutowinst dochtervennootschap

1.000

Vennootschapstax dochtervennootschap (30%)

-300

Nettowinst dochtervennootschap

700

Dividenduitkering

700

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Bij: dividend dochtervennootschap

700

Bij: door de dochtervennootschap voldane vennootschapstax
Belastbare winst moedervennootschap

300
2.000

Vennootschapstax moedervennootschap (30%)

-600

Verrekening voor door dochtermaatschappij voldane vennootschapstax

300

Nettowinst moedervennootschap

1.400

Geconsolideerde winst voor belasting

2.000

Vennootschapstax moedervennootschap

-600

Vennootschapstax dochtervennootschap

-300

Verrekening voor door dochtermaatschappij voldane vennootschapstax

300

Netto geconsolideerde winst

1.400

338 Snel 2003-II, p. 423.
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In dit voorbeeld betaalt de moedervennootschap effectief uitsluitend vennootschapstax over haar gewone inkomen minus deelnemingskosten (30% van
(1.500 -/- 500) = 300; 600 -/- 300 = 300).
Gemaximeerde verrekening
Enkelvoudige winst dochtervennootschap voor belasting
Kosten gemaakt door moedervennootschap in verband met houden aandelen dochtervennootschap

1.000
-500

Overige enkelvoudige winst moedervennootschap

1.500

Geconsolideerde winst voor belasting

2.000

Brutowinst dochtervennootschap

1.000

Vennootschapstax dochtervennootschap (30%)

300

Nettowinst dochtervennootschap

700

Dividenduitkering

700

Enkelvoudige winst moedervennootschap

1.000

Bij: dividend dochtervennootschap

700

Bij: door de dochtervennootschap voldane vennootschapstax

300

Belastbare winst moedervennootschap
Vennootschapstax moedervennootschap (30%)
Gemaximeerde verrekening (1.000 – 500)/2.000 *600

2.000
-600
150

Nettowinst moeder

1.250

Geconsolideerde winst voor belasting

2.000

Vennootschapstax moedervennootschap

-600

Vennootschapstax dochtervennootschap

-300

Verrekening voor door dochtermaatschappij voldane vennootschapstax

150

Netto geconsolideerde winst

1.250

In dit voorbeeld betaalt de moedervennootschap effectief vennootschapstax
over haar gewone inkomen zonder aftrek van deelnemingskosten (30% van
1.500 = 450; 600 -/- 150 = 450).
Na het voorafgaande zie ik geen redenen om bij de systemen fiscale imputatie, winstoverdracht, fiscale consolidatie en aftrekbaar dividend de kosten van de moedervennootschap
in verband met de dochtervennootschap bij de moedervennootschap niet in aftrek te laten. Uit het systeem subjectvrijstelling voor houdstervennootschappen volgt dat de moedervennootschap geen kosten kan aftrekken; zij is immers subjectief vrijgesteld.
6.2.3

Dochtervennootschap met buitenlandse winst

In geval van een ‘dochtervennootschap met buitenlandse winst’ (zie ingesprongen tekst)
is het niet alleen de vraag of de kosten in aftrek moeten worden gelaten, maar ook in welke staat.
Dochtervennootschap met buitenlandse winst
Wat bedoel ik met ‘dochtervennootschap met buitenlandse winst’? Het gaat mij
in deze paragraaf niet zozeer om de vestigingsplaats van een dochtervennootschap, maar om de vraag waar haar winst vandaan komt. Relevant is of de winst
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geheel of gedeeltelijk in een andere staat belast wordt dan die waar de moedervennootschap gevestigd is. Hierbij gaat het niet alleen om inkomsten uit ‘eigen
activiteiten’ van de dochtervennootschap, maar ook om dividenden of vermogenswinsten van kleindochtervennootschappen die op hun beurt weer dergelijke winst hebben. Dergelijke dochtervennootschappen zullen overigens vaak,
maar zeker niet altijd, gevestigd zijn in het buitenland (gezien vanuit de moedervennootschap). In het buitenland gevestigde dochtervennootschappen zullen meestal, maar niet in alle gevallen, geen inkomsten verkrijgen uit de staat
waar de moedervennootschap is gevestigd.
Uiteraard zijn er dochtervennootschappen met ‘gemengde winst’; zowel ‘binnen- als buitenlandse’ winst of winst die gedeeltelijk in de ene en gedeeltelijk
in een andere staat belast wordt. Het valt buiten het kader van dit proefschrift
om in te gaan op de vraag hoe kosten moeten worden toegerekend in dergelijke
situaties. In deze paragraaf wordt er omwille van de overzichtelijkheid van uitgegaan dat de gehele winst van een dochtervennootschap slechts in één staat
belast wordt.
Twee conclusies die ik voor binnenlandse dochtervennootschappen heb getrokken in
§ 6.2.2 gelden ook voor dochtervennootschappen met buitenlandse winsten: (1) een beperking om deelnemingskosten in aftrek te brengen omdat deze kosten verband houden
met het houden van de deelneming, doorbreekt de nagestreefde fiscale neutraliteit met
betrekking tot waarin geïnvesteerd wordt; (2) een beperking van de aftrek van ‘kunstmatig gecreëerde rentelasten’ die van toepassing is op rente op financiering van binnenlandse dochtervennootschappen, dient ook van toepassing te zijn op rente op financiering van
dochtervennootschappen met buitenlandse winst. Deze laatste aftrekbeperking is bij multinationale ondernemingen naar mijn mening van nog groter belang dan bij mononationale ondernemingen, omdat multinationale ondernemingen nog meer mogelijkheden
hebben om hun fiscale positie te optimaliseren door het gebruik van verschillen in belastingregimes.
De vraag is nu in welke staat de kosten in aftrek moeten worden gelaten: die van de moedervennootschap of die van de dochtervennootschap?
In § 4.3 pleit ik voor kapitaalimportneutraliteit. Een streven naar kapitaalimportneutraliteit impliceert op het eerste gezicht dat de kosten in de staat van de dochtervennootschap
in aftrek moeten worden gelaten. Immers, een multinationale onderneming moet over
haar nettowinst in verband met haar activiteiten in een bepaalde staat aan dezelfde belastingdruk onderworpen worden als een mononationale onderneming in diezelfde staat.
Die mononationale onderneming kan al haar kosten in die staat aftrekken, dus moeten
ook alle kosten van de multinationale onderneming in verband met de winst uit die staat
aldaar in aftrek worden gelaten. Op basis hiervan zou een staat kosten in verband met een
dochtervennootschap met buitenlandse winst niet in aftrek moeten laten én tegelijkertijd
een dochtervennootschap aftrek moeten geven voor kosten gemaakt door een buitenlandse moedervennootschap. Een dergelijk systeem is recentelijk bepleit door Wattel.339 Ook
anderen hebben zich positief over een dergelijk systeem uitgelaten.340
Maar de argumenten die ik in § 6.2.1 aanvoerde tegen kostenaftrek bij de dochtervennootschap gelden ook in grensoverschrijdende situaties. Het praktische bezwaar (moeilijkheden voor dochtervennootschap om de relevante informatie te krijgen en de moeilijkheid
voor de belastingdienst om deze te krijgen) weegt zelfs nog sterker. Informatie krijgen uit

339 Wattel 2001, p. 350.
Conclusie A-G Wattel bij Hoge Raad 11 april 2001, nr. 35.729, gepubliceerd FED 2001/341.
Wattel 2004, p. 39-42.
340 Christiaanse 1962, p. 176-177. Van der Geld 1994, p. 221-222. Stevens, L.G.M. 2002, p. 109.
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het buitenland zal in de praktijk nog lastiger zijn dan uit de eigen staat, ofschoon vele verdragen een verplichting tot informatie-uitwisseling bevatten. Ook is een dergelijke aftrek
in strijd met wat gebruikelijk is; voorzover bekend is er geen enkele staat die de dochtervennootschap aftrek toestaat van door de moedervennootschap gemaakte kosten.341
Ook kan gezegd worden dat het niet in aftrek laten van kosten in verband met een dochtervennootschap met buitenlandse winst een vorm van belemmering is van grensoverschrijdende investeringen. Binnen de Europese Unie is een dergelijke belemmering verboden indien kosten in verband met een binnenlandse deelneming wel in aftrek worden
gelaten.342
Ik pleit er daarom ook voor om ook in grensoverschrijdende situaties de deelnemingskosten in aftrek te laten bij de moedervennootschap.343
Naast de argumenten genoemd in § 6.2.2 wil ik erop wijzen dat het feit dat bij een buitenlandse vaste inrichting de kosten wel aan de vaste inrichting worden toegerekend en van
de winst van de vaste inrichting worden afgetrokken, niet dwingt tot de conclusie dat ook
bij een buitenlandse dochtervennootschap de deelnemingskosten van de moedervennootschap fiscaal aan de dochtervennootschap moeten worden toegerekend. Zoals Wattel betoogt zijn er zodanige verschillen tussen een vaste inrichting en een dochtervennootschap
dat een exact gelijke fiscale behandeling niet vanzelfsprekend is.344
Een reden om aftrek van deelnemingskosten voor dochtervennootschappen met buitenlandse winst toch te weigeren, zou kunnen zijn de angst dat multinationale ondernemingen een onevenredig groot gedeelte van hun kosten in het land van de moedervennootschap laten vallen. Deze angst lijkt mij niet gerechtvaardigd en daarom onvoldoende om
kostenaftrek te weigeren. Waarom vind ik de genoemde angst ongegrond?
Ten eerste omdat deze angst miskent dat er vele bedrijfseconomische en bedrijfspolitieke
invloeden zijn op de kostenallocatie. Deze invloeden lopen uiteen van de voorwaarden gesteld door externe financiers en leveranciers, via de tegengestelde belangen van de verschillende bedrijfsonderdelen die elk op hun eigen resultaat beoordeeld worden, tot allerlei praktische overwegingen. Veel van deze invloeden zullen zwaarder wegen dan het enkele feit dat de kosten bij de moedervennootschap aftrekbaar zijn, mede omdat in de regel
de kosten ook voor de dochtervennootschap aftrekbaar zouden zijn indien zij die kosten
zou maken.
Ten tweede omdat in alle gevallen waarin de moedervennootschap een belang kleiner dan
100% houdt in de dochtervennootschap, alle kosten die de moeder ‘extra’ voor haar rekening neemt een bevoordeling van de andere aandeelhouders inhoudt (tenzij die pro rata
hetzelfde doen).
Ten derde is het vanuit fiscale optiek lang niet altijd aantrekkelijk om kosten te verschuiven naar een moedervennootschap, ook als die de kosten in aftrek kan brengen. Het antwoord op de vraag waar kostenaftrek fiscaal het meeste effect sorteert, hangt niet alleen
af van de vraag of kosten al dan niet aftrekbaar zijn, maar ook van de (marginale) belastingtarieven van moeder- en dochtervennootschap en de omvang van de (verwachte) belastbare inkomsten van beide (zonder belastbare inkomsten heeft kostenaftrek geen effect).

341 Van der Geld 1990, p. 222. De Hosson 1994, p. 1003.
Conclusie A-G Alber bij HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal Holding’), gepubliceerd
BNB 2003/344c* m.n. Meussen.
342 HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal Holding’), gepubliceerd BNB 2003/344c* m.n.
Meussen.
343 Snel 2001, p. 407.
344 Wattel 2004, p. 31, 36 en 38.
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Ten vierde zijn er andere mogelijkheden om (excessieve) kostenverschuivingen aan te
pakken; de door mij voorgestane algemene regeling om renteaftrek te beperken (zie
§ 6.2.4) voor financieringskosten en het at arm’s-lengthbeginsel voor andere kosten.345
Indien een moedervennootschap een controlerend belang heeft in een dochtervennootschap met buitenlandse winst, zou naar mijn mening aftrek van deelnemingskosten wel
dienen plaats te vinden bij de dochtervennootschap en niet bij de moedervennootschap.
Deze situatie toont zoveel overeenkomsten met de situatie dat de moedervennootschap
zelf buitenlandse winst zou hebben, dat een gelijke behandeling voor de hand ligt. In puur
binnenlandse situaties ben ik ook een voorstander van aftrek van kosten van de winst van
de dochtervennootschap indien de moedervennootschap een controlerend belang heeft,
namelijk via fiscale imputatie of fiscale consolidatie (zie § 6.2.2). Voor dergelijke situaties
zou kostenaftrek bij de dochtervennootschap in de staat waar zij belastbare winst geniet,
het uitgangspunt moeten zijn. Echter, invoering van een dergelijk systeem vereist dat beide betrokken staten hieraan meewerken. De staat van de moedervennootschap moet alleen kostenaftrek bij de moedervennootschap weigeren indien deze kosten bij de dochtervennootschap in aftrek mogen worden gebracht. Omgekeerd zou de staat waar de dochtervennootschap actief is, de dochtervennootschap slechts aftrek van door de
moedervennootschap gemaakte kosten moeten toestaan indien de moedervennootschap
de kosten niet mag aftrekken. Een dergelijke afstemming van het belastingregime van staten is lastig, maar zou mogelijk moeten zijn via belastingverdragen en binnen de Europese Unie door middel van een richtlijn.
Op dit moment is er, voorzover mij bekend, geen enkele staat die een dochtervennootschap toestaat de kosten die haar buitenlandse moedervennootschap maakt, in aftrek te
brengen op haar winst. Een eenzijdige invoering van een dergelijk systeem door een staat
lijkt mij ertoe te leiden dat het belastingstelsel in deze staat zeer uit de pas gaat lopen met
hetgeen internationaal gebruikelijk is. Een dergelijk uit de pas lopen heeft als nadeel dat
er een grote kans is op dubbele heffing of onbedoelde belastingvrijdom. Daarom zou een
staat slechts een regeling moeten invoeren die een dochtervennootschap toestaat de kosten die haar buitenlandse moedervennootschap maakt, in aftrek te brengen op haar winst
op voorwaarde dat de kosten bij de moedervennootschap niet aftrekbaar zijn. Reciprociteit zou eventueel als aanvullende voorwaarde gesteld kunnen worden. Daarnaast zouden
deelnemingskosten in verband met een dochtervennootschap met buitenlandse winst
slechts dan niet aftrekbaar mogen zijn voor de moedervennootschap indien deze voor de
dochtervennootschap wel aftrekbaar zijn.
Een dergelijke regeling lijkt mij ook toegestaan onder gemeenschapsrecht. Immers, er
worden weliswaar kosten van ‘buitenlandse deelnemingen’ niet aftrekbaar verklaard,
maar alleen in een situatie die op objectieve gronden verschilt van de standaardsituatie;
kosten worden namelijk bij de moedervennootschap alleen in aftrek gelaten wanneer deze bij de dochtervennootschap niet aftrekbaar zijn.
6.2.4

Contouren van een regeling

Uit voorafgaande paragrafen kan al enigszins worden afgeleid hoe ik denk over aftrek
voor kosten van moedervennootschappen in verband met dochtervennootschappen. Deze
paragraaf wil ik gebruiken om de contouren van een in mijn ogen wenselijke regeling verder uit te werken.
Onderzochte landen
In Duitsland zijn deelnemingskosten volledig aftrekbaar, maar slechts 95% van
de ontvangen dividenden wordt vrijgesteld; dus feitelijk wordt een bedrag ter
345 Snel 2002, p. 1781-1782.
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grootte van 5% van de dividenden van een dochtervennootschap aangemerkt als
niet-aftrekbare deelnemingskosten. Via winstoverheveling wordt bereikt dat
het resultaat van binnenlandse dochtervennootschappen onder omstandigheden bij de moedervennootschap belast wordt, zodat in die gevallen de deelnemingskosten van de moedervennootschap effectief van de winst van de dochtervennootschap kunnen worden afgetrokken. Duitsland kent een algemene
renteaftrekbeperking in de vorm van een ‘onderkapitalisatieregeling’; deze regeling is recent gewijzigd vanwege de uitspraak van het HvJ EG in de Lankhorst/
Hohorst-zaak.346
In Nederland zijn kosten in verband met een dochtervennootschap met buitenlandse winsten lange tijd niet aftrekbaar geweest. Naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ EG in de Bosal-zaak is deze kostenaftrekbeperking met ingang van 2004 geheel geschrapt. Deelnemingskosten zijn aftrekbaar bij de moedervennootschap. Via fiscale consolidatie wordt bereikt dat het resultaat van
dochtervennootschappen onder omstandigheden bij de moedervennootschap
belast wordt, zodat in die gevallen de deelnemingskosten van de moedervennootschap effectief van de winst van een binnenlandse dochtervennootschap
kunnen worden afgetrokken. Ter voorkoming van een te grote erosie van de belastinggrondslag is er per 2004 een algemene antimisbruikregeling ingevoerd in
verband met rentelasten (ongeacht het doel waarvoor de lening is opgenomen)
in de vorm van een ‘onderkapitalisatieregeling’. Verder kent Nederland nog verschillende regelingen die renteaftrek beperken, waaronder een regeling die ziet
op schulden in verband met de overdracht van aandelen in een dochtervennootschap binnen de groep. Die laatste regeling is al ultimo 1996 ingevoerd.347
In Spanje zijn er geen aftrekbeperkingen ten aanzien van deelnemingskosten.
Buiten fiscale consolidatie vindt aftrek van kosten die een moedervennootschap
maakt plaats bij de moedervennootschap en is aftrek van deze kosten van de
winst van de dochtervennootschap niet mogelijk. Via fiscale consolidatie wordt
bereikt dat het resultaat van binnenlandse dochtervennootschappen onder omstandigheden bij de moedervennootschap belast wordt, zodat in die gevallen de
deelnemingskosten van de moedervennootschap effectief van de winst van de
dochtervennootschap kunnen worden afgetrokken. Spanje kent een algemene
antimisbruikregeling in verband met rentelasten (ongeacht het doel waarvoor
de lening is opgenomen) in de vorm van een ‘onderkapitalisatieregeling’. Mede
naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ EG in de Lankhorst/Hohorst-zaak
is deze per 2004 aangepast.348
In de Verenigde Staten is er een aftrekbeperking ten aanzien van deelnemingskosten in verband dochtervennootschappen met buitenlandse winsten. De Verenigde Staten hanteren een verrekeningssysteem en geven slechts een beperkte
verrekening; kosten die de moedervennootschap maakt, verminderen de maximale verrekening (conform het voorbeeld bij § 6.2.2). Buiten fiscale consolidatie
vindt aftrek van kosten die een moedervennootschap maakt plaats bij de moedervennootschap en is aftrek van deze kosten van de winst van de dochtervennootschap niet mogelijk. Fiscale consolidatie is slechts mogelijk tussen een binnenlandse moedervennootschap en een binnenlandse dochtervennootschap.
De Verenigde Staten kennen een algemene antimisbruikregeling in verband
met rentelasten (ongeacht het doel waarvoor de lening is opgenomen).349
Als hoofdregel zou moeten gelden dat kosten die een moedervennootschap maakt in verband met het verwerven, vervreemden of houden van een belang in een dochtervennoot-

346
347
348
349
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schap, aftrekbaar zijn bij de moedervennootschap. Indien fiscale imputatie wordt toegepast, dan wordt het resultaat van de dochtervennootschap bij de moedervennootschap belast, zodat in die gevallen de deelnemingskosten van de moedervennootschap effectief
van de winst van de dochtervennootschap kunnen worden afgetrokken.
Indien een buitenlandse moedervennootschap een belang heeft in een binnenlandse
dochtervennootschap, dan kan deze buitenlandse moedervennootschap ervoor kiezen om
een fictieve vaste inrichting te vormen waaraan zij de deelnemingskosten in verband met
deze binnenlandse dochtervennootschap toerekent. De keuze kan gemaakt worden als
aan de volgende voorwaarden is voldaan: (a) de buitenlandse moedervennootschap heeft
een zodanig controlerend belang dat fiscale imputatie zou zijn toegestaan indien de moedervennootschap in dezelfde staat gevestigd zou zijn als de binnenlandse dochtervennootschap; en (b) de buitenlandse moedervennootschap kan aantonen dat de staat waar zij gevestigd is de door haar gemaakte deelnemingskosten in verband met de binnenlandse
dochtervennootschap als zodanig niet in aftrek toelaat. Door middel van fiscale imputatie
worden het resultaat van de dochtervennootschap en de door haar betaalde belasting ook
toegerekend aan deze fictieve vaste inrichting. De belastbare winst van deze fictieve vaste
inrichting zal kleiner zijn dan die van de dochtervennootschap, doordat de belastbare
winst gelijk is aan de winst van de dochtervennootschap verminderd met de deelnemingskosten van de moedervennootschap. De aangifte van de fictieve vaste inrichting zal dan
ook leiden tot een belastingteruggaaf omdat de vaste inrichting minder belasting verschuldigd is dan de reeds door de dochtervennootschap betaalde.350
Een binnenlandse moedervennootschap kan deelnemingskosten in verband met een buitenlandse dochtervennootschap in aftrek brengen, tenzij de buitenlandse dochtervennootschap zelf deze kosten in aftrek kan brengen.
Inzet bij verdragsonderhandelingen is reciprociteit van voorgaande regeling of dat een andere regeling wordt opgenomen waardoor in vastgestelde situaties de kosten van een buitenlandse moedervennootschap in de andere staat in aftrek kunnen worden gebracht op
de winst van de dochtervennootschap waarin zij een controlerend belang heeft.
Aankoopkosten dienen te worden geactiveerd als immaterieel actief welke ten laste van
de winst in meerdere jaren kan worden afgeschreven.
Rente op leningen van groepsvennootschappen is niet aftrekbaar als het opnemen van deze lening een onderdeel is van een samenstel van rechtshandelingen met als belangrijkste
oogmerk de belastingdruk significant te verminderen. Deze renteaftrekbeperking geldt
zowel voor leningen opgenomen om aandelen in een dochtervennootschap te verwerven
als voor andere leningen. Maar indien de lening is opgenomen om aandelen in een dochtervennootschap te verwerven en deze aandelen worden verworven van een groepsvennootschap, dan is dat een aanwijzing dat het oogmerk ‘belastingdrukverlaging’ zou kunnen zijn. Indien een aangekochte dochtervennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt maar deze niet uitkeert, dan zou naar mijn mening ook dat een aanwijzing kunnen
voor het oogmerk van ‘belastingdrukverlaging’. En indien de aangekochte dochtervennootschap effectief een lagere belastingdruk heeft dan de moedervennootschap (indien de
laatste geen rentelast zou hebben), dan is dat een aanwijzing voor het oogmerk van ‘belastingdrukverlaging’. Ook indien de schuldeiser effectief een lager belastingdruk heeft
dan de schuldenaar, is dat een aanwijzing van het oogmerk ‘belastingdrukverlaging’. Ook
verregaande onderkapitalisatie zou een aanwijzing kunnen zijn voor het oogmerk van
‘belastingdrukverlaging’. Uiteraard kunnen vele andere feiten en omstandigheden, waaronder feiten en omstandigheden die geen relatie met enige deelnemingsverhouding hebben, een aanwijzing vormen voor het oogmerk van een transactie of groep van transacties.
350 Snel 2001, p. 407.
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Het gaat het kader van dit proefschrift echter ver te buiten om een uitputtende beschouwing over alle mogelijk relevante feiten en omstandigheden op te nemen. In dit kader
wijs ik erop dat het opnemen van een lening ter financiering van de aankoop van aandelen van een derde door de Nederlandse Hoge Raad per definitie gezien wordt als zakelijk:
‘Indien, zoals in het onderhavige geval, een concern door middel van een Nederlandse
(holding-)vennootschap van derden de aandelen in een vennootschap overneemt en die
(holding-)vennootschap ter financiering daarvan een schuld aangaat, is het zakelijk karakter van die schuld gegeven (...). Noch de omstandigheid dat het concern waartoe belanghebbende behoort voor de uit de onderhavige verwerving voortvloeiende financieringsbehoefte kon kiezen voor het daartoe aanwenden of aantrekken van eigen vermogen, zodat
financiering met vreemd vermogen in die zin niet noodzakelijk was, noch (...), wettigt elk
op zichzelf of in combinatie de gevolgtrekking dat met de keuze welke in het onderhavige
geval is gemaakt.’351 Als ik deze uitspraak goed begrijp, dan betekent dit dat alleen bij verwerving van aandelen en eventueel andere activa van groepsvennootschappen, de financieringskeuze getoetst mag worden en dat in andere gevallen de financieringskeuze ter
discretie van de belastingplichtige is. Weber is van mening dat het stellen van een voorwaarde van compenserende heffing mogelijk in strijd is met het gemeenschapsrecht indien de schuldeiser binnen de gemeenschap gevestigd is.352 Mij lijkt dat indien compenserende heffing geen voorwaarde is, maar slechts een van de criteria ter beoordeling of in
een gegeven situatie sprake is van misbruik, dit toegestaan zou moeten zijn onder het gemeenschapsrecht.
De extra voorwaarde voor rente op leningen van groepsvennootschappen lijkt mij gerechtvaardigd, omdat een groep zelf de keus heeft tussen het verstrekken van een lening
en het storten van kapitaal. Heeft een groep die keus niet in een specifieke situatie maar
moet er een lening verstrekt worden, dan is daarmee naar mijn mening aannemelijk dat
die lening geen onderdeel is van een samenstel van rechtshandelingen met als belangrijkste oogmerk de belastingdruk significant te verminderen. Verder wijs ik erop dat ‘belastingdrukverlaging’ het belangrijkste motief moet zijn en dat de belastingdrukverlaging
significant moet zijn. In veel gevallen zal het niet moeilijk zijn voor belastingplichtigen
om aannemelijk te maken dat een van beide niet het geval is. Wel merk ik op dat er een
goede procedure moet zijn waarmee op korte termijn zekerheid kan worden verkregen of
de belastingdienst de rente aftrekbaar acht. En eventueel zouden in de wet verschillende
‘veilige havens’ kunnen worden geformuleerd van situaties waarin vermoed wordt dat
een lening geen onderdeel is van een samenstel van rechtshandelingen met als belangrijkste oogmerk de belastingdruk significant te verminderen. In die situaties is de rente op
leningen van groepsvennootschappen aftrekbaar, tenzij de belastingdienst aantoont dat
de lening wel een onderdeel is van een samenstel van rechtshandelingen met als belangrijkste oogmerk de belastingdruk significant te verminderen. In de wel genoemde situaties zou de belastingplichtige dan moeten aantonen dat de lening geen onderdeel is van
een samenstel van rechtshandelingen met als belangrijkste oogmerk de belastingdruk significant te verminderen.
Teneinde verstoring van de nagestreefde fiscale neutraliteit te voorkomen, zou rente die
bij de schuldenaar niet aftrekbaar wordt geacht, bij de schuldeiser behandeld moeten
worden als inkomsten uit een deelneming in de schuldenaar.
Ik ben mij ervan bewust dat de voorgaande aftrekbeperking voor rente op groepsleningen
niet eenvoudig is uit te voeren. Daarom twijfel ik of deze regeling de beste optie is voor
een renteaftrekbeperking. Een mogelijk alternatief lijkt mij een mathematische benadering, bijvoorbeeld een ‘onderkapitalisatieregeling’. Met een ‘onderkapitalisatieregeling’
bedoel ik een regeling waarbij op basis van de verhouding eigen vermogen–vreemd ver351 Hoge Raad 17 december 2004, nr. 39.080, gepubliceerd V-N 2005/2.16.
352 Weber 2004-I, p. 1270-1271.
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mogen een pro rata-deel van de rente niet aftrekbaar is. Ik zie drie nadelen aan een onderkapitalisatieregeling.
Ten eerste zou de niet-aftrekbare rente onbelast moeten zijn voor de schuldeiser. Bij een
onderkapitalisatieregeling is een pro rata-deel van de totale rentelasten van de schuldenaar niet aftrekbaar; daardoor is het moeilijk vast te stellen voor iedere schuldeiser welk
deel van de door hen ontvangen rente niet aftrekbaar is. Dat vergroot de kans dat een deel
van de niet-aftrekbare rente wel belast wordt bij de schuldeiser, hetgeen leidt tot ongewenste cumulatie van vennootschapstax.
Ten tweede werkt een onderkapitalisatieregeling grof; bonafide gevallen kunnen erdoor
getroffen worden en misbruikgevallen worden niet altijd getroffen.
Ten derde nodigt een onderkapitalisatieregeling belastingplichtige als het ware uit om
vennootschappen te financieren met het maximaal toegestane bedrag aan groepsleningen.
Het voordeel van een onderkapitalisatieregeling is dat deze duidelijk is en eenvoudiger
kan worden toegepast.
Rente op leningen van derden wordt hetzelfde behandeld als rente op leningen van
groepsvennootschappen indien deze leningen zijn aan te merken als ‘feitelijk verstrekt
door groepsvennootschappen’. Daarvan zou naar mijn mening sprake zijn indien de derde
de lening slechts heeft willen verstrekken omdat groepsvennootschappen garant staan én
deze groepsvennootschappen zekerheidsrechten hebben gegeven, behalve als het de zekerheidsrechten slechts bestaan uit een pand op de aandelen in de schuldenaar. Naar mijn
mening dient in het algemeen de belastingdienst aan te tonen dat een lening van een derde ‘feitelijk verstrekt is door een of meer groepsvennootschappen’.
De door mij voorgestane regeling lijkt mij toegestaan onder het gemeenschapsrecht want
(a) er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit of vestigingsplaats met
betrekking tot de persoon aan wie de uitgaven die tot kosten leiden gedaan worden,
(b) deelnemingskosten zijn altijd aftrekbaar, (c) daar waar een verschil binnenland-buitenland wordt gemaakt is er ook een objectief verschil; kosten worden alleen dan niet ‘binnenlands’ in aftrek gebracht als ze in het buitenland aftrekbaar zijn.
6.3

V ER L I EZ E N V AN EE N DO CH T E R V E N N O O TS C H A P

6.3.1

Inleiding

Wat dient er te gebeuren met verliezen van een dochtervennootschap? Deze verliezen vertalen zich in beginsel in een waardedaling van haar aandelen en vormen daardoor ook een
last voor de moedervennootschap. Zou de moedervennootschap deze verliezen mogen aftrekken, al dan niet in de vorm van een aftrekbare afwaardering van de aandelen? En, zo
ja, wanneer, in hoeverre en op welke wijze? Ook hierbij zal ik een onderscheid maken tussen een binnenlandse dochtervennootschap en een dochtervennootschap met buitenlandse winst.
6.3.2

Binnenlandse dochtervennootschap

In de meeste landen, in elk geval in de onderzochte vier landen, kan een vennootschap
verliezen uit een bepaald jaar verrekenen met winsten uit andere jaren. Deze verrekeningsmogelijkheid is meestal niet onbeperkt. Een veelvoorkomende beperking is dat verliezen alleen verrekend kunnen worden met winsten uit jaren na het verliesjaar (voorwaartse verrekening) en niet met winsten uit eerdere jaren (achterwaartse verliesverrekening). Een andere beperking is dat een verlies slechts gedurende een beperkt aantal jaren
verrekend kan worden; waarna het verlies verdampt. Weer een andere beperking is dat
het recht op verrekening van oude verliezen verdwijnt indien de activiteiten van de ven-
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nootschap ingrijpend wijzigen en/of de (uiteindelijke) aandeelhouders ingrijpend wijzigen.
Onderzochte landen
In Duitsland zijn er de volgende beperkingen. Verliezen kunnen weliswaar onbeperkt voorwaarts verrekend worden, maar slechts twee jaar achterwaarts.
Verder is de omvang van een in enig jaar te verrekenen verlies gemaximeerd tot
(ruwweg) 6/10 deel van de belastbare winst in dat jaar. Verder is er een regeling
om handel in verliesvennootschappen tegen te gaan; bij een aandeelhouderswisseling gaat het recht op voorwaartse verliesverrekening veelal verloren.353
In Nederland zijn er de volgende beperkingen. Verliezen kunnen weliswaar onbeperkt voorwaarts worden verrekend, maar slechts drie jaar achterwaarts.
Daarnaast is er een regeling om de handel in verliesvennootschappen tegen te
gaan. Deze regeling komt er samengevat op neer dat er geen verliezen en winsten verrekend kunnen worden indien er tussen het winstjaar en het verliesjaar
een ingrijpende reductie van de oude werkzaamheden heeft plaatsgevonden én
de uiteindelijke aandeelhouders in belangrijke mate zijn gewijzigd. Sinds 2004
zijn verliezen van zogenoemde houdstervennootschappen slechts beperkt verrekenbaar.354
In Spanje kunnen verliezen niet achterwaarts verrekend worden en slechts
voorwaarts verrekend worden met winsten uit de eerstvolgende tien jaar.355
In de Verenigde Staten kunnen verliezen twee jaar teruggewenteld worden en
twintig jaar vooruit. Er is een beperking op het recht voorwaartse verrekening
van verliezen die van toepassing kan zijn indien binnen drie jaar meer dan de
helft van de aandelen worden overgedragen.356
Indien een vennootschap verliezen maakt dienen deze verliezen voor de heffing van vennootschapstax verrekend te kunnen worden met eerder gemaakte winst dan wel bij afwezigheid daarvan met toekomstige winsten. Is dat niet het geval, dan wordt vennootschapstax geheven van meer winst dan er feitelijk gemaakt is. Dat past niet binnen het kader van
vennootschapstax. Binnen dat kader is de winst de maatstaf die de mate bepaalt waarin
iemand moet bijdragen aan de financiering van publieke uitgaven. Winst is iets dat zich
uit de aard der zaak alleen laat vaststellen over de gehele levensduur van de gerechtigde.
De jaarlijkse vaststelling van jaarwinst is geen principiële zaak, maar een pragmatische
oplossing; het duurt te lang voor zowel aandeelhouders (voor hun dividenden) als fiscus
(voor de belastingheffing) als de winst pas wordt vastgesteld bij de liquidatie van een vennootschap. Het vaststellen van de jaarwinst heeft een ander karakter dan het vaststellen
van de ‘echte’ winst (in Nederland vaak aangeduid met de term totale winst) en moet naar
mijn mening daarop ook geen invloed uitoefenen. Daar komt bij, de overheid moet niet
alleen willen delen in de lusten van de winstjaren maar ook in de lasten van de verliesjaren. Een overheid die niet wenst te delen in verliezen, ontmoedigt ondernemers om risico’s te nemen; indien ondernemers geen risico’s meer durven nemen dan remt dat economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. Een beperking in het aantal jaren dat
een verlies kan worden teruggewenteld, lijkt mij nog wel te verdedigen; een zeer ruime
mogelijkheid om verliezen terug te wentelen vormt in jaren van economische krimp of
geringe economische groei een (te) grote aanslag op de overheidsfinanciën die in die jaren
toch al niet ruim zullen zijn. Echter, beperkingen aan het vooruitwentelen van verliezen
zijn naar mijn mening niet te rechtvaardigen. Dit geldt voor het maximeren van het aantal jaren maar vooral ook voor maatregelen die de verrekening van verliezen tegengaan
na aandeelhouderswisselingen. Wat betreft dat laatste wil ik het volgende opmerken. Een
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kenmerk van vennootschapstax is dat er van lichamen geheven wordt onafhankelijk van
hun aandeelhouders en ongeacht wie die aandeelhouders zijn. Verliesverrekening hoort
dan ook plaats te vinden ongeacht of aandeelhouders gewisseld zijn. Daar komt het volgende bij. Handel in verliezen is mijn inziens niet onoorbaar. De verliezen van een vennootschap komen ten laste van de aandeelhouders. Verkopen deze een vennootschap met
recht op voorwaartse verrekening van verliezen, dan krijgen zij de contante waarde van
de toekomstige verliesverrekening vergoed. In feite profiteren zij daarmee van het recht
van de vennootschap op toekomstige verliesverrekening. De kopers (de nieuwe aandeelhouders) profiteren in feite niet van de toekomstige verliesverrekening, immers zij hebben voor gebruikmaking van dat recht een vergoeding betaald aan de verkopers.357
Hoever moet een staat gaan in het delen van risico’s? Wellicht valt er wat voor te zeggen
dat indien een activiteit gestaakt is die per saldo verlies oplevert (meer kosten dan opbrengsten), dit nettoverlies niet verrekend mag worden met winsten van andere activiteiten. Echter, naar mijn mening hoort verliesverrekening plaats te vinden ongeacht of de
vennootschap een onderneming drijft en ongeacht of de verliesgevende activiteiten al dan
niet gestaakt zijn. Vennootschapstax wordt geheven van een vennootschap als zodanig,
ongeacht of de vennootschap een onderneming drijft en ongeacht of die vennootschap
haar activiteiten wijzigt. Het past niet binnen de aard van vennootschapstax dat bij staking van activiteiten het recht op voorwaartse verliesverrekening verloren gaat.
Naar mijn mening kan het verlies dat ten laste komt van de (opeenvolgende) aandeelhouders gezamenlijk, in beginsel niet groter zijn dan het door hen gestorte kapitaal (inclusief
agio). Voor verliezen die dat bedrag te boven gaan zijn de aandeelhouders immers in beginsel niet aansprakelijk (zie § 3.4.3). Het meerdere van het verlies komt in beginsel ten
laste van de schuldeisers van de vennootschap. Ik zeg in beginsel, omdat er op deze regel
drie soorten uitzonderingen bestaan.
Ten eerste kan het verlies van een individuele aandeelhouder wel groter zijn dan het gestorte kapitaal op de door hem gehouden aandelen, namelijk indien hij de aandelen niet
heeft verkregen bij een emissie maar heeft gekocht van een andere (voormalige) aandeelhouder voor een prijs boven het niveau van het gestort kapitaal. De waarde van een (aandeel in een) vennootschap is veelal niet gelijk aan het zichtbare eigen vermogen (per aandeel) van de vennootschap. De waarde van een aandeel wordt niet alleen bepaald door het
in de vennootschap aanwezige vermogen (bezitting minus schulden), maar ook door andere factoren. De belangrijkste daarvan is naar mijn mening de verwachting ten aanzien
van de toekomstige resultaten van de vennootschap. Dit betekent dat een verlies van een
vennootschap niet rechtstreeks leidt tot een evenredige waardedaling van deze vennootschap. Voor die individuele aandeelhouder is het grootst mogelijke verlies de koopprijs
van de aandelen die hij heeft gekocht. Tegenover zijn verlies dat boven het gestorte kapitaal uitgaat, staat een even grote winst voor de verkoper.
Ten tweede kan een fiscaal verlies groter zijn dan een commercieel verlies indien de wet
fictieve extra aftrekposten toestaat en/of bepaalde inkomsten vrijstelt. Dit extra fiscale
verlies komt niet ten laste van de aandeelhouders en evenmin ten laste van de schuldeisers.
Ten derde, aandeelhouders kunnen onder omstandigheden formeel of feitelijk aansprakelijk zijn voor schulden van een vennootschap (zie § 3.4.3), formeel bijvoorbeeld in geval
van een garantstelling. Van feitelijke aansprakelijkheid kan sprake zijn indien een faillissement met grote onbetaalde schulden leidt tot reputatieschade voor de aandeelhouder.
Zoals eerder opgemerkt (zie § 5.2.3) beschikken minderheidsaandeelhouders veelal niet
over gedetailleerde informatie van de vennootschap waarin zij aandelen hebben, vooral
indien er ook regelmatig aandeelhouderswisselingen optreden. Een minderheidsaandeel357 In dezelfde zin Grapperhaus 1979, p. 671, Stevens, L.G.M 1995, p. 963 en Stevens, L.G.M. 2000, p.
1218. Anders, Hofstra 1979, p. 289-296.
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houder weet dus niet altijd wat het fiscale verlies is over de periode gedurende welke hij
aandelen hield.
Welke gevolgen zouden voorgaande aspecten moeten hebben voor de vraag of en welke
verliezen een moedervennootschap in aftrek mag brengen?
Men zou een moedervennootschap kunnen toestaan een verlies van een dochtervennootschap tot het bedrag van het gestorte kapitaal af te trekken. Daarnaast zouden ook grotere
fiscale verliezen, voorzover deze veroorzaakt worden door fiscale faciliteiten, bij de moedervennootschap aftrekbaar moeten zijn. Echter, ook de dochtervennootschap kan zelf de
verliezen aftrekken van (toekomstige of vroegere) winsten. Dubbele aftrek is uiteraard
niet op zijn plaats. Daarom zou de aftrek voor de moedervennootschap teruggenomen
moeten worden indien en voorzover de dochtervennootschap zelf het verlies kan verrekenen met winsten uit andere jaren.
Onderzochte landen
In Duitsland kan een moedervennootschap verliezen van dochtervennootschappen in beginsel niet in aftrek brengen. Uitzondering op deze regel is de situatie
waarin de moedervennootschap en de dochtervennootschap een Organschaft
vormen. Een Organschaft is alleen mogelijk indien de moedervennootschap een
controlerend belang heeft.358
In Nederland kan een moedervennootschap verliezen van dochtervennootschappen in beginsel niet in aftrek brengen. Hierop zijn enkele uitzonderingen.
Indien de dochtervennootschap geen deelneming vormt in de zin van de deelnemingsvrijstelling, kan de moedervennootschap een verlies nemen door de
aandelen in de dochtervennootschap af te waarderen. Aandelen in recent verworven deelnemingen kunnen onder voorwaarden tijdelijk afgewaardeerd worden – de afwaardering moet altijd later teruggenomen worden – ten laste van
de fiscale winst. Onder voorwaarden is een liquidatieverlies aftrekbaar. En via
fiscale consolidatie wordt in bepaalde situaties het resultaat van de deelneming
bij de moedervennootschap belast en kan de moedervennootschap het verlies
van de dochtervennootschap in aftrek brengen.359
In Spanje kan een moedervennootschap verliezen van dochtervennootschappen in aftrek brengen door afwaardering van de aandelen in de dochtervennootschap. En via fiscale consolidatie wordt in bepaalde situaties het resultaat van
de deelneming bij de moedervennootschap belast en kan de moedervennootschap het verlies van de dochtervennootschap in aftrek brengen.360
In de Verenigde Staten kan een moedervennootschap verliezen van dochtervennootschappen in aftrek brengen door afwaardering van de aandelen in de dochtervennootschap, En via fiscale consolidatie wordt in bepaalde situaties het resultaat van de deelneming bij de moedervennootschap belast en kan de moedervennootschap het verlies van de dochtervennootschap in aftrek brengen.361
Valt de in de voorgaande alinea genoemde regeling ook in de praktijk uit te voeren? Ik heb
grote twijfels. Ik denk dat een dergelijke regeling te complex is om goed toegepast te kunnen worden. Vooral bij minderheidsaandeelhouders en frequente aandeelhouderswisselingen zullen veel aandeelhouders niet over de benodigde informatie kunnen beschikken.
Om deze reden ben ik geen voorstander van een dergelijke regeling, met uitzondering van
moedervennootschappen met een controlerend belang. Bij dergelijke moedervennootschappen leidt het systeem van fiscale imputatie ertoe dat de verliezen van de dochterven-
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nootschap toegerekend worden aan de moedervennootschap. Zulks is ook redelijk, omdat
een moedervennootschap met een controlerend belang zich in de praktijk vaak niet aan
aansprakelijkheid voor verliezen van de dochtervennootschap kan ontrekken (zie § 3.4.3).
Ook mag worden aangenomen dat een moedervennootschap met een controlerend belang kan beschikken over de relevante informatie.
Een andere regeling zou kunnen zijn dat bij verkoop van aandelen de moedervennootschap haar vermogensverlies mag aftrekken. In een dergelijke regeling kan de moedervennootschap in zekere zin de verliezen van een dochtervennootschap bij verkoop in aftrek brengen op haar eigen winst. Echter, bij een dergelijke regeling zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen, ik noem de belangrijkste.
Ten eerste is in een dergelijke regeling het tijdstip waarop de moeder de verliezen mag
verrekenen niet geheel neutraal; deze regeling stimuleert om aandelen die in waarde gedaald zijn, zo snel mogelijk te verkopen teneinde zo snel mogelijk een verlies te kunnen
aftrekken.
Ten tweede gaat deze regeling uit van het subjectieve verlies van een aandeelhouder. Dit
subjectieve verlies van de aandeelhouder heeft geen relatie met eventueel door de dochtervennootschap geleden verliezen; de aandeelhouder kan heel goed de aandelen gekocht
hebben van een vorige aandeelhouder voor een bedrag hoger dan het gestorte kapitaal
plus winstreserves (i.e. ‘goodwill’ betaald hebben). Een latere waardedaling van de aandelen kan dan groter zijn dan de omvang van de verliezen van de dochtervennootschap die
zijn ontstaan na verkoop van de aandelen. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat de verliezen die aandeelhouders in aftrek brengen, niet corresponderen met verliezen geleden
door de dochtervennootschap. Het is theoretisch mogelijk dat aandeelhouders verliezen
aftrekken zonder dat de dochtervennootschap zelf ooit verliezen lijdt.
Ten derde, in aansluiting daarop, is er geen terugname van door aandeelhouders afgetrokken verliezen indien de dochtervennootschap eerder geleden verliezen alsnog compenseert met latere winsten.
Ook bij een regeling waarbij een moedervennootschap haar vermogensverlies kan aftrekken bij liquidatie van een dochtervennootschap (de Nederlandse regeling), geldt het bezwaar dat deze regeling uitgaat van het subjectieve verlies van een aandeelhouder.
Er valt ook te denken aan een regeling waar een vennootschap bij liquidatie haar onverrekende verliezen overdraagt aan haar aandeelhouders. Voor een dergelijke regeling valt
wel iets te zeggen. In een dergelijke regeling wordt er door de aandeelhouders niet meer
verlies afgetrokken dan het verlies dat de dochtervennootschap zelf niet meer kan verrekenen en gaan er anderzijds geen verliezen verloren. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij een dergelijke regeling. Ik noem de belangrijkste. Ten eerste is ook deze regeling
moeilijk toe te passen bij minderheidsaandeelhouders. Ten tweede stimuleert deze regeling om verlieslijdende vennootschappen zo snel mogelijk te liquideren, om daarmee een
aftrekbaar verlies te creëren voor de moedervennootschappen; snelle liquidatie is niet altijd wenselijk, vooral omdat het een doorstart van de onderneming kan belemmeren.
Naar mijn mening is de simpelste regeling in casu het meest te prefereren: geen aftrek
van verliezen voor een moedervennootschap in combinatie met de afschaffing van beperkingen op voorwaartse verliesverrekening, waarbij het recht op voorwaartse verliesverrekening niet verloren gaat bij aandeelhouderswisselingen en/of bij staking van activiteiten.
Waarom vind ik deze regeling de beste keus?
Ten eerste past deze regeling binnen het karakter van vennootschapstax, namelijk belastingheffing per lichaam.
Ten tweede kunnen alle geleden verliezen verrekend worden. Het recht op verliesverrekening eindigt immers niet zolang de vennootschap blijft bestaan en daarom zullen verliesvennootschappen meestal niet geliquideerd worden, zelfs niet als al hun activiteiten
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beëindigd worden. De aandeelhouders zullen kiezen voor verkoop van de vennootschap
in plaats van liquidatie.
Ten derde maken de aandeelhouders bij verkoop van de vennootschap het recht op verliescompensatie te gelde; de aandeelhouders worden ten tijde dat de dochtervennootschap verlies leed gecompenseerd voor dat verlies. Deze compensatie zal overigens niet
gelijk zijn aan het bedrag van de verliezen maar aan de contante waarde van het recht op
toekomstige verrekening daarvan.
Ten slotte is deze regeling naar mijn mening goed toepasbaar bij zowel buitenlandse aandeelhouders van binnenlandse vennootschappen als binnenlandse aandeelhouders van
buitenlandse vennootschappen.
Wanneer fiscale imputatie wordt toegepast, dan zou zonder nadere maatregelen dubbele
aftrek van verliezen kunnen optreden bij een aandeelhouderswisseling of bij einde van de
fiscale imputatie. Dit probleem wordt behandeld in § 6.10.2.
Indien de verliezen niet geleden worden door een binnenlands belastingplichtige maar
door een buitenlands belastingplichtige, dan zou voorgaande regeling ook van toepassing
moeten zijn. Gevolg is dat de verliezen niet mee overgedragen kunnen worden met een
vaste inrichting; het is immers de belastingplichtige en niet een bedrijfsonderdeel (de vaste inrichting) die recht heeft op verrekening van verliezen. Er is naar mijn mening geen
sprake van verboden onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtige. Als een binnenlands belastingplichtige een bedrijfsonderdeel overdraagt, dan blijven
de verliezen ook achter bij de binnenlands belastingplichtige. Indien een binnenlands belastingplichtige haar (binnenlandse) activiteiten overdraagt (of staakt), dan kan deze binnenlandse belastingplichtige evenmin als een buitenlands belastingplichtig binnenlandse
toekomstige winst verrekenen met oude binnenlandse verliezen.
6.3.3

Dochtervennootschap met buitenlandse winst

Wat moet er gebeuren met verliezen op dochtervennootschappen met buitenlandse
winst?
Mij lijkt op grond van mijn keuze en argumenten pro kapitaalimportneutraliteit dat er
geen verrekening van verliezen in de ene staat (die van de dochtervennootschap) met winsten in een andere staat (die van de moedervennootschap) moet plaatsvinden. Als winsten
uitsluitend in de staat van de dochtervennootschap belast behoren te worden, waarom
zouden dan verliezen wel in aanmerking moeten worden genomen in de staat van de moedervennootschap (waarom niet de lusten belasten maar wel de lasten in aftrek laten)? Het
voordeel van de aftrek voor de buitenlandse moedervennootschap vormt in zekere zin een
subsidie van de staat van de moedervennootschap in verband met investeringen in een andere staat. Deze subsidie lijkt mij de lokale concurrentie te verstoren.
Vaste inrichtingsverliezen
In drie van de onderzochte landen, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten,
kan een binnenlandse vennootschap verliezen geleden door haar buitenlandse
vaste inrichting in aftrek brengen op haar belastbare binnenlandse winst. Naar
mijn mening zouden dergelijke vaste-inrichtingsverliezen evenmin aftrekbaar
moeten zijn als deelnemingsverliezen. Het meest gebruikte argument om vasteinrichtingsverliezen wel en deelnemingsverliezen niet in aftrek te laten, is dat
de vaste-inrichtingsverliezen rechtstreeks ten laste van de vennootschap zelf
komen en deelnemingsverliezen niet. Dit argument snijdt geen hout. Ten eerste
komen deelnemingsverliezen tot het bedrag van het gestorte kapitaal wel degelijk rechtstreeks ten laste van de aandeelhouders, namelijk in de vorm van
waardedaling van de aandelen. Ten tweede, zoals betoogd in § 3.4.3, is een moedervennootschap met een controlerend belang (feitelijk) meestal aansprakelijk
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voor onbetaalde schulden aan derden van de dochtervennootschap. Ten derde
geldt ook in dit geval : waarom winsten niet belasten maar verliezen wel laten
aftrekken.
In Duitsland zijn verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen meestal niet aftrekbaar.362 Ook in Nederland gaan inmiddels stemmen op die aftrek van buitenlandse verliezen ter discussie stellen. Toepassing van het territorialiteitsbeginsel heeft met name aandacht gekregen in het debat omtrent de aangekondigde herziening van de Vennootschapsbelasting. Pro strikte toepassing van het
territorialiteitsbeginsel zijn onder andere Wattel, Weber en Van Weeghel; contra zijn onder andere Bender, Cornelisse en Prokisch.363
Naar mijn mening is een verschil in behandeling tussen verliezen van een buitenlandse dochtervennootschap en een buitenlandse vaste inrichting niet toegestaan onder het gemeenschapsrecht. Deze vraag is aan de orde gesteld in de
Marks & Spencer-zaak, die thans in behandeling is bij het HvJ EG. Uit de conclusie van A-G Poiares Maduro kan worden afgeleid dat een dergelijk verschil niet
is toegestaan.364
In binnenlandse verhoudingen komen in de door mij voorgestane regeling verliezen van
een dochtervennootschap wel in aftrek bij een moedervennootschap met een controlerend belang, namelijk via fiscale imputatie (zie § 6.3.2). In grensoverschrijdende situaties
pleit ik alleen voor het gebruik van fiscale imputatie bij taxhavendochters (zie § 5.9). Dit
betekent dat verliezen van een buitenlandse dochtervennootschap ook bij een moedervennootschap met een controlerend belang niet aftrekbaar zijn. Dit verschil in behandeling tussen een binnenlandse dochtervennootschap en een buitenlandse dochtervennootschap lijkt mij gerechtvaardigd op voorwaarde dat ook verliezen van buitenlandse vaste
inrichtingen niet in aftrek worden gelaten (zie ingesprongen tekst). Dit leidt namelijk tot
een strikt territoriale afbakening van de heffingsgrondslag; uitsluitend het binnenlandse
resultaat wordt in de heffing betrokken. Een dergelijke territoriale afbakening sluit goed
aan op de rechtvaardiging van vennootschapstax en sluit aan bij een breed gedragen opvatting over afbakening van heffingsgrondslag (zie § 2.5.3 en § 4.2).
De door mij voorgestane regeling, geen aftrek van verliezen van de dochtervennootschap
voor de moedervennootschap, zou naar mijn mening toegestaan moeten zijn onder het
gemeenschapsrecht:
a. er wordt op geen enkele wijze onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse dochtervennootschappen;
b. er wordt evenmin onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse moedervennootschappen (een buitenlands belastingplichtige met een binnenlandse vaste inrichting krijgt dezelfde behandeling als een binnenlands belastingplichtige); en
c. de regeling volgt consequent het territorialiteitsbeginsel.
Dat verliezen van een binnenlandse wel (want opgenomen in het Nederlandse resultaat
van een vennootschap) en buitenlandse verliezen niet aftrekbaar zijn, lijkt mij wellicht
wel een belemmering van de vrijheid van vestiging, maar geen verboden belemmering.
Deze belemmering is naar mijn mening een dispariteit die voortvloeit uit het gegeven dat
er binnen de EU nog steeds verschillende staten zijn te onderscheiden met elk hun eigen
belastingheffing. Pas bij een Europese belastingheffing verdwijnt deze dispariteit. Uit het
Schumacker-arrest365 kan naar mijn mening niet afgeleid worden dat de staat van de moedervennootschap buitenlandse verliezen die in de staat waar ze geleden zijn niet verrekend kunnen worden, in aftrek moet laten.
362 Zie bijlage A, § 1.
363 Bender 2004, p. 33-34. Cornelisse 2004, p. 1249-1250. Prokisch 2005, p. 248-254. Wattel 2004,
p. 38-41. Weber 2004-II, p. 1298-1299. Van Weeghel 2004-I, § 10. Van Weeghel 2004-II, p. 2.
364 Conclusie van A-G Poiares Maduro van 7 april 2005 in zaak C-446/03 (‘Marks & Spencer’).
365 Arrest HvJ EG van 14 februari 1995, C-279/93 (‘Schumacker’), punt 21, gepubliceerd BNB 1995/187
m.n. Daniels.
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Ten eerste handelt dat arrest niet over verliezen maar persoonlijke aftrekposten, waarmee bij de heffing van personentax rekening wordt gehouden omdat deze de draagkracht
zouden beïnvloeden. Het betreft derhalve een situatie die niet goed vergelijkbaar is met
die van een multinationale onderneming die in de ene staat winst maakt en de andere
staat verlies.
Ten tweede valt bij een multinationale groep van ondernemingen het ‘grotendeels’criterium niet eenvoudig te hanteren. Bovendien zal het gevolg van toepassing van die regel
op multinationale ondernemingen er waarschijnlijk toe leiden dat de grotere lidstaten
veel meer buitenlandse verliezen in aftrek moeten laten dan de kleinere lidstaten. Immers, hoe groter een lidstaat hoe groter het winstpotentieel. Een dergelijke benadeling
van grotere lidstaten kan toch niet de bedoeling van de verdragsluitende partijen zijn geweest.
Ik wijs erop dat het HvJ EG toepassing van het territorialiteitsbeginsel in beginsel geaccepteerd heeft als rechtvaardigingsgrond.366
Ook uit de conclusie van A-G Poiares Maduro in de Marks & Spencer-zaak valt naar mijn
mening niet af te leiden dat een strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel niet is
toegestaan onder het gemeenschapsrecht, al zullen sommigen dit mogelijk wel in zijn
conclusie lezen. Hij ziet het territorialiteitsbeginsel als uitwerking van internationale consensus over heffingsbevoegdheid; een staat heeft ongelimiteerd mogelijkheid om belasting te heffen van haar inwoners en slechts beperkte bevoegdheid om te heffen van buitenlanders. Hij ziet het territorialiteitsbeginsel dus als een grens aan de bevoegdheid om
belasting te heffen van buitenlanders. Waar een staat zijn heffingsbevoegdheid moet beperken bij buitenlanders, moet eenzelfde beperking bij inwoners geoorloofd zijn; toepassing van het territorialiteitsbeginsel brengt inwoners en buitenlanders in dezelfde positie.
Poiares Maduro maakt deze gevolgtrekking overigens niet. Dat hoeft hij echter ook niet,
omdat in de voorliggende zaak het Verenigd Koninkrijk het territorialiteitsbeginsel niet
strikt toepast; verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen mogen wel en verliezen van
buitenlandse dochters mogen niet verrekend worden. Hierdoor is de Britse regeling een
regeling die onderscheid maakt op basis van de vestigingsplaats (nationaliteit) van de
dochtervennootschap. Poiares Maduro laat zich niet uit over de situatie dat het Verenigd
Koninkrijk verrekening van verliezen van een buitenlandse vaste inrichting evenmin zou
toelaten.367
6.4

B E H A N D E L I N G V A N D IV ID E N D E N D I E N IE T T O T D E W I N S T
B I JD R AG E N ( ‘ M E E G E K O C H T D IV I DE N D’ )

De reden dat ik aan dit onderwerp aandacht besteed is dat dit onderwerp in de literatuur
geregeld aandacht heeft gekregen.368 Zoals hierna aan de orde komt is het onderscheid
tussen dividenden die niet tot de winst van de moedervennootschap bijdragen en dividenden die dat wel doen, in bepaalde staten soms relevant. Een voordeel van de door mij voorgestane regeling (zie § 5.8, § 6.2.2, § 6.2.4 en § 6.3) is dat dit onderscheid niet relevant is,
wat de toepassing van de door mij voorgestane regeling eenvoudiger maakt.
Een veel gedeelde mening is dat een dividend dat wordt uitgekeerd vlak na aankoop van
aandelen in een dochtervennootschap, niet bijdraagt aan de winst van de nieuwe moedervennootschap. De moedervennootschap heeft als het ware een deel van de koopprijs niet
betaald voor de aandelen, maar voor een soort dividendvordering. De (fiscale) kostprijs
van de aandelen zou verminderd worden met het bedrag van het kort na verkoop uitgekeerde dividend; vandaar ook de term ‘meegekocht dividend’. Omdat dit ‘meegekochte di366 Arrest HvJ EG 15 mei 1997, C-250/95 (‘Futura’), punt 18-22, gepubliceerd FED 1998/365 m.n. Weber.
Arrest HvJ EG 14 december 2000, C-141/99 (‘AMID’), gepubliceerd Jurispr. [jaartal?] p. I-11619.
Zie ook Weber 2004-II, p. 1298-1305.
367 Conclusie A-G Poiares Maduro van 7 april 2005 in zaak C-446/03 (‘Marks & Spencer’).
368 Albi Ibáñez & García Ariznavarreta 2001, p. 485-487. Christiaanse 1962, p. 91-95. Jäger & Lang
2000, p. 742-750. Juch & Martens 2002, p. 64-65.
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vidend’ niet bijdraagt aan de winst, komt in veel systemen de vraag op hoe daarmee moet
worden omgegaan, bijvoorbeeld of er in een verrekeningssysteem wel een verrekening
moet worden gegeven voor meegekocht dividend en zo ja, of dat aan de koper of aan de
verkoper moet worden gegeven.
In het door mij voorgestane algemene systeem waarin dividenden, vermogenswinsten en
verliezen zijn vrijgesteld, moet ‘meegekocht’ dividend dat niet bijdraagt aan de winst,
niet leiden tot een vrijstelling, net zomin als een andere betaling op een vordering niet tot
een vrijstelling kan leiden (de schuldeiser wordt immers niet rijker indien een vordering
wordt voldaan). Maar omdat de fiscale kostprijs van de aandelen niet relevant is (vermogenswinsten en -verliezen zijn immers vrijgesteld), maakt het voor de koper niet zoveel
uit of een dividend nu meegekocht is of niet; feitelijk vindt bij de moedervennootschap
toch geen belastingheffing plaats. Ook voor de verkoper is er geen verschil; of deze nu een
verkoopwinst maakt dan wel of de winst feitelijk een verkochte dividendvordering is
maakt niets uit, in beide gevallen is er een vrijstelling.
In een systeem waarbij vermogenswinsten wel belast worden (bijvoorbeeld het systeem
in de Verenigde Staten) is anders dan het door mij voorgestane systeem, de fiscale kostprijs relevant. Een meegekocht dividend zou voor de verkoper tot een lagere vermogenswinst moeten leiden (immers de verkoper wordt dan geacht een dividendvordering te
hebben gekregen en die vervolgens vervreemd te hebben) en voor de koper op termijn tot
een hogere vermogenswinst (immers de koper heeft een kostprijs lager dan het betaalde
bedrag). In een dergelijk systeem is een meegekocht dividend dus relevant en in het door
mij voorgestane systeem niet.
In het door mij voorgestane systeem is de kostenaftrek bij de moedervennootschap niet
afhankelijk van de omvang van de uit de dochtervennootschap ontvangen dividenden zie
(§ 6.2.4). In een systeem waar wel een dergelijke afhankelijkheid bestaat, leidt een meegekocht dividend niet en een gewoon dividend wel tot een kostenaftrekbeperking en is het
onderscheid op dat punt dus relevant. In het door mij voorgestane systeem is het onderscheid niet relevant.
In het door mij voorgestane systeem is de omvang van de verliezen van de dochtervennootschap die de moedervennootschap kan aftrekken, niet afhankelijk van de kostprijs
van een moedervennootschap (in bijvoorbeeld het Nederlandse systeem is de omvang van
een aftrekbaar liquidatieverlies daar wel van afhankelijk369; zie § 6.3). In een systeem waar
wel een dergelijke afhankelijkheid bestaat leidt een meegekocht dividend tot een lagere
kostprijs en is het onderscheid op dat punt dus relevant. In het door mij voorgestane systeem is het onderscheid niet relevant.
Kortom, bij consequente toepassing van het objectvrijstellingssysteem is het onderwerp
meegekocht dividend niet relevant.
6.5

B E H A N D E L I N G V A N E C O N O M IS C H E E IG E N D O M V A N
A AN D E L E N , O P T IE S E N V R U CH T G EB R U IK

6.5.1

Algemeen

In de voorafgaande hoofdstukken ben ik er impliciet van uitgegaan dat degene die de formele aandeelhouder is, ook het gehele economische belang bij die aandelen bezit. In de
praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. De formele aandeelhouder kan zijn economische
belang bij die aandelen geheel of gedeeltelijk overgedragen hebben aan een ander. Als

369 Zie bijlage B, § 4.4.
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(vrijwel) het gehele economische belang is overgegaan, dan wordt dat vaak aangeduid met
de term ‘economische eigendom’.
Deze afsplitsing van een (deel van) het economische belang van de formele eigendom kan
verschillende vormen aannemen en om verschillende redenen plaatsvinden. Binnen het
kader van dit proefschrift is het is ondoenlijk een volledig overzicht te geven. Teneinde
inzicht te geven in welke situaties kunnen bestaan en hoe die onderling verschillen, wil
ik verschillende soorten situaties noemen.
Als eerste noem ik de situatie dat een aandelenbewijs voor een groot aantal aandelen bij
een bank gedeponeerd is en waar diverse ‘aandeelhouders’ via een bank of effecteninstelling als deelgerechtigden zijn geadministreerd. De bank houdt het aandelenbewijs niet als
bezitter, maar als vertegenwoordiger van haar rekeninghouders. De deelgerechtigden
kunnen hier gezien worden als de formele eigenaren (rechthebbende) van de aandelen.
Dicht hierbij ligt de situatie dat de aandelen gehouden worden door een stichting administratiekantoor die op haar beurt certificaten heeft uitgegeven die de economische eigendom van de aandelen vertegenwoordigen en die door de certificaathouder desgewenst of
onder voorwaarden omgeruild kunnen worden tegen gewone aandelen.
Weer anders is de situatie bij reeds verkochte maar nog niet geleverde aandelen. Het gehele economische belang is al overgegaan, alleen de juridische titel is nog achtergebleven
bij de verkoper. Hier ligt weer niet ver vandaan de situatie dat aandelen verkocht zijn onder opschortende of ontbindende voorwaarden. Wie hier de economische eigenaar is,
hangt vooral af van de waarschijnlijkheid van de voorwaarde.
Als volgende soort noem ik de situatie waarin iemand een recht heeft om aandelen te kopen of verkopen voor een vastgestelde prijs (zogenoemde call- en putopties). De houder
van zo’n optie heeft een persoonlijk recht jegens een wederpartij; een optie is een (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) aanbod tot koop dan wel verkoop. Een weer andere soort is
de situatie waarin een betaling onder een overeenkomst (mede) afhankelijk is van de
waardeontwikkeling van aandelen, zonder dat een der contractspartijen de aandelen
houdt.
Verder noem ik nog de situatie waarbij de uitkering van een levensverzekering (mede) afhankelijk is van de waardeontwikkeling en dividenden van met name genoemde aandelen (zogenoemde beleggingspolis). In die situatie staan de aandelen meestal op naam van
de verzekeringsmaatschappij maar berust de economische eigendom deels bij de verzekeringsnemer.
Een heel andere situatie is het recht van vruchtgebruik. De vruchtgebruiker heeft een zakelijk recht en geen persoonlijk recht zoals de hiervoor bedoelde certificaathouder, maar
de vruchtgebruiker heeft niet de volledige economische eigendom van de aandelen.
Als laatste soort noem ik de situatie waarin aandelen worden overgedragen aan een stroman om te verhullen wie de werkelijke belanghebbende is of om regelingen die het aandelenbezit uitsluiten of beperken voor bepaalde personen, te omzeilen.
Als laatste noem ik de situatie waarin aandelen verpand zijn aan een financier.
Het hiervoor beschreven scala is dermate gevarieerd dat het naar mijn mening moeilijk is
om een alomvattende regeling te treffen die aan alle situaties recht doet. In deze paragraaf
wil ik een algemeen kader geven in § 6.5.2 t/m § 6.5.8 wil ik op verschillende veel voorkomende situaties ingaan.
Naar mijn mening kan er binnen het objectvrijstellingssysteem uit drie soorten benaderingen gekozen worden.
(1) Alleen de juridische eigenaar krijgt een vrijstelling. Deze wordt geacht de opbrengsten
(dividenden en vermogenswinsten) van de aandelen te hebben genoten. De betalingen aan
degene die (geheel of gedeeltelijk) het economische belang heeft, zijn voor de juridische
eigenaar aftrekbare kosten en voor de ontvanger belastbare opbrengsten. Indien betaling
feitelijk direct van vennootschap naar de economische belanghebbende gaat, dan wordt
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die ene betaling aangemerkt als twee betalingen; een van de vennootschap aan de juridische eigenaar en een van de juridische eigenaar aan de economisch belanghebbende.
(2) De vrijstelling geldt niet alleen voor de opbrengsten van aandelen maar ook voor de
overeenkomsten waarmee (een gedeelte van) het economische belang wordt overgedragen. Betaling van de juridische eigenaar aan de degene die (geheel of gedeeltelijk) het economische belang heeft, zijn voor de juridische eigenaar niet-aftrekbare kosten en voor de
ontvanger vrijgestelde opbrengsten.
(3) De economische eigenaar wordt aangemerkt als (mede)eigenaar van de aandelen. Voorzover de opbrengst hem toekomt, wordt hij geacht deze rechtstreeks genoten te hebben,
dus zonder tussenkomst van de juridische eigenaar.
Tussen de tweede en de derde benadering zijn er slechts subtiele verschillen. Het uitgangspunt van de tweede benadering is anders dan van de derde (verlening vrijstelling versus
vaststellen wie voor fiscale doeleinden eigenaar is) en in de tweede benadering heeft de
juridische eigenaar een opbrengst en een uitgave; in de derde benadering is er fiscaal sprake van een rechtstreekse betaling van de vennootschap naar de economische eigenaar.
Door deze subtiele verschillen kan er een verschil in kwalificatie zijn voor de betaling aan
de economische eigenaar, afhankelijk van het specifieke recht van een staat. Naar mijn
mening zou er geen verschil in kwalificatie moeten zijn. Anders gezegd, naar mijn mening zijn de tweede en derde benadering in feite gelijkwaardig.
Alle drie de benaderingen voldoen aan het uitgangspunt dat cumulatie van heffing voorkomen moet worden en zijn consistent met het uitgangspunt dat deelnemingskosten aftrekbaar moeten zijn.
Onderzochte landen
In Duitsland geldt dat alleen de formele, juridische eigenaar voor toepassing
van het Schachtelprivileg in aanmerking komt.370
In Nederland komt toepassing van de deelnemingsvrijstelling niet alleen toe
aan de formele juridische eigenaar, maar ook aan degene die tot de juridische
eigenaar in een zodanige rechtsverhouding staat dat in feite hem en niet de juridische eigenaar het economische belang bij de aandelen toekomt. Een certificaathouder wordt in het algemeen aangemerkt als aandeelhouder voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Ook de houder van een optie kan daarop
onder voorwaarden de deelnemingsvrijstelling toepassen.371
In Spanje geldt dat alleen de formele, juridische eigenaar voor toepassing van
eliminación de doble imposición in aanmerking komt.372
In de Verenigde Staten geldt dat alleen de formele, juridische eigenaar voor toepassing van de foreign-taxverrekening in aanmerking komt.373
Naar mijn mening is de eerste benadering (alleen een regeling voor de juridische aandeelhouder) het meest eenvoudig toe te passen. Toch ben ik er geen voorstander van om deze
benadering in alle gevallen toe te passen. Deze benadering doet naar mijn mening onvoldoende recht aan de ‘economische werkelijkheid’. Heffing van vennootschapstax knoopt
aan bij het genieten van inkomsten; degene die feitelijk de inkomsten geniet, moet daarvoor in de heffing worden betrokken en ook de relevante regelingen (zoals een regeling
ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax) kunnen toepassen (zie ook § 3.3.1).
Daarom pleit ik ervoor om ook voor de economische eigenaar, degene met een recht of
plicht om aandelen te kopen (optiehouder374) en de vruchtgebruiker de tweede of derde
benadering toe te passen. Ook andere auteurs zijn van mening dat de economische eige-

370
371
372
373
374

Zie bijlage A, § 2.1.
Zie bijlage B, § 2.1.
Zie bijlage C, § 2.1.
Zie bijlage D, § 2.1.
De koper van een calloptie heeft een recht tot kopen; degene die een putoptie schrijft heeft een
plicht tot kopen. Beiden en hun wederpartij duid ik aan met optiehouder.
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naar, optiehouder en/of vruchtgebruiker voor een vrijstelling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in aanmerking zou moeten kunnen komen.375
Vrijstellingen kunnen naar mijn mening het beste verleend worden in duidelijk af te bakenen situaties. Is er geen duidelijke afbakening, dan kan de ene partij het standpunt innemen dat er geen vrijstelling is en de betaling aftrekken en de andere partij kan het tegengestelde standpunt innemen en betogen dat de ontvangen betaling onbelast is. Gelet
op het doel van het objectvrijstellingssysteem voor opbrengsten uit deelneming, lijkt het
mij dat de tweede benaderingswijze moet worden toegepast in situaties waarin een partij
die juridisch geen aandeelhouder is, wel feitelijk in zekere mate deelneemt in een andere
vennootschap.
De derde benadering is bedoeld om voor fiscale doeleinden vast te stellen wie als eigenaar
heeft te gelden. De derde benadering ziet in feite op twee zeer verschillende soorten situaties; situaties waarin toonderaandelen via een ‘centrale administratieve instelling’ geadministreerd worden enerzijds en ‘stromansituaties’ anderzijds. De derde benadering
wordt, indien toegepast in ‘stromansituaties’, ook wel aangeduid als ‘substance over form’
of ‘schijn en wezen’. Als de werkelijke bedoeling van partijen en het economische resultaat (substance) te zeer afwijken van de ‘gebruikelijk bedoelingen en het economische resultaat’ van de gekozen juridische vorm (form), dan moeten de werkelijke bedoelingen en
het resultaat voor toepassing van de belastingwetten prevaleren. Anders gezegd, niet de
opgewekte schijn maar het wezen van de overeenkomsten moet gevolgd worden voor toepassing van de belastingwetten.
Gelet op het voorgaande, zouden naar mijn mening de volgende vuistregels kunnen gelden bij het bepalen van de keuze tussen de drie benaderingen:
a. de derde benadering maakt onderdeel uit van de algemeen geldende technieken om
feiten vast te stellen, te kwalificeren en te interpreteren voor fiscale doeleinden;
b. de tweede benadering geldt indien partijen beogen dat de ene partij in zekere mate
deelneemt in de vennootschap waarvan aandelen gehouden worden door een andere
partij;
c. de eerste benadering geldt in de overige gevallen.
In de volgende paragrafen zal ik voor veelvoorkomende situaties nader ingaan hoe deze
vuistregels kunnen worden toegepast.
6.5.2

Aandelendepot, certificaten van aandelen, girale aandelen

Indien aandelen zich in een (giraal) depot bevinden teneinde de administratie van het
houden van en handelen in deze aandelen te vereenvoudigen, dan zal uit de administratie
van de bank of effecteninstelling blijken wie wanneer gerechtigd was tot die aandelen. Deze situatie verschilt niet wezenlijk van de situatie waarin de aandeelhouder zelf papieren
toonderstukken in zijn bezit heeft. In dergelijke situaties dient op basis van de derde benadering uit § 6.5.1 geconcludeerd te worden dat niet degene die het aandelendepot beheert, maar degene die de effectenrekening houdt de eigenaar is van deze aandelen voor
fiscale doeleinden.376
Ook voor aandelen die gecertificeerd worden via een stichting administratiekantoor
(stichting is formeel aandeelhouder en oefent stemrecht uit, stichting geeft certificaten
van aandelen uit die het volledige economische belang bij de aandelen vertegenwoordigen) kan gezegd worden dat op grond van de derde benaderingswijze de certificaathouders voor fiscale doeleinden als de aandeelhouders gezien kunnen worden.
375 Juch 1974, p. 28-32. Juch & Martens 2000, p. 29-32. Van Weeghel 1992, p. 1561.
376 Peters 2003, p. 88-93, 121-122 en 238-239.
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6.5.3

Reeds verkochte maar nog niet geleverde aandelen

Bij reeds verkochte maar nog niet geleverde aandelen zal er in de regel maar één betaling
zijn: de betaling van de koopprijs bij levering, behalve bij opties (zie § 6.5.4) en bij latere
aanpassingen van de koopprijs (zie § 6.6). In deze subparagraaf zal ik uitsluitend de situatie behandelen dat er slechts één betaling is, namelijk die van de koopprijs.
Is de koop gesloten en de koopprijs vastgesteld, dan zijn waardestijgingen of dalingen
voor risico van de koper. Zolang de aandelen juridisch nog niet geleverd zijn is de koper
juridisch echter geen eigenaar.
Men kan op twee manieren aankijken tegen de situatie dat er tijd verstrijkt tussen het moment waarop de koop gesloten wordt en het moment waarop de koopprijs betaald wordt
en de aandelen geleverd worden.
1. Na het sluiten van de koop heeft de verkoper een aandelenbezit én een leveringsverplichting en heeft de koper een leveringsrecht. De waardeontwikkeling van de leveringsverplichting en het leveringsrecht worden fiscaal in aanmerking genomen en leiden tot een resultaat dat fiscaal als gerealiseerd moet worden beschouwd op het moment dat de leveringsverplichting en het leveringsrecht door levering verdwijnen. In
deze zienswijze is het de vraag of ten aanzien van deze waardeontwikkeling de eerste
benaderingswijze uit § 6.5.1 of van de tweede benaderingswijze uit § 6.5.1 gevolgd
moet worden.
2. Koop en levering van de aandelen gaan (voor fiscale doeleinden) in elkaar op: fiscaal
wordt uitsluitend een resultaat uit verkoop van aandelen in aanmerking genomen. Het
verschil tussen verkoopprijs en kostprijs is een vrijgesteld resultaat voor de verkoper;
de koopprijs is de fiscale kostprijs voor de koper.
In het algemeen lijkt mij de tweede zienswijze een betere weergave van de werkelijke bedoeling van partijen en de economische realiteit. Als de tweede zienswijze wordt gevolgd,
dan is het enige resultaat dat fiscaal in aanmerking genomen wordt een vrijgesteld resultaat. De tweede zienswijze ziet in feite de koper vanaf het moment van koop als economisch eigenaar.
Echter, indien er geruime tijd verstrijkt tussen koop en levering/betaling, dan bevat de
overeenkomst een ‘rente-element’. Bij toepassing van de tweede zienswijze zou voor fiscale doeleinden niet de nominale koopprijs maar de contante waarde van de koopprijs in
aanmerking moeten worden genomen. Het verschil tussen nominale koopprijs en contante waarde is het bedoelde rente-element. Dit zou niet vrijgesteld moeten worden bij de ene
partij en aftrekbaar voor de andere partij; het rente-element heeft immers geen relatie
met de dochtervennootschap.
6.5.4

Opties

De situatie van opties vertoont een zekere overeenkomst met de in de voorafgaande subparagraaf besproken situatie van uitgestelde levering. Een optie is, mits uitgeoefend, een
soort uitgestelde verkoop. Een optiecontract is een aanbod tot koop respectievelijk recht
op verkoop (putoptie) of verkoop respectievelijk recht op koop (calloptie) van aandelen op
een later tijdstip voor een vastgestelde prijs. Toch zijn er zodanige verschillen dat naar
mijn mening de fiscale behandeling niet hetzelfde kan zijn.
Ten eerste wordt voor een optie in de regel een premie betaald op het moment dat de optie overeengekomen wordt. De premie en/of uitoefenprijs van een optie kunnen een rente-element bevatten. Immers, een deel van de prijs (de premie) wordt eerder betaald. Ook
bij opties geldt dat dit rente-element niet vrijgesteld zou moeten worden bij de ene partij
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en aftrekbaar voor de andere partij; het rente-element heeft immers geen relatie met de
dochtervennootschap.
Ten tweede is bij opties meestal veel grotere onzekerheid of ze uitgeoefend worden en de
aandelen daadwerkelijk geleverd worden. Een van beide partijen heeft een keus: de optie
uitoefenen of niet (aanbod aanvaarden of niet). Bij een verkoop met uitgestelde levering
hebben beide partijen in beginsel geen keus meer; de koop is gesloten en de leveringsverplichting en afnameverplichtingen volgen uit de koopovereenkomst.
Ten derde blijken in de praktijk veel ‘optiecontracten’ degene die de verplichting heeft tot
levering, de mogelijkheid te bieden niet de aandelen te leveren maar de wederpartij in
geld het verschil te betalen tussen de waarde (beurskoers) van de aandelen en de uitoefenprijs van de optie.
Ten vierde, alhoewel een optie geen zakelijk recht is, kan een optie wel gezien worden als
een activum. In de praktijk blijkt een optierecht veelal vrij overdraagbaar te zijn. De houder van de optie kan deze optie vrijelijk verkopen en daarmee winst of verlies maken.
De hiervoor genoemde verschillen leiden naar mijn mening ertoe dat bij opties er voor
fiscale doeleinden een separaat resultaat in aanmerking moet worden genomen (de tweede zienswijze genoemd in § 6.5.3 (verkoop en levering gaan in elkaar op) lijkt mij in het
algemeen geen adequate weergave van de situatie bij opties). Moet op dat resultaat de eerste benadering uit § 6.5.1 worden toegepast (resultaat voor beide partijen in de belaste
sfeer) of de tweede benaderingswijze (resultaat voor beide partijen vrijgesteld)?
Bij opties dient naar mijn mening de eerste benadering gebruikt te worden (alleen de vrijstelling voor de juridische eigenaar; geen vrijstelling voor de optiehouder) indien het niet
zeker is dat bij uitoefening van de opties de betreffende aandelen geleverd kunnen en zullen worden. Zonder een dergelijke zekerheid zouden opties naar mijn mening niet zozeer
te kenschetsen zijn als ‘economische eigendom van aandelen’ maar als financiële kanscontracten. Degene die voordelen geniet, de optiehouder, geniet niet zozeer voordelen uit
een soort ‘afgeleid aandeelhouderschap’ maar uit hoofde van een daarvan losstaande verplichting van een willekeurige wederpartij. Financiële contracten waarvan de uitkomst afhankelijk is van de waarde van aandelen maar waarbij het nimmer de intentie is die aandelen ook te leveren, zijn naar mijn mening onvoldoende om te spreken van deelnemen
zodat er ook geen reden is een regeling toe te passen ter voorkoming van cumulatie van
vennootschapstax voor situaties waarbij de ene vennootschap deelneemt in een andere.
Is het wel afdoende zeker dat bij uitoefening de aandelen worden geleverd, dan lijkt mij
de tweede c.q. derde benaderingswijze meer gepast. Men kan de positie van de optiehouder dan wel zien als in zekere mate deelnemen in een andere vennootschap.
Wanneer is er naar mijn mening sprake van de bovengenoemde voldoende zekerheid dat
bij uitoefening de aandelen feitelijk geleverd worden? In elk geval moet het optiecontract
degene met de leveringsverplichting (calloptie) c.q. afnameverplichting (putoptie) niet de
vrije keus hebben om in plaats daarvan in contanten de verplichting af te kopen. Verder
moet degene met de leveringsverplichting (calloptie) respectievelijk leveringsrecht (putoptie) óf zelf de aandelen houden óf een contract hebben met een derde op grond waarvan hij de aandelen kan verwerven. Ten slotte moet degene die een afnamerecht (calloptie) of afnameplicht (putoptie) heeft over voldoende middelen beschikken om de prijs te
voldoen of over toegang tot dergelijke middelen beschikken. Overwogen zou kunnen worden om als voorwaarde te stellen dat er alleen voldoende zekerheid is dat de aandelen geleverd kunnen worden als er een pandrecht gevestigd is op deze aandelen.
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6.5.5

Beleggingspolissen

Beleggingspolissen zijn levensverzekeringen waarbij de uitkering – mede – afhankelijk is
van de opbrengst van een bepaalde beleggingsportefeuille. De betaling van de verzekeringsmaatschappij aan de verzekerden hangt daarmee af van zowel de opbrengst van aandelen als leven en sterven van een persoon.
Omdat de uiteindelijke uitkering afhankelijk is van leven of sterven, dus van een toekomstige onzekere gebeurtenis, is de polishouder slechts ‘voorwaardelijk gerechtigd’ tot de bij
de verzekering horende beleggingsportefeuille.
Gelet op het voorgaande is er naar mijn mening in het algemeen te weinig verband tussen
de betalingen onder een beleggingspolis en aandelen, om te constateren dat de verzekerde in zekere mate deelneemt in een vennootschap. De eerste benaderingswijze uit § 6.5.1
(resultaat voor beide partijen in de belaste sfeer) lijkt mij daarom het meest gepast.
6.5.6

Vruchtgebruik

Bij vruchtgebruik heeft de vruchtgebruiker een beperkt recht op de aandelen. Het vruchtgebruik is een activum dat in beginsel overdraagbaar is. De vruchtgebruiker is niet de aandeelhouder en evenmin is beoogd dat de vruchtgebruiker aandeelhouder wordt, maar de
vruchtgebruiker geniet wel de vruchten (dividenden) van de aandelen zolang als het
vruchtgebruik duurt. De opbrengst van de vruchtgebruiker hangt daarmee af van de winst
van de vennootschap én van de dividendpolitiek van de vennootschap.
Gelet op het voorgaande concludeer ik dat voor vruchtgebruik de tweede benaderingswijze uit § 6.5.1 (resultaat voor beide partijen in de belaste sfeer) de meest geëigende is. De
vruchtgebruiker neemt naar mijn mening in zekere mate deel in een vennootschap.377
Echter, ook bij vruchtgebruik is er een rente-element, net zoals bij opties. Het rente-element komt tot uitdrukking in de waardering van het vruchtgebruikrecht en de corresponderende verplichting. Dit rente-element zou zich niet in de vrijgestelde sfeer horen te bevinden (aftrek bij vruchtgebruiker, belast bij bloot eigenaar).
6.5.7

Converteerbare obligaties

Met converteerbare obligaties bedoel ik geldvorderingen die op verzoek van de schuldeiser tegen een vooraf vastgestelde verhouding kunnen worden omgeruild tegen (nieuw uit
te geven) aandelen in de schuldenaar.
Naar mijn mening kan een converteerbare obligatie gesplitst worden in twee componenten, een geldlening tegen een vastgestelde rente en een optierecht op de verwerving van
aandelen in de schuldenaar.378 Dat het optierecht niet los verhandelbaar is lijkt mij geen
doorslaggevend reden om die splitsing niet te maken. Het optierecht kan dan behandeld
worden als elk ander optierecht (zie § 6.5.4; objectvrijstelling behalve rente-element in
premie).379

377 Juch 1974, p. 32.
378 Dit is ook de verwerking die wordt voorgeschreven onder IFRS (IAS 32).
379 Zie ook Hof Amsterdam 12 januari 2005, nr. 03/04.198, gepubliceerd NTFR 2005-198 Ligthart 2003.
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6.5.8

Stroman, nominee

Aandelen die gehouden worden door een stroman, nominee of vergelijkbare figuur moeten conform de derde benaderingswijze worden toegerekend aan de werkelijk belanghebbende.
6.6

B E H A N D E L I N G V A N E AR N O UT ; B AL AN SG AR AN TI E S EN
AA N V E R W A N T E R E C H T E N

Enigszins vergelijkbaar met een overdracht van een gedeelte van een economisch belang
bij een dochtervennootschap (zie § 6.5), is de situatie waarbij bij de verkoop van aandelen
de koper en verkoper onderling overeenkomen dat de verkoopprijs aangepast kan worden, de verkoopprijs voorwaardelijk is, de verkoopprijs voorlopig is en/of garanties verstrekt worden. Kortom in situaties waarin de koper en verkoper onderling voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen hebben, bijvoorbeeld bij zogenoemde ‘earn out-regelingen’ en balansgaranties (zie ingesprongen tekst). Een belangrijk verschil tussen deze
situaties en ‘gewone afsplitsing van een deel van het economische belang’ zit in de reden
waarom. In het laatste geval staat het vervreemden van een deel van een actief of inkomstenstroom voorop. Bij earn out-bepalingen, balansgaranties en aanverwante rechten beogen partijen het actief in zijn geheel juridisch en economisch over te dragen, maar zijn
er redenen om dat (nog) niet geheel en/of onvoorwaardelijk te doen. Een reden is dat er
onzekerheid of verschil van mening bestaat omtrent bepaalde – voor de waardering belangrijke – punten. Een manier om daarmee om te gaan kan zijn gelegen in een afspraak
dat de prijs mede afhangt van feiten die zich pas na de verkoop voordoen en/of feiten die
pas na de verkoop bekend worden. Een andere reden kan zijn dat de verkopende aandeelhouders tevens werknemers of bestuurders zijn van de verkochte vennootschap. Een verkoopprijs die verhoogd of verlaagd wordt op basis van de resultaten na verkoop kan gebruikt worden als prikkel om deze personen tot betere prestaties aan te zetten en/of ze bij
de vennootschap betrokken te houden.
Wat versta ik onder earn out, balansgarantie en aanverwante rechten?
Onder earn out versta ik dat de uiteindelijke verkoopprijs in geld geheel of gedeeltelijk na de verkoop wordt bepaald op basis van de winstgevendheid (of vergelijkbare parameters) van de verkochte vennootschap na verkoop. Dat kan zijn
een verkoopprijs die verhoogd wordt als de winstgevendheid boven een bepaalde grens komt of verlaagd wordt indien de winstgevendheid onder een bepaalde
grens blijft. De verhoging of verlaging kan een vast bedrag zijn of een percentage van de winst, overwinst of onderwinst. In feite is dit een manier om de hoogte van de goodwill achteraf vast te stellen.
Een recht dat aanverwant is aan een earn out, is dat de verkoopprijs wordt aangepast als een latere doorverkoop van de aandelen minder of juist meer opbrengt dan een bepaalde bedrag; deze laatste variant komt vooral voor indien
aandelen worden verkocht terwijl binnen een afzienbare tijd een beursgang
van de verkochte vennootschap verwacht wordt.
Een balansgarantie is de garantie van de verkoper dat het eigen vermogen zoals
weergeven op de balans bij overdracht in werkelijk niet minder is dan het aldaar weergeven bedrag of een vastgesteld gedeelte daarvan. Soms wordt niet de
juistheid van het gehele eigen vermogen gegarandeerd maar alleen bepaalde activa of passiva. Een recht dat aanverwant is aan een balansgarantie is dat de koper een recht krijgt, al dan niet onder voorwaarden, om de vennootschap voor
een vastgestelde minimumprijs terug te verkopen aan de verkoper. Ook vrijwaring van de koper door de verkoper is een aanverwant recht.
Earn out en balansgaranties zijn rechten en verplichtingen in relatie met de overdracht
van aandelen; daardoor kan gezegd worden dat ze voortkomen uit het deelnemen in een
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vennootschap. Derhalve lijkt het mij dat betalingen en ontvangsten uit hoofde daarvan
onder de objectvrijstelling behoren te vallen (de tweede c.q. de derde benadering uit § 6.5).
Verschillende auteurs, waaronder Juch en Nijman, delen deze mening.380
Bij voorgaande conclusie zijn twee kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste kan een earn out in feite ook een (verkapte) arbeidsbeloning zijn, als de verkopers tevens werknemers/bestuurders waren en blijven van de verkochte vennootschap.
Een dergelijke arbeidsbeloning hoort niet vrijgesteld te worden. In zo’n geval is er m.i.
geen earn out, maar een tantième. Of de earn out een dergelijk karakter heeft, is iets dat
op basis van feiten en omstandigheden bepaald moet worden.
Ten tweede kunnen earn out en balansgaranties en aanverwante rechten ook een renteelement bevatten; bij het overeenkomen van de omvang wordt er rekening mee gehouden dat er niet onmiddellijk betaald wordt. Dit rente-element vindt niet zijn oorsprong in
het deelnemen in een andere vennootschap, maar in een uitstel van betaling van (een deel
van) de koopprijs. Naar mijn mening hoort dit rente-element niet onder de vrijstelling te
vallen, maar een aftrekbare kost c.q. belastbare opbrengst te zijn. Het scheiden van de
‘deelnemingsopbrengst’ en het rente-element is achteraf (op het moment dat de betalingen hebben plaatsgevonden) goed mogelijk. Op dat moment is zowel het tijdstip van ontstaan van de verplichting, het tijdstip van voldoening als de rentestand gedurende de tussenliggende periode bekend. Naar mijn mening is het op het moment van betaling dan
ook geen probleem om deze te splitsen in een vrijgesteld en niet-vrijgesteld gedeelte. Het
nominale bedrag van de betaling kan worden herleid tot de contante waarde ten tijde van
de verkoop van de aandelen. Het verschil tussen het nominale bedrag en de contante
waarde is het rente-element.
Dat laatste brengt mij bij een additioneel maar niet onbelangrijk argument om de betalingen/ontvangsten onder een earn out, balansgaranties en aanverwante rechten onder het
objectvrijstellingssysteem te brengen. Dergelijke afspraken worden veelal gemaakt tussen verkoper en koper omdat er onvoldoende duidelijkheid bestaat over bepaalde elementen voor het bepalen van de verkoopprijs. Dit betekent ook dat het schatten van de waarde
van het recht/de verplichting erg moeilijk is. Zouden de betalingen/ontvangsten niet onder de objectvrijstelling vallen, dan zou de waarde van het recht/de verplichting bij hun
ontstaan moeten worden bepaald teneinde het verschil tussen deze initiële waarde en de
werkelijke betalingen/ontvangsten te kunnen belasten. De initiële waarde dient onder het
objectvrijstellingssysteem niet belast te worden, omdat deze waarde in elk geval onderdeel is van de vrijgestelde verkoopprijs. Door de betalingen/ontvangsten onder het objectvrijstellingssysteem te brengen is er geen noodzaak meer tot schatten. Het bepalen van
wat is vrijgesteld en wat is belast op basis van een schatting en niet op basis van wat werkelijk ontvangen is, lijkt mij ook beter te passen binnen het totaalwinstbegrip. Wat wordt
vrijgesteld dient bepaald te worden op basis van het karakter van de betaling en niet op
basis van wanneer het ontvangen wordt.
Onderzochte landen
In Duitsland is geen specifieke regeling voor de behandeling van earn out en balansgaranties; gelet op de recente invoering van de vrijstelling van vermogenswinsten is er ook nog geen jurisprudentie omtrent de vraag of resultaten daarvan onder de vrijstelling vallen.381
In Nederland valt het resultaat van earn out en balansgaranties sedert een wetswijziging per 2001 in het algemeen onder de deelnemingsvrijstelling; daarvoor
was dat voor earn out op basis van jurisprudentie meestal niet het geval. Onder
380 Juch 1999, p. 1076. Nijman 1999, p. 1272.
381 Zie bijlage A, § 2.1 en § 3.1.
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de jurisprudentie van voor de wetswijziging moest de waarde van het recht en
de verplichting geschat worden op het moment van totstandkoming. Deze
waarde vormde onderdeel van de verkoopprijs en viel onder de deelnemingsvrijstelling. Een later verschil tussen de geschatte waarde en de werkelijk ontvangen c.q. betaalde bedragen lag in de belastbare sfeer.382
In Spanje is geen specifieke regeling voor de behandeling van earn out en balansgaranties; gelet op de recente invoering van de vrijstelling van vermogenswinsten voor buitenlandse aandelen is er ook nog geen jurisprudentie omtrent
de vraag of resultaten daarvan onder de vrijstelling vallen. Voor binnenlandse
aandelen is er slechts een beperkte vrijstelling voor vermogenswinsten.383
De Verenigde Staten hebben geen vrijstelling voor vermogenswinsten en resultaten van een balansgarantie of earn out zullen dan ook niet onder een vrijstelling vallen.384
6.7

W I JZ E V A N F I N A N C IE R I N G V A N EE N D O C H T E R V E N N O O T S C H AP
D O O R D E M O E D E R V E N N O O TS C H A P

6.7.1

Inleiding

In het algemeen is een moedervennootschap vrij in haar keuze van de wijze van financiering van haar dochtervennootschap. De moedervennootschap kan de dochtervennootschap financieren met kapitaalstortingen of met kapitaalstortingen en aandeelhoudersleningen. Ook kan de groep besluiten dat leningen verstrekt worden door andere vennootschappen binnen de groep. De financieringskeuze kan grote fiscale gevolgen hebben;
vreemd vermogen wordt fiscaal anders behandeld dan eigen vermogen. Moeten er daarom speciale regels komen voor de (gevolgen van de) keuze voor de financieringswijze?
Wat zijn de verschillen tussen eigenvermogenfinanciering en vreemdvermogenfinanciering van een dochtervennootschap door een moedervennootschap?
Ten eerste dat bij vreemdvermogenfinanciering de belastbare winst (gedeeltelijk) bij de
moedervennootschap opkomt en niet bij de dochtervennootschap; rente is een aftrekbare
kost en belastbaar inkomen in tegenstelling tot dividend.
Ten tweede, ook verliezen komen (gedeeltelijk) bij de moedervennootschap in aftrek; de
moedervennootschap kan als schuldeiser een vordering ten laste van de fiscale winst afwaarderen indien de financiële positie van de schuldenaar slecht is.
6.7.2

Binnenlandse dochtervennootschappen

Het eerste punt genoemd in § 6.7.1, dat bij vreemdvermogenfinanciering de belastbare
winst (gedeeltelijk) bij de moedervennootschap opkomt en niet bij de dochtervennootschap (rente is een aftrekbare kost en belastbaar inkomen in tegenstelling tot dividend),
levert in binnenlandse situaties naar mijn mening geen bijzondere problemen op. Er
treedt geen cumulatie van heffing op. Op de moedervennootschap en de dochtervennootschap is (nagenoeg) hetzelfde tarief van toepassing (vennootschapstax kent in de meeste
landen geen progressieve of degressieve tarieven of er is slechts een geringe progressie/
degressie). Dat de keuze voor een financieringsvorm eventueel mede wordt bepaald door
de mogelijkheid om fiscale verliezen te benutten (vreemd vermogen indien de moedervennootschap verliezen heeft; eigen vermogen indien de dochtervennootschap verliezen
heeft), lijkt mij geen probleem. Als een belastingplichtige recht heeft op verrekening van
verliezen, dan staat het naar mijn mening die belastingplichtige en haar aandeelhouders
vrij om de activiteiten en financiering daarvan zo in te richten dat effectief gebruik ge382 Zie bijlage B, § 2.1 en § 3.1.
383 Zie bijlage C, § 2.1 en § 3.1.
384 Zie bijlage D, § 2.1 en § 3.1.
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maakt kan worden van het recht op verliesverrekening. Daarnaast merk ik op dat fiscale
planning met betrekking tot de wijze van financiering vooral zal optreden indien de moedervennootschap een controlerend belang heeft in een dochtervennootschap. Als toepassing van fiscale imputatie verplicht is bij een controlerend belang, dan sorteert de financieringskeuze geen effect.
Het tweede punt genoemd in § 6.7.1, dat verliezen zowel bij de dochtervennootschap als
bij de moedervennootschap in aftrek komen, zorgt wel voor een probleem. Zonder nadere
maatregelen kan het volgende gedaan worden in situaties waarin fiscale imputatie niet
verplicht is. De moedervennootschap verstrekt leningen aan de dochtervennootschap. De
dochtervennootschap lijdt verlies en de moedervennootschap waardeert haar vorderingen af. Nu zijn de verliezen bij zowel de moedervennootschap als de dochtervennootschap
in aftrek gebracht. Als de dochtervennootschap weer winst gaat maken, dan komt die bij
zowel de dochtervennootschap op als de moedervennootschappen (die hun vorderingen
weer moeten herwaarderen). Er was dubbele aftrek van verliezen maar er is ook dubbele
winstneming. Echter, de winstneming bij de moedervennootschappen kan ontgaan worden door tijdig ‘de vorderingen om te zetten in eigen vermogen’ (zie ingesprongen tekst)
van de dochtervennootschap of over te dragen aan een buitenlandse vennootschap. De latere waardestijging van de aandelen valt immers onder de objectvrijstelling terwijl, onder
omstandigheden, de omzetting niet leidt tot belastbare winst bij de schuldeiser en evenmin bij de dochtervennootschap/schuldenaar (zie ingesprongen tekst).385
Omzetten vordering in eigen vermogen
De terminologie ‘omzetten vordering in eigen vermogen’ is Nederlands fiscalistenjargon. In feite wordt met deze terminologie verwezen naar verschillende
(combinaties van) rechtshandelingen.
1. De vennootschap/schuldenaar geeft nieuwe aandelen uit aan de schuldeiser.
De schuldeiser stort zijn vorderingen op de vennootschap/schuldenaar als inbreng in natura. Na de inbreng vermengen vordering en schuld en gaan deze
teniet.
2. De vennootschap/schuldenaar geeft nieuwe aandelen uit aan de schuldeiser.
De schuldeiser en de vennootschap/schuldenaar komen overeen dat de stortingsplicht van de schuldeiser verrekend wordt met de vordering van de
schuldeiser op de vennootschap/schuldenaar. Door deze verrekening voldoet
de vennootschap/schuldenaar de schuld.
3. De voorwaarden van de vordering en de schuld worden door schuldeiser en
vennootschap/schuldenaar zodanig gewijzigd dat deze vordering fiscaal niet
meer als vreemd vermogen geldt maar als eigen vermogen.
4. Soms wordt er ook mee aangeduid de situatie dat een moedervennootschap/
schuldeiser een schuld kwijtscheldt op niet-zakelijke gronden of indien de
moedervennootschap de vordering overdraagt aan de dochtervennootschap
voor een symbolisch bedrag.
Afhankelijk van de situatie en het toepasselijke civiele recht zijn soms een of
meer van de hiervoor genoemde (combinaties van) rechtshandeling niet mogelijk en/of niet toegestaan.
Naar mijn mening bestaan er zodanige verschillen tussen de civielrechtelijke
gevolgen van de vier hiervoor genoemde (combinaties van) rechtshandelingen,
dat deze niet vanzelfsprekend dezelfde fiscale behandeling (moeten) krijgen.
Een ander punt van aandacht bij de fiscale behandeling is dat de werkelijke
waarde van de vordering niet per definitie gelijk hoeft te zijn aan de werkelijke
waarde van de schuld.
Ten eerste omdat voor de schuldeiser de vordering in feite nooit meer waard is
dan de contante waarde van de (verwachte) betalingen die de schuldenaar zal
385 De Vegt 2002, p. 1282. De Vries 1999, § 3.
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doen, maar dat theoretisch de verplichting van de schuldenaar gelijk is aan de
nominale waarde; tot betaling daartoe blijft de schuldenaar wettelijk verplicht.
Ten tweede, indien schuldeiser en schuldenaar ieder in een andere valuta hun
boeken opmaken, dan kan er bij de ene partij sprake zijn van valutaresultaten
die bij de andere partij niet optreden.
Omzetting van een vordering in eigen vermogen hoeft niet te leiden tot fiscaal
te belasten winst. Ten eerste kan door verschillen in waardering bij schuldeiser
en schuldenaar bij beiden de boekwaarde en de werkelijke waarde (vanuit ieder
hun eigen perspectief) gelijk zijn, terwijl de waardering van de vordering niet
gelijk is aan die van de schuld. Een andere reden waarom een ‘omzetting in eigen vermogen’ niet tot winstneming zou hoeven te leiden, is dat het niet gezien
wordt als realisatie.
Hoewel de hiervoor genoemde ontgaansmogelijkheid wellicht niet vaak voorkomt (bij
een controlerend belang werkt het namelijk niet vanwege de verplichte fiscale imputatie),
lijkt mij toch dat deze ontgaansmogelijkheid ongedaan moet worden gemaakt.
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar.
Ten eerste kan het verrekenen van het verlies bij de schuldenaar/dochtervennootschap afhankelijk worden gemaakt van de behandeling bij de schuldeiser/moedervennootschap.
De schuldenaar/dochtervennootschap kan de verliezen voorzover die het gestorte kapitaal
te boven gaan, slechts verrekenen met toekomstige winsten indien óf de schuldeiser/moedervennootschap geen recht heeft op verrekening van verliezen op de afgewaardeerde
vorderingen óf de schuldeiser/moedervennootschap tegelijkertijd een belastbare opwaardering van de vorderingen neemt.
Ten tweede kan men de aftrekbaarheid van de afwaardering bij de schuldeiser/moedervennootschap afhankelijk maken van de fiscale behandeling van de schuldenaar/dochtervennootschap.
Ten derde kan bij omzetting van de vordering in eigen vermogen of verkoop de schuldeiser/moedervennootschap verplicht worden tot een fictieve winstneming ter grote van de
eerdere afwaardering. In deze mogelijkheid is het ook noodzakelijk om bij vervreemding
(naar het buitenland), overbrenging naar een vaste inrichting, kwijtschelding en bedrijfsoverdracht door de dochtervennootschap in het algemeen ook tot fictieve winstneming te
verplichten.
Ten vierde zou voor de voormalige schuldeiser na omzetting van de schulden in eigen vermogen het objectvrijstellingssysteem buiten werking kunnen worden gesteld op voordelen uit de aandelen voorzover die het bedrag van de eerdere afwaardering niet overtreffen.
Ten vijfde kan bij omzetting van de schuld in eigen vermogen de schuldenaar/dochtervennootschap verplicht worden tot een fictieve winstneming over het verschil tussen de werkelijke waarde en de nominale waarde van de vordering. De omvang van deze fictieve
winstneming kan beperkt worden tot het bedrag van de fiscaal nog te verrekenen verliezen, zodat omzetting leidt tot het kwijtraken van verliescompensatie maar niet tot onmiddellijke betaling van belasting.
Van der Geld besteedt in zijn proefschrift de nodige aandacht aan de fiscale behandeling
van de wijze van financiering van deelnemingen. Hij concludeert dat er geen systeem
denkbaar is dat fiscaal theoretisch en praktisch verantwoord is zonder dat er belangrijke
nadelen aan kleven. Van der Geld heeft echter alleen gekeken naar regelingen die aangrijpen bij de schuldeiser en niet naar regelingen die aangrijpen bij de schuldenaar. Dat valt
te verklaren uit het feit dat hij primair keek naar de wijze van financiering van buitenlandse deelnemingen.386

386 Van der Geld 1990, p. 244-296.
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Naar mijn mening verdient een regeling die aangrijpt bij de schuldenaar de voorkeur, zoals ik hier uiteen zal zetten.
Een dergelijke regeling past bij de aard van een vennootschap, namelijk dat de aandeelhouders geen verdere verplichting hebben dan de stortingsplicht op hun aandelen en in
beginsel geen groter verlies kunnen lijden.
Een vennootschap kan winst maken op haar passiva. Bijvoorbeeld bij valutaresultaten op
schulden wordt dat algemeen erkend en behoren deze ook tot de fiscale winst. Ik zie niet
in waarom valutaresultaten wel en andere waardemutaties van schulden niet tot de fiscale
winst van de schuldenaar zouden behoren.
Een regeling die (mede) aangrijpt bij de schuldeiser (de eerste, tweede, derde en
vierde mogelijkheid) zal altijd complex zijn en praktisch lastig toe te passen. Dit leert de
hierna genoemde Nederlandse ervaring.
In Nederland bestaat een ruime ervaring met de derde methode (winstneming bij de
schuldeiser bij omzetting). De benodigde regelgeving bleek complex en er is de nodige kritiek geleverd.387 Ook bleek de wetgever van oordeel te zijn dat de regelgeving nog steeds
te veel ontgaansmogelijkheden zou bieden en is per 2001 ook de vijfde methode (winstneming bij de schuldenaar bij omzetting) ingevoerd in combinatie met een aanpassing
van de bestaande regelgeving. Wel was het zo dat de fictieve winstneming niet gemaximeerd was tot het bedrag van de fiscaal compensabele verliezen.388 Thans is er een wetsvoorstel aanhangig om deze wijziging weer terug te draaien en weer uitsluitend de vierde
methode toe te passen. De Nederlandse regeling ingevoerd in 2001 komt er in essentie op
neer dat zowel de derde als de vijfde methode werden toegepast, maar dat toepassing van
de derde methode achterwege bleef wanneer de vijfde methode ook was toegepast. Aangezien bij een Nederlandse schuldenaar altijd de vijfde methode wordt toegepast betekende dit dat de derde methode alleen werd toegepast bij buitenlandse schuldenaren.389
De Nederlandse regeling van 2001 is waterdicht. De mogelijkheid om blijvend dubbel verlies af te trekken was (vrijwel) uitgesloten. Door toepassing van de derde methode achterwege te laten indien de vijfde methode was toegepast, werd in het algemeen ook dubbele
heffing voorkomen. De belangrijkste situatie waarin er toch dubbele heffing kon optreden, is die wanneer de schuldeiser na omzetting van zijn vordering een zodanig belang in
de schuldenaar krijgt dat daarop de Nederlandse deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is. Dat had echter niet zozeer te maken met een tekortkoming in de regeling inzake
het omzetten van vorderingen, maar met een tekortkoming in de deelnemingsvrijstelling; bij een belang kleiner dan 5% wordt in het algemeen de deelnemingsvrijstelling ten
onrechte390 niet toegepast. Daarom lijkt de Nederlandse regeling van 2001, afgezien van
detailkritiek, een goede regeling. Het wetsvoorstel om de regeling van 2001 weer af te
schaffen is naar mijn mening dan ook geen goed wetsvoorstel. De belangrijkste detailkritiek is dat de fictieve winstneming niet gemaximeerd wordt op de omvang van de fiscaal
compensabele verliezen. Ten eerste leidt dat tot een verschil met de behandeling van
kwijtscheldingswinst, terwijl kwijtschelding van schulden naar mijn mening wat betreft
‘dubbele verliesneming’ vergelijkbaar is met omzetting van schulden; het verlies voor de
schuldeiser op zijn vordering is definitief geworden. Ten tweede bemoeilijkt de regeling
schuldsaneringen, omdat schuldeisers vaak wel bereid zijn hun vorderingen om te zetten
in eigen vermogen, maar niet om additionele middelen ter beschikking te stellen aan de
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388
389
390

Albert 1994, p. 1015-1019. Van der Geld 1990, p. 286-296. De Vries 1999, § 3.
Kamerstukken II 1999/2000, 27 209 nr. 3, p. 15-16.
Zie bijlage B, § 4.3.
Ten onrechte in de zin dat naar mijn mening er geen minimumbelangeis gesteld zou moeten worden, zie § 3.5.
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schuldenaar om belasting te betalen over de belastbare winst die overblijft als de fictieve
winstneming groter is dan de compensabele verliezen. Een ander detail waarop ik kritiek
heb, is al in de vorige alinea genoemd: Nederland ‘at van twee walletjes’ door bij binnenlandse schuldenaren de vijfde methode en bij binnenlandse schuldeisers van buitenlandse
schuldenaren de derde methode toe te passen (zie ook § 6.7.3).391
Toch vind ik de Nederlandse regeling niet gerechtvaardigd in grensoverschrijdende situaties. Ik zal mijn kritiek behandelen in § 6.7.3. Ik volsta hier ermee dat naar mijn mening
ook in grensoverschrijdende situaties toepassing van uitsluitend de vijfde methode de
voorkeur verdient. Verder is toepassing van de vijfde methode naar mijn inschatting minder complex dan die van de derde methode. Bij de derde methode moeten er ook maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat door overdracht van de vordering de regeling niet gefrustreerd wordt. Bij de vijfde methode hoeft dat niet, dus hoeft de vijfde methode minder situaties af te bakenen waarin de afwaardering moet worden
teruggenomen. Om deze reden geef ik er de voorkeur aan dat uitsluitend de vijfde methode wordt gehanteerd; dus winstneming bij de dochtervennootschap indien een onvolwaardige schuld wordt omgezet in eigen vermogen of wordt kwijtgescholden.
6.7.3

Buitenlandse dochtervennootschappen

Bij vreemdvermogenfinanciering komt de belastbare winst (gedeeltelijk) bij de moedervennootschap op en niet bij de dochtervennootschap; rente is een aftrekbare kost en belastbaar inkomen in tegenstelling tot dividend. In grensoverschrijdende situaties betekent dit dat de belastingheffing ook verschuift van de staat van de dochtervennootschap
naar de staat van de moedervennootschap (zie ook § 4.2).
Indien alle buitenlandse moedervennootschappen hun binnenlandse dochtervennootschappen vrijwel volledig met vreemd vermogen (in de vorm van groepsleningen) in
plaats van eigen vermogen zouden financieren, dan wordt de belastinggrondslag voor
vennootschapstax in de staat waar die dochtervennootschappen zijn gevestigd substantieel verlaagd. Deze belastingderving lijkt mij niet in overeenstemming met het uitgangspunt dat een staat mag delen in de opbrengsten van het economische leven binnen zijn
grenzen teneinde overheidsvoorzieningen te financieren (zie § 2.5 en § 4.2). Om deze reden denk ik dat er in algemene termen grenzen gesteld moeten worden aan vreemdvermogenfinanciering door de staat waar de dochtervennootschap gevestigd is (zie ook
§ 6.2.2 en § 6.2.4).
Bij vreemdvermogenfinanciering van de dochtervennootschap treedt kapitaalexportneutraliteit op (althans tot het bedrag van de rente, omdat de rente aftrekbaar is in de staat
van de dochtervennootschap en belast in de staat van de moedervennootschap). Als systeem voor dividenden pleit ik voor de objectvrijstelling, hetgeen leidt tot kapitaalimportneutraliteit. De moedervennootschap kan dus naar wens kiezen tussen kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit. Moet de staat waar de moedervennootschap gevestigd is daar maatregelen tegen nemen? Naar mijn mening niet. Waarom niet?
Ten eerste hebben veel staten, in elk geval de vier onderzochte staten, maatregelen om de
financiering van binnenlandse vennootschappen met vreemd vermogen tegen te gaan. Er
is dus vaak al een fiscale grens aan de vrije keuze. Verder zijn er ook vaak civielrechtelijke
en/of feitelijke grenzen.
Ten tweede is er vanuit het perspectief van de overheid van de staat waar de moedervennootschap gevestigd is een voordeel bij vreemdvermogenfinanciering van de buitenlandse dochteronderneming. De belastingopbrengst gaat omhoog zonder dat er een noemens391 Voor verdere kritiek, zie Cornelisse & Bosch 2000, p. 1683-1685.
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waardig beroep op overheidsvoorzieningen gedaan wordt. Immers, de rente-inkomsten
kunnen belast worden terwijl de ondernemingsactiviteiten die gefinancierd worden zich
in een andere staat bevinden. Daar staat wel tegenover dat uit tabel III en IV hierna volgt
dat bij een keuze tussen kapitaalexportneutraliteit en kapitaalimportneutraliteit er uitsluitend rent verspild kan worden die zich voordoet in de woonstaat van de moedervennootschap. Vanuit het perspectief van die staat is verspilling van binnenlandse rent meer
ongewenst dan verspilling van buitenlandse rent.
Ten derde, als de bronstaat de rente in aftrek laat bij de schuldenaar en niet belast (bijvoorbeeld door een bronheffing) bij de schuldeiser, dan is het niet goed mogelijk om kapitaalimportneutraliteit te creëren; objectvrijstelling zou dan tot onbelaste rente-inkomsten leiden. Dat laatste heeft zeker een veel grotere verstoring van fiscale neutraliteit tot
gevolg en is in feite een flinke subsidie op buitenlandse investeringen. Dat lijkt mij ongewenst, in elk geval omdat dit leidt tot een grote verstoring van grensoverschrijdende neutraliteit.
Ten vierde is het doel van fiscale neutraliteit te voorkomen dat rent (surplus, een extra
voordeel dat voor een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats te behalen is) verloren
gaat (zie § 4.3.2). Zoals blijkt uit tabel III en tabel IV392 hierna, leidt een keuze tussen kapitaalimportneutraliteit en kapitaalexportneutraliteit niet tot meer situaties waarin rent
verspild wordt.
Tabel III
1. HOGERE VNPTAX IN B ZONDER COMPENSATIE
Geen rent

1b. Rent in land met hoog Vnptax
tarief
1b.1.

1b.2.

Investeerder
in A

Investeerder
in B

A-A

B-B

Uitgangspunt (investering in eigen land)
Investering van -naar
Opbrengst excl. arbeidskosten

A-A

B-B

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

-

-

50

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

-200

-200

Brutoresultaat

550

550

550

Vennootschapstax

-138

Netto-opbrengst

413

25%

-193

35%

358

-138

1.000

600
25%

413

-210

35%

390

Kapitaalimportneutraliteit (uitsluitend bronstaatheffing)
Investering van -naar

A-B

B-A

Bruto-opbrengst

550

Buitenlandse vennootschapstax

-193

Netto-opbrengst

358

A-B

B-A
550

35%

-138
413

600
25%

-210
390 *

550
35%

-138

25%

413 *

* Investering in land zonder rent levert hogere opbrengst op dan in land met rent vanwege effect fiscale regels

392 Het model is hetzelfde als gebruikt in § 4.2, zie tabel I.
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2. HOGERE VNPTAX IN C MET COMPENSATIE – VERSCHIL IN HEFFINGSMIX; LAGERE VNPTAX IN A MAAR
HOGERE LB
Geen rent

2a. Rent in land met laag Vnptax
tarief
2a.1.

2a.2.

Investeerder
in A

Investeerder
in C

A-A

C-C

Uitgangspunt
Investering van -naar

A-A

Opbrengst excl. arbeidskosten

C-C

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

-

50

-

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-250

-174

-250

-174

Brutoresultaat

500

577

550

Vennootschapstax

-125

Netto-opbrengst

375

25%

-202

35%

1.000

577

-138

375

25%

413

-202

35%

375

Kapitaalexportneutraliteit (uitsluitend woonstaatheffing)
Investering van -naar

A-C

Bruto-opbrengst

577

Vennootschapstax

-144

Netto-opbrengst

432

C-A

A-C

500
25%

-175
325

C-A
577

35%

-144
432 *

550
25%

-193

35%

358 *

* Investering in land zonder rent levert hogere opbrengst op dan in land met rent vanwege effect fiscale regels
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Tabel VI
1. HOGERE VNPTAX IN B ZONDER COMPENSATIE
Geen rent

1b. Rent in land met hoog Vnptax
tarief
1b.1.

1b.2.

Investeerder
in A

Investeerder
in B

A-A

B-B

Uitgangspunt (investering in eigen land)
Investering van -naar
Opbrengst excl. arbeidskosten

A-A

B-B

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

-

-

50

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-200

-200

-200

-200

Brutoresultaat

550

550

550

Vennootschapstax

-138

Netto-opbrengst

413

25%

-193

35%

-138

358

1.000

600
25%

-210

413

35%

390

Kapitaalexportneutraal (uitsluitend woonstaatheffing)
Investering van -naar

A-B

B-A

Bruto-opbrengst

550

Vennootschapstax

-138

Netto-opbrengst

413

A-B
550

25%

-193

B-A
600

35%

-150

358

550
25%

-193

450 *

35%

358

Beperkte verrekening
Investering van -naar

A-B

B-A

A-B
550

B-A

Bruto-opbrengst

550

600

Vennootschapstax

-138

25%

-193

35%

-150

25%

-193

Buitenlandse vennootschapstax

-193

35%

-138

25%

-210

35%

-138

25%

verrekening

138

-25%

138

-25%

150

-25%

138

-25%

Netto-opbrengst

358

358

550

390

35%

358

Kapitaalimportneutraliteit (uitsluitend bronstaatheffing)
Investering van -naar

A-B

B-A

Bruto-opbrengst

550

Buitenlandse vennootschapstax

-193

Netto-opbrengst

358

A-B
550

35%

-138
413

B-A
600

30%

-210
390

550
35%

-138

25%

413 *

* Gekozen 'neutraliteitsvorm' indien mogelijkheid tot keuze.
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2. HOGERE VNPTAX IN C MET COMPENSATIE – VERSCHIL IN HEFFINGSMIX; LAGERE VNPTAX IN A MAAR
HOGERE LB
Geen rent

2a. Rent in land met laag Vpb tarief
2a.1.

2a.2.

Investeerder
in A

Investeerder
in C

A-A

C-C

Uitgangspunt
Investering van -naar

A-A

C-C

Investering

3.000

3.000

3.000

3.000

Opbrengst excl. arbeidskosten

1.000

1.000

1.000

1.000

Extra: rent

-

-

50

-

Nettolonen

-250

-250

-250

-250

Loonheffing

-250

-174

-250

-174

Brutoresultaat

500

577

550

Vennootschapstax

-125

Netto-opbrengst

375

25%

-202

35%

-138

375

577
25%

-202

413

35%

375

Kapitaalexport neutraal (uitsluitend woonstaatheffing)
Investering van -naar

A-C

Bruto-opbrengst

577

Vennootschapstax

-144

Netto-opbrengst

432

C-A

A-C

500
25%

-175

C-A
577

35%

-144

325

550
25%

-193

432 *

35%

358

Beperkte verrekening
Investering van -naar

A-C

C-A

A-C

500

C-A

Bruto-opbrengst

577

577

Vennootschapstax

-144

25%

-175

35%

-144

25%

-193

Buitenlandse vennootschapstax

-202

35%

-125

25%

-202

35%

-138

25%

verrekening

144

-25%

125

-25%

144

-25%

138

-25%

Netto-opbrengst

375

325

550

375

35%

358

Kapitaalimportneutraliteit (uitsluitend bronstaatheffing)
Investering van -naar

A-C

Bruto-opbrengst

577

Buitenlandse vennootschapstax

-202

Netto-opbrengst

375

C-A

A-C

500
35%

-125
375

C-A
577

25%

-202
375

550
35%

-138

25%

413 *

* Gekozen 'neutraliteitsvorm' indien mogelijkheid tot keuze.

Uit tabel III (dit is een vereenvoudiging van tabel I uit § 4.3.2) kan worden afgeleid dat in
het model – bij afwezigheid van een keuze – kapitaalimportneutraliteit ertoe leidt dat een
investering in de staat zonder rent toch een hogere netto-opbrengst oplevert in de volgende situaties.
1b.1. Een vennootschap gevestigd in een staat met een lagere vennootschapstax, die kapitaalimportneutraliteit toepast en die investeert in een staat met een hogere vennootschapstax waarvoor geen compensatie bestaat terwijl in die laatste staat rent aanwezig is
(de hogere belastingdruk in het land met rent heeft in het model een groter nadelig effect
dan het voordeel van rent).
1b.2. Een vennootschap gevestigd in een staat met een hogere vennootschapstax waarvoor geen compensatie bestaat, die kapitaalimportneutraliteit toepast terwijl in die staat
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rent aanwezig is en die investeert in een staat met een lagere vennootschapstax (de lagere
belastingdruk in het land zonder rent heeft in het model een groter voordelig effect dan
het nadeel van afwezigheid van rent).
Uit tabel III kan worden afgeleid dat in het model – bij afwezigheid van een keuze – kapitaalexportneutraliteit ertoe leidt dat een investering in de staat zonder rent toch een hogere netto-opbrengst oplevert in de volgende situaties.
2a.1. Een vennootschap gevestigd in een staat met een lagere vennootschapstax, die kapitaalexportneutraliteit toepast terwijl in die staat rent aanwezig is en die investeert in een
staat met een hogere vennootschapstax waarvoor wel compensatie bestaat (door kapitaalexportneutraliteit in de woonstaat raakt de hogere vennootschapstax in de andere staat
de investeerder niet; het voordeel van de compensatie in de andere staat geniet hij wel en
dat voordeel is in het model groter dan het nadeel van de afwezigheid van rent).
2a.2. Een vennootschap gevestigd in een staat met een hogere vennootschapstax waarvoor wel compensatie bestaat, die kapitaalexportneutraliteit toepast en die investeert in
een staat met een lagere vennootschapstax terwijl in die laatste staat rent aanwezig is (de
hogere vennootschapstax raakt de investeerder omdat er kapitaalexportneutraliteit
wordt toegepast terwijl die de compensatie niet geniet omdat hij in het buitenland investeert; het niet-benutten van de compensatie voor hogere vennootschapstax levert in het
model een groter nadeel op dan het voordeel van de rent).
Uit tabel IV kan worden afgeleid dat in het model bij de mogelijkheid van een keuze kapitaalimportneutraliteit ertoe leidt dat een investering in de staat zonder rent toch een
hogere netto-opbrengst oplevert in de volgende situatie.
Een vennootschap gevestigd in een staat met een lagere vennootschapstax, die kapitaalimportneutraliteit toepast en die investeert in een staat met een hogere vennootschapstax
waarvoor geen compensatie bestaat terwijl in die laatste staat rent aanwezig is (de hogere
belastingdruk in het land met rent heeft in het model een groter nadelig effect dan het
voordeel van rent). Dit is situatie 1b.1 in Tabel IV.
Uit tabel IV kan worden afgeleid dat in het model bij de mogelijkheid van een keuze kapitaalexportneutraliteit ertoe leidt dat een investering in de staat zonder rent toch een hogere netto-opbrengst oplevert in de volgende situatie.
Een vennootschap gevestigd in een staat met een lagere vennootschapstax, die kapitaalexportneutraliteit toepast terwijl in die staat rent aanwezig is en die investeert in een
staat met een hogere vennootschapstax waarvoor wel compensatie bestaat (door kapitaalexportneutraliteit in de woonstaat raakt de hogere vennootschapstax in de andere staat
de investeerder niet, het voordeel van de compensatie in andere staat geniet hij wel en dat
voordeel is in het model groter dan het nadeel van de afwezigheid van rent). Dit is situatie
2a.2 in Tabel IV.
Overigens treedt in situatie 1b.2 en situatie 2a.1 het omgekeerde effect op; in die situaties
leidt een keuze dus tot verspilling van rent. Uit tabel I in § 4.3.2 blijkt dat zowel bij kapitaalexportneutraliteit als bij kapitaalimportneutraliteit in een staat twee situaties zijn
waarin er sprake is van verspilling van rent. Bij een keuze tussen kapitaalexportneutraliteit en kapitaalimportneutraliteit blijven het er twee (zij het niet dezelfde situaties). Het
aantal mogelijke situaties waarin rent verspild wordt blijft gelijk.
Dus op grond van de hiervoor genoemde argumenten zie ik geen doorslaggevende reden
waarom de staat waar de moedervennootschap gevestigd is, deze moedervennootschap
geen keuze tussen kapitaalexportneutraliteit of kapitaalimportneutraliteit moet bieden.
Naar mijn mening is het vanuit de staat van de moedervennootschap een goede keuze om
kapitaalimportneutraliteit toe te passen op opbrengsten van eigen vermogen verstrekt
aan buitenlandse dochtervennootschappen en kapitaalexportneutraliteit op opbrengsten
van vreemd vermogen verstrekt aan buitenlandse dochtervennootschappen. Zoals eerder
gezegd, voor de staat waar de dochtervennootschap gevestigd is, zie ik wel redenen om de
keuze van de financieringsvorm niet vrij te laten maar deze te begrenzen (zie § 6.2.2 en
§ 6.2.4).
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Dit brengt mij bij het tweede probleem: verliezen van de dochtervennootschap die opkomen bij de moedervennootschap door het afwaarderen van vorderingen. Wat ik daarover
opmerk in § 6.7.2 voor vorderingen op binnenlandse dochtervennootschappen geldt ook
voor vorderingen op buitenlandse dochtervennootschappen. Bij vorderingen op buitenlandse dochtervennootschappen geldt echter nog het volgende. Toepassing van de in
§ 6.7.2 genoemde methode drie (terugnemen van afwaardering bij de moedervennootschap in geval van omzetting enzovoorts van de vordering) verstoort kapitaalexportneutraliteit. Mij lijkt dat indien een staat de lusten van kapitaalexportneutraliteit geniet (belastingheffing over de rente) deze ook de lasten (aftrekbare afwaardering) dient te accepteren. Het weigeren van die lasten lijkt mij niet te rechtvaardigen. Rente bevat een
risicocomponent: de hoogte van de rente wordt medebepaald door het risico dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet volledig nakomt. Als de rente-inkomsten geheel worden
belast, dan wordt ook de risicocomponent belast. Het past daarbij niet om de keerzijde
van de risicocomponent, het verlies op de vordering, niet-aftrekbaar te verklaren. Daarnaast merk ik het volgende op. Het Nederlandse systeem (toepassing vijfde methode en
derde methode, waarbij de derde methode niet wordt toegepast als ook de vijfde methode
wordt toegepast) leidt ertoe dat in binnenlandse situaties de derde methode nooit van toepassing zal zijn, omdat in die situaties altijd de vijfde methode wordt toegepast en toepassing van de derde methode achterwege blijft als de vijfde methode is toegepast. Dus het
Nederlandse systeem is in feite een vorm van het belemmeren van buitenlandse investeringen door deze anders te behandelen. Dit lijkt mij niet gerechtvaardigd. Daarom concludeer ik dat voor alle vorderingen, zowel die op binnenlandse als die op buitenlandse dochtervennootschappen, methode vier moet worden toegepast (winstneming bij schuldenaar
bij omzetting onvolwaardige vordering).
Verschil in behandeling vreemd vermogen en eigen vermogen
Er is een duidelijk verschil in behandeling tussen vreemd vermogen en eigen
vermogen. Herhaaldelijk is er gepleit om dit verschil weg te nemen door dividend aftrekbaar te maken of door rente niet-aftrekbaar te maken. Echter, wegnemen van dit verschil op een van beide wijzen betekent dat het karakter van
vennootschapstax verandert. Dergelijke benaderingen passen dan ook niet binnen de uitgangspunten van mijn onderzoek.
Toch wil ik in dit kader opmerken dat niet-aftrekbare rente (die bij de ontvanger onbelast blijft), naar mijn mening past binnen de rechtvaardiging van vennootschapstax en de territoriale uitwerking daarvan. De buitenlandse schuldeiser participeert in feite in het economische leven van de staat waar de schuldenaar actief is en maakt – indirect – gebruik van de overheidsvoorzieningen in
die staat. Immers, de schuldenaar participeert in het economische leven van
die staat en gebruikt de overheidsvoorzieningen van die staat. Zonder de opbrengsten daarvan kan de schuldenaar rente en aflossing niet voldoen. De
schuldeiser heeft belang bij het ontvangen van rente en aflossing; daarmee
heeft hij een – indirect – belang bij de activiteiten van de schuldenaar.
De door mij voorgestane regeling, winstneming bij dochtervennootschap, lijkt mij toegestaan onder het gemeenschapsrecht; er wordt op geen enkele wijze onderscheid gemaakt
tussen binnenlandse en buitenlandse dochtervennootschappen en evenmin tussen binnenlandse en buitenlandse moedervennootschappen. Gegeven het feit dat voor vennootschapstax rente een aftrekbare kost is, vormt naar mijn mening winstneming bij de schuldenaar een consequente uitwerking van het territorialiteitsbeginsel.
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6.8

A AN D E L E N IN F I SC A L E B E L E G G IN G SI N S T E L L I N G E N

6.8.1

Inleiding

Veel staten kennen speciale, gunstige, regimes in de vennootschapstax voor beleggingsinstellingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden behelzen in het algemeen dat de activiteiten van deze beleggingsinstellingen zich beperken tot passief beleggen en dat deze entiteiten zich in belangrijke mate richten op beleggende particulieren
voor het aantrekken van te beleggen middelen (zie ingesprongen tekst voor de onderzochte landen).
Fiscale beleggingsinstellingen in de onderzochte landen
In Duitsland worden fiscale beleggingsinstelling gestructureerd als gemeenschappelijk eigendom (fonds voor gemene rekening). Een dergelijk fonds voor
gemene rekening wordt behandeld als fiscaal transparant.393
In Nederland is een fiscale beleggingsinstelling onderworpen aan een tarief van
0% Vennootschapsbelasting indien aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Er zijn voorwaarden met betrekking tot de aandeelhouders en de bestuurders, waaronder de voorwaarden dat een gewone vennootschap niet meer dan
25% van de aandelen in een fiscale beleggingsinstelling mag houden en dat de
bestuurders van een fiscale beleggingsinstelling niet tevens bestuurder zijn van
een gewone vennootschap die een belang van 25% houdt. Er is de voorwaarde
dat de activiteiten uitsluitend bestaan uit passief beleggen. Er is een maximum
aan het vreemd vermogen. Jaarlijks moet een fiscale beleggingsinstelling haar
gehele fiscale winst als dividend uitkeren. De voorwaarden met betrekking tot
de aandeelhouders en de uitdelingsplicht zijn er mede op gericht om uitstel en/
of afstel van belastingheffing bij aandeelhouders die een vennootschap zijn, tegen te gaan. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op belangen in
een fiscale beleggingsinstelling. In dat kader is er tevens een regel in de Vennootschapsbelasting die de aandeelhouder met een belang van 25% verplicht
om jaarlijks dat belang (belast) op te waarderen naar de waarde in het economische verkeer per eindeboekjaar. Verder zijn er grenzen aan de vreemdvermogenfinanciering door een beleggingsinstelling.394
In Spanje zijn fiscale beleggingsinstellingen onderworpen aan een lager tarief,
meestal 1%, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een voorwaarde is dat
de beleggingsinstelling beursgenoteerd is en ten minste honderd aandeelhouders heeft. Een andere voorwaarde is dat de activiteiten beperkt blijven tot passief beleggen waarbij ook nog regels gelden met betrekking tot het soort activa
waarin belegd wordt.395
In de Verenigde Staten zijn verschillende soorten fiscale beleggingsinstelling.
De Real Estate Investment Trust and the Regulated Investment Company zijn
onderworpen aan Corporation Tax, maar een bijzonder regime waarbij dividenden aftrekbaar zijn. Vennootschappen die aandeelhouder zijn in dergelijke fiscale beleggingsinstellingen kunnen geen objectvrijstelling toepassen op dividenden. Een Real Estate Mortgage Investment Trust wordt als transparant aangemerkt, hun resultaten worden belast bij de aandeelhouders.396
De achtergrond van deze speciale regimes is in het algemeen het volgende. Verstandig beleggen vereist dat er voldoende spreiding plaatsvindt. Kleine beleggers kunnen onvoldoende spreiden omdat hun belegd vermogen te klein is en/of omdat de kosten relatief
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Zie bijlage A, § 4.4.
Zie bijlage B, § 4.4.
Zie bijlage C, § 4.4.
Zie bijlage D, § 4.4.
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hoog zijn (bij transacties van kleine omvang drukken de transactiekosten meestal relatief
veel zwaarder). Kleine beleggers kunnen wel voldoende spreiding tegen redelijke kosten
bereiken indien zij met meerderen hun beleggingen poolen. Teneinde deze pooling fiscaal niet te belemmeren, zijn er speciale regimes nodig om te voorkomen dat deze pooling
leidt tot additionele vennootschapstax.
Indien de objectvrijstelling wordt toegepast op de opbrengsten van aandelen in een fiscale
beleggingsinstelling die door een vennootschap genoten worden, dan blijft er winst onbelast; namelijk de winst die de fiscale beleggingsinstelling ontvangt uit andere beleggingen
dan beleggingen in aandelen. Een dergelijk lek bij het heffen van vennootschapstax is in
strijd met het uitgangspunt van fiscale neutraliteit. Een dergelijk lek is naar mijn mening
ongewenst. In de volgende twee subparagrafen zal ik ingaan op methodes om dit lek te
dichten.
6.8.2

Binnenlandse fiscale beleggingsinstellingen

Naar mijn mening zou er geen gunstig fiscaal regime voor beleggingsinstellingen moeten
gelden (zie ingesprongen tekst). Maar het afschaffen van dergelijke gunstige regimes lijkt
mij voorlopig niet te verwachten en in dit proefschrift ga ik ervan uit dat deze regimes
blijven bestaan.
Afschaffing gunstig regime voor fiscale beleggingsinstellingen
Naar mijn mening staat een gunstig regime voor fiscale beleggingsinstellingen
op gespannen voet met het karakter van vennootschapstax, zoals ik dat heb afgeleid in § 2.2.2. Een terugkerend probleem bij deze regimes is dan ook hoe
voorkomen kan worden dat de aandeelhouders uitstel of afstel van belastingheffing bereiken door gebruik te maken van een fiscale beleggingsinstelling (zie
§ 3.2).
Laat ik vooropstellen dat er naar mijn mening geen noodzaak is voor een gunstig regime voor fiscale beleggingsinstellingen. Indien er een goed systeem in
werking is voor het voorkomen van cumulatie van vennootschapstax, dan is de
nettowinst van een fiscale beleggingsinstelling precies één keer belast met vennootschapstax. Dividenden en vermogenswinsten zullen zijn vrijgesteld (omdat
de dochtervennootschap zelf al vennootschapstax betaalt), rente-inkomsten en
vermogenswinsten op vorderingen en huurinkomsten en vermogenswinsten
op vastgoed zijn belast. Ik zie geen reden waarom het resultaat van vorderingen
en vastgoed onbelast zou moeten blijven. Cumulatie van vennootschapstax en
personentax speelt hier naar mijn mening geen belangrijkere rol dan bij andere
bronnen en bovendien kan deze cumulatie beter in de personentax dan in de
vennootschapstax worden opgelost. Een gunstig regime voor een fiscale beleggingsinstelling is wellicht te rechtvaardigen als methode om cumulatie van vennootschapstax te voorkomen, maar zoals ik in § 5.6 heb aangegeven is een subjectvrijstelling een systeem waaraan belangrijke nadelen kleven. Zou de wetgever een gunstiger fiscaal regime voor resultaten van vorderingen en/of vastgoed
wenselijk achten (iets wat ikzelf niet doe) dan zou de wetgever dat beter kunnen
doen door een gunstig regime voor het resultaat van dergelijke bronnen in zowel de vennootschapstax als de personentax.
In binnenlandse verhoudingen zijn er drie mogelijkheden om uitstel of afstel van belastingheffing tegen te gaan binnen het kader van vennootschapstax.
Ten eerste kan bepaald worden dat een fiscale beleggingsinstelling het gunstige regime
niet mag gebruiken indien een of meer van haar aandelen gehouden wordt door een lichaam dat een gewone belastingplichtige is voor vennootschapstax.
Ten tweede kan de objectvrijstelling buiten toepassing blijven op resultaten van aandelen
in een fiscale beleggingsinstelling.
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Ten derde kan door middel van (fictieve) fiscale imputatie het resultaat van de fiscale beleggingsinstelling pro rata worden aangemerkt als resultaat van haar aandeelhouders
voorzover die een vennootschap zijn.
Welke van de drie mogelijkheden lijkt mij de beste?
Aan de eerste optie kleven verschillende nadelen.
Ten eerste is het voor een fiscale beleggingsinstelling, zeker als haar aandelen ter beurze
genoteerd zijn, buitengewoon lastig en wellicht zelfs onmogelijk om zeker te stellen dat
haar aandelen nimmer door een vennootschap verworven worden. Hierdoor zou een
kwaadwillende elke fiscale beleggingsinstelling van haar status kunnen beroven.
Ten tweede kan het controleren van het aandeelhoudersbestand van een fiscale beleggingsinstelling voor de belastingdienst een lastige zaak blijken.
Ten derde is het bij het opzetten van een fiscale beleggingsinstelling vaak zo dat niet bij
oprichting alle aandelen direct geplaatst kunnen worden bij beleggers. De beheerder (dat
is (vrijwel) altijd een vennootschap) houdt dan tijdelijk de aandelen die nog niet bij beleggers geplaatst kunnen worden met het oogmerk om dat op korte of middellange termijn
alsnog te doen. Het lijkt mij dat deze wijze van handelen niet om fiscale redenen verboden
zou moeten worden. Dat is een praktisch probleem(pje).
Ten vierde bieden veel verzekeringsmaatschappijen levensverzekeringsproducten aan
waarvan de opbrengst gekoppeld is aan de opbrengst van met name genoemde effecten.
Veel van deze effecten zijn aandelen in fiscale beleggingsinstellingen. In feite zijn de verzekerden dan de voorwaardelijke economische eigenaar van de aandelen in de fiscale beleggingsinstelling, maar is de verzekeraar de juridische eigenaar (zie ook § 6.5.5). Het lijkt
mij dat ook deze wijze van handelen niet om fiscale redenen verboden zou moeten worden.
Ten slotte kan de eerste mogelijkheid niet worden toegepast bij buitenlandse fiscale beleggingsinstellingen. Indien mogelijk verdient het de voorkeur om geen verschil in behandeling te hebben tussen binnenlandse en buitenlandse fiscale beleggingsinstellingen. Gelet op het voorgaande ben ik dus geen voorstander van de eerste mogelijkheid.
De tweede mogelijkheid (geen objectvrijstelling voor opbrengsten van aandelen in een fiscale beleggingsinstelling) lijkt mij beter dan eerste, maar er kleeft toch een nadeel aan.
Indien en voorzover de fiscale beleggingsinstelling zelf weer aandelen in vennootschappen houdt, treedt cumulatie van heffing op. Immers, voorzover de opbrengst van de door
de fiscale beleggingsinstelling gehouden aandelen ten goede komt aan haar aandeelhouders, is voor deze aandeelhouders geen objectvrijstelling beschikbaar wanneer de aandeelhouder een vennootschap is. Ook treedt er extra cumulatie op indien het gunstige regime niet voorziet in een vrijstelling of nultarief voor de fiscale beleggingsinstelling maar
slechts in een gereduceerd tarief. De cumulatie van vennootschapstax is ongewenst, zoals
uiteengezet in § 3.5. Een voordeel van de tweede mogelijkheid is wel dat deze relatief eenvoudig is toe te passen.
De derde mogelijkheid (fiscale imputatiemethode) lijkt mij eveneens beter dan de eerste.
Het voordeel van de derde methode is dat cumulatie van vennootschapstax vermeden
wordt. Immers, door de fiscale imputatie worden de activa en passiva en het resultaat van
de fiscale beleggingsinstelling toegerekend aan een vennootschap die aandeelhouder is.
Het toegerekende resultaat is belastbare winst voor deze vennootschap, behalve voorzover dat resultaat is toe te rekenen aan door de fiscale beleggingsinstelling gehouden aandelen in vennootschappen. Het nadeel van de derde methode is dat deze lastig is toe te
passen, vooral bij kleinere aandeelhouders. Dat nadeel kan gedeeltelijk ondervangen worden door een forfaitaire imputatie te hanteren voor kleine aandeelhouders.
Al met al lijkt het mij dat toepassing van de derde methode de voorkeur verdient. Het
praktische nadeel van de extra administratie lijkt mij minder zwaar wegen dan het nadeel
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van cumulatie van vennootschapstax die optreedt bij toepassing van de tweede methode.
De nadelen van de eerste methode lijken mij sowieso groter dan die van de tweede of de
derde methode.
6.8.3

Buitenlandse fiscale beleggingsinstellingen

Voor buitenlandse fiscale beleggingsinstellingen heeft de staat waar de aandeelhouder gevestigd is, niet de mogelijkheid om de gunstige regimes af te schaffen of toepassing daarvan afhankelijk te maken van de voorwaarden dat geen van de aandeelhouders een vennootschap is. De enige mogelijkheden die resteren zijn het niet toepassen van de objectvrijstelling of verplichte toepassing van fiscale imputatie. Het zal niet verbazen dat ik ook
bij buitenlandse fiscale beleggingsinstellingen kies voor het laatste. Echter, ik ben bij buitenlandse fiscale beleggingsinstellingen alleen voorstander van fiscale imputatie als er
sprake is van een taxhavendochter. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld bij belegging in vastgoed in de betreffende staat, dan is het een keuze van die staat om geen belasting te heffen
en zie ik geen reden waarom de staat van de moedervennootschap die keuze ongedaan
zou moeten maken (zie § 4.4).
Toepassing van fiscale imputatie lijkt mij toegestaan onder het gemeenschapsrecht; een
aandelenbezit in een buitenlandse fiscale beleggingsinstelling wordt niet slechter behandeld dan in een binnenlandse.
6.9

H AN DE L IN L E G E V E N N O O T S C H AP P E N

Er bestaat in sommige staten een levendige handel in ‘lege vennootschappen’ of ‘kasgeldvennootschappen’. Deze handel vindt veelal zijn oorzaak in óf de fiscale wetgeving van de
staat die vermogenswinsten gunstiger behandelt dan dividenden óf in de complexe en
tijdrovende vereisten voor het oprichten van een vennootschap die door aankoop van een
lege vennootschap omzeild kunnen worden. Banken en andere professionele partijen profiteren hiervan door lege vennootschappen op te kopen voor minder dan hun intrinsieke
waarde en/of door lege vennootschappen te verkopen voor meer dan hun intrinsieke
waarde. De winst die hiermee gemaakt wordt, is in feite geen winst uit het deelnemen in
een andere vennootschap maar een vergoeding voor het verrichten van diensten. Om deze
reden is in de Nederlandse wet bepaald dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing
is op aandelen die als voorraad worden gehouden.397
Is het terecht dat objectvrijstelling niet van toepassing is op voordelen uit hoofde van de
handel in kasgeldvennootschappen en lege vennootschappen?
Dat is naar mijn mening alleen dan het geval indien de winst die niet onder de objectvrijstelling valt, ook een aftrekbare post is voor de wederpartij. Als voor de koper het verschil
tussen de intrinsieke waarde en de lagere aankoopprijs belastbare winst vormt, dan treedt
cumulatie van heffing op als de verkoper hetzelfde bedrag niet mag aftrekken. Hetzelfde
geldt voor het verschil tussen verkoopprijs en intrinsieke waarde als een lege vennootschap verkocht wordt.
De voorgaande benadering lijkt mij niet onredelijk. Het verschil tussen (ver)koopprijs en
intrinsieke waarde houdt geen verband met de verkochte vennootschap als zodanig maar
met de positie van koper en verkoper. De objectvrijstelling is bedoeld om cumulatie van
vennootschapstax tegen te gaan voor voordelen uit deelneming.
Wel wil ik opmerken dat voorgaande benadering slechts mogelijk is indien er zeer duidelijke criteria bestaan wanneer de objectvrijstelling niet van toepassing is. Zowel de koper
397 Juch & Martens 2002, p. 35-39. Martens & Van den Broek 2001, § 2.
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als verkoper moet onafhankelijk van elkaar zekerheid hebben of de objectvrijstelling van
toepassing is. Het kan niet zo zijn dat het recht op aftrek afhangt van de vraag of de belastingdienst ook feitelijk bij de wederpartij over de winst heft en vice versa.
Tot slot merk ik op dat het hiervoor behandelde probleem naar mijn mening van gering
belang is. Eenvoudshalve zou naar mijn mening ook afgezien kunnen worden van een bijzondere regeling voor de handel in lege vennootschappen.
6.10

S FE E R O VE R G A N G E N

6.10.1

Inleiding

Zowel in de bestaande rechtssystemen van de vier onderzochte landen als in mijn opvatting over het juiste systeem is er meer dan één systeem dat wordt toegepast. Elk systeem
heeft zijn eigen fiscale gevolgen; het maakt verschil uit welk systeem van toepassing is
(zie ingesprongen tekst voor voorbeelden). Dit impliceert dat sfeerovergangen kunnen
plaatsvinden; de opbrengst van een dochtervennootschap wordt op het ene moment volgens het ene systeem en op een ander moment volgens een ander systeem belast.
Voorbeelden
Overgang fiscale imputatie naar objectvrijstelling
Stel een moedervennootschap heeft een controlerend belang in een dochtervennootschap. Deze dochtervennootschap heeft een licentie die voor nihil op
de (fiscale) balans staat maar die een hoge waarde heeft. Daarmee zijn ook de
aandelen in de dochtervennootschap veel waard geworden. Verkoopt de moedervennootschap de aandelen in de dochtervennootschap, dan wordt dit onder
het fiscale imputatiesysteem gezien als verkoop van de licentie door de moedervennootschap. De meerwaarde op de licentie is dan belast bij de moedervennootschap; de dochtervennootschap mag belastingvrij de licentie herwaarderen
(zie § 5.4.1). Geeft de moedervennootschap de controle over de dochtervennootschap op, dan stopt de fiscale imputatie. Verkoopt de moedervennootschap vervolgens de aandelen in de dochtervennootschap, dan is de objectvrijstelling bij
de moedervennootschap van toepassing en is er geen belaste winst; de dochtervennootschap kan de licentie dan ook niet belastingvrij herwaarderen. Door
een sfeerovergang van fiscale imputatie naar objectvrijstelling voorafgaand aan
de verkoop van de dochtervennootschap verandert de fiscale behandeling van
de stille reserve op de licentie.
Overgang van objectvrijstelling naar fiscale imputatie
Stel een moedervennootschap heeft een dochtervennootschap, maar heeft geen
controlerend belang. Deze dochtervennootschap heeft voor veel geld grond gekocht, die inmiddels minder waard is geworden. Daarmee zijn ook de aandelen
in de dochtervennootschap in waarde gedaald. Verkoopt de moedervennootschap de aandelen in de dochtervennootschap, dan is de objectvrijstelling bij de
moedervennootschap van toepassing; het verlies bij de verkoop van de aandelen is voor de moedervennootschap niet aftrekbaar (zie § 6.3.2). Verwerft de
moedervennootschap de controle over de dochtervennootschap, dan is vervolgens het fiscale imputatiesysteem van toepassing. Worden daarna de aandelen
in de dochtervennootschap verkocht, dan is het verlies wel aftrekbaar; de dochtervennootschap moet vervolgens de grond afwaarderen. Door een sfeerovergang van objectvrijstelling naar fiscale imputatie voorafgaand aan de verkoop
van de dochtervennootschap verandert de fiscale behandeling van het latente
verlies op de grond.
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De vraag hoe een systeem ter voorkoming van dubbele belasting in deelnemingssituaties
eruit moet zien, is in de eerste plaats een vraag op het gebied van de zogenoemde totale
winst. Het totaalwinstbegrip gaat over de vraag wat er wel en niet belast is en bij wie. Belastingheffing is echter iets dat jaarlijks plaatsvindt; de jaarwinst moet worden vastgesteld. De jaarwinstvraag handelt over de vraag in welk jaar een opbrengst voor de belastingheffing in aanmerking wordt genomen. Op zich zou de totale winst de som van de
jaarwinsten moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dat lastig te realiseren. Dat heeft onder
andere te maken met sfeerovergangen.
Bepaalde opbrengsten, bijvoorbeeld ongerealiseerde waardestijgingen, zijn per balansdatum nog zodanig onzeker dat deze opbrengsten fiscaal niet als opbrengsten voor het afgelopen jaar in aanmerking worden genomen. Deze opbrengsten zijn te duiden als fiscale
stille reserves. Op deze reserves rust meestal een fiscale claim; wanneer ze fiscaal gerealiseerd worden dan is de realisatie daarvan belast. Bij een sfeerovergang kan deze claim verloren gaan, bijvoorbeeld als er een sfeerovergang is van een belaste naar een belastingvrije
sfeer. Ook het omgekeerde kan zich voordoen;bij een sfeerovergang kan een onbeclaimde
stille reserve fiscaal beclaimd worden.
In theorie zijn er vier soorten regelingen rondom sfeerovergangen mogelijk:
1. bij realisatie van stille reserves is het op dat moment geldende regime van toepassing;
2. bij sfeerovergang worden de stille reserves als fictief gerealiseerd beschouwd; op deze
fictieve realisatie wordt het regime toegepast dat van toepassing tot het moment van
de sfeerovergang;
3. bij realisatie van stille reserves is niet het op dat moment geldende regime van toepassing, maar het regime dat van toepassing was toen de stille reserve aangroeide (ook wel
aangeduid als compartimentering);
4. specifieke en/of fictieve opbrengsten rondom de sfeerovergang worden op een bijzondere manier in de heffing betrokken.
In aanvulling op de voorgaande vier soorten regelingen kan bepaald worden dat een sfeerovergang (of de daarvoor noodzakelijke rechtshandeling) alleen is toegestaan als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan; deze laatste regeling kan niet altijd worden toegepast
omdat sommige sfeerovergangen automatisch gaan (sfeerovergangen kunnen plaatsvinden zonder dat er enige (rechts)handeling van de belastingplichtige aan te pas komt).398
Het is in het kader van dit proefschrift onmogelijk om alle denkbare sfeerovergangen tussen alle denkbare systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax te bespreken. Ik heb zeven verschillende systemen besproken in hoofdstuk 5 en daartussen
zijn tweeënveertig sfeerovergangen. Binnen het kader van dit proefschrift wil ik mij
slechts richten op de sfeerovergangen tussen het objectvrijstellingssysteem en het fiscale
imputatiesysteem, omdat dit de twee systemen zijn die naar mijn opvatting gehanteerd
moeten worden (zie § 5.9).
6.10.2

Overgang fiscale imputatie naar objectvrijstelling

Allereerst merk ik op dat het fiscale imputatiesysteem van toepassing is op een binnenlandse dochtervennootschap indien de moedervennootschap een controlerend belang
heeft (zie § 5.9.3) of de dochtervennootschap een fiscale beleggingsinstelling is (zie § 6.9)
en bij een buitenlandse dochtervennootschap als het gaat om een taxhavendochter (zie
§ 5.9.4). Het objectvrijstellingssysteem is het gewone systeem (zie § 5.9.2). Een sfeerovergang van het fiscale imputatiesysteem bij een binnenlandse gecontroleerde dochtervennootschap naar het objectvrijstellingssysteem kan zich op twee wijzen voordoen:
1. een deel van de aandelen in de dochtervennootschap wordt vervreemd en het resterende aandelenbezit vormt niet langer een controlerend belang;
398 Dijstelbloem 1996.
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2. door ‘verwatering’ verliest de moedervennootschap de controle over de dochtervennootschap zonder dat er een vervreemding plaatsvindt.
De sfeerovergang bij een dochtervennootschap kan zich ook voordoen indien de dochtervennootschap niet langer is aan te merken als taxhavendochter of een fiscale beleggingsinstelling.
Verder merk ik op dat ik in § 5.4.3 mijn ideeën heb gegeven hoe bij toepassing van het
fiscale imputatiesysteem er kan worden omgegaan met vermogenswinsten bij vervreemding van de dochtervennootschap. Bij een dergelijke vervreemding zou de moedervennootschap fiscaal gezien belast worden alsof zij de activa en passiva van de dochtervennootschap vervreemd zou hebben. De koper kan de daarbij in aanmerking genomen belaste winst in aftrek brengen (al dan niet via afschrijving).
De verkoper zou kunnen proberen aan hiervoor genoemde heffing te ontkomen door
voorafgaand aan de koop ervoor te zorgen dat hij geen controlerend belang meer heeft;
dus door een sfeerovergang van fiscale imputatiemethode naar objectvrijstellingsmethode. Deze opzet zou slagen indien de in § 6.10.1 genoemde eerste methode voor behandeling van sfeerovergangen (toepassing regime op tijdstip van realisatie) gebruikt wordt. Dit
lijkt mij ongewenst. Indien het doel is om bij verkoop van een controlerend belang belasting te heffen alsof activa en passiva van de dochtermaatschappij verkocht worden, dan
moet deze heffing niet op zo’n eenvoudige wijze te ontgaan zijn. Overeenkomstig zou de
verkoper van een ‘taxhavendochter’ of een fiscaal gefacilieerde beleggingsinstelling kunnen proberen aan heffing bij verkoop te ontkomen door voorafgaand aan de verkoop de
status van de dochtervennootschap te wijzigen.
Anderzijds, voorzover bij het verdwijnen van een controlerend belang in een dochtervennootschap er geen vervreemding plaatsvindt door de moedervennootschap (verlies controlerend belang door verkoop van een gedeelte van het belang of door verwatering), is er
naar mijn mening geen aanleiding om op dat moment belasting te heffen. Hetzelfde geldt
ook bij een statuswijziging van een ‘taxhavendochter’ of een fiscaal gefacilieerde beleggingsinstelling; de statuswijziging is geen realisatie en er is daarom geen dragende reden
om tot heffing over te gaan. Er wordt door de moedervennootschap slechts iets gerealiseerd voorzover er vervreemd wordt; voorzover er niets gerealiseerd wordt is er geen reden tot heffing op dat moment. Dat betekent dat de in § 6.10.1 genoemde derde methode
(heffing over fictief realiseerde stille reserves) niet in aanmerking komt. Ook de aldaar genoemde vierde methode (bijzondere heffing bij sfeerovergang) komt daarom niet in aanmerking. Ook deze methode voorziet in heffing zonder dat er sprake is van realisatie.
Op grond van het voorgaande blijft alleen de in § 6.10.1 genoemde tweede methode (heffing bij realisatie maar conform het systeem dat gold bij aangroei) over. Vanuit een theoretisch perspectief lijkt mij de tweede methode juist. Bij toepassing van de tweede methode wordt de totale belastbare winst van een vennootschap niet beïnvloed door de jaarwinstbepaling. Immers, voor de vraag welk systeem ter voorkoming van cumulatie van
vennootschapstax van toepassing is (onderdeel van het vaststellen van de totale belastbare
winst) wordt niet beïnvloed door het moment van realisatie; de jaarwinstbepaling is alleen relevant voor het moment van heffing.399 Bovendien geldt ook het omgekeerde; door
toepassing van de tweede methode wordt ook de vaststelling van de jaarwinst niet beïnvloed door de vaststelling van de totale winst.
De tweede methode is echter niet altijd even gemakkelijk te hanteren, want die methode
vereist dat de stille reserves ten tijde van de sfeerovergang worden vastgesteld. Dat zal niet
altijd eenvoudig zijn. Echter, dit bezwaar kan niet met succes de tweede methode worden
tegengeworpen; ook bij toepassing van de derde en vierde methoden moeten deze onge399 Dijstelbloem 2002, p. 204.
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realiseerde stille reserves ten tijde van de sfeerovergang vastgesteld worden. Er kan hier
slechts een bescheiden argument pro de vierde methode uitgehaald worden. Een bijzondere heffing tegen een lager tarief dan het gewone tarief kan gezien worden als een verzachting ten faveure van de belastingplichtige van de nadelen van een schatting van de
stille reserves.
Men zou kunnen zeggen dat de tweede methode als nadeel heeft dat er langere tijd onzekerheid blijft bestaan; immers pas bij latere realisatie wordt geheven en pas dan wordt er
in beginsel vastgesteld wat de stille reserves ten tijde van de sfeerovergang waren. Aan dit
bezwaar kan echter gedeeltelijk tegemoetgekomen worden door te bepalen dat de omvang van de stille reserves al wordt vastgesteld voor toepassing van de belastingheffing op
het moment van de sfeerovergang, bijvoorbeeld door middel van een beschikking die aan
rechterlijke toetsing kan worden onderworpen. Aan dit bezwaar zou ook gedeeltelijk tegemoetgekomen kunnen worden door belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden om
te kiezen voor toepassing van de derde methode (belaste fictieve realisatie van stille reserves). Een derde mogelijkheid om aan dit bezwaar tegemoet te komen is dat het oude systeem slechts van toepassing te laten zijn op stille reserves die binnen enkele jaren na de
sfeerovergang gerealiseerd worden.
In Nederland bestaat er al geruime tijd ervaring met de toepassing van de tweede methode
bij sfeerovergangen van en naar deelnemingsvrijstelling; de door de Hoge Raad ontwikkelde compartimenteringsleer. Ook in de Nederlandse wetgeving rondom de deelnemingsvrijstelling is de compartimenteringsgedachte voor verschillende in Nederland
voorkomende sfeerovergangen uitgewerkt.400 Uit de Nederlandse ervaring is niet gebleken dat compartimentering in de praktijk erg lastig is of niet is toe te passen. Compartimentering lijkt dus goed toepasbaar in de praktijk.
Op grond van het voorgaande concludeer ik dat voor de sfeerovergang van fiscale imputatie naar objectvrijstelling bij binnenlandse dochtervennootschappen de tweede methode
de beste keuze is; bij latere realisatie van stille reserves is niet de op dat moment geldende
methode van toepassing maar de methode die van toepassing was toen de stille reserve
aangroeide. Bij sfeerovergang van fiscale imputatie naar objectvrijstelling betekent dat bij
vervreemding van de aandelen de overgedragen stille reserves alsnog belast worden. Echter, indien de ingebrachte activa een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een
onderneming vormen, dan valt er wat voor te zeggen dat er geen heffing moet plaatsvinden bij de inbrenger over de stille reserves, ook niet wanneer later de aandelen in de dochtervennootschap vervreemdt worden (zie § 5.4.3).
Tot slot wijs ik nog op een ander probleem. Wanneer fiscale imputatie wordt toegepast,
dan zou zonder nadere maatregelen dubbele aftrek van verliezen kunnen optreden bij
een aandeelhouderswisseling of bij einde van de fiscale imputatie. Dit probleem wordt behandeld in § 6.10.3. De moedervennootschap met een contolerend belang kan de verliezen van de dochtervennootschap van haar eigen winst aftrekken. Ook de dochtervennootschap kan deze verliezen aftrekken van haar latere winst. Houdt de moedervennootschap
nog steeds een controlerend belang op dat moment, dan dient de moedervennootschap
de winst van de dochtervennootschap aan haar eigen winst toe te voegen terwijl er geen
verrekening plaatsvindt van door de dochtervennootschap betaalde vennootschapstax
(die betaalde immers geen vennootschapstax omdat ze verliezen verrekende). In zo’n geval loopt het glad; effectief is het verlies eenmaal afgetrokken.
Eindigt echter de fiscale imputatie of wordt de dochtervennootschap vervreemd voordat
deze haar verliezen heeft goedgemaakt, dan treedt dubbele aftrek op; zowel de oude moedervennootschap als de dochtervennootschap kunnen effectief de verliezen aftrekken. Er
400 Dijstelbloem 2002, p. 204-218.
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zijn verschillende mogelijkheden om hiertegen op te treden. Ik voel er het meest voor om
de aftrek bij de moedervennootschap terug te nemen in zo’n geval. De moedervennootschap zou dan via de verkoop van de dochtervennootschap de contante waarde van de toekomstige verliesverrekening vergoed moeten krijgen. Een alternatief is dat de dochtervennootschap het recht op verrekening van de verliezen kwijtraakt.
6.10.3

Overgang objectvrijstelling naar fiscale imputatie

Op het eerste gezicht lijkt deze sfeerovergang minder problematisch dan de in § 6.10.2 besproken sfeerovergang. Bij de sfeerovergang van objectvrijstelling naar fiscale imputatie
bestaat er immers geen risico op het ontgaan van heffing. Verkoop van aandelen in een
dochtervennootschap onder het objectvrijstellingssysteem is immers belastingvrij; waar
geen heffing is kan deze ook niet ontgaan worden.
Echter, op het moment van sfeerovergang kunnen er negatieve stille reserves zijn (‘latente verliezen’). Door de toepassing van het fiscale imputatiesysteem kunnen deze latente
verliezen bij de moedervennootschap tot uitdrukking komen als deze na de sfeerovergang
gerealiseerd worden. Zulks lijkt mij ongewenst en niet passend binnen het door mij voorgestane systeem ten aanzien van verliezen (zie § 6.3). Om deze reden is het noodzakelijk
om bij een sfeerovergang van objectvrijstelling naar fiscale imputatiemethode de omvang
van de negatieve stille reserves te bepalen; de latere realisatie daarvan dient geëlimineerd
te worden uit het resultaat van de moedervennootschap. Ook hier geldt wat ik in § 6.10.2
opmerkte; de regeling is wellicht lastig toe te passen en nadere maatregelen zijn gewenst
om de regeling toepasbaar te houden. Indien de overgenomen dochtervennootschap een
materiële onderneming drijft en blijft drijven, dan valt er ook wat voor te zeggen om de
latere realisatie van stille verliezen niet te elimineren. Het argument hiervoor is hetzelfde
als bij de behandeling van stille reserves; geen hindernissen op hergroepering van ondernemingen (zie § 5.4.3).
Ook in dit kader is er een probleem met verrekening van oude verliezen; zonder nadere
maatregelen zouden onverrekende oude verliezen verloren gaan. De dochtervennootschap kan deze verliezen aftrekken van haar latere winst. Houdt de nieuwe moedervennootschap een controlerend belang op dat moment, dan dient de moedervennootschap de
winst van de dochtervennootschap aan haar eigen winst toe te voegen terwijl er geen verrekening plaatsvindt van door de dochtervennootschap betaalde vennootschapstax (die
betaalde immers geen vennootschapstax omdat ze verliezen verrekende). Een oplossing is
dat bij de imputatie een fictief bedrag aan door de dochtervennootschap betaalde vennootschapstax in aanmerking wordt genomen.
6.11

F IS C A AL N E UT R A L E I N B R E N G V AN A C T IV A IN E E N
D O C H TE R VE N N O O T SC H A P ( B E DR IJ F SF U S IE F AC I L I TE I T )

Veel staten, waaronder de vier onderzochte staten, kennen een regeling voor inbreng van
activa in een dochtervennootschap zonder fiscale afrekening over de stille reserves. Een
dergelijke regeling wordt wel aangeduid als bedrijfsfusiefaciliteit. Een bedrijfsfusiefaciliteit is in de regel alleen van toepassing als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan.
Deze voorwaarden zijn bedoeld om (al dan niet vermeend) misbruik tegen te gaan. De
voorwaarden omvatten veelal de eis dat de overgedragen activa een (zelfstandig deel van
een) onderneming vormen. Verder is er vaak de eis dat de verkregen aandelen gedurende
een bepaalde tijd niet verkocht of vervreemd worden, of dat bij verkoop van de verkregen
aandelen gedurende een bepaalde periode geen objectvrijstelling van toepassing is.
Als na toepassing van een bedrijfsfusiefaciliteit de moedervennootschap die activa heeft
ingebracht geen controlerend belang in de dochtervennootschap heeft, dan is die situatie
vergelijkbaar met een sfeerovergang fiscale imputatie naar objectvrijstelling (zoals be-
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sproken in § 6.10.2). De stille reserves op de ingebrachte activa worden niet belast bij inbreng vanwege de bedrijfsfusiefaciliteit en de latere verkoop van de aandelen in de dochtervennootschap evenmin onder het objectvrijstellingssysteem. Gelet op de overeenkomst met de sfeerovergang fiscale imputatie naar objectvrijstelling, lijkt het voor de
hand te liggen om dezelfde regeling toe te passen; belastingheffing over overgedragen stille reserves bij verkoop aandelen in de dochtervennootschap met een belastingvrije herwaardering bij die dochtervennootschap. Echter, indien de ingebrachte activa een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming vormen, dan valt er wat voor
te zeggen dat er geen heffing moet plaatsvinden bij de inbrenger over de stille reserves,
ook niet wanneer later de aandelen in de dochtervennootschap vervreemdt worden (zie
§ 5.4.3).
6.12

O M Z E TT IN G V AN VA S TE I N R I C H T IN G IN
D O C H TE R V E N N O O TS C H A P

Bij omzetting van een vaste inrichting in een dochtervennootschap is er in beginsel geen
sfeerovergang gezien vanuit het land waar de moedervennootschap gevestigd is; in beide
gevallen is er een objectvrijstelling van toepassing. Ik gebruik de term ‘in beginsel’ omdat
in veel staten, waaronder de vier onderzochte staten, er geen objectvrijstelling is voor verliezen van een vaste inrichting terwijl latere winsten pas worden vrijgesteld wanneer deze
eerdere verliezen zijn ingehaald. Belastingplichtigen kunnen proberen deze inhaal te
frustreren door een verlieslatende vaste inrichting om te zetten in een dochtervennootschap. In Nederland is hiertegen een uitgebreide antimisbruikregeling in de wet opgenomen. Zoals ik reeds eerder opmerkte in § 6.3.3, ben ik van mening dat verliezen van een
buitenlandse vaste inrichting niet in aftrek moeten komen op de belastbare winst van het
binnenlandse hoofdhuis. Als dat het geval is, dan is de omzetting van een vaste inrichting
in een dochtervennootschap in het geheel geen sfeerovergang en is er geen reden voor
een bijzondere regeling ten aanzien van deze omzetting.
6.13

KO E R S VE R S C H I L L E N

Een buitenlandse dochtervennootschap is vaak een activum in de valuta van de staat van
de dochtervennootschap. De activa en passiva van een vennootschap luiden immers veelal
in de valuta van de staat waar deze gevestigd is. Het resultaat van de moedervennootschap
bestaat daarom vaak gedeeltelijk uit een valuta(vertaal)resultaat, veroorzaakt door een
verschil in koers tussen de lokale valuta van de dochtervennootschap en die van de moedervennootschap. Moet ook een objectvrijstelling verleend worden voor dat valutaresultaat?
Een dergelijk valutaresultaat wordt in de regel niet belast in de staat van de dochtervennootschap. Immers, de dochtervennootschap berekent aldaar haar resultaat in de lokale
valuta en niet in de valuta van de staat van de moedervennootschap. Er kan dan ook geen
cumulatie van belasting optreden met betrekking tot het valutaresultaat dat de moedervennootschap realiseert. Dit pleit ervoor dat er geen objectvrijstelling gegeven wordt voor
het valutaresultaat.401
Toch moet er naar mijn mening wel een objectvrijstelling gegeven worden voor het valutaresultaat. Ik heb daarvoor de volgende argumenten.
1. Vanuit het streven naar kapitaalimportneutraliteit leidt heffing over een valutawinst
c.q. aftrek van een valutaverlies tot een verstoring. Lokale concurrenten van de dochtervennootschap betalen geen belasting over de valutawinst/hebben geen recht op aftrek van het valutaverlies.

401 Hoge Raad 5 december 2003, nr. 37.743, gepubliceerd in BNB 2004/139c*., r.o. 3.2.
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2. Valutaresultaten zijn – in beginsel – terug te voeren op inflatieverschillen en verwachte inflatieverschillen. Inflatie wordt mede veroorzaakt door de (monetaire) politiek van
een staat. Inflatie kan een verkapte manier zijn om overheidsuitgaven te financieren.
Een valutawinst voor de moedervennootschap betekent dat de (verwachte) inflatie in
de staat van de moedervennootschap hoger is dan die in de staat van de dochtervennootschap. Daarmee heeft de valutawinst in zekere zin al bijgedragen aan de financiering van de overheid van de staat van de moedervennootschap.
3. Het berekenen van het niet vrij te stellen valutaresultaat is niet altijd eenvoudig. Het
belasten van het valutaresultaatgedeelte van een dividend of vermogenswinst compliceert de objectvrijstelling.402
4. Een dochtervennootschap kan zeer wel activa en/of passiva hebben die in een andere
valuta luiden dan die van de staat waarin deze gevestigd is. Een fictie dat een dochtervennootschap een activum is in de valuta van de staat van de dochtervennootschap is
mij te ruw en onnauwkeurig.
Hofstra pleitte voor een inflatieneutrale toepassing van de vrijstelling van buitenlandse
resultaten, voor zowel deelnemingen als vaste inrichtingen.403 Inflatieneutraal betekent
dat valutaresultaten niet tot belastbaar resultaat horen te leiden. Ook Van Weeghel heeft
zich afgevraagd of omrekenresultaten (valutaresultaat op het nettovermogen van een vaste inrichting) wel moeten worden geëlimineerd uit het vrij te stellen resultaat in verband
met buitenlandse vaste inrichtingen en dit door Hofstra voorgestelde systeem verdedigd.404
Een moedervennootschap die investeert in een buitenlandse dochtervennootschap staat
vaak bloot aan een valutarisico. De moedervennootschap kan ervoor kiezen om dit valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken, bijvoorbeeld door de acquisitie van de dochtervennootschap (mede) te financieren uit een lening in dezelfde valuta, of door valutatermijn contracten aan te gaan. Als het valutaresultaat op de investering in de dochtervennootschap onder een objectvrijstelling valt, dan loopt de fiscale positie niet meer
synchroon met de commerciële als de moedervennootschap haar valutarisico afdekt.
Commercieel heeft de moedervennootschap geen valutarisico en dus per saldo ook geen
valutaresultaat; fiscaal is er een belast en een onbelast valutaresultaat. Naar mijn mening
is het redelijk om het resultaat uit de valutarisicoafdekking van de moedervennootschap
te belasten. Dit is het ‘eigen resultaat’ van de moedervennootschap dat volgt uit een zakelijke beslissing van de moedervennootschap en niet rechtstreeks uit de deelneming in een
dochtervennootschap. Indien een staat, zoals Nederland in 1997-2003 heeft gedaan, de opbrengst van valutarisicoafdekking van de moedervennootschap vrij stelt, dan is dat naar
mijn mening een politieke keuze om investeringen in het buitenland gemakkelijker te
maken. Maar een dergelijke faciliteit is een verstoring van kapitaalimportneutraliteit en
daarom ben ik er geen voorstander van.
6.14

W I N S TO V E R H E V E L I N G N AA R T A X H AV E N S – A FB AK E N I N G
GRENS

6.14.1

Inleiding

Winstoverheveling naar taxhavens moet worden bestreden. Dat is een door velen onderschreven standpunt. Ook ik onderschrijf tot op zekere hoogte dit standpunt. In § 4.4 concludeerde ik dat indien een dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd is, maar vooral wordt gebruikt voor handel
met en het doorleiden van investeringen naar andere staten, kapitaalimportneutraliteit
vanuit de woonstaat van de moedervennootschap niet gewenst is maar dat kapitaalexport402 Van Weeghel 2004-I, punt 10.
403 Hofstra 1977, p. 135-166.
404 Van weeghel 2004-I, § 3, 4, 7 en 10.
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neutraliteit dient worden nagestreefd. In § 5.9.4 concludeerde ik vervolgens dat toepassing van het fiscale imputatiesysteem hiervoor het meest geëigend is.
In deze paragraaf § 6.14 wil ik ingaan op de vraag in welke gevallen er sprake is van ‘niet
wezenlijk deelnemen aan het economische leven van de staat van vestiging’ en wat een
praktisch hanteerbare methode is om zulks vast te stellen. In subparagrafen zal ik deelaspecten hiervan behandelen. In § 6.14.4 zal ik ingaan op de vraag de regeling is toegestaan
onder het gemeenschapsrecht.
6.14.2

Vennootschapsbenadering of transactiebenadering

Allereerst wil ik ingaan op de vraag of er sprake moet zijn van een ‘vennootschapsbenadering’ of een ‘transactiebenadering’. In de eerste benadering, de vennootschapsbenadering, wordt de dochtervennootschap als geheel beoordeeld en wordt de maatregel (toepassing fiscale imputatiesysteem bij de moedervennootschap) toegepast op het gehele inkomen van de dochtervennootschap. In de tweede benadering, de transactiebenadering,
worden de transacties van de dochtervennootschap beoordeeld en wordt de maatregel
toegepast op het inkomen van ‘besmette transacties’.
Ik ben een voorstander van de vennootschapsbenadering. Waarom? Deze is eenvoudiger
toe te passen en past qua karakter uitstekend bij het fiscale imputatiesysteem. De belangrijkste reden voor staten om te kiezen voor de transactiebenadering is, dat door het ‘mengen’ van ‘goede’ en ‘foute’ activiteiten voorkomen kan worden dat een dochtervennootschap voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de maatregel. Ik denk dat door een
goede invulling van de vennootschapsbenadering dat laatste bezwaar in voldoende mate
ondervangen kan worden. Hieronder zal ik uiteenzetten wat naar mijn mening een effectieve en prudente toepassing is van de vennootschapsbenadering.
In § 4.4 leg ik de grens bij ‘een dochtervennootschap welke niet wezenlijk deelneemt aan
het economische leven van de staat waar zij gevestigd is’. De term wezenlijk heeft hier
twee kanten. Enerzijds moet de deelname aan het economische leven van de staat waar
zij gevestigd is wezenlijk zijn voor de dochtervennootschap, dat wil zeggen het moet gaan
om activiteiten die van wezenlijke omvang en wezenlijk belang zijn voor de betreffende
dochtervennootschap. Bijvoorbeeld, het uitbaten van een kleine lokale snackbar vormt
geen wezenlijke activiteit voor een vennootschap met een omvangrijke groepsfinancieringsactiviteit. Hierbij merk ik nog op dat naar mijn mening bij het beoordelen van de activiteiten van de dochtervennootschap de aard en omvang van houdsteractiviteiten (mede) beoordeeld moeten worden aan de hand van de aard en omvang van de activiteiten
van de (klein)dochtervennootschappen. Een houdster van ‘lokale dochtervennootschappen’ neemt in beginsel wezenlijk deel aan het economische leven in de staat waar zij gevestigd is, maar een houdster van ‘dochtervennootschappen in derde staten’ in beginsel
niet. Anderzijds moet de deelname aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd is van wezenlijke aard zijn; deze deelname moet niet uitsluitend bestaan uit ‘pro forma’- of ‘gekunstelde’ activiteiten. Bijvoorbeeld, het lenen van geld bij een lokale bank en
de opbrengst van deze lening gebruiken om op deposito te zetten bij een andere lokale
bank is geen wezenlijke activiteit. Ook het inhuren van lokaal personeel voor simpele ondersteunende werkzaamheden zal veelal geen wezenlijke lokale activiteit opleveren. Het
tussenschuiven van een dochtervennootschap die wel wezenlijk deelneemt aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd is, tussen de moedervennootschap en een
taxhavendochter zal slechts in een beperkt aantal gevallen soulaas bieden voor een moedervennootschap omdat: (a) ook de staat waar deze tussengeschoven dochtervennootschap gevestigd is in veel gevallen geen gunstig regime heeft voor taxhavendochters405 en
405 Zie Arnold & Dibout 2001 voor een overzicht van de antitaxhavenmaatregelen in een groot aantal
OECD-lidstaten.
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(b) de lokale activiteiten van de tussengeschoven dochtervennootschap niet noodzakelijkerwijs van wezenlijk omvang zijn ten opzichte van de houdsteractiviteit van de tussengeschoven dochtervennootschap.
Ook aan een ander bezwaar tegen de vennootschapsbenadering wordt in mijn ogen voldoende tegemoetgekomen; het bezwaar dat de maatregel zich ook uitstrekt tot ‘goede activiteiten’ van een dochtervennootschap. Ik zal hieronder uiteenzetten waarom.
Toepassing van het fiscale imputatiesysteem betekent niet dat alle inkomsten van de taxhavendochter vol belast worden bij de moedervennootschap. Door het fiscale imputatiesysteem worden de inkomsten, activa en passiva van de betreffende buitenlandse dochtervennootschap toegerekend aan de binnenlandse moedervennootschap. Dit betekent dat
op die inkomsten een objectvrijstelling van toepassing kan zijn, namelijk voorzover ze afkomstig zijn van ‘goede activiteiten’, zoals het houden van dochtervennootschappen of
voorzover de activiteiten van de taxhavendochter een buitenlandse vaste inrichting van
de moedervennootschap zouden vormen als die deze zelf zou uitvoeren. Gelet op het voorgaande vind ik dat het fiscale imputatiesysteem en de vennootschapsbenadering goed bij
elkaars karakter passen.
6.14.3

Afbakening grens – bewijslastverdeling

Het belangrijkste probleem is de concrete invulling van het begrip ‘niet wezenlijk deelnemen aan het economische leven van de staat van vestiging’. Daarbij wil ik allereerst opmerken dat het naar mijn mening moet gaan om een open norm die dynamisch toegepast
moet worden. Op deze wijze kan recht gedaan worden aan de verscheidenheid van situaties die in de praktijk (kunnen) voorkomen en aan de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen.
Een dergelijke open norm is niet altijd eenvoudig toe te passen. Daarom moet naar mijn
mening de open norm worden aangevuld met een concretere bepaling die vastlegt of in
een zich voordoende situatie de belastingplichtige dan wel de belastingdienst de bewijslast heeft. Deze meer concrete bepaling voor de bewijslastverdeling zou naar mijn mening
moeten bestaan uit drie componenten: (1) de effectieve belastingdruk van de dochtervennootschap, (2) het soort activiteiten dat de deelneming uitoefent en (3) het belang dat de
moedervennootschap heeft in de dochtervennootschap. Als de dochter een relatief lage effectieve belastingdruk heeft en in belangrijke mate bepaalde met name genoemde activiteiten verricht en de moeder een (redelijk) groot belang heeft in de dochtervennootschap,
dan zou de bewijslast bij de belastingplichtige (de moedervennootschap) moeten liggen
en in andere gevallen bij de belastingdienst. Men zou daarnaast eventueel ook de bewijslast bij de belastingplichtige kunnen leggen indien (a) de moedervennootschap een controlerend belang heeft en (b) de dochtervennootschap niet gevestigd is in een staat waarmee een verdrag gesloten is dat voorziet in de uitwisseling van informatie voor fiscale
doeleinden.
De grens aan de effectieve belastingdruk zou geformuleerd kunnen worden als een specifiek percentage (bijvoorbeeld ten minste 20%) of als een gedeelte van de effectieve belastingdruk indien de buitenlandse dochtervennootschap in de staat van de moedervennootschap gevestigd zou zijn (bijvoorbeeld ten minste 75% van de effectieve belastingdruk in
de staat van de moedervennootschap). Het lijkt mij redelijk een dergelijk criterium te nemen, omdat belastingbesparing vaak een belangrijk motief is of het hoofdmotief om activiteiten te laten uitvoeren door een taxhavendochter. Bij een geringe belastingbesparing
is het effect van het fiscale imputatiesysteem (relatief) gering en is er (meestal) weinig belang voor de belastingdienst van de moedervennootschap om in actie te komen. Het opnemen van een verwijzing naar een effectieve belastingdruk lijkt mij zowel redelijker als
effectiever dan het werken met een zwarte lijst van ‘taxhavenstaten’; dat wil zeggen sta-
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ten die worden aangemerkt als taxhaven. De meeste staten die vaak als taxhaven gezien
worden, hebben niet zozeer een laag algemeen belastingtarief, maar hebben lage belastingtarieven voor bepaalde ‘off shore-vennootschappen’; door te werken met een zwarte
lijst worden ook gewone – niet laag belaste – dochtervennootschappen in deze staten getroffen. Anderzijds hebben ook andere staten vaak voor specifieke situaties zeer gunstige
regelingen. Soms bestaan die uit een gunstig tarief, maar vaak uit een gunstig regime voor
het vaststellen van de belastbare winst. Bij een zwarte lijst blijven dergelijke regimes buiten schot. Het gebruik van een zwarte lijst heeft wel als voordeel dat het eenvoudiger is
toe te passen, maar dit voordeel weegt naar mijn mening onvoldoende op tegen de bijhorende ruwheid. Die ruwheid kan weer verminderd worden door een lijst aan te leggen van
belastingregimes in plaats van staten, maar het afbakenen van ‘foute regimes’ is niet eenvoudig en een dergelijke lijst zal nimmer volledig zijn.
De met name te noemen activiteiten zouden kunnen zijn: groepsfinanciering, groepsverzekering, uitbaten immateriële activa, groothandel en verkoop via internet. Deze activiteiten zijn gemakkelijk uit te oefenen vanuit een andere staat dan die waar de wederpartij
is gevestigd. Wat onder dergelijke activiteiten valt is relatief eenvoudig te definiëren. Het
opnemen van een activiteitentoets is redelijk; zoals ik in § 4.4 betoogde is een lage belastingdruk alleen niet voldoende om te komen tot een streven naar kapitaalexportneutraliteit. Uitsluitend onderscheid maken tussen ondernemen/beleggen lijkt mij zowel onredelijk als niet-afdoende. Enerzijds zijn er beleggingsactiviteiten (bijvoorbeeld in vastgoed)
waarmee juist wel wordt deelgenomen aan de lokale economie en anderzijds zijn er veel
typen van ondernemingen die niet noodzakelijkerwijs deelnemen aan de lokale economie.
Het toepassen van het fiscale imputatiesysteem op taxhavendochters is primair bedoeld
om belastingontwijkende constructies te bestrijden. Dergelijke constructies worden
meestal slechts opgezet als ze een multinationale groep niet (ernstig) hinderen in haar wijze van opereren. Daarom zijn taxhavendochters bijna altijd dochtervennootschappen
waarin de groep een controlerend belang heeft. Immers, zonder een controlerend belang
zal de taxhavendochter niet gedwongen kunnen worden om soepel mee te werken aan allerlei transacties. Vandaar dat het redelijk is om bij kleinere belangen de bewijslast bij de
belastingdienst te leggen.
Als een dochtervennootschap gevestigd is in een staat waarmee geen verdrag gesloten is
dat voorziet in de uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden, merk ik op dat de
belastingdienst van de staat van de moedervennootschap ernstig gehinderd kan zijn bij
het verzamelen van feitenmateriaal. Om die reden is het niet onredelijk de bewijslast te
leggen bij degene die veel eenvoudiger aan dat bewijsmateriaal kan komen, namelijk de
moedervennootschap.
Naast een bewijslastverdeling is het voor de toepassing van de open norm van belang dat
de wetgever zich uitlaat over relevante criteria. Relevante criteria zijn, denk ik, in elk geval de volgende.
– Welk deel van de omzet wordt geleverd aan lokale afnemers?
– Zijn er lokale ondernemingen met wie de dochtervennootschap moet concurreren?
– Hoeveel lokale werknemers heeft de dochtervennootschap?
– Welk deel van de uitgaven van de dochtervennootschap bestaan uit kosten voor lokaal
personeel en welk deel van de uitgaven van de dochtervennootschap wordt gedaan aan
lokale toeleveranciers?
– Om welke reden is gekozen voor de vestigingsplaats van de dochtervennootschap?
– Is de dochtervennootschap een joint venture met een onderneming gevestigd in dezelfde staat als de dochtervennootschap?
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6.14.4

Is de regeling verenigbaar met het gemeenschapsrecht?

Is de door mij voorgestane regeling toegestaan onder de vrijheid van vestiging en het vrije
verkeer van kapitaal van het EG-Verdrag?406 De door mij voorgestane regeling maakt namelijk een zeker onderscheid tussen een binnenlandse dochtervennootschap en een buitenlandse dochtervennootschap; een binnenlandse dochtervennootschap kan immers
nooit aangemerkt worden als een ‘taxhavendochter’.
In feite is het fiscale imputatiesysteem voor taxhavendochters bedoeld om het gebruik
van (te) gunstige fiscale regimes in het buitenland tegen te gaan. Indien een lidstaat een
gunstig belastingregime heeft dat niet aangemerkt kan worden als verboden staatssteun,
dan belemmert het fiscale imputatiesysteem het oprichten van een dochtervennootschap
in die staat om van dat regime gebruik te maken. Het voordeel van het regime wordt immers weggenomen door de staat van de moedervennootschap.
Naar mijn mening is de hiervoor genoemde belemmering te rechtvaardigen.
Ten eerste maakt de regeling deel uit van een bredere regeling die als belangrijk doel heeft
dat geen verspilling van rent plaatsvindt door fiscale maatregelen. Verspilling van rent tegengaan lijkt mij hét doel van de interne markt binnen de EU. Een regeling die bijdraagt
aan dat doel, lijkt mij gerechtvaardigd.
Ten tweede wordt het fiscale imputatiesysteem alleen toegepast als de betreffende dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven van de staat waar
zij gevestigd is. De regeling belemmert dus niet een vestiging die ten doel heeft deel te
nemen aan het economische leven in de lidstaat met een gunstig belastingregime; een
vestiging zonder intentie om wezenlijk deel te nemen aan het lokale economische leven
lijkt mij geen reële vestiging in en ook geen reëel kapitaalverkeer naar die lidstaat.
Ten derde heeft een staat er belang bij om zichzelf te beschermen tegen oneigenlijke uitholling van haar belastinggrondslag en de daarmee gepaard gaande vermindering van de
belastingopbrengsten. Een staat heeft immers middelen nodig om zijn publieke taken te
kunnen uitvoeren. Binnen de eurozone heeft een staat ook de verplichting zijn begrotingstekort onder controle te houden. De door mij voorgestane regeling lijkt mij een genuanceerde, redelijke regeling ter bescherming van de uitholling van de belastinggrondslag.
Bovendien beschermt het ook andere lidstaten; immers de taxhavendochter zou anders
ook gebruikt kunnen worden om de belastinggrondslag van andere lidstaten te eroderen.
Zonder enige regeling om investeringen in een taxhavendochter tegen te gaan, zal de opbrengst van vennootschapbelasting van een staat mogelijk zeer gering zijn; ontgaan van
vennootschapstax is dan een koud kunstje.
Ten slotte, de maatregel is proportioneel. Voorzover er geen belastingvoordeel is heeft fiscale imputatie geen effect.
Echter, het lijkt erop dat mijn mening niet gedeeld wordt door het HvJ EG. Op basis van
de jurisprudentie van het HvJ EG kan er serieus aan getwijfeld worden of de door mij voorgestane regeling wel is toegestaan onder het gemeenschapsrecht. In zijn proefschrift
noemt Weber vijf voorwaarden die volgens het HvJ EG het gemeenschapsrecht stelt aan
de bestrijding van misbruik.
1. Het doel van de wetgeving waarvan ontwijking wordt tegengegaan moet in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht.
2. De antimisbruikmaatregelen moeten consistent zijn.
3. De antimisbruikmaatregelen moeten zonder onderscheid naar nationaliteit worden
toegepast.
4. Bij het ontbreken van voordeel moet er geen sprake zijn van misbruik.

406 Artikelen 43-48 en 56-58 EG.
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5. Misbruik moet worden vastgesteld op grond van een objectief en een subjectief criterium.407
Naar mijn mening wordt met de door mij voorgestane regeling aan alle bovengenoemde
vijf voorwaarden voldaan, afhankelijk van de invulling van de toets ‘wezenlijk deelnemen
aan het lokale economische leven’.
1. Het doel van de wetgeving waarvan ontwijking wordt tegengegaan, heffing van vennootschapstax, lijkt mij in overeenstemming te zijn met het gemeenschapsrecht.
2. Naar mijn mening is de door mij voorgestelde regeling voldoende consistent. Ik merk
op dat fiscale imputatie niet alleen gebruikt wordt om belastingontwijking via taxhavendochters te ontgaan, maar ook om belastingontwijking via binnenlandse fiscale beleggingsinstellingen te ontgaan (zie § 6.8.2).
3. De door mij voorgestane maatregel maakt geen onderscheid naar nationaliteit; ook is
er geen duidelijk onderscheid naar vestigingsplaats. Iimmers zowel bij een binnenlandse dochtervennootschap als bij een taxhavendochter vindt belastingheffing naar
het Nederlandse tarief plaats. Hierbij valt wel een kanttekening te maken. De sanctie
die wordt toegepast, verplichte fiscale imputatie, is een methode die ook voor binnenlandse dochtervennootschappen wordt gebruikt.
4. Mits de buitenlandse vennootschapstax verrekend mag worden met de binnenlandse,
leidt het fiscale imputatiesysteem ertoe dat de staat van de moedervennootschap als
het ware belasting bijheft over het verschil tussen het lage buitenlandse en het hogere
binnenlandse tarief; is dat verschil er niet dan is er geen voordeel en heeft het fiscale
imputatiesysteem geen effect.
5. Of er sprake is van een taxhavendochter en daarom het fiscale imputatiesysteem moet
worden toegepast, wordt van geval tot geval beoordeeld op basis van alle feiten en omstandigheden van het geval. In deze toetsing zal moeten worden vastgesteld dat aan de
vereiste criteria onder het gemeenschapsrecht is voldaan. In beginsel voldoet de door
mij voorgestane regeling daarom aan de vijfde voorwaarde. Echter, niet uit te sluiten
valt dat in het licht van de jurisprudentie van het HvJ EG slechts in uitzonderlijke situaties sprake is van niet wezenlijk deelnemen aan het lokale economische leven; anders
gezegd de criteria onder het gemeenschapsrecht zijn mogelijk strenger dan wat mij
voor ogen staat. Een vennootschap die een dochtervennootschap opricht in een andere
lidstaat met een lager belastingtarief maakt gebruikt van het gebrek aan harmonisatie
op het gebied van de directe belastingen. Het gebruikmaken van verschillen tussen de
rechtssystemen binnen de EU is als zodanig geen misbruik. Ik wijs in dit licht op de
Factortame II, Centros en Inspire Art arresten408 van het HvJ EG. Op grond van de vijfde
voorwaarde wordt de door mij voorgestane regeling fors uitgehold bij taxhavendochters gevestigd in een lidstaat.409
Ook Helminen twijfelt of CFC regelingen zijn toegestaan onder het gemeenschapsrecht.410
Verder wijs ik erop dat veiligstellen van voldoende belastingopbrengsten door het HvJ EG
niet als rechtvaardigingsgrond wordt aanvaard. Een maatregel die het recht van vrije vestiging en het vrije verkeer van kapitaal belemmert, kan niet gerechtvaardigd worden met
een beroep op de budgettaire schade voor de betreffende lidstaat.411 Ik ben het met het
407 Weber 2002, p. 248-249.
408 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C 221/89 (‘Factortame II’), Jurispr. 1991, p. I-3905.
HvJ EG 9 maart 1999, zaak C212/97 (‘Centros’), Jurispr. 1999, p. I-1459.
HvJ EG 30 september 2003, zaak C-167/01 (‘Inspire Art’), gepubliceerd V-N 2004/4.2.
409 Zie ook: Lang, Aigner e.a. 2004, p. 38-49; Meussen 2002, p. 265-267; Weber 2002, p. 43-58; en Weber 2004-I p. 1258-1260.
410 Helminen 2005, p. 120-122.
411 Arrest HvJ EG van 16 juli 1998, C-264/96 (‘ICI’), r.o. 28, gepubliceerd BNB 1998/420 m.n. Wattel.
HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal Holding’), r.o. 42, gepubliceerd BNB 2003/344c*
m.n. Meussen.
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HvJ EG eens dat uitsluitend een beroep op een budgettair belang een specifieke belastingmaatregel niet kan rechtvaardigen. Maar dat laat onverlet dat het budgettaire belang van
een staat wel een element is dat naar mijn mening moet worden meegewogen in de beoordeling of een maatregel geoorloofd is. Tot dat laatste lijkt het HvJ EG niet bereid. Overigens, de toelaatbaarheid van CFC-wetgeving komt aan de orde in de thans aanhangige
zaak-Cadbury-Schweppes.412
Tot slot wijs ik erop dat de EU zelf niet goed in staat lijkt om taxhavenregimes binnen de
EU aan te pakken. Europese regelgeving op het terrein van directe belastingen vereist unanieme instemming van alle lidstaten. Deze lidstaten lijken wel lippendienst te bieden aan
het bestrijden van taxhavenregimes en andere maatregelen tegen belastingontwijking,
maar de slepende totstandkoming van bijvoorbeeld de zogenoemde Spaarrente-Richtlijn413 geeft een goede indicatie van de werkelijke bereidheid tot aanpassen van de eigen
fiscale wetgeving.
Naar mijn mening is er overigens geen bezwaar tegen het niet-toepassen van de antitaxhavendochterregeling (fiscale imputatie) op dochtervennootschappen gevestigd binnen
de EU, mits de fiscale wetgeving binnen de EU voldoende geharmoniseerd is. Deze harmonisatie moet in elk geval inhouden dat de vaststelling van de belastinggrondslag zover mogelijk gestandaardiseerd wordt en dat de tarieven zich binnen vastgestelde bandbreedtes
bevinden. Bij voldoende harmonisatie zullen er geen taxhavenregimes meer bestaan binnen de EU. Verdergaande harmonisatie van de wetgeving inzake directe belastingen lijkt
mij in elk geval wenselijk. Zolang deze harmonisatie nog niet heeft plaatsgevonden blijf
ik van mening dat, ondanks de hiervoor weergegeven jurisprudentie van het HvJ EG, de
door mij voorgestane regeling een redelijke en gerechtvaardige regeling is die ook onder
gemeenschaprecht toegestaan zou moeten zijn.
6.14.5

Strijd met belastingverdragen

Naar mijn mening is fiscale imputatie met betrekking tot taxhavendochters toegestaan
onder het OECD Model Verdrag 1992-2003. Echter, niet iedereen deelt deze opvatting. De
Franse hoogste rechter oordeelde dat de Franse ‘CFC-wetgeving’ in strijd was met het
Frans-Zwitsers belastingverdrag.414
Samengevat was het oordeel dat met de Franse CFC-wetgeving de ondernemingswinst van
de Zwitserse dochtervennootschap in Frankrijk belast werd, zonder dat er sprake was van
een in Frankrijk gelegen vaste inrichting. Ik deel deze conclusie niet.
Naar mijn mening beperkt het OECD Model Verdrag 1992-2003 in beginsel een staat niet
in het kwalificeren van buitenlandse rechtsvormen. Fiscale imputatie betekent in feite dat
de buitenlandse dochtervennootschap gezien wordt als ‘transparant’; dat wil zeggen als
een rechtsvorm die geen lichaam is voor de heffing van vennootschapstax maar als een
rechtsvorm waarvan de resultaten moeten worden toegerekend aan haar leden, participanten enzovoorts. Deze kwalificatie van een buitenlandse rechtsvorm in een specifieke
situatie lijkt mij niet verboden onder het OECD Model Verdrag 1992-2003. Ik wijs er daarbij op dat door het fiscale imputatiesysteem de inkomsten, activa en passiva van de betref412 Zaak C 196/04. In deze zaak is op 29 april 2004 de volgende vraag voorgelegd: ‘Verzetten de artikelen 43 EG, 49 EG en 56 EG zich tegen een nationale belastingwetgeving, zoals deze waarover
het gaat in het hoofdgeding, die een vennootschap met zetel in die lidstaat onder welbepaalde
omstandigheden belast op de winst van een dochteronderneming met zetel in een andere lidstaat
die een lagere belastingvoet hanteert?”
413 Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003.
414 Conseil d’Etat 28 juni 2002, nummer n°232279 (‘Schneider’), gepubliceerd Revue de jurisprudence
fiscale RJF 10/02 n°1080.
Zie ook Lang, Aigner e.a. 2004, p. 28-36.
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fende buitenlandse dochtervennootschap worden toegerekend aan de binnenlandse moedervennootschap. Dit betekent dat op die inkomsten een objectvrijstelling van toepassing
kan zijn, namelijk voorzover ze afkomstig zijn van ‘goede activiteiten’, zoals het houden
van dochtervennootschappen of voorzover de activiteiten van de taxhavendochter een
buitenlandse vaste inrichting van de moedervennootschap zouden vormen als die deze
zelf zou uitvoeren.
Verder beperkt het OECD Model Verdrag 1992-2003 naar mijn mening een staat niet in
het vaststellen van de belastbare winst van een binnenlandse moedervennootschap. Bij
fiscale imputatie is het de moedervennootschap die vennootschapstax verschuldigd is
over de geïmputeerde resultaten. Deze resultaten zouden kunnen worden aangeduid met
verschillende namen, zoals ‘ondernemingswinst’, ‘fictief dividend’ of ‘verplichte opwaardering van de aandelen in de dochtervennootschap’. Anders dan de Franse rechter lijkt
mij de door de binnenlandse wetgever gekozen terminologie niet van doorslaggevend belang. De Franse rechter vond de aanduiding als ondernemingswinst van groot belang. Wellicht was het oordeel anders uitgevallen indien de terminologie ‘fictief dividend’ of ‘opwaardering aandelen’ gebruikt was door de Franse wetgever.
Tot slot wijs ik erop dat in de laatste versie van het commentaar bij het OECD Model Verdrag 1992-2003 toepassing van ‘CFC-wetgeving’ gezien wordt als toegestaan onder het modelverdrag.415 En, ook in de literatuur wordt meer en meer aangenomen dat CFC regelingen niet in strijd zijn met het OECD Model Verdrag 1992-2003.416
6.15

KW AL IF I C AT I EV E R S C H I L L E N

Elke staat heeft zijn eigen vennootschapsrecht, handelsrecht en belastingrecht. Dit betekent dat er tussen staten verschillen bestaan in hoe een vennootschap ingericht is, gefinancierd wordt en of deze al dan niet in de vennootschapstax betrokken wordt.
De daaruit voortvloeiende kwalificatieverschillen zijn een bekend probleem.417
De staat waar de moedervennootschap gevestigd is, kan op verschillende wijzen met deze
kwalificatieverschillen omgaan: (1) toetsing aan woonstaatregels; (2) toetsing aan bronstaatregels; (3) toetsing aan regels van woonstaat én bronstaat. Met toetsing aan woonstaatregels bedoel ik dat beoordeeld wordt hoe een bepaalde investering in een buitenlandse dochtervennootschap gekwalificeerd zou zijn indien deze dochtervennootschap
gevestigd zou zijn in de woonstaat van de moedervennootschap. Met toetsing aan de bronstaatregels bedoel ik dat door de woonstaat van de moedervennootschap de kwalificatie
onder het recht van de bronstaat gevolgd wordt. Met toetsing aan regels van woonstaat en
bronstaat bedoel ik dat pas een regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax van toepassing is, indien het zowel naar het recht van de woonstaat als naar het
recht van de bronstaat gaat om inkomsten uit aandelen in een vennootschap die onderworpen is (zou zijn) aan vennootschapstax. Welke benadering verdient de voorkeur?

415 § 10.1 van het commentaar op artikel 7:
‘(...) The paragraph does not limit the right of a Contracting State to tax its own residents under controlled foreign companies provisions (...).’
Artikel 10, lid 1, van het OECD Model Verdrag 1992–2003:
‘Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other state.’
Zie ook § 37 van het commentaar op artikel 10 en Lang, Aigner e.a. 2004, p. 28-32.
416 Helminen 2005, p. 119.
417 OECD Partnership report 2000, § I.1 en II.1. Daniels 1991, p. 1-2. Stevens, A.J.A. 2002-I, p. 134-228.
Snel & Lucas Mas 2003, p. 367-368.
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Hoe wordt in de onderzochte staten omgegaan met kwalificatieverschillen?
Duitsland hanteert in de regel een systeem van toetsing aan de woonstaatregels.
Bijvoorbeeld, een buitenlandse entiteit wordt voor fiscale doeleinden gekwalificeerd door deze te vergelijken met in Duitsland bestaande rechtsvormen.418
Nederland hanteert meestal een systeem waarbij zowel aan de woonstaatregels
als aan de bronstaatregels getoetst wordt. Deelnemingsvrijstelling voor een buitenlandse dochtervennootschap wordt alleen gegeven indien de deelneming
naar Nederlandse maatstaven een vennootschap is (en dus onderworpen zou
zijn aan de Vennootschapsbelasting indien de dochtervennootschap in Nederland gevestigd zou zijn) én de deelneming in de bronstaat onderworpen is aan
belastingheffing naar de winst (en dus aldaar beschouwd wordt als vennootschap en niet als personenassociatie). Opbrengsten van ‘hybride vorderingen’
op een buitenlandse deelneming vallen onder de deelnemingsvrijstelling indien bij een Nederlandse schuldenaar de rente niet aftrekbaar zou zijn én de
rente in de bronstaat niet aftrekbaar is omdat de ‘hybride schuld’ fiscaal als eigen vermogen wordt behandeld. Nederland hanteert soms een systeem waarbij
alleen aan de woonstaatregels getoetst wordt. Bij deelname in een buitenlands
lichaam dat naar Nederlandse maatstaven een personenassociatie is, wordt deze
investering behandeld als een in een personenassociatie, ook indien de andere
staat het lichaam behandelt als vennootschap. Opbrengsten van een ‘niet-hybride vordering’ worden in Nederland gewoon belast, ongeacht de kwalificatie in
de andere staat.419
Spanje hanteert soms een systeem waarbij zowel aan de woonstaat- als aan de
bronstaatregels getoetst wordt. Deelnemingsvrijstelling wordt alleen gegeven
indien de deelneming naar Spaanse maatstaven een vennootschap is (en dus onderworpen zou zijn aan de Impuesto sobre Sociedades indien de dochtervennootschap in Spanje gevestigd zou zijn) én de deelneming in de bronstaat onderworpen is aan belastingheffing naar de winst (en dus aldaar beschouwd
wordt als vennootschap en niet als personenassociatie). Spanje hanteert meestal een systeem waarbij alleen aan de woonstaatregels getoetst wordt. Bij deelname in een buitenlands lichaam dat naar Spaanse maatstaven een personenassociatie is wordt deze investering behandeld als een investering in een personenassociatie, ook indien de andere staat het lichaam behandelt als
vennootschap. Opbrengsten van vorderingen worden gewoon belast, ongeacht
de kwalificatie in de andere staat.420
In de Verenigde Staten worden verschillende systemen gehanteerd. Voor de
kwalificatie van buitenlandse entiteiten wordt uitgegaan van óf de Amerikaanse regels (entiteiten vergelijkbaar met corporations) of van een vrije keuze voor
de belastingplichtige (overige entiteiten) tussen corporation- of partnershipkwalificatie.421
Vanuit het oogpunt van nationale soevereiniteit lijkt toetsing aan woonstaatregels voor
de hand te liggen. Immers, het is de woonstaat die een regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax al dan niet moet toepassen. Toch blijkt dat bij nader inzien
minder voor de hand te liggen. Immers, indien de bronstaat een andere kwalificatie hanteert, dan kan óf cumulatie van heffing optreden óf heffing volledig achterwege blijven.
Het eerste is het geval als de bronstaat iets wel en de woonstaat iets niet aanmerkt als
winstuitdeling door een vennootschap onderworpen aan vennootschapstax; geen aftrek
in de bronstaat, wel heffing in de woonstaat. Het tweede doet zich voor in de omgekeerde
situatie.

418
419
420
421

Zie bijlage A, § 4.6.
Zie bijlage B, § 4.6.
Zie bijlage C, § 4.6.
Zie bijlage D, § 4.6.
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Het achterwege blijven van heffing wordt voorkomen indien toetsing plaatsvindt aan
woonstaat- én bronstaatregels. Toetsing aan beide regels is op verschillende plaatsen opgenomen in de regelingen in Nederland en Spanje (zie ingesprongen tekst).
Dubbele toetsing voorkomt weliswaar het ontgaan van heffing, het maakt cumulatie van
heffing waarschijnlijker. Indien rente op een aandeelhouderslening in het land van de
dochtervennootschap niet aftrekbaar is maar deze lening niet voldoet aan de Nederlandse
voorwaarden, dan is de Nederlandse deelnemingsvrijstelling niet van toepassing en is bij
de moedervennootschap de renteopbrengst gewoon belast.
Het enige systeem dat zowel ontgaan van heffing als cumulatie van heffing zou kunnen
vermijden, is toetsing aan de bronstaatregels. Wat in de bronstaat aftrekbaar is wordt in
de woonstaat belast en vice versa. Daarom lijkt dit systeem de beste keuze. Helaas heeft
ook dit systeem nadelen. Ten eerste vergt toepassing van dit systeem een goede kennis
van de bronstaatregels bij de belastingdienst en belastingplichtige in de woonstaat. Deze
kennis zal vaak tekortschieten; het recht van de woonstaat is meestal voor beide partijen
al lastig genoeg toe te passen. Ten tweede werkt het niet goed indien er grote verschillen
bestaan tussen de regels in de woonstaat en die in de bronstaat; de bronstaatregels kunnen dan niet goed in de woonstaatcontext geïncorporeerd worden. Bijvoorbeeld, wat te
doen indien de bronstaat geen echte vennootschapstax kent maar een ondernemingswinstbelasting ongeacht rechtsvorm en financieringswijze?
Een perfecte algemene oplossing lijkt niet te bestaan. De keuze van een methode moet erop gericht zijn om enerzijds zowel dubbele heffing als het ontgaan van heffing te vermijden en anderzijds praktisch goed toepasbaar zijn. De keuze van de methode dient naar
mijn mening af te hangen van de situatie.
Conform het oordeel van Van Raad lijkt mij dat de beste procedure om kwalificatieverschillen op te lossen die van het bilateraal of multilateraal overleg is. Staten kunnen onderling de (belangrijkste) kwalificatieverschillen inventariseren en een voor beide staten
bindende wijze van behandeling voorschrijven.422 Helaas leert de praktijk dat staten weinig of niet tot een dergelijk overleg overgaan.
Tot slot merk ik op dat verdedigd kan worden dat binnen de EU een lidstaat het recht van
een andere Lidstaat moet eerbiedigen in de zin dat toetsing moet plaatsvinden aan het
recht van de andere lidstaat (tweede methode). Uit de Centros, Überseering en Inspire Art
uitspraken van het HvJ EG423 zou kunnen worden afgeleid dat voor rechtspersonen opgericht in een lidstaat die het incorporatiestelsel hanteert, de lidstaat waar deze rechtspersonen zich na oprichting vestigen, géén aanvullende eisen mag stellen om hun rechtspersoonlijkheid te erkennen, zelfs al worden diezelfde eisen wel gesteld aan rechtspersonen
die worden opgericht in de laatst genoemde lidstaat. In de lijn daarvan ligt dat de lidstaat
waar de moedervennootschap gevestigd is, de fiscale kwalificatie (belastingplichtig lichaam of transparante personenassociatie) moet volgen van de lidstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd.
6.16

B R O N H E FF I N G O P DI V ID E N D E N

Veel staten heffen niet alleen vennootschapstax over de winst van vennootschappen maar
verplichten deze vennootschappen ook om een bronbelasting in te houden op dividenden
die deze uitkeren.

422 Van Raad 1987, p. 22 e.v.
423 HvJ EG 9 maart 1999, zaak C212/97 (‘Centros’), gepubliceerd Jurispr. 1999, p. I-1459.
HvJ EG 5 november 2002, zaak C-208/00 (‘Überseering’), gepubliceerd Jurispr. 2002, p. I-9919.
HvJ EG 30 september 2003, zaak C-167/01 (‘Inspire Art’), gepubliceerd V-N 2004/4.2.
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Binnenlandse ontvangers van zo’n dividend kunnen deze belasting verrekenen met de
door hen verschuldigde personentax of vennootschapstax en krijgen een eventueel overschot aan bronbelasting terugbetaald door de belastingdienst. In binnenlandse verhoudingen is de bronbelasting een volledig verrekenbare voorheffing.
In grensoverschrijdende verhoudingen is dat anders. Voor de buitenlandse ontvanger is
de ingehouden bronheffing een eindheffing, behoudens voorzover verdragen ter voorkoming van dubbele belasting voorzien in een (gedeeltelijke) teruggaaf of vrijstelling en behoudens voorzover de buitenlandse aandeelhouders in de staat waar zij gevestigd zijn de
bronheffing kunnen verrekenen met hun lokale belasting. Ondanks belastingverdragen
blijkt in de praktijk dat de bronheffing voor buitenlandse aandeelhouders in veel gevallen
toch een aanvullende heffing vormt.
Een bronheffing op dividenden is dus voor sommige aandeelhouders een aanvullende
last, voor anderen gedeeltelijk en voor weer anderen geheel niet.
Naar mijn mening dient er geen sprake te zijn van bronheffingen op dividenden. Voorzover een staat meent dat buitenlanders die via een vennootschap in het binnenland deelnemen aan de economie, belasting verschuldigd zijn over hun winst, kan die belasting geheven worden in de vorm van vennootschapstax. Deze is voor alle vennootschappen gelijk
en zorgt voor een gelijke druk voor alle aandeelhouders en is derhalve in die zin neutraal.
Een bronheffing op dividenden is dat niet en verstoort daarmee vanuit de bronstaat kapitaalimportneutraliteit. Om deze reden ben ik geen voorstander van een bronheffing op dividenden.
Harris pleitte in zijn dissertatie voor een gesplitste heffing van belasting over inkomsten
en winsten; een heffing gebaseerd op de plaats waar de activiteiten plaatsvinden en een
heffing op basis van de plaats waar iemand woont. Samenvattend, de eerste heffing is gerechtvaardigd vanwege het beroep dat de activiteiten doen op overheidsvoorzieningen en
de tweede heffing is gerechtvaardigd vanwege het beroep dat een persoon doet op overheidsvoorzieningen in zijn woonplaats.424 Een dergelijke verdeling van heffingsgrondslag
is te realiseren door vennootschapstax over winsten van vennootschappen ongeacht de
plaats waar hun aandeelhouders gevestigd zijn en een aanvullende personentax (lager tarief dan voor gewone inkomsten) over dividenden van binnenlandse natuurlijke personen
ongeacht waar de uitkerende vennootschap gevestigd is. Bronheffing op dividenden past
niet binnen deze verdeling van heffingsgrondslag.
De bronheffing vormt in de praktijk vaak een extra heffing. Alleen indien de bronheffing
volledig verrekend kan worden (kapitaalexportneutraliteit) is er geen sprake van zo’n extra last. Een extra heffing is een vorm van cumulatie van heffing in deelnemingssituaties
en is ook daarom niet op zijn plaats.
Indien er wel een bronheffing op ontvangen dividenden moet worden ingehouden komt
de vraag op of bij toepassing van objectvrijstelling deze bronbelasting voor de moedervennootschap een aftrekbare kost is. De bronheffing is een heffing ten laste van de aandeelhouder en niet van de vennootschap. Op grond daarvan meen ik dat er in feite sprake is
van een kost voor de moedervennootschap. Dat de bronheffing gezien moet worden als
een niet-aftrekbare belasting en niet als een deelnemingskost vind ik geen goede benadering. Als het een belastingheffing is, dan is dat een belastingheffing van de moedervennootschap en zou deze recht op verrekening moeten hebben. Vindt geen verrekening
plaats, dan zou er naar mijn mening sprake moeten zijn van een aftrekbare kost. Verrekening van bronheffing met de door de moedervennootschap (over andere inkomsten ver-

424 Harris 1996, p. 447-491.
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schuldigde) vennootschapstax in haar staat van vestiging ligt niet voor de hand binnen objectvrijstelling; aftrek als kosten lijkt mij dan ook de aangewezen weg.
6.17

E UR O P E SE VE N N O O T SC H A P S T AX ; ‘ H O M E S TA T E T AX A T IO N ’ I N
DE EU

Terwijl ik bezig was aan mijn promotieonderzoek werd er binnen de EU gediscussieerd
over de wenselijkheid van en de mogelijkheden tot harmonisatie van vennootschapstax
en het wegnemen van fiscale belemmeringen voor het multinationale bedrijfsleven. In deze discussie duiken twee mogelijke ontwikkelingen geregeld op: een Europese vennootschapstax en ‘home state taxation’. Wat met een Europese vennootschapstax bedoeld
wordt, spreekt voldoende voor zich. Onder home state taxation wordt verstaan dat een
groep van ondernemingen over haar gehele winst (binnen de EU) vennootschapstax betaalt in de lidstaat waar de uiteindelijke moeder van de groep gevestigd is. Zowel bij een
Europese vennootschapstax als bij home state taxation zou de opbrengst daarvan vervolgens verdeeld worden tussen de lidstaten. Invoering van een Europese vennootschapstax
of home state taxation lijkt een zeer ingrijpende wijziging ten opzichte van de bestaande
situatie binnen de EU.425
Wat betekent een Europese vennootschapstax of home state taxation voor de conclusies
in mijn proefschrift?
Hoewel invoering van een Europese vennootschapstax of home state taxation een zeer ingrijpende wijziging lijkt ten opzichte van de bestaande situatie binnen de EU, betekent
het weinig voor de conclusies van mijn proefschrift. Ook bij een Europese vennootschapstax is er een noodzaak cumulatie van vennootschapstax te voorkomen in deelnemingssituaties. Ook dan is er een onderscheid dat lijkt op binnenland-buitenland, namelijk deelnemingen binnen de EU en deelnemingen daarbuiten. Home state taxation is niet anders
dan een fiscale consolidatie (zoals beschreven in § 5.2), waarbij niet alleen de staat van de
moedervennootschap maar ook de staat van de buitenlandse dochtervennootschap de gevolgen van de fiscale consolidatie voor de dochtervennootschap (geen belastingplicht voor
vennootschapstax) erkent. Ook bij home state taxation is er een noodzaak cumulatie van
vennootschapstax te voorkomen in deelnemingssituaties en ook dan is er een onderscheid dat lijkt op binnenland-buitenland, namelijk dochtervennootschappen binnen de
EU en dochtervennootschappen daarbuiten.
Dus ook als er een Europese vennootschapstax of home state taxation binnen de EU wordt
ingevoerd, blijft het onderwerp van mijn promotieonderzoek van groot belang en is er
geen aanleiding om mijn conclusies aan te passen.

425 Juch 2002. Prokisch 2002.
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7

Samenvatting en aanbevelingen

7.1

K AD E R

7.1.1

Inleiding

Dit proefschrift handelt over de vraag wanneer en hoe bij de belastingheffing over inkomsten rekening moet worden gehouden met het deelnemen van vennootschappen (rechtspersonen) in andere vennootschappen (rechtspersonen). Het richt zich vooral op de vraag
wanneer en hoe cumulatie van heffing van vennootschapstax in deelnemingssituaties vermeden kan worden.
In het onderzoek is aandacht besteed aan beschouwingen zowel vanuit de economische
wetenschap als vanuit de rechtsfilosofie. Daarnaast zijn de in verschillende staten, Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten, bestaande systemen in dit onderzoek betrokken, bij wijze van rechtsvergelijking. Tevens is het recht van deze staten geanalyseerd
om de juridische omgeving te bepalen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden.
In dit proefschrift komen vier belangrijke thema’s geregeld terug.
Ten eerste dat de behandeling van deelnemingsresultaten altijd moet passen binnen de
grondslagen en het karakter van vennootschapstax.
Ten tweede dat de behandeling van deelnemingsresultaten recht moet doen aan relevante
civielrechtelijke verhoudingen en zo min mogelijk nadelige economische gevolgen meebrengen.
Ten derde de vraag hoe een staat zijn heffingsgebied territoriaal moet afbakenen. Dit derde thema gaat met name over de vraag of een staat grensoverschrijdend verkeer kapitaalimportneutraal of kapitaalexportneutraal moet behandelen.
Een vierde thema is de vraag naar de praktische toepasbaarheid van een regeling.
Teneinde tot een betere en heldere afbakening van het onderwerp te komen wordt een
aantal uitgangspunten geformuleerd. Door deze uitgangspunten wordt tevens een basisstructuur geschapen voor het onderzoek naar het wanneer en hoe bij de belastingheffing
over inkomsten (winst) rekening moet worden gehouden met het deelnemen van rechtspersonen in andere rechtspersonen.
Het eerste uitgangspunt is dat een staat een personentax heft van natuurlijke personen
die óf inwoner van die staat zijn óf die inkomsten verwerven uit bronnen gelegen in die
staat. Daarnaast heft een staat tevens een vennootschapstax van rechtspersonen die óf inwoner van die staat zijn óf inkomsten verwerven uit bronnen gelegen in die staat.
Ten tweede worden de rechtspersonen uitgebreid met entiteiten zonder (volledige) rechtspersoonlijkheid die subjectief belastingplichtig zijn of kunnen zijn. Anderzijds worden
uitgezonderd die rechtspersonen die geen leden, participanten, vennoten, winstgerechtigden en/of aandeelhouders kennen.
Ten derde geldt als uitgangspunt dat de belastingwetgeving van elke staat anders is. Er
zijn thans staten en er zullen vermoedelijk altijd staten blijven bestaan met bijzondere en
aantrekkelijke belastingregimes om buitenlandse investeerders aan te trekken.
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Ten vierde geldt als uitgangspunt dat staten onderling belastingverdragen sluiten conform het OECD Model Verdrag 1992-2003.
Ten vijfde is het aannemelijk dat buitenlandse investeringen per saldo positief uitpakken.
Daarom ben ik er in dit proefschrift van uitgegaan dat buitenlandse investeringen ook in
het belang zijn van de woonstaat.
7.1.2

Vennootschapstax – karakter en rechtvaardiging

Een vennootschap kan gezien worden als een doelvermogen gehouden ten behoeve van
één of meer personen.
Vennootschapstax is een heffing over inkomsten van bepaalde lichamen. In beginsel vindt
de heffing plaats ongeacht de aard van de leden van het lichaam. Op basis van een analyse
van het recht van de vier onderzochte staten concludeer ik dat rechtspersoonlijkheid, zelfstandigheid ten opzichte van de aandeelhouders, noch beperkte aansprakelijkheid als zodanig de grond vormt waarop een lichaam belastingplichtig is voor vennootschapstax.
Naar mijn mening is het primaire uitgangspunt dat subjectief belastingplichtig zijn die lichamen die (i) zich lenen voor het ontplooien van economische activiteiten ten gunste van
hun leden en (ii) die een zelfstandige positie innemen ten opzichte van hun leden in de
zin dat leden kunnen wisselen op eenvoudige wijze zonder de continuïteit van het bestaan
van het lichaam aan te tasten. Secundair wordt omwille van doelmatigheid deze groep uitgebreid met lichamen met dezelfde of vergelijkbare rechtsvorm waarbij leden zouden kunnen wisselen op eenvoudige wijze zonder de continuïteit van het bestaan van het lichaam
aan te tasten.
Vennootschapstax kan bestaan uit een zelfstandige vennootschapstax of uit een onzelfstandige vennootschapstax. Van een onzelfstandige vennootschapstax is sprake indien bij
de heffing van personentax van aandeelhouders-natuurlijke personen rekening wordt gehouden met de reeds geheven vennootschapstax. Van een zelfstandige vennootschapstax
is sprake indien dat niet het geval is. Of een vennootschapstax een zelfstandige of een onzelfstandige is, hangt in het algemeen niet af van het vennootschapstaxregime van de
staat waarin de vennootschap gevestigd is of actief is, maar van de staat waarin de aandeelhouders-natuurlijke personen wonen. Daarom zal er altijd rekening mee moeten worden gehouden dat geheven vennootschapstax een aanvullende heffing vormt naast de heffing van personentax bij de aandeelhouders-natuurlijke personen; feitelijk is vennootschapstax dus in elk geval gedeeltelijk een zelfstandige heffing.
Er bestaat inmiddels grote overeenstemming in de literatuur dat vennootschapstax gedeeltelijk wordt afgewenteld. Een gedeelte van de vennootschapstax zal dus op de aandeelhouders drukken.
Wat betreft een vennootschap kan het volgende worden opgemerkt. In de door mij gehanteerde definitie gaat het om een lichaam dat rechtssubject is voor de heffing van vennootschapstax en dat vaak maar niet altijd volledige rechtspersoonlijkheid bezit. Rechtspersoonlijkheid houdt in dat een lichaam voor sommige onderdelen van het recht als rechtssubject kan gelden als drager van rechten of plichten. Van volledige rechtspersoonlijkheid
kan gesproken worden als een lichaam voor het vermogensrecht als rechtssubject geldt.
Het doel van een vennootschap is het deelnemen aan het economische verkeer met het
oogmerk winst te behalen en deze winst te verdelen onder haar aandeelhouders. Soms is
een vennootschap een fictie en kan zij vereenzelvigd worden met haar aandeelhouders;
soms is een vennootschap een realiteit en neemt zij een min of meer zelfstandige positie
in ten opzichte van haar aandeelhouders. Een vennootschap kan gezien worden als een
doelvermogen dat gemeenschappelijk bezit is.
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Ik concludeer dat de enige rechtvaardigingsgrond voor vennootschapstax in haar huidige
vorm bestaat uit een om praktische redenen noodzakelijke aanvullende heffing naast personentax. Belastingheffing bij de uiteindelijke gerechtigde natuurlijke personen is vaak
onmogelijk of zeer moeilijk te realiseren. De antropomorfe benadering, het profijtbeginsel en het buitenkansbeginsel vormen geen goede rechtvaardiging voor vennootschapstax, in elk geval niet in haar huidige verschijningsvorm.
7.1.3

Economisch neutrale belastingheffing

Ik concludeer dat vanuit het welvaartsbeginsel een economisch neutraal belastingstelsel
het uitgangspunt moet zijn. Daarmee kan worden bereikt dat er geen ‘surplus’ of ‘rent’
ongebruikt blijft vanwege fiscale motieven. Ik concludeer dat enerzijds alle typen investeringen zodanig gelijksoortig zijn dat deze investeringen in beginsel aan eenzelfde belastingdruk onderworpen moeten worden en dat anderzijds bij de belastingheffing wel rekening mag worden gehouden met de voorwaarden en omstandigheden van een specifieke
investering, zodat verschillende typen van investeringen geen exact gelijk fiscale behandeling hoeven te krijgen. Of anders gezegd, verschillende typen investeringen zijn gelijkwaardig en dienen daarom een gelijkwaardige fiscale behandeling te krijgen. Hieruit volgt
het uitgangspunt dat cumulatie van vennootschapstax vermeden moet worden in alle situaties waarin een rechtspersoon een belang heeft in een andere. Tevens kom ik tot het
uitgangspunt dat omwille van fiscale neutraliteit geen minimumbelang, specifieke rechtsvorm of minimumbezitsperiode mag worden geëist. En ik kom tot het uitgangspunt dat
bij zowel winstuitkeringen als vermogenswinsten een regeling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax zou moeten worden toegepast. De hiervoor genoemde neutraliteit zou de basis moeten zijn waarvan kan worden afgeweken om imperfecties die optreden in de markt, bij te sturen.
7.1.4

Civielrechtelijke aspecten

Deelgerechtigden in een personenassociatie worden rechtstreeks belast voor de opbrengsten en verliezen die hun toekomen. Aandeelhouders in een vennootschap worden niet
rechtstreeks belast voor opbrengsten en verliezen van deze vennootschap. Echter, aandeelhouders met een controlerend belang blijken vaak een beschikkingsmacht te hebben
over de goederen van een vennootschap die groter is dan de beschikkingsmacht van een
deelgerechtigde in een personenassociatie. Ook blijkt een dergelijke aandeelhouder in de
praktijk zich niet altijd te kunnen onttrekken aan aansprakelijkheid voor schulden van
deze vennootschap. Naar mijn mening moet voor heffing van vennootschapstax hiermee
rekening worden gehouden. Anders gezegd, bij de belastingheffing mag niet worden uitgegaan van een zwartwitonderscheid tussen rechtstreeks bezitten en deelgerechtigde in
een personenassociatie enerzijds en aandeelhouder in een vennootschap anderzijds, omdat dit onderscheid niet zwart-wit is.
Indien een moedervennootschap een controlerend belang heeft, dan is er sprake van een
situatie die duidelijk verschilt van een moedervennootschap zonder controlerend belang.
In het eerste geval is de positie van de moedervennootschap zozeer te vergelijken met die
van een rechtstreekse bezitter/rechtstreeks gebonden schuldenaar, dat fiscaal gezien de
resultaten, activa en passiva van de dochtervennootschap aan de moedervennootschap
kunnen of zelfs moeten worden toegerekend.
7.1.5

Internationale fiscale politiek

Naar mijn mening zijn er vrij algemeen geldende uitgangspunten in de international fiscale politiek van staten.
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Vrijwel alle staten hanteren het bronbeginsel. Inkomsten uit bepaalde binnenlandse bronnen worden belast ongeacht of de genieter inwoner is of niet en dat geldt voor zowel vennootschappen als natuurlijke personen. Wel dient te worden opgemerkt dat alle staten
een verschillende afbakening hebben van hetgeen als ‘inkomsten uit binnenlandse bronnen’ geldt. Daarnaast hanteren veel staten het territorialiteitsbeginsel; inwoners worden
niet belast voor hun inkomsten uit buitenlandse bron.
Een vennootschap wordt in haar staat van vestiging onderworpen aan belastingheffing
over haar winst, ongeacht wie haar aandeelhouders zijn en waar deze gevestigd of woonachtig zijn. Noch in de nationale wet, noch in de door de onderzochte staten gesloten belastingverdragen wordt de heffing van vennootschapstax verminderd om de reden dat
buitenlandse aandeelhouders van die vennootschap mogelijk in hun staat van vestiging
worden belast voor dividenden of vermogenswinsten uit deze vennootschap. Voorzover
mij bekend geldt hetzelfde voor veel andere staten.
Er lijkt dan ook internationale consensus te bestaan dat heffingsrecht over de winst van
vennootschappen toekomt aan de bronstaat, dat wil zeggen de staat waar de vennootschap gevestigd is. Hieraan kan worden toegevoegd dat deze consensus goed past binnen
de eerder gevonden rechtvaardiging van vennootschapstax; vennootschapstax is een praktische methode voor een bronstaat om belasting te heffen van natuurlijke personen die
geen inwoner zijn en die via een vennootschap deelnemen aan het economische leven in
de bronstaat.
Wat betreft winst uit een onderneming die gedreven wordt door middel van een vaste inrichting in een staat en inkomsten uit onroerend goed in een staat, lijkt grofweg dezelfde
consensus te bestaan, namelijk dat primair de bronstaat een heffingsrecht heeft.
De opbrengst van vorderingen wordt anders behandeld dan de hiervoor genoemde opbrengsten. Vennootschappen kunnen de door hen betaalde rente in beginsel aftrekken,
over het algemeen ongeacht of de rente betaald wordt aan een inwoner of een niet-inwoner. Rente ontvangen door niet-inwoners wordt in de bronstaat veelal lager belast dan rente ontvangen door inwoners. Indien het nationale recht van de bronstaat niet voorziet in
afwezigheid van heffing of lagere heffing van rente ontvangen door niet-inwoners, dan beperken belastingverdragen vaak het heffingsrecht van de bronstaat. Bij vreemdvermogenfinanciering vindt dus nauwelijks belastingheffing op basis van het bronbeginsel plaats.
7.1.6

Neutraliteit bij grensoverschrijdende investeringen

Ook bij grensoverschrijdende investeringen moet gestreefd worden naar neutraliteit om
te voorkomen dat rent ongebruikt blijft vanwege fiscale motieven.
In theorie kan er op vijf wijzen met buitenlandse belasting worden omgegaan.
Ten eerste kan de buitenlandse belasting gezien worden als een niet-aftrekbare uitgave.
Er wordt dan in de woonstaat geheel geen rekening gehouden met belasting geheven in
de bronstaat.
Ten tweede kan de buitenlandse belasting gezien worden als een aftrekbare uitgave. Het
inkomen na aftrek van buitenlandse belasting wordt dan in de woonstaat belast.
Ten derde kan de in de woonstaat verschuldigde belasting over het bruto-inkomen verminderd worden met de al in het buitenland betaalde belasting. Hierin zijn twee varianten te onderscheiden. De vermindering in de woonstaat is ten hoogste de belasting in de
woonstaat over het buitenlandse inkomen en ten hoogste de buitenlandse belasting (ik zal
deze methode hierna aanduiden met ‘beperkte verrekening’), of de vermindering is gelijk
aan de buitenlandse belasting (kapitaalexportneutraliteit).
Als vijfde mogelijkheid kan buitenlands inkomen (waaronder begrepen buitenlandse verliezen) gezien worden als reeds belast inkomen en worden vrijgesteld in de woonstaat (ka-
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pitaalimportneutraliteit). Deze vrijstelling kan absoluut zijn of met ‘progressievoorbehoud’.
De eerste twee methoden belemmeren duidelijk buitenlandse investeringen omdat ze tot
een duidelijk hogere (gecombineerde buitenlandse en binnenlandse) belastingdruk leiden
voor buitenlandse investeringen dan voor binnenlandse investeringen. In wezen zien deze twee methoden buitenlandse belasting niet als belasting, in elk geval niet als een met
binnenlandse belasting gelijkwaardige belasting. De andere driemethoden beogen buitenlandse investeringen zo neutraal mogelijk te behandelen. Deze drie methoden zien buitenlandse belasting als een met binnenlandse belasting vergelijkbare belasting.
Welke keuze de woonstaat ook maakt, kapitaalimportneutraliteit, kapitaalexportneutraliteit of een beperkte verrekening, er kunnen situaties bestaan waarin rent ongebruikt
blijft omdat het effect van de fiscale regeling groter is dan de rent. Kortom, geen van de
drie uitgangspunten is onder alle omstandigheden neutraal. Echter, bij elk van de drie uitgangspunten is het ‘neutraliteitverstorende’ effect relatief gering; het belang van welke
keuze gemaakt wordt moet niet overschat worden.
Dit proefschrift beperkt zich tot deelnemingssituaties. Een keuze voor kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit of een beperkte verrekening hoeft daarom niet voor
alle denkbare situaties gemaakt te worden maar uitsluitend voor deelnemingssituaties.
Bij het maken van een keuze heb ik het volgende afgewogen.
1. Het belang van de economische invalshoek bij de keuze tussen kapitaalexportneutraliteit, kapitaalimportneutraliteit en beperkte verrekening moet niet overschat worden.
Daarom kunnen de argumenten vanuit de invalshoek van economische neutraliteit
niet de doorslag geven.
2. Handhaving van het draagkrachtbeginsel als belangrijk argument pro kapitaalexportneutraliteit is niet van toepassing op vennootschappen.
3. Het enige belangrijke argument pro kapitaalexportneutraliteit is, dat daarmee economisch neutrale belastingheffing van verschillende investeringsvormen bereikt wordt
vanuit het perspectief van de woonstaat.
4. Een argument tegen kapitaalexportneutraliteit is de grotere administratieve lasten.
5. Een keuze voor volledige kapitaalexportneutraliteit is naar mijn mening niet haalbaar.
Er is een vrij groot budgettaire risico. Dit argument lijkt mij doorslaggevend om niet
voor volledige kapitaalexportneutraliteit te kiezen.
6. Ook voor de beperkte verrekening geldt het nadeel van grotere administratieve lasten.
Deze last is zwaarder indien ervoor gekozen wordt om niet alleen dividenden maar ook
ingehouden winsten van de dochtervennootschap te belasten bij de moedervennootschap, teneinde neutraliteit te bereiken tussen uitgekeerde en ingehouden winsten.
7. Het budgettaire voordeel voor de woonstaat van een beperkte verrekening moet naar
mijn mening niet te hoog geschat worden. In de praktijk zijn er talloze wegen gevonden om het effect van de beperkte verrekening te verzachten voor grensoverschrijdende investeerders. De additionele kosten vanwege de grotere complexiteit van een beperkte verrekening ten opzichte van kapitaalimportneutraliteit verminderen de nettoopbrengst voor de overheid van de woonstaat.
8. Beperkte verrekening leidt tot verstoring van de neutraliteit omdat het uitstel van
winstuitdeling stimuleert.
9. Bij kapitaalimportneutraliteit zonder voorwaarden is er naar mijn mening een te groot
risico dat inwoners massaal belasting gaan ontwijken door investeringen in en/of via
taxhavens. Dit is naar mijn mening geen doorslaggevende reden om te kiezen voor een
beperkte verrekening en af te zien van kapitaalimportneutraliteit als uitgangspunt
voor deelnemingsinkomsten in het algemeen. Om deze reden kan naar mijn mening
een keuze voor kapitaalimportneutraliteit alleen gemaakt worden indien er voorwaarden gesteld worden.
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10.Er is een belangrijke, maar naar mijn mening niet doorslaggevende reden voor een beperkte verrekening als algemeen uitgangspunt: bij een beperkte verrekening wordt
nooit binnenlandse rent verspild.
11.Er zijn drie sterke argumenten voor kapitaalimportneutraliteit: het respecteren van de
fiscale soevereiniteit van andere staten, het recht doen aan de rechtvaardiging van vennootschapstax en de eenvoudiger toepassing.
12.Tot slot, een ondernemer die opereert in een andere staat dan zijn woonstaat zal veelal
moeten concurreren met ondernemers gevestigd in die andere staat. Het lijkt mij een
logische keuze dat deze ondernemer niet zwaarder belast wordt dan zijn concurrenten.
Op grond van de voorgaande afweging kom ik tot de keuze voor kapitaalimportneutraliteit, met dien verstande dat er nadere voorwaarde (antimisbruikregelingen) moet worden
gesteld voor de toepassing van kapitaalimportneutraliteit. Deze voorwaarde is dat de
dochtervennootschap geen taxhavendochter mag zijn. Onder een taxhavendochter versta
ik ‘een dochtervennootschap die niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven
van de staat waar zij gevestigd is’.
Het ontbreken van een wezenlijk beroep op de overheidsvoorzieningen in de staat waar
de taxhavendochter gevestigd is, in combinatie met het doen van een feitelijk beroep op
de overheidsvoorzieningen van andere staten, betekent dat er minder reden is om de fiscale soevereiniteit van de taxhavenstaat te respecteren. Voorzover de taxhavendochter feitelijk een beroep doet op de overheidsvoorzieningen in de staat van de moedervennootschap, is het binnen het kader van de rechtvaardiging van vennootschapstax passend dat
de staat van de moedervennootschap de opbrengst van de taxhavendochter (gedeeltelijk)
in de heffing betrekt. Verder veronderstelt mijn pleidooi pro kapitaalimportneutraliteit
dat er wordt deelgenomen aan de economie van de bronstaat. Bij vennootschappen die
een lagere vennootschapstax genieten omdat ze niet wezenlijk aan de lokale economie
deelnemen, is er daarom geen doorslaggevende reden kapitaalimportneutraliteit toe te
passen. Sterker nog, er is een doorslaggevende reden om in dat geval kapitaalexportneutraliteit toe te passen. Toepassing van kapitaalimportneutraliteit leidt in deze situaties tot
een vermindering van belastingopbrengst in andere landen. Deze vermindering van belastingopbrengst leidt tot óf een hogere belastingdruk voor anderen óf een vermindering van
overheidsuitgaven. Door toepassing van kapitaalexportneutraliteit wordt het ‘oneigenlijk
gebruik’ van taxhavendochters tegengegaan, omdat door toepassing daarvan de belastingdruk op ten minste de druk in de woonstaat uitkomt. Van oneigenlijk gebruik is naar mijn
mening in beginsel sprake indien de dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan
het economische leven in de staat waar zij gevestigd is maar wordt gebruikt voor handel
met of investeringen in andere staten en de dochtervennootschap over haar winst een
aanzienlijk lager bedrag betaalt aan vennootschapstax dan zij betaald zou hebben indien
zij gevestigd was in de staat waar de moedervennootschap gevestigd is.
Gelet op het voorgaande kom ik tot de volgende uitgangspunten. Indien een dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd is, maar vooral wordt gebruikt voor handel met en het doorleiden van investeringen naar andere staten, dan is kapitaalimportneutraliteit vanuit de woonstaat van de moedervennootschap niet gewenst.
7.1.7

Gemeenschapsrecht

Het gemeenschapsrecht ziet in de eerste plaats op situaties waarin de moedervennootschap in een lidstaat gevestigd is en een dochtervennootschap in een andere. Het vrij verkeer van kapitaal ziet echter ook op situaties waarin de dochtervennootschap of de moedervennootschap niet binnen de EU gevestigd is.
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De Moeder-dochter-Richtlijn geeft minimumvereisten. Deze minimumvereisten gaan
minder ver dan waarvoor ik pleit en minder ver dan waartoe de drie onderzochte lidstaten
van de EU en de meeste andere lidstaten van de EU bereid blijken. Het EG-Verdrag kent
echter verschillende bepalingen die verder gaan, met name het non-discriminatiebeginsel, het recht van vrije vestiging en het vrij verkeer van kapitaal.
Het non-discriminatiebeginsel verbiedt niet alleen rechtstreekse discriminatie naar nationaliteit, maar ook verkapte discriminatie (indirecte discriminatie). Een verschillende behandeling van inwoners en niet-inwoners wordt gezien als een verschil in behandeling op
basis van nationaliteit
Indien een maatregel van een lidstaat een belemmering van de vrijheid van vestiging of
het vrij verkeer van kapitaal oplevert, dan is deze maatregel in beginsel verboden door het
EG-Verdrag. Het maakt hierbij niet uit of de maatregel discriminerend is of niet; ook nietdiscriminerende maatregelen die een belemmering vormen, zijn verboden. Zowel de lidstaat van vertrek (in casu de woonstaat van de moedervennootschap) als de lidstaat van
aankomst (de woonstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd) mogen geen belemmering opwerpen. Een maatregel die de vrijheid van vestiging of het vrij verkeer van kapitaal belemmert is verboden, tenzij er sprake is van een in het EG-Verdrag expliciet genoemde uitzondering of een rechtvaardigingsgrond op basis van de ‘rule of reason’-exceptie.
Naar mijn mening is er in elk geval geen reden om aan te nemen dat kapitaalimportneutraliteit leidt tot een verboden belemmering van de vrijheid van vestiging en/of het vrij
verkeer van kapitaal. Het door mij gekozen basisuitgangspunt hoeft dan ook niet verlaten
te worden binnen de EU.
7.2

UI T G A N G S P U N T E N W A AR AA N S Y ST E M E N V O O R
D E EL N E M I N G S S I TU A TI E S M O E T E N VO L D O E N

Gelet op de rechtvaardigingsgrond voor het heffen van vennootschapstax, de wenselijkheid van economisch neutrale belastingheffing, internationale politiek en de wenselijkheid van zoveel mogelijk neutraliteit met betrekking tot grensoverschrijdende investeringen en civielrechtelijke aspecten, kom ik tot de volgende uitgangspunten.
– Cumulatie van vennootschapstax moet vermeden worden in situaties waarbij een vennootschap een belang heeft in een andere vennootschap.
– Een systeem ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax moet altijd van toepassing zijn, ongeacht omvang van het belang van het ene lichaam in het andere, ongeacht de rechtsvorm van de betrokken lichamen, ongeacht of het gaat om dividend
of vermogenswinst en ongeacht de termijn gedurende welke het belang gehouden
wordt.
– Indien praktisch mogelijk, zou een systeem van directe toerekening van activa, passiva
en resultaten van een dochtervennootschap aan een controlerende moedervennootschap moeten bestaan naast een ‘gewoon’ systeem.
– In grensoverschrijdende situaties moet er gestreefd worden naar kapitaalimportneutraliteit, tenzij de dochtervennootschap in het land waar deze gevestigd is onderworpen is aan een significant lagere belastingdruk én de dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven in het land van vestiging; in dat geval moet
de voorkeur geven worden aan kapitaalexportneutraliteit.
– Vennootschapstax is een belasting die geheven wordt van lichamen omdat heffing van
de achterliggende natuurlijke personen te lastig is. Belastingplichtigen voor de vennootschapstax zijn met name lichamen die zich lenen voor het ontplooien van economische activiteiten ten behoeve van aandeelhouders en waarvan de aandeelhouders
kunnen wijzigen op relatief eenvoudige wijze en zonder de continuïteit van het lichaam aan te tasten.
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7.3

KE U Z E V O O R EE N S Y S TE E M

7.3.1

Inleiding

In dit proefschrift worden volgende systemen besproken: fiscale consolidatie, winstoverdracht, fiscale imputatie, verrekeningssysteem, subjectvrijstelling, objectvrijstelling en
aftrekbaar dividend.
Echter, er is niet een systeem dat in alle situaties voldoet. Daarom moet voor de vraag welk
systeem de voorkeur verdient, een keuze gemaakt worden voor een systeem in ten minste
drie situaties: (1) een algemeen systeem – dat wil zeggen een systeem dat van toepassing
is in alle situaties behalve de twee hierna genoemde soorten situaties; (2) een systeem
waarbij resultaat, activa en passiva van een dochtervennootschap worden toegerekend
aan een controlerende moedervennootschap; en (3) een systeem voor laag belaste buitenlandse dochtervennootschappen die niet wezenlijk deelnemen aan de economie van de
staat waar ze gevestigd zijn (eenvoudshalve door mij aangeduid met de minder nauwkeurige term ‘taxhavendochters’).
7.3.2

Algemeen systeem

Als algemeen systeem kies ik voor het objectvrijstellingssysteem.
Een objectvrijstelling voorkomt cumulatie van vennootschapstax in alle situaties waarbij
een vennootschap een belang heeft in een andere vennootschap. Een objectvrijstelling
leidt tot kapitaalimportneutraliteit in grensoverschrijdende situaties. Een objectvrijstellingssysteem past goed binnen het karakter van vennootschapstax en is relatief eenvoudig
toe te passen in de praktijk.
Geen van de andere systemen voldoet zo goed aan de uitgangspunten voor toepassing als
algemeen systeem. Fiscale consolidatie, winstoverdracht en fiscale toerekening zijn niet
goed toepasbaar bij kleinere aandeelhouders en bereiken geen kapitaalimportneutraliteit
bij buitenlandse dochtervennootschappen. Een verrekeningssysteem bereikt geen kapitaalimportneutraliteit bij buitenlandse dochtervennootschappen en is lastiger toepasbaar. Een subjectvrijstelling van houdstervennootschappen bereikt in veel gevallen geen
voorkoming van cumulatie van vennootschapstax. Aftrekbaar dividend bereikt geen voorkoming van cumulatie van vennootschapstax bij buitenlandse dochtervennootschappen
en past niet goed bij de aard van vennootschapstax.
7.3.3

Moedervennootschap met een controlerend belang

Zowel fiscale consolidatie als fiscale imputatie is een geschikt systeem om te komen tot
toerekening in binnenlandse situaties van resultaat, activa en passiva van een dochtervennootschap aan een controlerende moedervennootschap. Mijn voorkeur gaat uit naar fiscale imputatie. Waarom?
Fiscale imputatie heeft een aantal voordelen.
Ten eerste past het beter bij het karakter van vennootschapstax.
Ten tweede is minder complexe regelgeving noodzakelijk vergeleken met fiscale consolidatie.
Ten derde kan fiscale imputatie ook worden toegepast in grensoverschrijdende situaties.
Fiscale consolidatie heeft één voordeel: er hoeven minder aangiften ingediend en afgehandeld te worden.
Dit alles afwegend slaat de balans (licht) door in het voordeel van fiscale imputatie.
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7.3.4

Taxhavendochters

Zowel een verrekeningssysteem als fiscale imputatie is een geschikt systeem. Fiscale imputatie heeft ook hier mijn voorkeur. Waarom?
Mijn belangrijkste argument is dat een verrekeningssysteem niet leidt de gewenste kapitaalexportneutraliteit, omdat er geen additionele woonstaatheffing plaatsvindt zolang de
taxhavendochter geen dividend uitkeert.
Wel denk ik dat bij minderheidsaandeelhouders fiscale imputatie alleen praktisch toepasbaar is indien gebruik wordt gemaakt van ficties, al dan niet als bewijsvermoeden. Dit
brengt een zekere verruwende onnauwkeurigheid in het systeem, hetgeen een nadeel is
van fiscale imputatie. Bij minderheidaandeelhouders zou ook een verrekeningssysteem
overwogen kunnen worden.
Fiscale imputatie betekent dat alles wat de dochtervennootschap heeft en doet aan de
moedervennootschap wordt toegerekend en dat de door de dochtervennootschap betaalde belasting verrekend wordt met de door de moedervennootschap te betalen belasting.
Dit betekent ook dat er bij prudente toepassing van fiscale imputatie geen sprake is van
overkill. Betaalt de dochtervennootschap vennootschapstax in het land waar zij gevestigd
is, dan wordt die verrekend met de door de moedervennootschap verschuldigde vennootschapstax; er is dan geen cumulatie. Heeft de dochtervennootschap een vaste inrichting
in een derde staat, dan wordt de moedervennootschap geacht die vaste inrichting te hebben en kan zij de vrijstelling voor vaste-inrichtingswinst inroepen. Heeft de dochtervennootschap op haar beurt weer kleindochtervennootschappen, dan wordt de moedervennootschap geacht deze te houden en kan zij de objectvrijstelling daarop toepassen (tenzij
het gaat om taxhavendochters).
7.4

C AP IT A SE L EC T A

7.4.1

Behandeling van kosten

Een wel gehoorde opmerking is dat kosten in verband met de verwerving van vrijgesteld
inkomen niet aftrekbaar horen te zijn. Deze stelling doet er echter niet toe met betrekking tot deelnemingskosten. Vrijstelling van deelnemingsinkomsten beoogt namelijk
niet zozeer een ‘echte vrijstelling’ te verlenen, maar beoogt cumulatie van belasting te
voorkomen.
Een beperking om deelnemingskosten als zodanig in aftrek te brengen, doorbreekt de nagestreefde fiscale neutraliteit met betrekking tot investeringsobject.
Deelnemingskosten dienen dus aftrekbaar te zijn. Moeten de kosten bij de moedervennootschap of bij de dochtervennootschap in aftrek worden gelaten? Er valt veel voor te
zeggen om de kosten bij de dochtervennootschap in aftrek te laten. Waarom? De kosten
houden in zekere zin, met name in economische zin, verband met de activiteiten van de
dochtervennootschap; daarom is het verdedigbaar dat de kosten in aftrek moeten worden
gebracht op haar resultaat. Toch lijkt het mij dat de kostenaftrek moet plaatsvinden bij
de moedervennootschap om de volgende redenen.
Ten eerste past het niet bij de aard van vennootschapstax om kosten van de aandeelhouders fiscaal aan de vennootschap toe te rekenen en aldaar in aftrek te brengen.
Ten tweede is het verband tussen de kosten en de moedervennootschap naar mijn mening
sterker dan het verband tussen kosten en de dochtervennootschap.
Ten derde is aftrek bij de dochter praktisch gezien zeer complex, behalve voorzover er
sprake is van een moedervennootschap met een controlerend belang.
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Ten vierde wordt het belastingvoordeel zonder nadere maatregelen van de kostenaftrek
bij de dochtervennootschap verdeeld over alle aandeelhouders.
Dus als hoofdregel zou moeten gelden dat kosten in verband met het houden, verwerven
en vervreemden van een dochtervennootschap in aftrek moeten worden gelaten bij de
moedervennootschap. Deze hoofdregel zou ook moeten gelden bij dochtervennootschappen met buitenlandse winst. De argumenten om bij dergelijke dochtervennootschappen
de kosten niet bij de moedervennootschap in aftrek te laten, wegen naar mijn mening
niet zwaar genoeg. Bovendien, voorzover de winst van de dochtervennootschap binnen de
EU behaald wordt is een dergelijk verschil in strijd met het communautaire recht.
Indien de moedervennootschap een controlerend belang heeft worden bij fiscale imputatie de resultaten van de dochtervennootschap aan de moedervennootschap toegerekend,
zodat dan effectief wel de deelnemingskosten in aftrek komen op de winst van de dochtervennootschap. In grensoverschrijdende situaties zou een regeling moeten worden getroffen dat de moedervennootschap met een controlerend belang in de staat van de dochtervennootschap belast wordt voor het saldo van de winst van de dochtervennootschap en
de deelnemingskosten.
Een beperking ten aanzien van de aftrekbaarheid van financieringskosten lijkt mij gewenst. De kapitaalfactor in een onderneming is veel mobieler dan de factor arbeid en de
factor organisatie. Er zijn weinig beperkingen aan de wijze waarop een vennootschap gefinancierd wordt. Een aandeelhouder kan naast kapitaal naar eigen keuze leningen aan
een vennootschap verstrekken. Ook heeft een concern een zekere vrijheid ten aanzien
van welk onderdeel van het concern geld leent van derden. Zonder begrenzing van de aftrekbaarheid van financieringskosten loopt een staat een groot risico dat de grondslag
voor zijn vennootschapstax verregaand wordt uitgehold. Een dergelijke uitholling lijkt
mij niet wenselijk gelet op het doel van vennootschapstax, namelijk een praktisch hanteerbare methode om de staat te laten delen in de opbrengst van het economische leven
binnen zijn territorium voorzover die opbrengst niet rechtstreeks door natuurlijke personen genoten wordt. Er zou gekozen kunnen worden voor een regeling die specifiek ziet
op rentelasten in verband met de verwerving van een dochtervennootschap. Naar mijn
mening is dat echter niet te rechtvaardigen; een dergelijke regeling betekent dat een
groot deel van deelnemingskosten niet aftrekbaar is. Een dergelijke regeling verhindert
ook renteaftrek zowel in ‘misbruiksituaties’ als in ‘bonafidesituaties’. Dat gaat mij te ver.
Een algemene regeling voor beperkingen om rentelasten af te trekken met het oogmerk
belastingontwijking tegen te gaan ongeacht de aanwending van de geleende gelden, lijkt
mij de voorkeur te verdienen boven een regeling die zich specifiek richt op leningen ter
verwerving van deelnemingen.
7.4.2

Behandeling van onverrekende verliezen van de deelneming

Naar mijn mening is de simpelste regeling in casu het meest te prefereren; geen aftrek
van verliezen voor een moedervennootschap in combinatie met de afschaffing van beperkingen op verliesverrekening, waaronder afschaffing van regelingen waarbij het recht op
voorwaartse verliesverrekening verloren gaat bij aandeelhouderswisselingen en/of bij staking van activiteiten. Een uitzondering is de situatie van een moedervennootschap met
een controlerend belang in een dochtervennootschap; daar wordt het resultaat van de
dochtervennootschap – dus ook een verlies – onder het systeem van fiscale imputatie toegerekend aan de moedervennootschap.
Ten eerste past deze regeling binnen het karakter van vennootschapstax, belastingheffing
per lichaam.
Ten tweede kunnen alle geleden verliezen verrekend worden; het recht op verliesverrekening eindigt immers niet zolang de vennootschap blijft bestaan en daarom zullen verliesvennootschappen meestal niet geliquideerd worden zelfs als al hun activiteiten beëindigd
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worden. De aandeelhouders zullen kiezen voor verkoop van de vennootschap in plaats
van liquidatie.
Ten derde maken de aandeelhouders bij verkoop van de vennootschap het recht op verliescompensatie te gelde; de aandeelhouders worden ten tijde dat de dochtervennootschap verlies leed, gecompenseerd voor dat verlies.
Ten slotte is deze regeling naar mijn mening goed toepasbaar bij zowel buitenlandse aandeelhouders van binnenlandse vennootschappen als binnenlandse aandeelhouders van
buitenlandse vennootschappen. In deze pleit ik er overigens ook voor dat andere ‘buitenlandse verliezen’, zoals vaste-inrichtingsverliezen, evenmin aftrekbaar zijn. Dit is een consequente uitwerking van het territorialiteitsbeginsel.
Wanneer fiscale imputatie wordt toegepast zijn er nadere maatregelen nodig om dubbele
aftrek van verliezen tegen te gaan bij een aandeelhouderswisseling of bij einde van de fiscale imputatie.
Indien de verliezen niet geleden worden door een binnenlands belastingplichtige maar
door een buitenlands belastingplichtige, dan zou voorgaande regeling ook van toepassing
moeten zijn. Gevolg is dat de verliezen niet mee overgedragen kunnen worden met een
vaste inrichting; het is immers de belastingplichtige en niet een bedrijfsonderdeel (de vaste inrichting) die recht heeft op verrekening van verliezen. Er is naar mijn mening geen
sprake van verboden onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtige.
7.4.3

Behandeling van dividenden die niet tot de belastbare winst bijdragen
(meegekocht dividend)

In het door mij voorgestane algemene systeem waarin dividenden, vermogenswinsten en
verliezen zijn vrijgesteld, moet ‘meegekocht’ dividend dat niet bijdraagt aan de winst niet
leiden tot een vrijstelling, net zomin als een andere betaling op een vordering niet tot een
vrijstelling kan leiden (de schuldeiser wordt immers niet rijker indien een vordering
wordt voldaan; dat geldt ook indien een vordering uit hoofde van een dividenduitkering
wordt voldaan). Maar omdat de fiscale kostprijs van de aandelen niet relevant is (vermogenswinsten en -verliezen zijn immers vrijgesteld), maakt het voor de koper niet zoveel
uit of een dividend nu meegekocht is of niet; feitelijk vindt bij de moedervennootschap
toch geen belastingheffing plaats. Ook voor de verkoper is er geen verschil; of de winst nu
een verkoopwinst op aandelen is of feitelijk een verkochte dividendvordering maakt niets
uit, in beide gevallen is er een vrijstelling.
7.4.4

Behandeling van economisch eigendom van aandelen, opties en
vruchtgebruik; behandeling van earn out; balansgaranties en aanverwante
rechten

Naar mijn mening kan er binnen het objectvrijstellingssysteem uit drie soorten benaderingen gekozen worden.
1. Alleen de juridische eigenaar krijgt een vrijstelling.
2. De vrijstelling geldt niet alleen voor de opbrengsten van aandelen maar ook voor de
overeenkomsten waarmee (een gedeelte van) het economische belang wordt overgedragen.
3. De economische eigenaar wordt aangemerkt als (mede-)eigenaar van de aandelen;
voorzover de opbrengst hem toekomt wordt hij geacht deze rechtstreeks genoten te
hebben, dus zonder tussenkomst van de juridische eigenaar.
Alle drie de benaderingen voldoen aan het uitgangspunt dat cumulatie van heffing voorkomen moet worden en zijn consistent met het uitgangspunt dat deelnemingskosten aftrekbaar moeten zijn. Overigens, tussen de tweede en de derde benadering zijn er slechts
subtiele verschillen.

Samenvatting en aanbevelingen

207

FWR_Snel.book Page 208 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

Naar mijn mening is de eerste benadering (alleen een regeling voor de juridische aandeelhouder) het meest eenvoudig toe te passen. Toch ben ik er geen voorstander van om deze
benadering in alle gevallen toe te passen. Deze benadering doet naar mijn mening onvoldoende recht aan de ‘economische werkelijkheid’. Heffing van vennootschapstax knoopt
aan bij het genieten van inkomsten; degene die feitelijk de inkomsten geniet, moet daarvoor in de heffing worden betrokken en ook de relevante regelingen (zoals een regeling
ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax) kunnen toepassen. Daarom pleit ik
ervoor om ook voor de economische eigenaar, degene met een recht of plicht om aandelen te kopen (optiehouder) en de vruchtgebruiker de tweede of derde benadering toe te
passen. Ook andere auteurs zijn van mening dat de economische eigenaar, optiehouder
en/of vruchtgebruiker voor een vrijstelling ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in aanmerking zou moeten kunnen komen. Voor de optiehouder geldt wel dat
er sprake moet zijn van reële mogelijkheid dat de betreffende aandelen ook geleverd zullen worden; een overeenkomst waarbij uitsluitend een som geld betaald wordt op basis
van de waardeontwikkeling van aandelen zou niet onder de objectvrijstellingsmethode
moeten vallen. Ook earn out en balansgaranties zijn rechten en verplichtingen in relatie
met de overdracht van aandelen; daardoor kan gezegd worden dat ze voortkomen uit het
deelnemen in een vennootschap. Derhalve lijkt het mij dat betalingen en ontvangsten uit
hoofde daarvan onder de objectvrijstelling dienen te vallen, met uitzondering van een
eventuele ‘rentecomponent’. De derde benadering lijkt mij een benadering die deel zou
moeten uitmaken van het algemene instrumentarium om feiten vast te stellen en te kwalificeren voor fiscale doeleinden.
7.4.5

Wijze van financiering van een dochtervennootschap door de
moedervennootschap

Er zijn twee verschillen tussen eigenvermogenfinanciering en vreemdvermogenfinanciering van een dochtervennootschap door een moedervennootschap. Bij vreemdvermogenfinanciering komt de belastbare winst (gedeeltelijk) bij de moedervennootschap op en
niet bij de dochtervennootschap: rente is een aftrekbare kost en belastbaar inkomen in
tegenstelling tot dividend. Ook verliezen komen (gedeeltelijk) bij de moedervennootschap
in aftrek; de moedervennootschap kan als schuldeiser een vordering ten laste van de fiscale winst afwaarderen indien de financiële positie van de schuldenaar slecht is.
Het eerste verschil is in binnenlandse verhoudingen niet van wezenlijk belang. In grensoverschrijdende situaties is het wel van belang; de moedervennootschap krijgt hierdoor
een keuze tussen kapitaalimportneutraliteit (eigenvermogenfinanciering) en kapitaalexportneutraliteit (vreemdvermogenfinanciering). Op basis van het door mij gebruikte model concludeer ik dat deze keuze niet leidt tot meer situaties waarin sprake is van verstoring van grensoverschrijdende neutraliteit. Verder, vanuit het perspectief van de overheid
van de staat waar de moedervennootschap gevestigd is, is er een voordeel bij vreemdvermogenfinanciering van de buitenlandse dochteronderneming. De belastingopbrengst
gaat omhoog zonder dat er een noemenswaardig beroep op overheidsvoorzieningen gedaan wordt. Gelet op deze twee argumenten meen ik dat er geen doorslaggevende reden
is waarom de staat waar de moedervennootschap gevestigd is, deze de moedervennootschap geen keuze tussen kapitaalexportneutraliteit of kapitaalimportneutraliteit zou
moeten bieden. Dit wil zeggen dat naar mijn mening vanuit de staat van de moedervennootschap het een goede keuze is om kapitaalimportneutraliteit toe te passen op opbrengsten van eigen vermogen verstrekt aan buitenlandse dochtervennootschappen en
kapitaalexportneutraliteit op opbrengsten van vreemd vermogen verstrekt aan buitenlandse dochtervennootschappen.
Het tweede verschil is ook in binnenlandse verhoudingen relevant. Dit verschil biedt namelijk de mogelijkheid verliezen tweemaal af te trekken: bij de dochtervennootschap/
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schuldenaar en bij de moedervennootschap/schuldeiser (via afwaardering van de vordering).
Er zijn verschillende regelingen denkbaar die deze dubbele verliesaftrek tegengaan. Veel
van die regelingen grijpen aan bij de schuldeiser. Ik geef echter de voorkeur aan een regeling die aangrijpt bij de schuldenaar; bij omzetting van de schuld in eigen vermogen moet
de schuldenaar/dochtervennootschap verplicht worden tot een fictieve winstneming over
het verschil tussen de werkelijke waarde en de nominale waarde van de vordering. De omvang van deze fictieve winstneming kan beperkt worden tot het bedrag van de fiscaal nog
te verrekenen verliezen, zodat omzetting leidt tot het kwijtraken van verliescompensatie
maar niet tot onmiddellijke betaling van belasting.
Een regeling die (mede) aangrijpt bij de schuldeiser zal altijd complex zijn en praktisch
lastig toe te passen. Een regeling die aangrijpt bij de schuldenaar past beter bij de aard van
een vennootschap en deze regeling past beter binnen het territorialiteitsbeginsel.
7.4.6

Aandelen in fiscale beleggingsinstellingen

Indien een moedervennootschap aandelen houdt in een binnenlandse beleggingsinstelling die onder een gunstig fiscaal regime valt, dan moet fiscale imputatie worden toegepast en niet de objectvrijstellingsmethode. Bij kleinere belangen kan het te imputeren bedrag eventueel forfaitair bepaald worden.
Bij aandelen in een buitenlandse fiscale beleggingsinstelling moet fiscale imputatie alleen
worden toegepast indien de dochtervennootschap is aan te merken als taxhavendochter.
7.4.7

Behandeling handel in lege vennootschappen

Er bestaat in sommige staten een levendige handel in ‘lege vennootschappen’ of ‘kasgeldvennootschappen’. De winst die hiermee gemaakt wordt is in feite geen winst uit het deelnemen in een andere vennootschap, maar een vergoeding voor het verrichten van diensten. Het is terecht dat de objectvrijstelling niet van toepassing is op voordelen uit hoofde
van de handel in kasgeldvennootschappen en lege vennootschappen, mits de winst die
niet onder de objectvrijstelling valt ook een aftrekbare post is voor de wederpartij.
7.4.8

Sfeerovergangen, fiscaal neutrale inbreng van activa in een
dochtervennootschap (bedrijfsfusiefaciliteit); omzetting van vaste
inrichting in dochtervennootschap

Zowel in de bestaande rechtssystemen van de vier onderzochte landen als in mijn opvatting over het juiste systeem is er meer dan één systeem dat wordt toegepast. Elk systeem
heeft zijn eigen fiscale gevolgen; het maakt verschil uit welk systeem van toepassing is.
Dit betekent dat sfeerovergangen kunnen plaatsvinden. De opbrengst van een dochtervennootschap wordt op het ene moment volgens het ene systeem en op een ander moment volgens het andere systeem belast. Ook bij fiscaal neutrale inbreng van activa en de
omzetting van een vaste inrichting in een dochtervennootschap vindt een soort sfeerovergang plaats.
Ten tijde van de sfeerovergang kan er sprake zijn van stille reserves of latente verliezen.
Naar mijn mening valt er veel voor te zeggen dat wanneer deze stille reserves of latente
verliezen gerealiseerd worden, daarop het systeem wordt toegepast dat gold bij aangroei
en niet het systeem dat geldt bij realisatie.
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7.4.9

Valutaresultaten

Een buitenlandse dochtervennootschap is vaak een activum in de valuta van de staat van
de dochtervennootschap. Het resultaat van de moedervennootschap bestaat daarom vaak
gedeeltelijk uit een valuta(vertaal)resultaat, veroorzaakt door een verschil in koers tussen
de lokale valuta van de dochtervennootschap en die van de moedervennootschap. Moet
ook een objectvrijstelling verleend worden voor dat valutaresultaat? Naar mijn mening
moet wel een objectvrijstelling gegeven worden voor het valutaresultaat. Ik heb daarvoor
de volgende argumenten.
1. Vanuit het streven naar kapitaalimportneutraliteit leidt heffing over een valutawinst
of aftrek van een valutaverlies tot een verstoring. Lokale concurrenten van de dochtervennootschap betalen geen belasting over de valutawinst/hebben geen recht op aftrek
van het valutaverlies.
2. Valutaresultaten zijn – in beginsel – terug te voeren op inflatieverschillen en verwachte inflatieverschillen. Inflatie wordt mede veroorzaakt door de (monetaire) politiek van
een staat. Inflatie kan een verkapte manier zijn om overheidsuitgaven te financieren.
Een valutawinst voor de moedervennootschap betekent dat de (verwachte) inflatie in
de staat van de moedervennootschap hoger is dan die in de staat van de dochtervennootschap. Daarmee heeft de valutawinst in zekere zin al bijgedragen aan de financiering van de overheid van de staat van de moedervennootschap.
3. Het berekenen van het niet vrij te stellen valutaresultaat is niet altijd eenvoudig. Geen
vrijstelling voor het valutaresultaatgedeelte van een dividend of vermogenswinst compliceert de objectvrijstelling.
4. Een dochtervennootschap kan zeer wel activa en/of passiva hebben die in een andere
valuta luiden dan die van de staat waarin deze gevestigd is. Een fictie dat een dochtervennootschap een activum is in de valuta van de staat van de dochtervennootschap, is
mij te ruw en onnauwkeurig.
Een moedervennootschap die investeert in een buitenlandse dochtervennootschap, staat
vaak bloot aan een valutarisico. De moedervennootschap kan ervoor kiezen om dit valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken. Als het valutaresultaat op de investering in de
dochtervennootschap onder een objectvrijstelling valt, dan loopt de fiscale positie niet
meer synchroon met de commerciële als de moedervennootschap haar valutarisico afdekt. Commercieel heeft de moedervennootschap geen valutarisico en dus per saldo ook
geen valutaresultaat en fiscaal is er een belast en een onbelast valutaresultaat. Naar mijn
mening is het redelijk om het resultaat uit de valutarisicoafdekking van de moedervennootschap te belasten. Dit is het ‘eigen resultaat’ van de moedervennootschap dat volgt
uit een zakelijke beslissing van de moedervennootschap en niet rechtstreeks uit de deelneming in een dochtervennootschap.
7.4.10

Taxhavendochters

Indien een dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven
van de staat waar zij gevestigd is maar vooral wordt gebruikt voor handel met en het doorleiden van investeringen naar andere staten, dan is kapitaalimportneutraliteit vanuit de
woonstaat van de moedervennootschap niet gewenst maar kapitaalexportneutraliteit. Ik
concludeer dat toepassing van fiscale imputatie hiervoor het meest geëigend is.
Ik geef er de voorkeur dat per vennootschap en niet per transactie wordt vastgesteld of
fiscale imputatie moet worden toegepast.
Ik leg de grens bij ‘een dochtervennootschap die niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd is’. De term wezenlijk heeft hier twee kanten.
Enerzijds moet de deelname aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd is

210

Samenvatting en aanbevelingen

FWR_Snel.book Page 211 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

wezenlijk zijn voor de dochtervennootschap, dat wil zeggen het moet gaan om activiteiten die van wezenlijke omvang en belang zijn voor de betreffende dochtervennootschap.
Anderzijds moet de deelname aan het economische leven van de staat waar zij gevestigd
is van wezenlijke aard zijn; deze deelname moet niet uitsluitend bestaan uit ‘pro forma-’
of ‘gekunstelde’ activiteiten. Het belangrijkste probleem is de concrete invulling van het
begrip ‘niet wezenlijk deelnemen aan het economische leven van de staat van vestiging’.
Een dergelijke open norm is niet altijd eenvoudig toe te passen. Daarom moet de open
norm worden aangevuld met een concretere bepaling die vastlegt of in een zich voordoende situatie de belastingplichtige dan wel de belastingdienst de bewijslast heeft. Deze meer
concrete bepaling voor de bewijslastverdeling zou naar mijn mening moeten bestaan uit
drie componenten: (1) de effectieve belastingdruk van de dochtervennootschap; (2) het
soort activiteiten dat de dochtervennootschap uitoefent; en (3) het belang dat de moedervennootschap heeft in de dochtervennootschap. Als de dochter een relatief lage effectieve
belastingdruk heeft en in belangrijke mate bepaalde met name genoemde activiteiten verricht en de moeder een (redelijk) groot belang heeft in de dochtervennootschap, dan zou
de bewijslast bij de belastingplichtige (de moedervennootschap) moeten liggen en in andere gevallen bij de belastingdienst. Men zou daarnaast eventueel ook de bewijslast bij de
belastingplichtige kunnen leggen indien (a) de moedervennootschap een controlerend belang heeft en (b) de dochtervennootschap niet gevestigd is in een staat waarmee een verdrag gesloten is dat voorziet in de uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden.
Is de door mij voorgestane regeling toegestaan onder de vrijheid van vestiging en het vrije
verkeer van kapitaal van het EG-Verdrag? Fiscale imputatie kan het oprichten van een
dochtervennootschap in een andere lidstaat belemmeren. Naar mijn mening is de hiervóór genoemde belemmering te rechtvaardigen.
Ten eerste is de regeling bedoeld om verspilling van rent tegen te gaan, wat ook een doelstelling is van de interne markt.
Ten tweede dient fiscale imputatie alleen te worden toegepast als de betreffende dochtervennootschap niet wezenlijk deelneemt aan het economische leven van de staat waar zij
gevestigd is. De regeling belemmert dus niet een vestiging die ten doel heeft deel te nemen aan het economische leven in de lidstaat met een gunstig belastingregime; een vestiging zonder intentie om wezenlijk deel te nemen aan het lokale economische leven lijkt
mij geen reële vestiging in en ook geen reëel kapitaalverkeer naar die lidstaat.
Ten derde heeft een staat er belang bij om zichzelf te beschermen tegen oneigenlijke uitholling van zijn belastinggrondslag en de daarmee gepaard gaande vermindering van de
belastingopbrengsten.
Ten vierde werkt de maatregel alleen voorzover er een fiscaal voordeel is en is daarmee
proportioneel.
Ten slotte is de maatregel proportioneel. Voorzover er geen belastingvoordeel is heeft fiscale imputatie geen effect.
Echter, op basis van de jurisprudentie van het HvJ EG is er serieuze twijfel of de door mij
voorgestane regeling wel is toegestaan onder de vrijheid van vestiging van het EG-Verdrag
en/of het vrij verkeer van kapitaal. Het gebruikmaken van verschillen tussen de rechtssystemen binnen de EU is als zodanig geen misbruik; ook het gebruik van fiscaal gunstige
regimes lijkt daaronder te vallen. Ik wijs in dit licht op de arresten Factortame II, Centros
en Inspire Art van het HvJ EG. Verder wijs ik erop dat veiligstellen van voldoende belastingopbrengsten door het HvJ EG niet als rechtvaardigingsgrond wordt aanvaard. Een
maatregel die het recht van vrije vestiging en het vrij verkeer van kapitaal belemmert,
kan volgens het HvJ EG niet gerechtvaardigd worden met een beroep op de budgettaire
schade voor de betreffende lidstaat.
Zolang nog onvoldoende harmonisatie van vennootschapstax binnen de EU heeft plaatsgevonden blijf ik van mening dat, ondanks de hiervoor weergegeven jurisprudentie van
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het HvJ EG, de door mij voorgestane regeling een redelijke en gerechtvaardige regeling is,
die ook onder gemeenschaprecht toegestaan zou moeten zijn.
Naar mijn mening is fiscale imputatie toegestaan onder het OECD Model Verdrag 19922003.
7.4.11

Kwalificatieverschillen

Elke staat heeft zijn eigen vennootschapsrecht, handelsrecht en belastingrecht. Dit betekent dat er tussen staten verschillen bestaan in hoe een vennootschap ingericht is, gefinancierd wordt en of deze al dan niet in de vennootschapstax betrokken wordt. Een perfecte algemene oplossing lijkt niet te bestaan. De keuze van een methode moet er enerzijds op gericht zijn om zowel dubbele heffing als het ontgaan van heffing te vermijden
en anderzijds moet de methode praktisch goed toepasbaar zijn. De keuze van de methode
dient naar mijn mening af te hangen van de situatie. Mij lijkt dat de beste procedure om
kwalificatieverschillen op te lossen, die van het bilateraal of multilateraal overleg is. Staten kunnen onderling de (belangrijkste) kwalificatieverschillen inventariseren en een
voor beide staten bindende wijze van behandeling voorschrijven.
7.4.12

Bronheffing op dividenden

Naar mijn mening dient er geen sprake te zijn van bronheffingen op dividenden. Voorzover een staat meent dat buitenlanders die via een vennootschap in het binnenland deelnemen aan het economische leven aldaar binnenlandse belasting verschuldigd zijn over
hun winst, kan hij die belasting heffen in de vorm van vennootschapstax. Deze is voor alle
vennootschappen gelijk en zorgt voor een gelijke druk voor alle aandeelhouders en is derhalve in die zin neutraal. Een bronheffing op dividenden is dat niet. Om deze reden ben
ik geen voorstander van een bronheffing op dividenden.
7.4.13

Europese vennootschapstax; ‘home state taxation’ in de EU

Hoewel invoering van een Europese vennootschapstax of home state taxation een zeer ingrijpende wijziging lijkt ten opzichte van de bestaande situatie binnen de EU, betekent
het weinig voor de conclusies van mijn proefschrift. Ook bij een Europese vennootschapstax is er een noodzaak cumulatie van vennootschapstax te voorkomen in deelnemingssituaties. Ook dan is er een onderscheid dat lijkt op binnenland-buitenland, namelijk deelnemingen binnen de EU en deelnemingen daarbuiten. Home state taxation is niet anders
dan een fiscale consolidatie, waarbij niet alleen de staat van de moedervennootschap
maar ook de staat van de buitenlandse dochtervennootschap de gevolgen van de fiscale
consolidatie voor de dochtervennootschap (geen belastingplicht voor vennootschapstax)
erkent. Ook bij home state taxation is er een noodzaak cumulatie van vennootschapstax
te voorkomen in deelnemingssituaties en ook dan is er een onderscheid dat lijkt op binnenland-buitenland, namelijk dochtervennootschappen binnen de EU en dochtervennootschappen daarbuiten.
7.5

R E C H TS V E R G E L IJ K IN G D UI T SL AN D, N E DE R L A N D , SP AN JE E N
D E V E R E N I G D E S TA T E N

Zowel het verrekeningssysteem als het objectvrijstellingssysteem wordt gebruikt als algemeen systeem.
Duitsland en Nederland gebruiken objectvrijstelling voor zowel binnenlandse als buitenlandse dochtervennootschappen.
Spanje gebruikt objectvrijstelling voor buitenlandse dochtervennootschappen en verrekening voor binnenlandse.
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De Verenigde Staten gebruikt objectvrijstelling voor binnenlandse dochtervennootschappen en verrekening voor buitenlandse.
Fiscale consolidatie wordt toegepast voor binnenlandse dochtervennootschappen waarin
een controlerend belang wordt gehouden in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. In
Duitsland wordt voor die situatie winstoverdracht gehanteerd.
Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten trachten alle vier om kapitaalexportneutraliteit te bereiken voor laag belaste passieve buitenlandse deelnemingen via fiscale
imputatie of een regeling met een vergelijkbaar effect.
Deelnemingskosten zijn in beginsel aftrekbaar in alle vier de staten. In Duitsland wordt
echter een bedrag ter grootte van 5% van de ontvangen dividenden aangemerkt als nietaftrekbare kosten. Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten hebben alle vier
algemene regels die renteaftrek moeten beperken, zij het dat de Spaanse regels op dit moment slechts een zeer beperkt toepassingsbereik hebben.
Verliezen van binnenlandse dochtervennootschappen waarin een controlerend belang
wordt gehouden, zijn in alle vier de staten aftrekbaar via het ‘groepsregime’ (fiscale consolidatie of winstoverdracht). Verliezen op andere dochtervennootschappen zijn aftrekbaar in Spanje en de Verenigde Staten en in Nederland óf slechts tijdelijk óf onder omstandigheden bij liquidatie.
Alleen in Nederland kunnen sommige ‘quasi-aandeelhouders’ (economisch eigenaar en
optiehouder) de deelnemingsvrijstelling toepassen. In de andere staten kan alleen de juridische aandeelhouder de objectvrijstelling of verrekening toepassen.
Alleen Nederland heeft een algemene regeling voor sfeerovergangen en de andere staten
hebben slechts specifieke regels voor specifieke situaties.
Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten geven geen objectvrijstelling voor een binnenlandse dochtervennootschap die een beleggingsinstelling is die een bijzonder fiscaal
regime toepast.
Duitsland, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten kwalificeren buitenlandse rechtsvormen in het algemeen op basis van uitsluitend binnenlandse criteria. In specifieke gevallen
vindt kwalificatie aan de hand van zowel de binnenlandse als de buitenlandse criteria
plaats.
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A

Germany

A.1

GENERAL

Germany levies two categories of taxes on income and gains: (1) taxes based on the identity of the taxpayer but not having regard to the type of income and (2) taxes based on the
nature of the income but not having regard to whether the taxpayer is an individual or an
entity. The second category is a tax levied on (adjusted) business income called Gewerbesteuer; the proceeds of the Gewerbesteuer go to the municipalities and not the federal government. In my thesis, I have analysed only the taxes in the first category: an individual
income tax (Einkommenssteuer) and a corporate income tax (Körperschaftssteuer).
In broad lines, corporations, limited liability companies, partnerships limited by shares
and certain other legal persons and certain other entities are subject to Körperschaftssteuer:
1. Aktiengesellschaften (‘AGs’), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (‘GmbHs’) and
Kommanditgesellschaften auf Aktien (‘KGaAs’);
2. Erwerbsgenossenschaften and Wirtschaftgenossenschaften;
3. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit;
4. other legal entities on the basis of private law;
5. Vereine, Anstalten, Stiftungen without legal personality and other allocated funds on the
basis of private law;
6. businesses of legal persons created by public law.426
Partnerships other than partnerships limited by shares, Offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften (‘KGs’) and civil partnerships, as well as the European Economic Interest Grouping are not subject to Körperschaftssteuer. The net income of such entities is treated as income of their members and is taxed in their hands according to the rules applying
to them.
Partnerships other than partnerships limited by shares do not have (full) legal personality.
Corporations, limited liability companies, partnerships limited by shares, and the European Economic Interest Grouping do have full legal personality.
Körperschaftssteuer is owed by the entity itself and not by its members (shareholders) or its
managers.
There is a long list of exempt entities and of exempt income, which list can be summarized to the effect that government, general interest, religious and charity entities or activities are generally exempt.427
The rate of Körperschaftssteuer is 25%, increased to 26.38% by the 5.5% solidarity surcharge.428 In the past, Germany had a split rate structure; a lower rate applied to distributed profits than to retained profits.429
Körperschaftssteuer is levied on the (adjusted) net income. Dividends are not deductible.
However, for a certain period Germany levied a higher rate of Körperschaftssteuer on non-
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distributed income than on distributed income. This has the same effect as a partial deduction of dividends.
Individuals are subject to Einkommenssteuer. In the Einkommenssteuer there is a certain relief
for underlying Körperschaftssteuer where dividends are received. Only half of the dividends
received are added to taxable income for the Einkommenssteuer. This applies both to domestic and foreign-source dividends.430
Interest expenses are generally deductible; however, Germany has a thin capitalization
rule. The rules can be summarized as follows. Interest on loans in excess of what is allowed under the thin capitalization rules is non-deductible. Such non-deductible interest
is treated as a deemed profit distribution. Debts are regarded as excessive if they exceed
the prescribed debt-equity ratio. For debt on which fixed interest is paid, a debt-equity ratio (safe haven) of 1.5:1 is accepted. Interest on excessive debt is not deductible and is treated as a constructive dividend, unless the third-party test is met. In the third-party test, the
taxpayer must demonstrate that an unrelated person would also have granted the loan
(third-party test with regard to the solvency of the company). The thin capitalization rules
include any debts from related parties and debts guaranteed by related parties. Insofar the
interest on related party loans does not exceeed 250,000, the interest is always deductible.431
Previously, until 2003, loans from German residents were excluded from the thin capitalization rules. However, following a ruling of the European Court of Justice (‘ECJ’) in the
Lankhorst/Hohorst case, the difference between loans from German residents compared
to loans from residents of other EU Member States is a disallowed limitation to the freedom of establishment under the EC Treaty.432 As Germany wanted to maintain a thin capitalization rule, it had two possibilities: (1) to extend the thin capitalization rules to loans
granted by German resident; (2) to exclude loans from residents of EU Member States from
the thin capitalization rules. As follows from the above, the German government decided
for the first option.433
Also, variable interest is not deductible. This type of interest includes payments on profitparticipating loans, participations or contributions by silent partners and other liabilities
with respect to which the interest is not calculated exclusively as a percentage of the principal. Fixed interest-bearing debts are treated as variable if the loan contract stipulates
that interest need not be paid in a loss situation.434
Various limitations apply to carry forward and carry back of losses. The most important is
that the amount of losses that can be off set in a year is limited to one million euro plus
60% of the taxable profit before setting off losses in excess of the one million euro. Another important limitation is that a loss carry-over is disallowed if more than 50% of a company’s shares are sold and the company continues or restarts its business mainly with new
assets.435
Foreign income earned by a German resident is subject to taxation in Germany. If the foreign income is derived from foreign real estate or a foreign permanent establishment, a
credit for underlying tax is given under the German unilateral rules for the avoidance of
double taxation.436 In general, if the real estate or permanent establishment is located in
a country that has concluded a tax treaty with Germany, an exemption applies.437 In general foreign losses may not be deducted from German-source income but only from foreign income of the same type. However, if the foreign losses are borne by activities carried
out through a foreign permanent establishment and derived from certain specific types
of activity, the losses may be deducted from German-source income. Those activities are:
the production or distribution of goods other than weapons, exploitation of natural resources and rendering certain types of services. However, if the exemption method is ap-
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plied under a tax treaty to income from such a foreign permanent establishment, the loss
may not be deducted from German-source income.438
Non-residents are only subject to German Körperschaftssteuer on German-source income.
German-source income is income and gains from German real properties, profits of a business carried out through a permanent establishment in Germany, interest on profit sharing bonds and convertible bonds paid by German residents, payments to silent partners
in a partnership, royalties paid by German residents and dividends from German companies. The latter four sources of income are taxed by means of a withholding tax (Kapitalertragssteuer).439 Interest income is generally not taxed if received by non-residents.
A.2

TH E G E R M A N S Y ST E M S F O R D O M E ST I C SU B S I D IA R I E S

A.2.1

General system

For a long time, Germany used an indirect credit system as the general system for the
avoidance of double taxation in the case of domestic subsidiaries. As of 2001, Germany
moved to an object exemption method.
In December 1998 a commission was installed by the German Minister of Finance to investigate a reform of the taxation of enterprises. An important goal of the tax reform was
a taxation of the profits of enterprises that would neutral with respect to the legal form
of the enterprise. This commission formulated three basic issues to be taken into account:
(a) complexity, (b) likelihood of abuse and (c) compliance with the requirements of Community law. An important aspect of the commission’s proposal was that dividends received by individuals would be taxable income for half of their amount. In order to ensure
a tax-neutral approach, the profits from which the dividend is distributed had to be subject to corporate tax only once. A change from the old credit system to an exemption
method seemed a logical choice and it did not encounter any substantial opposition with
respect to dividends. There was more debate regarding the taxation of capital gains. In
short, a full exemption of capital gains would fit the system better and would help to
reach neutrality, but it would leave room for tax evasion or tax deferral schemes. The decision to also apply an exemption to capital gains was finally made, but this decision was
influenced by rather politics than by technical arguments.440
The new German general system for domestic subsidiaries is very simple: dividends and
capital gains are exempt. There are no requirements with respect to a minimum participation, a minimum holding period, the nature of the activities of the subsidiary. The main
requirement is that the subsidiary be a German-resident corporate taxpayer. If the parent
company acquired the shares in the subsidiary by way of a tax-exempt contribution of assets, a capital gain is not exempt if the shares are transferred within seven years after the
contribution.441
There is one general exception to the above. Dividends and capital gains from shares held
as short-term passive investment by financial institutions are not exempt.442
A.2.2

C O N T R O L L E D SU B S I D IA R I E S

Germany has a system to allocate results of a domestic subsidiary to a parent company
with a controlling interest, the Organschaft. The system is, in essence, a system of profit
transfer. The system is voluntary, not obligatory.
The system has a mixed nature. On the one hand, the profit transfer system may not be
applied unless a result transfer agreement (Gewinnabführungsertrag) has been signed between parent company and subsidiary. Such a result transfer agreement is a valid and le-
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gally binding agreement that in effect makes the parent company liable for the debts of
that subsidiary. The subsidiary will transfer its profits to the parent company, but the parent company will compensate the losses of the subsidiary. This result transfer agreement
has to be disclosed in the trade register, so that third parties know about it and can rely
on it. On the other hand, the German tax authorities will ignore the result transfer agreement unless certain requirements mentioned in the tax law are met.
An explanation for the system's mixed character may be found in the fact that the system
was originally developed in practice and in case law and in the fact that the system was
not explicitly included in the law.443
The system’s mixed nature may be also explained by the fact that in Germany a company's
separate personality and independent legal existence was considered to be very important. In this light, economic double taxation of corporate profits (both at the level of the
company and its shareholder) was not seen as real double taxation. Traditionally, Organschaft (relief from economic double taxation) was therefore only granted if a subsidiary
was fully dependent on and integrated into the business of the parent company (finanzielle,
organisatorische und wirtschaftliche Eingliederung).444
The main handicap of the Organschaft is the Gewinnabführungsertrag. This Gewinnabführungsertrag creates an unlimited liability for the parent company. Although in practice a controlling shareholder will be liable for (most) debts of a subsidiary, the effect of this Gewinnabführungsertrag may go well beyond this. Also, as result of the Gewinnabführungsertrag the
actual result of the subsidiary is nil and the taxes on the profits from its business are paid
by the parent company. This creates a problem if there are minority shareholders in the
company. If there are minority shareholders, any equalization payments to them should
be included. However, if there are losses, it may be difficult to obtain an equalization payment from minority shareholders.
Another handicap of Organschaft is that it is a relatively rigid system; the conditions for application are strict. There are many situations in which a parent company with a controlling interest may not enter into Organschaft with its subsidiary.
A characteristic of the German Organschaft is that an individual or tax-transparent partnership may be the parent company of an Organschaft.445 However, given the unlimited liability of the parent company as a result of the Gewinnabführungsertrag, it seems to me that in
general the option for Organschaft is not very appealing.
Since the 2001 tax reform, the conditions for Organschaft are more relaxed. The current
conditions are the following (for a company as parent).
– The parent company and the subsidiary must be a German-resident company and a
company managed in Germany.
– The parent company must have a majority of the voting rights in the shareholders’
meeting of the subsidiary.
– Both direct and indirect subsidiaries may be part of an Organschaft with a parent company. In order to determine whether the ultimate parent company has a majority of
the voting rights in the indirect subsidiary, direct and indirect shareholdings may be
aggregated. However, indirect shareholdings may only be aggregated if the ultimate
parent company has a majority of the voting rights in the intermediary company.
– A Gewinnabführungsertrag must be in place between the parent company and the subsidiary. The Gewinnabführungsertrag must be in written form and it must be registered in
the trade register where the subsidiary is registered. The Gewinnabführungsertrag must
be approved by the shareholders’ meeting of the subsidiary and the parent company
by a 75% majority.
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– The Gewinnabführungsertrag must be in place at the start of the book year and must be
in force during the entire book year. Save in specific circumstances, the Gewinnabführungsertrag must be valid for at least 5 years.446
The result of an Organschaft is that the result of a subsidiary is allocated to the parent. However, the results of transactions between parent company and subsidiary are not eliminated; i.e. the Organschaft is not a real consolidation. Losses incurred by the parent company
prior to entering in the Organschaft may not be set off (carried forward) against profits of
subsidiaries or profits resulting from transactions with subsidiaries arising after entering
into an Organschaft. Losses from subsidiaries arising after entering into an Organschaft may
not be set off (carried back) against profits from the parent company or profits resulting
from transactions with subsidiaries arising prior to entering into an Organschaft. If the subsidiary holds shares in other companies, the tax due by the parent company will be calculated as if the parent company itself held those shares (i.e. the parent company may apply
the general exemption system described in § A.2.1).447
A.3

F O R E IG N S UB S ID I AR IE S

A.3.1

General system

In 2002 Germany switched to an exemption method as general system for foreign subsidiaries as well.
There is no minimum participation required and also there are no requirements regarding the nature of the activities of the foreign subsidiary. Also, there is no subject-to-tax requirement. However, the earnings of low-taxed foreign subsidiaries may be taxed in the
hands of the German parent company (see § A.3.2.).448
A.3.2

Tax haven subsidiaries

Germany has an obligatory imputation system for what it considers to controlled passive
low-taxed subsidiaries.
A German parent company may be deemed to have received a taxable distribution paid
out of certain retained profits considered to be passive income (Passive Einkünfte or Zwischeneinkünfte) of an intermediary company (Zwischengesellschaft) resident in a low-tax jurisdiction.449
The provisions apply if:
– one or more German residents hold in total more than 50% of the share capital in the
intermediary company;
– the intermediary company has passive income; and
– the passive income was subject to a tax rate of less than 25%.450
To summarize, passive income mainly covers interest and royalties. Passive income comprises all income not derived from an agricultural or forestry business, production, a
banking or insurance business, trading, supply of services, leasing or the taking-up of foreign capital and granting it as a loan to resident business enterprises or to foreign business
enterprises that do not yield passive income. Income from the above-mentioned sources
is nevertheless seen as passive income if these activities are carried out with the assistance
of a German related company or if the foreign intermediary company does not have sufficient economic substance. Dividends from, and capital gains on, the sale of a participation in, a company are also not considered to be passive income.451
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If the passive income is passive capital investment income, the provision applies if the
German resident shareholder has an interest of 1% or more, instead of an interest of 50%
or more.452
In order to calculate the interest of the German shareholder, both direct and indirect
shareholdings are taken into account.
Passive capital income is all income that is not derived from an active business as described above, from qualifying holding activities or from the rendering of services.453
Generally the entire income of such a low taxed subsidiary is deemed to be distributed as
a dividend; however, in certain situations only part of it is considered to be a deemed dividend. This is the case if the German shareholder has an interest between 1% and 50% and
the passive income is passive capital investment income.454
The deemed dividend rules do not apply if the passive income does not exceed € 62,000
and 10% of the total gross income of the intermediary company.455
Passive income that is treated as a deemed dividend must be determined on the basis of
German tax and accounting rules. Foreign taxes are deductible.
The exemption for dividends (see § A.3.1) does not apply to the deemed distributions under the Aussensteuergesetz. Instead, the deemed distribution is added to the income of the
German parent. If the intermediary company actually distributes its profits, the dividend
received is fully exempt at the level of the German shareholder. But any foreign withholding tax levied on the dividend will be credited against the tax liability or deducted from
the taxable income of the German parent.456
A.4

M I SC E L L A N E O US I S SU E S

A.4.1

Expenses related to the holding of subsidiaries

Expenses related to exempt income are generally non-deductible. For expenses in relation
to the holding of subsidiaries, this is worked out as follows. Expenses related to the holding of subsidiaries are deductible; however, an amount equal to 5% of the dividends received is deemed to be non-deductible expenses. Previously, for dividends from domestic
subsidiaries, the amount of holding expenses up to the amount of dividends received in
the same year was non-deductible.457
Germany has thin capitalization rules (see § A.1).458
A.4.2

Losses incurred by subsidiaries

Losses incurred by a subsidiary are not deductible for a parent company, except when the
subsidiary and the parent company are in an Organschaft (see § A.2.2). Depreciation of
shares in a subsidiary is non-deductible. Losses upon a disposal or a liquidation of a subsidiary are also non-deductible for a parent company.459
A.4.3

Funding of subsidiaries

No specific anti-abuse rules exist regarding the funding of subsidiaries other than the thin
capitalization rules, as mentioned in § A.4.1.
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A.4.4

Financial investment institutions

Germany has very detailed regulations regarding investment funds, both with respect to
regulatory supervision and with respect to taxation. As of 2004, a new legislative framework has been adopted, the Investmentgesetz and the Investmentsteuergesetz. The new rules
can be summarized as follows.
The new legislation applies to domestic investment funds operated by investment management companies and investment stock companies and certificates held in domestic investment funds, and to non-resident investment funds and certificates held in foreign investment funds meeting certain requirements regarding organization, reporting and supervision. In practice, these requirements may be difficult to met. German investment
funds also have to comply with detailed requirements, including detailed reporting requirements.460
The income derived by the investment fund is determined at the level of the investment
fund. The exemption of domestic investment funds from corporate income tax and municipal business tax is extended to investment stock companies as of 2004.461
Complex rules apply to the tax treatment of investors. In essence, the income of the investment funds is taxed in the hands of the investors. Insofar as the investment funds receive income from shares in companies, an investor – whether an individual and a corporation – may apply the exemption systems as described in § A.1, § A 2.1 and § A.3.1.462
A.4.5

Shift from one system to another

Detailed rules were designed for the change from the old credit system to the new exemption system. The essence of these rules is that a distribution of profits earned prior to the
change in the law is treated according to the rules in force at the moment the profit was
earned and not treated according to the rules in force at the moment of distribution.463
There are no specific rules regarding a change from Organschaft to ordinary taxation and
vice versa.
An Organschaft does not prevent results of transactions between companies within the Organschaft from being subject to taxation. Therefore, an Organschaft cannot be used to transfer a specific asset to a subsidiary and subsequently to sell that subsidiary tax-free. Therefore, no specific anti-abuse rules are needed on this matter.
There are also no specific rules regarding the situation when a foreign subsidiary changes
from or to a ‘tax haven subsidiary’.
A.4.6

Differences in classification

In Germany the classification of a foreign entity is done on the basis of a comparison with
domestic types of entities. On the basis of the characteristics of the applicable foreign laws
and the entity’s bylaws and other documents, it has to be determined whether a foreign
entity must be treated as a corporate taxpayer or a look-through entity. The classification
for tax purposes in the country of residence of the foreign entity is of no relevance.464
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426 Section 1(1) Körperschaftssteuergesetz (‘KStG’)
‘Unbeschränkt körperschaftsteuerplichtig sind die folgende Körperschaften, Personenvereigungen and Vermögensmassen (...):
1. Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung);
2. Erwerbs- und Wirtschaftgenossenschaften;
3. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit;
4. sonstige Personen des privaten Rechts;
5. Nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögens des privaten Rechts;
6. Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des óffentlichen Rechts.’
427 Section 5 KStG.
428 Sections 23 and 24 KStG:
‘23. Die Körperschaftsteuer beträgt 25 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens.
24. Freibetrag fúr bestimmte Körperschaften. (1) Vom einkommen der unbeschränkt steuerplichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen ist ein Freibetrag von 3.835 EURO, höchtens jedoch in
Höhe des Einkommens, abzuziehen.’
429 Jäger & Lang 2000, p. 2-8.
430 Section 3c Einkomensteuergesetz (‘EStG’).
431 Section 8a KStG.
Kerssenbrock & Kiel 2005, p. 180-188.
432 ECJ 12 December 2002, C-324/00 (‘Lankhorst/Hohorst’), published BNB 2003/170c*.
433 Kerssenbrock & Kiel 2005, p. 179.
434 Section 8a KStG.
435 Section 10d EStG.
436 Section 26(1) KStG.
437 Ettinger 2001, p. 180-184. Jäger & Lang 2000, p. 431-447.
438 Jäger & Lang 2000, p. 431-447. Ettinger 2001, p. 168-170.
439 Section 43a EstG.
440 Kommision zur Reform Unternehmensbesteuerung 1999, Teil II § II, Teil III § A, Teil III § D, Teil
III § F. Clausen & Fox et al. p. 13-19. Lang 2000, p. 9-12. Schaumberg & Rödder 2001, p. 101-108.
441 Section 8b KStG. Clausen & Fox et al. 2001, p. 228-233. Lang 2000, p. 67-80. Schaumberg & Rödder
2001, p. 161-163. Schönwald 2002, p. 137-140.
442 Section 8b(7) KStG. Schönwald 2002, p. 146.
443 Knobbe-Keuk 1992, p. 638-639.
444 Knobbe-Keuk 1992, p. 642-645.
445 Section 14(1) KStG.
446 Section 14(1) and Section 17 KStG. Reichert & Stöbener 2002, p. 509-511.
447 Section 14(1) and Section 15 KStG. Reichert & Stöbener 2002, p. 511-513.
448 Section 8b KStG. Clausen & Fox et al. 2001, p. 228-233. Schönwald 2002, p. 138.
449 Sections 1 and 2 Aussensteuergesetz (‘AStG’).
450 Sections 7 and 8 AStG.
451 Section 8(1) to (7) AStG.
452 Section 7(6) AStG.
453 Section 10(6) AstG.
454 Section 7(1) and (6) AStG.
455 Section 9 AStG.
456 See for further elaborations on the German CFC rules: Schumacher 2001, p. 524-545; Stockman
2001, p. 492-559.
457 Section 3(1) EStG, Section 8(1) and Section 8b(5) KStG. Claussen & Fox et al. 2001, p. 233-234 and
260-266. Schönwald 2002, p. 138-140.
458 Section 8a KStG.
459 Section 8b(3) KStG. Claussen & Fox et al. 2001, p. 246-249. Schönwald 2002, p. 143-146. Spengel &
Schaden 2003, p. 2194-2197.
460 Mick & Engers 2004, p. 202 and 205.
461 Mick & Engers 2004, p. 202-203.
462 Mick & Engers 2004, p. 203-205.
463 For an elaboration of those rules, see: Schaumberg & Rödder 2001, p. 175-181 and 186-187; Schönwald 2002, p. 140-141.
464 Decree from the Bundesministerium der Finanzen of 19 March 2004. Daniels 1991, p. 103-105. Stevens, A.J.A. 2002, p. 211- 212 and 214-215.
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B

Nederland

B.1

A L G E M EE N

Nederland heeft een vennootschapstax van de winst van vennootschappen en enkele andere lichamen, de vennootschapsbelasting.
Kort gezegd wordt vennootschapsbelasting geheven van kapitaalvennootschappen, van
personenvennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal, van open fondsen voor
gemene rekening, van coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen en van verenigingen en stichtingen en publiekrechtelijke rechtspersonen voorzover die een onderneming drijven.465
Personenvennootschappen die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben worden niet in
de heffing van vennootschapsbelasting betrokken. Deze vennootschappen worden aangemerkt als ‘fiscaal transparant’. Naar mijn mening houdt deze fiscale transparantie in dat
ook de activa en passiva van de vennootschap pro rata aan de vennoten moeten worden
toegerekend. Fiscale transparantie werkt hetzelfde als fiscale consolidatie, zoals beschreven in § 5.2. De winst van dergelijke vennootschappen wordt toegerekend aan de vennoten en bij hen belast. Een CV met een in aandelen verdeeld kapitaal wordt aangeduid als
open CV. Voor een open CV bepaalt de wet dat het winstaandeel van de beherende vennoten en andere vennoten die voor het geheel aansprakelijk zijn in aftrek komt.466 Door de
Hoge Raad is deze bepaling uitgelegd dat de belastbare grondslag van de open CV bestaat
uit het aan de niet voor het geheel aansprakelijke toekomende aandeel in de winst. Voor
het winstaandeel van de beherende vennoten en andere vennoten die voor het geheel aansprakelijk is de open CV fiscaal transparant.467
Kapitaalvennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen hebben (volledige) rechtspersoonlijkheid. Personenvennootschappen
(maatschap, vennootschap onder firma en CV) hebben geen rechtspersoonlijkheid voor
het vermogensrecht. Wel worden ze op bepaalde andere plaatsen in het recht als persoon
behandeld. Ze kunnen optreden in rechte en belastingplichtige zijn.468
Vennootschapsbelasting is verschuldigd door de vennootschap zelf en door haar aandeelhouders of bestuurders.469
Bepaalde lichamen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelastingen. Het betreft vooral overheidslichamen, charitatieve instellingen en pensioenfondsen.470
Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting is vanaf 2005 31,5%; tussen 2001 en
2005 was het tarief 34,5%. Per 2006 wordt het tarief verlaagd naar 30,5% en vanaf 2007
naar 30%. Het tarief voor de winst tot 22.689 euro is 27% vanaf 2005, voordien was dit tarief
29%. Per 2006 wordt het 26% en per 2007 25%. Fiscale beleggingsinstellingen zijn onderworpen aan een tarief van 0%. Er zijn enkele bijzonder tarieven.471
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Vennootschapsbelasting wordt geheven van de winst, waarbij geldt dat kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een in aandelen verdeeld kapitaal worden geacht met hun gehele vermogen een
onderneming te drijven. Feitelijk worden daardoor niet alleen ondernemingswinsten
maar ook andere opbrengsten aangemerkt als belastbare winst.472 Dividenden zijn niet aftrekbaar.473
Natuurlijke personen zijn onderworpen aan een personentax, de Inkomstenbelasting. In
de Inkomstenbelasting is er een beperkte tegemoetkoming voor onderliggende vennootschapsbelasting. Indien een aandeelhouder-natuurlijk persoon aandelen houdt die tot een
zogenoemd aanmerkelijk belang behoren en die niet tot zijn ondernemingsvermogen behoren, dan is op inkomsten en vermogenswinsten een tarief van 25% van toepassing, terwijl winst uit onderneming belast wordt naar een progressief tarief oplopend tot 52%. Indien een aandeelhouder-natuurlijk persoon aandelen houdt die niet tot een zogenoemd
aanmerkelijk belang behoren en die niet tot zijn ondernemingsvermogen behoren, dan is
Inkomstenbelasting verschuldigd op een forfaitaire basis (30% heffing over 4% fictief rendement). Inkomsten uit andere beleggingen, waaronder obligaties, worden op dezelfde
forfaitaire wijze belast. Bij deze forfaitaire heffing is er derhalve geen tegemoetkoming
voor onderliggende vennootschapsbelasting. Indien een aandeelhouder-natuurlijk persoon aandelen houdt die tot zijn ondernemingsvermogen behoren is de gehele opbrengst
belast, zonder enige tegemoetkoming voor onderliggende vennootschapsbelasting. Er
wordt geen verschil gemaakt tussen aandelen in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.
Rentelasten zijn in beginsel aftrekbaar. Echter, Nederland heeft verschillende renteaftrekbeperkingen.474
1. Rente op leningen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt475 en rente op
leningen die feitelijk functioneren als eigen vermogen is niet aftrekbaar.476 Looptijd,
achterstelling en (fictieve) winstafhankelijke vergoeding zijn de elementen die van belang zijn om vast te stellen of een lening als eigen vermogen moet worden aangemerkt
of feitelijk als eigen vermogen functioneert.477
2. Rente op ‘kunstmatige gecreëerde leningen’ van verbonden personen. Kunstmatige gecreëerde schulden zijn onder andere schulden in verband met kapitaalstortingen, dividenduitkeringen, aankoop van een deelneming van een verbonden lichaam. De rente
op kunstmatige leningen is wel aftrekbaar als belastingplichtige aantoont dat er zakelijke redenen waren voor de transactie en de wijze van financiering of aantoont dat bij
de ontvanger van de rente sprake is van een compenserende heffing.478
3. De waarde van de conversieverplichting van converteerbare obligaties is niet aftrekbaar, bij een warrantlening is in beginsel de waarde van de warrant aftrekbaar bij uitgifte.479
4. Rente in verband met bovenmatige schulden is niet aftrekbaar; een zogenoemde onderkapitalisatieregeling. De regeling is tamelijk complex. Deze regeling is per 2004 ingevoerd nadat de reeds lang bestaande renteaftrekbeperking op leningen in verband
met de verwerving van deelnemingen met buitenlandse winst in strijd bleek te zijn
met het gemeenschapsrecht.480 Uitsluitend het verschil tussen rente verschuldigd aan
en rente verschuldigd door verbonden lichamen kan niet-aftrekbaar zijn op grond van
deze regeling. De regeling kent twee testen om vast te stellen dat er geen onderkapitalisatie is: een ‘vaste ratio’ (teveel aan vreemd vermogen = geldschulden minus geldvorderingen minus drie keer het fiscale eigen vermogen minus 500.000 euro) en een
‘groepsratio’ (teveel aan eigen vermogen bepaald door vennootschappelijke ratio eigen
vermogen versus vreemd vermogen te vergelijken met groepsratio).481
Daarnaast is er een specifieke bepaling in het kader van het systeem voor binnenlandse
dochters waarin de moedervennootschap een controlerend belang heeft (zie § B.2.3).
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In beginsel kunnen verliezen drie jaar teruggewenteld worden en onbeperkt vooruitgewenteld worden.482 Op deze regeling zijn twee uitzonderingen.
Er is een regeling die beoogt handel in verliesvennootschappen tegen te gaan. Indien er
sprake is van een samenloop van een belangrijke wisseling van aandeelhouders en een belangrijke wijziging van de activiteiten van een vennootschap, dan kan het recht om verliezen terug of vooruit te wentelen verloren gaan.483
Indien de activiteiten van belastingplichtige vrijwel uitsluitend bestaan uit het houden
van aandelen in deelnemingen en leningen aan verbonden lichamen, zijn de verliezen in
beginsel alleen vooruit of terug te wentelen naar jaren dat dezelfde activiteiten plaatsvinden en het bedrag aan uitgeleend eigen vermogen niet substantieel gewijzigd is. De beperking is ingevoerd om de verrekening van verliezen van houdstermaatschappijen na de
roemruchte Bosal-uitspraak te beperken.484
Buitenlands inkomen van een in Nederland gevestigde vennootschap is belastbaar in Nederland. Echter, voor inkomen uit buitenlands vastgoed en een onderneming gedreven
door middel van een buitenlandse vaste inrichting wordt in beginsel een vrijstelling verleend. De vrijstelling wordt verleend indien het vastgoed of de vaste inrichting is gelegen
in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft
gesloten of indien de opbrengst in de andere staat onderworpen is aan vennootschapstax.
De vrijstelling wordt gegeven per staat.485
Indien de onderneming die gedreven wordt door middel van buitenlandse vaste bestaat
uit passieve groepsfinancieringsactiviteiten of andere passief geachte activiteiten wordt
geen vrijstelling verleend, maar kan de buitenlandse vennootschapstax verrekend worden met de Nederlandse vennootschapsbelasting door middel van een beperkte verrekening. De buitenlandse vennootschapstax wordt geacht ten minste gelijk te zijn aan de
helft van de Nederlandse.486 Een vrijstelling wordt echter wel verleend indien een verdrag
ter voorkoming van dubbele belasting Nederland daartoe verplicht.
Buitenlandse bronbelasting op dividenden, rente en royalty’s kan door middel van een beperkte verrekening verrekend worden met Nederlandse vennootschapsbelasting, mits deze afkomstig zijn uit een ontwikkelingsland of een land waarmee Nederland een verdrag
ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten.487
Buitenlandse verliezen zijn aftrekbaar. Indien verliezen in verband met buitenlands vastgoed of een onderneming gedreven door middel van een buitenlandse vaste inrichting
zijn afgetrokken, dan wordt latere winst in verband hiermee pas vrijgesteld voorzover deze de verliezen overtreft.488
Vennootschappen die niet in Nederland gevestigd zijn, zijn slechts onderworpen aan vennootschapsbelasting over hun Nederlandse inkomen. Dat Nederlandse inkomen bestaat
uit de opbrengsten van Nederlands vastgoed, winst uit een onderneming gedreven door
een Nederlandse vaste inrichting en rente en dividenden en vermogenswinsten van aandelen in en vorderingen op een in Nederlands gevestigde vennootschap waarin de buitenlandse vennootschap een zogenoemd aanmerkelijk belang houdt en die niet behoren tot
het vermogen van een door de buitenlandse vennootschap gedreven onderneming.489
Daarnaast heft Nederland een bronbelasting op door Nederlandse vennootschappen betaalde dividenden en rente op leningen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt of die feitelijk als eigen vermogen functioneren.490
B.2

S YS T E M E N V O O R B IN N E N L A N D S E
D O C H TE R VE N N O O T SC H A P P E N

B.2.1

Het algemene systeem

Nederland gebruikt van oudsher de objectvrijstellingsmethode (de deelnemingsvrijstelling). Eerst werden alleen winstuitkering vrijgesteld, maar sinds 1970 ook vermogenswinsten. Alle voordelen uit deelneming worden vrijgesteld.491 Wellicht dat het lange gebruik
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van de objectvrijstelling voor dividenden én vermogenswinsten (in vergelijking tot Duitsland, Spanje en de Verenigd Staten) er de oorzaak van is dat de Nederlandse wetgeving gecompliceerder en gedetailleerder is dan die in andere staten.
De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op aandelen in een binnenlandse dochtervennootschap, tenzij (a) een belang van minder dan 5% ter belegging wordt gehouden of
(b) de dochtervennootschap een fiscale beleggingsinstelling is. Tevens is de deelnemingsvrijstelling van toepassing op winstbewijzen en leningen die feitelijk functioneren als eigen vermogen mits de moedervennootschap ook een kwalificerende deelneming in het
aandelenbezit van de dochtervennootschap houdt; een belang in een open fonds voor gemene rekening en lidmaatschapsrechten in een coöperatie. De deelnemingsvrijstelling is
niet van toepassing op aandelen die als voorraad worden gehouden. Daarvan is sprake als
de dochtervennootschap een kasgeldvennootschap is en de aandeelhouder bedrijfsmatig
kasgeldvennootschappen koopt en verkoopt. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing indien de moedervennootschap een fiscale beleggingsinstelling is.492
Er is geen deelnemingsvrijstelling voor een deelname als verzekeringsnemer in het kapitaal van een onderlinge waarborgmaatschappij. Dat is logisch, want de uitkering van aandelen in de winst door een onderlinge aan haar verzekeringsnemers zijn aftrekbaar.493
Niet alleen de juridische eigenaar, maar ook degene die het volle economische eigendom
heeft kan gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling.494
Volgens oudere jurisprudentie is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op de opbrengsten van een recht op vruchtgebruik.495 Wellicht dat thans de Hoge Raad anders zou
oordelen indien deze vraag opnieuw zou worden voorgelegd, gelet op wat in recente jurisprudentie wordt opgemerkt over de ratio van de deelnemingsvrijstelling.496
Op grond van jurisprudentie is sinds 2002 de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing
op opties.497
Door een wetswijziging is vanaf 2002 de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing op
earn out, balansgaranties en aanverwante rechten.498
B.2.2

Moedervennootschap met controlerend belang

Nederland heeft een systeem voor de toerekening van resultaten van een binnenlandse
dochtervennootschap aan een moedervennootschap met een controlerend belang, het zogenoemde fiscale-eenheidregime. Het systeem is een fiscaal consolidatie systeem en is
vrijwillig.
Het fiscale-eenheidregime bestaat al sinds in invoering van een vennootschapstax in Nederland in 1940. Per 2002 is de regeling vrij ingrijpend gewijzigd. Sindsdien zijn de voorwaarden voor toepassing van een fiscale eenheid zijn als volgt.
– De moedervennootschap moet een belang van ten minste 95% houden in de dochtervennootschap; de moedervennootschap moet zowel juridisch als economisch een belang van 95% hebben.
– Het boekjaar van de moedervennootschap en de dochtervennootschap moeten gelijklopen.
– Moedervennootschap en dochtervennootschap moeten onder hetzelfde fiscale regime
vallen.
– Moedervennootschap en dochtervennootschap moeten in Nederland gevestigd zijn
(ook voor toepassing van de belastingverdragen) of zij moeten in een verdragsland499
gevestigd zijn en een onderneming uitoefenen door middel van een vaste inrichting in
Nederland.

228

Nederland

FWR_Snel.book Page 229 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

– De moedervennootschap moet een NV, BV coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn of een lichaam van vergelijkbare aard opgericht naar het recht van een
verdragsland.
– De dochtervennootschap moet een NV of BV zijn of een lichaam van vergelijkbare
aard, opgericht naar het recht van een verdragsland.
– Moedervennootschap en dochtervennootschap moeten een gezamenlijk verzoek hebben ingediend.
– De aandelen in de dochtervennootschap mogen niet gehouden worden als voorraad.500
Hoewel de wettekst dit niet letterlijk noemt, neemt het Ministerie van Financiën het
standpunt in dat als de moedervennootschap een niet in Nederland gevestigd lichaam is
dat een onderneming drijft door middel van een vaste inrichting in Nederland, vereist is
dat de aandelen in de dochtervennootschap toerekenbaar zijn aan de vaste inrichting.501
Vanaf 2002 is het niet langer vereist dat de fiscale eenheid gedurende het gehele boekjaar
bestaat; voeging en ontvoeging kunnen in de loop van het boekjaar plaatsvinden. Slechts
twee beperkingen gelden er. (1) Indien voeging en ontvoeging in hetzelfde jaar plaatsvinden, dan is er geen fiscale eenheid, ook niet in de periode tussen voeging en ontvoeging
en (2) het voegingstijdstip kan niet eerder zijn dan drie maanden voor indiening van het
verzoek tot voeging.502
De fiscale eenheid is geheel vrijwillig; totstandkoming vindt alleen plaats als moedervennootschap en dochtervennootschap daarom verzoeken. De fiscale eenheid eindigt als niet
langer aan de voorwaarden wordt voldaan, maar ook als moedervennootschap en dochtervennootschap daarom gezamenlijk verzoeken. Per dochtervennootschap kan gekozen
worden om deze wel of niet deel te laten uitmaken van de fiscale eenheid.503 Deze ruime
keuzevrijheid is bijzonder, zowel in Duitsland, Spanje als de Verenigde Staten zijn meer
grenzen aan de keuzevrijheid.504
De hoofdregel is dat de belastbare winst van de fiscale eenheid wordt vastgesteld alsof
moedervennootschap en dochtervennootschap samen één lichaam zijn. Dit betekent dat
de belastbare winst het geconsolideerde resultaat is, waaruit het resultaat op onderlinge
transacties is geëlimineerd. Deze benadering betekent dat ook voor de toepassing van fiscale faciliteiten en vrijstellingen de lichamen van de fiscale eenheid gezamenlijk als een
lichaam worden gezien.505
Er zijn verschillende uitzonderingen op de voorgaande hoofdregel.
Een belangrijke uitzondering is dat voor de vrijstelling van winst uit een buitenlandse vaste inrichting of buitenlands vastgoed het vrij te stellen bedrag niet hoger is dan het bedrag
dat zou zijn vrijgesteld indien de fiscale eenheid dezelfde financieringslasten zou hebben
als het betreffende lichaam. Anders gezegd, de vrij te stellen winst wordt verminderd met
het bedrag aan rente dat het betreffende lichaam betaalt aan andere lichamen die onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid. Deze vermindering van de vrijstelling vindt niet
plaats indien aangetoond wordt dat de ‘interne rente’ in het land van het vastgoed of de
vaste inrichting niet in aftrek wordt gelaten.506
Een andere belangrijke uitzondering betreft rente betaald door de moedervennootschap
op een lening opgenomen voor de verwerving van de dochtervennootschap. Deze rente is
gedurende acht jaar na de verwerving van de dochtervennootschap alleen aftrekbaar van
de enkelvoudige winst van de moedervennootschap, als de lening is opgenomen bij een
verbonden lichaam. Feitelijk niet-afgetrokken rente is na afloop van die acht jaar alsnog
aftrekbaar van de winst van de gehele fiscale eenheid. Deze bepaling is niet van toepassing
als aangetoond wordt dat de groep feitelijk van derden heeft geleend om de aankoop van
de dochtervennootschap te financieren.507
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Een derde uitzondering is betreft een liquidatieverlies op deelneming (zie § B.4.2). Als de
deelneming haar onderneming al gestaakt heeft of tot staking besloten is bij voeging van
haar aandeelhouder in fiscale eenheid, dan kan het liquidatieverlies in beginsel alleen afgetrokken van de enkelvoudige winst van de aandeelhouder.508
De verrekening of verliezen en winsten over het tijdstip van voeging heen, vindt plaats
alsof er geen fiscale eenheid is. Voorvoegingsverliezen kunnen alleen verrekend worden
met navoegingswinsten die zijn toe te rekenen aan het lichaam dat de verliezen geleden
heeft. Ook voor de verrekening van voorvoegingswinsten met navoegingsverliezen geldt
hetzelfde.509
Bij ontvoeging gaat het recht op verliesverrekening mee met het lichaam dat de verliezen
leed en blijft het niet achter bij de fiscale eenheid of de moedervennootschap. Hetzelfde
geldt voor inhaal en stalling van buitenlandse resultaten en buitenlandse bronbelasting.510
Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er verschillende regelingen waarbij winst moet worden toegerekend aan een lichaam dat deel uitmaakt van een fiscale eenheid. In de wet is
daarvoor een regeling opgenomen. Uit deze regeling volgt dat overdracht van resultaten
en stille reserves binnen een fiscale eenheid in het algemeen geëlimineerd moet worden
bij het toerekenen van winst.511
Er bestaat een regeling voor de waardering van activa en passiva, waaronder ook de waardering van onderlinge vorderingen en schulden en fiscale reserves, zoals de herinvesteringsreserve bij ontvoeging.512 Met betrekking tot de voeging bestaat er een regeling voor
de waardering van de aandelen in de te voegen dochtervennootschap en van onderlinge
vorderingen en schulden.513
Er bestaat een specifieke antimisbruikregeling met betrekking tot de overdracht van vermogensbestanddelen en met betrekking tot de aanwending van de herinvesteringsreserve
door een ander lichaam dan degene die de reserve vormde. In essentie beoogt deze regeling dat bij ‘overdracht’ van stille reserves of de herinvesteringsreserve binnen een fiscale
eenheid gevolgd door ontvoeging van het verkrijgende lichaam er vennootschapsbelasting geheven wordt over de reserve. In essentie voorziet de regeling in toevoeging van de
stille reserve/herinvesteringsreserve door herwaardering van het vermogensbestanddeel
aan de winst van de fiscale eenheid op het tijdstip van ontvoeging. Herwaardering blijft
achterwege indien er (a) ten minste zes jaar verstreken zijn, of (b) de overdracht plaatsvond in het kader van een fiscaal gefacilieerde reorganisatie en ten minste drie jaar verstreken zijn, of (c) de overdracht plaatsvond binnen de normale bedrijfsuitoefening.514
Alle lichamen binnen de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting verschuldigd door de fiscale eenheid.515 De fiscale eenheid moet informatie over alle lichamen overleggen bij de aanvraag tot voeging en bij de aangifte. Bij de aangifte moeten ook de enkelvoudige balansen en resultatenrekeningen worden bijgevoegd.
B.3

SY S TE M E N V O O R B UI TE N L A N D SE
D O C H TE R V E N N O O TS C H A P P E N

B.3.1

Het algemene systeem

Als algemeen systeem voor buitenlandse dochtervennootschappen gebruikt Nederland de
objectvrijstelling. De voorwaarden voor toepassing van de objectvrijstelling zijn anders
dan bij binnenlandse deelnemingen:
1. de dochtervennootschap moet een vennootschap zijn met een in aandelen verdeeld kapitaal of een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij; en
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2. de dochtervennootschap moet onderworpen zijn aan een belastingheffing naar de
winst in enige vorm in de staat waar ze gevestigd is; en
3. de moedervennootschap houdt de aandelen niet ter belegging; en
4. de aandelen mogen niet als voorraad gehouden worden.516
De derde voorwaarde, de ‘niet-ter-beleggingseis’ is niet van toepassing als moedervennootschap en dochtervennootschap beiden voldoen aan de voorwaarden van de Moeder-dochter-richtlijn517, tenzij de dochtervennootschap is onderworpen aan een bijzonder fiscaal
gunstregime of de dochtervennootschap is ‘tussengeschoven’ tussen de Nederlandse moedervennootschap en niet kwalificerende deelnemingen of andere ‘besmette activa’. Deze
laatste twee voorwaarden zijn bedoeld als antimisbruikmaatregel, maar zijn wellicht niet
toegestaan onder de Moeder-dochter-richtlijn en/of overige bepalingen van het gemeenschapsrecht.518
Bij een belang van 5% of meer in een Nederlandse dochtervennootschap geldt de niet-terbeleggingseis niet bij een belang in een buitenlandse dochtervennootschap wel. Dit verschil in voorwaarden is wellicht in strijd met de vrijheid van vestiging en/of het vrije kapitaalverkeer van het gemeenschapsrecht, met name wanneer de dochtervennootschap
gevestigd is in een EU-lidstaat.
B.3.2

Taxhavendochters

Nederland heeft verschillende maatregelen die het gebruik van taxhavendochters tegengaan.
Ten eerste is er de in § B.3.1 genoemde onderworpenheidseis. Deze onderworpenheidseis
wordt echter beperkt uitgelegd. Onderworpenheid naar een zeer laag tarief is in beginsel
voldoende. Aan de onderworpenheidseis wordt voldaan als er sprake is van subjectieve onderworpenheid; objectvrijstellingen doen aan deze subjectieve onderworpenheid in beginsel niets af. Ook een tijdelijke volledige vrijstelling, een zogenoemde ‘tax holiday’,
hoeft aan de subjectieve onderworpenheid niet in de weg te staan.519
Ten tweede is er de in § B.3.1 genoemde niet-ter-beleggingseis. De niet-ter-beleggingseis
impliceert dat de dochtervennootschap een actieve onderneming drijft. Als de dochtervennootschap zich grotendeels bezighoudt met groepsfinanciering, wordt bij wijze van
fictie het houden van deze aandelen aangemerkt als houden ter belegging, tenzij aan
strenge voorwaarden wordt voldaan. Verder wordt aan de niet-ter-beleggingseis niet voldaan als het aandelenbezit van de moedervennootschap slechts is gericht op het verkrijgen van waardestijging en rendement daarvan die bij normaal vermogensbeheer te verwachten is.520
Ten derde heeft Nederland een regeling die verplicht tot belaste opwaardering van aandelen van buitenlandse dochtervennootschappen wanneer aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn dat de moedervennootschap een belang van ten
minste 25% houdt en dat de bezitting van de dochtervennootschap middellijk of onmiddellijk (nagenoeg) uitsluitend bestaan uit beleggingen. Vorderingen op groepsmaatschappijen van een ‘passieve groepsfinancieringsmaatschappij’ worden in dit kader aangemerkt als beleggingen. Hoewel dit meestal niet zo wordt aangeduid, valt deze Nederlandse
regeling te omschrijven als een zogenoemde ‘CFC-regeling’.521
B.4

B I J Z O N D E R E P R O B L EM E N

B.4.1

Deelnemingskosten

Deelnemingskosten zijn in Nederland sinds 2004 aftrekbaar, met uitzondering van kosten
ter verwerving van aandelen in een deelneming en buitenlandse bronheffingen op deelnemingsdividenden. Daaraan voorafgaand waren deelnemingskosten alleen aftrekbaar
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als ze middellijk dienstbaar waren aan het behalen van in Nederland belastbare winst.
Deelnemingskosten in verband met ‘binnenlandse deelnemingen’ zijn aftrekbaar sinds
1970, omdat de regering zich realiseerde dat niet-aftrekbare deelnemingskosten leidden
tot economisch dubbele heffing (verstoring neutraliteit). Kosten in verband met dochtervennootschappen met buitenlandse winst waren dus niet aftrekbaar. De rechtvaardiging
hiervoor was enerzijds toepassing van het territorialiteitsbeginsel (opbrengst wordt buiten Nederland belast; kosten dan ook niet in Nederland aftrekbaar) en anderzijds de angst
dat multinationale groepen de belastbare basis in Nederland verregaand zouden uithollen
door Nederlandse vennootschappen buitenlandse deelnemingen te laten verwerven en
deze verwerving te financieren met vreemd vermogen. Deze kostenaftrekbeperking is in
strijd bevonden met de vrijheid van vestiging onder het gemeenschapsrecht, voorzover
het gaat om dochtervennootschappen die binnen de EU belastbare winst genieten. Per
2004 is de gehele kostenaftrekbeperking geschrapt, ook voor deelnemingskosten in verband met deelnemingen in derde staten. Er wordt getwijfeld of de oude kostenaftrekbeperking ook voor deelnemingen buiten de EU verboden is vanwege strijd met het vrij verkeer van kapitaal onder het gemeenschapsrecht.522
Zoals besproken in § B.1 heeft Nederland wel renteaftrekbeperkingen, waaronder een met
betrekking tot rente op groepsleningen opgenomen ter financiering van de verwerving
van een deelneming van een verbonden lichaam.
Tot slot merk ik op dat indien een buitenlandse dochtervennootschap niet kwalificeert als
deelneming voor de deelnemingsvrijstelling uitsluitend omdat deze niet onderworpen is,
dan zijn de kosten in verband daarmee niet aftrekbaar voorzover deze de belastbare voordelen overtreffen.523
B.4.2

Verliezen

Als hoofdregel geldt dat verliezen op een deelneming voor de moedervennootschap niet
aftrekbaar zijn. Op deze hoofdregel zijn echter meerdere belangrijke uitzonderingen.
De eerste uitzondering is dat indien de moedervennootschap en dochtervennootschap
een fiscale eenheid vormen (zie § B.2.2), de verliezen van de dochtervennootschap verrekend kunnen worden met de winsten van de moedervennootschap.
De tweede uitzondering is dat indien de deelneming geliquideerd wordt, de moedervennootschap onder strenge voorwaarden een verlies kan aftrekken. De voorwaarden zien er
onder andere op dat er niet tweemaal verlies wordt afgetrokken en dat de plaats binnen
de groep waar verliezen worden afgetrokken niet gemanipuleerd wordt. Een voorwaarde
is dat geen verbonden lichaam of degene die de onderneming van de geliquideerde deelneming recht heeft op compensatie van de onverrekende verliezen van de geliquideerde
deelneming. Een andere voorwaarde is dat de onderneming van de geliquideerde deelneming niet is voortgezet door de moedervennootschap of een verbonden lichaam. Verder
zijn er voorwaarden met betrekking tot de omvang van het belang en de periode dat het
belang gehouden is en het moment waarop besloten werd de onderneming van de deelneming te staken. Het aftrekbare verlies is het verschil tussen de fiscale kostprijs (opgeofferd bedrag) en de liquidatie-uitkering. Dividenden uit jaren voorafgaand aan de liquidatie
kunnen tot de liquidatie-uitkering worden gerekend, tot maximaal de tien jaar voorafgaand aan de staking van de onderneming. Er zijn verschillende bepalingen die het opgeofferde bedrag verhogen of maximeren. Ten slotte worden deelnemingsresultaten van
‘kleindochters’ (deelnemingen van de deelneming) geëlimineerd, tenzij de kleindochters
geliquideerd zijn voordat de dochtervennootschap geliquideerd is.524
De tweede uitzondering is de mogelijkheid om tijdelijk een waardedaling van een recent
verworven deelneming in aftrek te brengen. Tijdelijk, want ook indien de waarde niet
stijgt, moet na verloop van tijd de afwaardering worden teruggenomen.525
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Tot slot merk ik op dat indien een buitenlandse dochtervennootschap niet kwalificeert als
deelneming voor de deelnemingsvrijstelling uitsluitend omdat deze niet onderworpen is,
dan zijn de verliezen daarop in verband daarmee niet aftrekbaar voorzover deze de belastbare voordelen overtreffen.526
B.4.3

Financiering van dochtervennootschappen

Nederland heeft verschillende regelingen die zien op de financiering van dochtervennootschappen. Ten eerste zijn er de renteaftrekbeperkingen (zie § B.1).
Ten tweede is er een regeling die dubbele verliesneming moet voorkomen. De regeling
geldig op 1 januari 2005 is niet onomstreden en er is een wetsvoorstel aanhangig om deze
regeling te wijzigen. De bestaande regeling gebiedt de schuldenaar winst te nemen als een
schuld wordt omgezet in eigen vermogen. Daarnaast dient de schuldeiser, indien hij of
een verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft of verkrijgt en de vordering ten laste van de Nederlandse winst is afgewaardeerd, bij omzetting of vervreemding
van de vordering winst nemen. Winstneming hoeft bij omzetting niet plaats te vinden indien er bij de schuldenaar belastingheffing plaatsvindt over de omzetting. Dit betekent
dat er geen heffing bij de schuldeiser plaatsvindt indien de schuldenaar in Nederland gevestigd is. Bij vervreemding van de vordering aan een derde of – onder nadere voorwaarden – aan een in Nederland gevestigd lichaam hoeft de schuldeiser geen winst te nemen.
Tevens moet de schuldeiser winst nemen indien de schuldenaar haar onderneming overdraagt en de schuldeiser moet winst nemen indien de vordering wordt ingebracht in een
buitenlandse vaste inrichting. De regels voor de schuldeiser gelden ook indien de schuld
bij de schuldenaar als (quasi) eigen vermogen wordt behandeld.527
De verwachte nieuwe regeling houdt in dat de schuldenaar bij omzetting geen winst meer
hoeft te nemen, maar dat de schuldeiser in meer situaties winst moet nemen.528
B.4.4

Fiscale beleggingsinstellingen

Nederland kent een bijzonder regime voor fiscale beleggingsinstellingen, het zogenoemde FBI-regime. Om te kwalificeren voor toepassing van dit regime moet aan verschillende
voorwaarden voldaan zijn. Tot deze behoren onder andere de voorwaarden dat de activiteiten tot beleggen beperkt blijven en dat de gehele jaarwinst binnen acht maanden na
afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd. Verder zijn er voorwaarden met betrekking tot
de rechtsvorm, bestuurders, aandeelhouders en vreemdvermogenfinanciering. Indien het
FBI-regime van toepassing is wordt de winst belast tegen en bijzonder tarief vennootschapsbelasting van 0%.529
De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing indien de dochtervennootschap een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling is.530
Voor buitenlandse beleggingsinstellingen geldt dat de deelnemingsvrijstelling meestal
niet van toepassing zal zijn op basis van de niet-ter-beleggingseis en/of de onderworpenheidseis (zie § B.3.2) en/of omdat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op een
buitenlands fonds voor gemene rekening.
B.4.5

Sfeerovergangen

In Nederland zijn de volgende sfeerovergangen mogelijk: van deelnemingsvrijstelling
naar belast en vice versa, van deelnemingsvrijstelling naar fiscale eenheid en vice versa
en van fiscale eenheid naar belast en vice versa.
Ten aanzien van deze sfeerovergangen zijn in wet en jurisprudentie regelingen totstandgekomen. Bij de sfeerovergang deelnemingsvrijstelling naar belast is de meest gebruikte
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regeling dat niet het regime op tijdstip van realisatie maar het regime op tijdstip van
winstaangroei wordt toegepast. Deze methode is vooral in jurisprudentie tot stand gekomen en wordt wel aangeduid met de compartimenteringsleer.531
Voor omzetting van een vaste inrichting in een deelneming is er een wettelijke regeling,
die in essentie erop neerkomt dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op een
bedrag ter grootte van de eerder in aftrek gebrachte vaste inrichtingsverliezen en die onder omstandigheden verplicht tot winstneming.532
Er is een specifieke wettelijke regeling indien de dochtervennootschap de FBI-status verliest.533
Ook zijn er in de wet specifieke regeling opgenomen voor de sfeerovergang deelnemingsvrijstelling naar belast in het kader van de inbreng van activa en fusies en splitsingen.534
De regeling van de fiscale eenheid bevat meerdere bepalingen die zien op de gevolgen van
voeging en ontvoeging (zie § B.2.2).
B.4.6

Kwalificatieverschillen

Als hoofdregel geldt dat buitenlandse rechtsvormen gekwalificeerd worden door deze te
vergelijken met Nederlandse rechtsvormen. Er vindt dus toetsing plaats op basis van de
binnenlandse criteria.535
Voor sommige kwalificatievraagstukken vindt toetsing naar zowel binnenlandse als buitenlandse regels plaats (aan beide voorwaarden moet voldaan worden).
(1) Bij een belang in een buitenlandse vennootschap moet deze een in aandelen verdeeld
kapitaal hebben (vennootschapstaxplichtig lichaam naar Nederlandse maatstaven) én deze moet onderworpen zijn in de staat van vestiging aan belastingheffing naar de winst
(vennootschapstaxplichtig lichaam naar maatstaven staat van vestiging). Heeft een vennootschap wel een in aandelen verdeeld kapitaal (naar Nederlandse maatstaven niet transparant) maar is deze wel een transparant lichaam naar lokale opvatting, dan is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing.536
(2) De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op een vordering op een deelneming die
voldoet aan de Nederlandse voorwaarden om de schuld bij de debiteur aan te merken als
‘feitelijk functionerend als eigen vermogen’. Bij een buitenlandse debiteur wordt als extra
voorwaarde gesteld dat bij de debiteur de rente niet aftrekbaar is omdat aldaar de schuld
als (quasi) eigen vermogen wordt aangemerkt.537
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NOTEN
465 Artikel 2, lid 1, VPB (voorzover van belang): ‘Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland gevestigde:
a. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open
commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld;
b. coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag;
c. onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden;
d. hiervoor niet genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien
en voor zover zij een onderneming drijven;
e. fondsen voor gemene rekening;
f. in het derde lid vermelde ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen.’
466 Artikel 9, lid 1, sub e, VPB.
467 Hoge Raad 7 juli 1982, nr. 20.655, gepubliceerd BNB 1982/268* m.n. Nooteboom.
468 Snel & Lucas Mas 2003, p. 368-369.
469 Artikel 1 VPB:
‘ (...) een directe belasting geheven van de lichamen (...).’
470 Artikelen 2, lid 7, en 5 VPB.
471 Artikel 22 VPB en artikel 28 VPB juncto artikel 9 Besluit Beleggingsinstellingen, artikelen 23a en
23b VPB.
Artikel VII Belastingplan 2005.
472 Artikel 2, lid 5, VPB.
473 Artikel 10, lid 1, sub a, VPB.
474 Van der Geld 2003. Marres 2004.
475 Hoge Raad 17 januari 1988, nr. 23.919, gepubliceerd BNB 1988/217* m.n. Slot, r.o. 4.2-4.4:
‘ 4.2. Bij zijn bestreden uitspraak heeft het Hof terecht vooropgesteld dat ter beantwoording van
de vraag of voor de toepassing van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een
geldverstrekking door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap als een geldlening dan wel als een kapitaalverstrekking heeft te gelden, als regel een formeel criterium moet
worden aangelegd, zodat in beginsel de civielrechtelijke vorm beslissend is voor de fiscale gevolgen.
4.3. Deze regel lijdt naar ’s Hofs oordeel slechts in twee gevallen uitzondering, te weten 1. indien
alleen naar de schijn sprake is van een lening, terwijl partijen in werkelijkheid hebben beoogd
een kapitaalverstrekking tot stand te brengen, en 2. indien “de lening is verstrekt onder zodanige
voorwaarden dat de schuldeiser met het door hem uitgeleende bedrag in zekere mate deel heeft
in de onderneming van de schuldenaar”.
4.4. Aldus heeft het Hof echter blijk gegeven van een te beperkte opvatting omtrent de uitzonderingen op bedoelde regel. Van deze regel is ook uitgezonderd het geval dat een belastingplichtige
op grond van zijn positie als aandeelhouder in een vennootschap in welke hij een deelneming in
de zin van artikel 13 houdt, aan deze vennootschap een geldlening verstrekt onder zodanige omstandigheden dat aan de uit die lening voortvloeiende vordering, naar hem reeds aanstonds duidelijk moet zijn geweest, voor het geheel of voor een gedeelte geen waarde toekomt omdat het
door hem ter leen verstrekte bedrag niet of niet ten volle zal kunnen worden terugbetaald, zodat
het geheel of gedeeltelijk zijn vermogen – voor zover dat niet bestaat uit de aandelen in de dochtervennootschap – blijvend heeft verlaten.’
Hoge Raad 11 maart 1998, nr. 32.240, gepubliceerd BNB 1998/208c* m.n. Slot.
Hoge Raad 17 februari 1999, nr. 34.151, gepubliceerd BNB 1999/176c* m.n. Hoogendoorn.
476 Artikel 10 VPB:
‘1. Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek:
(...)
d. vergoedingen op een geldlening alsmede waardemutaties van de lening, indien de lening onder
zodanige voorwaarden is aangegaan dat deze feitelijk functioneert als eigen vermogen van de belastingplichtige. Hiervan is sprake indien zich met betrekking tot de geldlening – rechtens dan
wel in feite – een omstandigheid voordoet als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, b of c;
(...)
2. De in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde omstandigheden zijn:
a. de hoogte van de vergoeding op de geldlening is volledig afhankelijk gesteld van de winst of
van de uitdeling van winst van de belastingplichtige of van een met de belastingplichtige verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid. De lening heeft geen vaste aflossingsdatum of
een aflossingsdatum die meer dan 10 jaar is gelegen na het tijdstip van het aangaan van de lening;
b. de hoogte van de vergoeding op de lening is gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de winst of van
de uitdeling van winst van de belastingplichtige of van een met de belastingplichtige verbonden
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lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid. Het niet van de winst afhankelijk gedeelte van de
vergoeding bedraagt op het moment dat de vergoeding wordt overeengekomen minder dan de
helft van de marktrente die geldt voor leningen met eenzelfde looptijd maar waarvan de vergoeding niet winstafhankelijk is. De lening heeft geen vaste aflossingsdatum of een aflossingsdatum
die meer dan 10 jaar is gelegen na het tijdstip van het aangaan van de lening;
c. de hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk gesteld van de winst of van de uitdeling van
winst van de belastingplichtige of van een met de belastingplichtige verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, maar de verschuldigdheid van de vergoeding is daarvan wel afhankelijk gesteld. De lening is achtergesteld en heeft geen vaste aflossingsdatum of een aflossingsdatum die meer dan 50 jaar is gelegen na het tijdstip van het aangaan van de geldlening.
3. Op het moment dat er een wijziging wordt overeengekomen in de vergoeding van een geldlening, wordt beoordeeld of gedurende de resterende looptijd het eerste lid, onderdeel d, op de geldlening van toepassing is. Bij een verschuiving van de aflossingsdatum naar een later tijdstip wordt
voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel d, de geldlening geacht vanaf het tijdstip van totstandkoming van de geldlening die nieuwe aflossingsdatum te hebben gehad.
4. Ingeval een geldlening is verkregen van een lichaam waarmee de schuldenaar is gelieerd in de
zin van artikel 8b, wordt voor de toepassing van het tweede lid geacht sprake te zijn van een van
de winstafhankelijke vergoeding, indien rechtens dan wel in feite:
a. geen vergoeding op de geldlening is overeengekomen, of
b. een vergoeding is overeengekomen die in belangrijke mate afwijkt van de vergoeding die in het
economische verkeer door onafhankelijke partijen zou zijn overeengekomen.’
477 Brandsma, Gooyer & Tuyp 2002, p. 867-875. Van der Geld 2002-II.
478 Artikel 10a VPB:
‘1. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek renten – kosten en valutaresultaten
daaronder begrepen – ter zake van een aan de rechthebbende rechtens dan wel in feite direct of
indirect schuldig gebleven winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal, kapitaalstorting, aflossing of verstrekking van een geldlening die bij de schuldenaar feitelijk functioneert als eigen vermogen in de zin van artikel 10, eerste lid, onderdeel d. De eerste volzin vindt geen toepassing indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat aan de schuldigerkenning in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Voorts vindt de eerste volzin geen toepassing
ingeval van een schuldig gebleven kapitaalstorting of verstrekking van een geldlening als bedoeld
in de eerste volzin, indien die storting of verstrekking een onderdeel vormt van een solvabiliteitsgarantie ter bescherming van inleggers van spaargelden of polishouders van verzekeringsovereenkomsten.
2. Bij het bepalen van de winst komen voorts niet in aftrek renten – kosten en valutaresultaten
daaronder begrepen – ter zake van geldleningen rechtens dan wel in feite direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon, voor zover de geldlening verband houdt met één van de volgende rechtshandelingen:
a. een winstuitdeling, een teruggaaf van gestort kapitaal of een aflossing van een geldlening die
bij de schuldenaar feitelijk functioneert als eigen vermogen in de zin van artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon;
b. een verwerving van – daaronder begrepen storting op – aandelen, winstbewijzen, bewijzen van
deelgerechtigdheid of lidmaatschapsrechten in of schuldvorderingen die bij de schuldenaar feitelijk functioneren als eigen vermogen in de zin van artikel 10, eerste lid, onderdeel d, op een verbonden lichaam, behoudens voor zover een wijziging wordt aangebracht in het uiteindelijke belang dan wel de uiteindelijke zeggenschap in dat lichaam; of
c. een kapitaalstorting of een andere vorm van aanwending van vermogen door de belastingplichtige, dan wel door een met hem verbonden, in Nederland gevestigd lichaam of in Nederland wonend natuurlijk persoon, direct of indirect in het lichaam, onderscheidenlijk ten behoeve van het
lichaam of de natuurlijk persoon aan wie de geldlening verschuldigd is.
3. Het tweede lid vindt geen toepassing indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat:
a. aan de geldlening en de daarmee verband houdende rechtshandeling in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen; of
b. over de rente bij degene aan wie de rente rechtens dan wel in feite direct of indirect is verschuldigd, per saldo een belasting naar de winst of het inkomen wordt geheven welke naar Nederlandse maatstaven redelijk is en dat er geen sprake is van verrekening van verliezen of van andersoortige aanspraken uit jaren voorafgaande aan het jaar waarin de geldlening is opgenomen waardoor
over de rente per saldo geen heffing naar bedoelde redelijke maatstaven is verschuldigd, behoudens ingeval aannemelijk is dat de geldlening is aangegaan met het oog op het verrekenen van
verliezen of andersoortige aanspraken welke in het jaar zelf zijn ontstaan dan wel op korte termijn zullen ontstaan.
4. Voor de toepassing van dit artikel (...) wordt als een met de belastingplichtige verbonden lichaam aangemerkt:
a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte belang heeft;
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b. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige;
c. een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige;
d. een lichaam dat met de belastingplichtige deel uitmaakt van een fiscale eenheid als bedoeld in
de artikelen 15 en 15a, (...).’
Lighart 2003.
Marres 2004, p. 183-186 en 189-191.
479 Artikel 10b VPB:
‘ 1. Indien een belastingplichtige (schuldenaar) een geldlening is aangegaan waarvan de vergoeding geheel of gedeeltelijk bestaat uit aandelen in of rechten om aandelen te verwerven in het
kapitaal van de belastingplichtige of van een met de belastingplichtige verbonden lichaam, komen bij het bepalen van de winst slechts die bedragen in aftrek die als periodieke rente – anders
dan in de vorm van de hiervoor bedoelde aandelen of rechten – zijn overeengekomen.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen mede begrepen:
a. winstbewijzen, lidmaatschapsrechten en bewijzen van deelgerechtigdheid;
b. rechten waarvan de waarde geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van het resultaat van de door
de belastingplichtige of een met de belastingplichtige verbonden lichaam gedreven onderneming
dan wel van de waarde van de aandelen in de belastingplichtige of een met de belastingplichtige
verbonden lichaam.
3. Indien de rechten om aandelen te verwerven in samenhang met de lening zijn overeengekomen, maar geen deel uitmaken van de vergoeding of afzonderlijk verhandelbaar zijn, komt –
naast de periodieke rente – slechts in aftrek de waarde van die rechten in het economische verkeer op het tijdstip waarop de lening wordt aangegaan.’
Van Eijsden 2003, p. 193-194.
480 HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal Holding’), gepubliceerd BNB 2003/344c* m.n.
Meussen.
481 Artikel 10d VPB:
‘1. Indien bij een belastingplichtige in een jaar sprake is van een teveel aan vreemd vermogen,
komt bij het bepalen van de winst van dat jaar niet in aftrek een gedeelte van de rente terzake
van geldleningen – kosten van geldleningen daaronder begrepen – dat evenredig is aan de verhouding tussen het teveel aan vreemd vermogen en het gemiddeld vreemd vermogen.
2. Indien de belastingplichtige niet met andere lichamen in een groep is verbonden in de zin van
artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, blijft het eerste lid buiten toepassing.
3. Het bedrag aan rente dat op grond van het eerste lid niet in aftrek komt, bedraagt ten hoogste
het bedrag aan rente terzake van geldleningen direct of indirect verschuldigd aan met de belastingplichtige verbonden lichamen, verminderd met het bedrag aan rente terzake van geldleningen verstrekt aan zodanige lichamen.
4. Van een teveel aan vreemd vermogen als bedoeld in het eerste lid is sprake voorzover het gemiddeld vreemd vermogen van de belastingplichtige meer bedraagt dan driemaal het gemiddeld
eigen vermogen en dit meerdere € 500.000 te boven gaat. Voor de toepassing van het eerste lid in
verbinding met de eerste volzin wordt onder vreemd vermogen slechts verstaan het saldo van de
verschuldigde geldleningen en de uitstaande geldleningen en worden de fiscaal toelaatbare reserves niet als eigen vermogen beschouwd.
5. Indien de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, wordt het teveel aan vreemd vermogen in afwijking van het vierde lid bepaald als het bedrag waarmee het gemiddeld vreemd vermogen van de belastingplichtige uitgaat boven het gemiddeld eigen vermogen vermenigvuldigd met
een factor welke overeenkomt met de vermogensverhouding bij de groep. Voor de toepassing van
het eerste lid in verbinding met de eerste volzin worden het vreemd vermogen en het eigen vermogen bepaald aan de hand van de jaarrekening, opgemaakt volgens de bepalingen van titel 9,
boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, dan wel volgens soortgelijke buitenlandse wettelijke regelingen. Ingeval tot het vermogen van de belastingplichtige behoren dan wel daarvan deel uitmaken
vermogensbestanddelen van een samenwerkingsverband respectievelijk van een dochtermaatschappij in de zin van artikel 15, worden voor de toepassing van de tweede volzin het vreemd vermogen en eigen vermogen bepaald aan de hand van een geconsolideerde balans waarop de vermogensbestanddelen van dat samenwerkingsverband of die dochtermaatschappij afzonderlijk
zijn verantwoord.
6. De factor, bedoeld in het vijfde lid, is gelijk aan het gemiddeld vreemd vermogen gedeeld door
het gemiddeld eigen vermogen, volgens de geconsolideerde jaarrekening van de groep, bedoeld
in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een soortgelijke buitenlandse wettelijke regeling, waarvan de belastingplichtige deel uitmaakt. Indien de belastingplichtige deel
uitmaakt van meer dan één groep wordt de groep met het grootste balanstotaal als maatstaf genomen.
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7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder geldlening alleen verstaan een geldlening met
betrekking waartoe zonder toepassing van dit artikel en van de artikelen 14a, achtste lid, 14b, zesde lid, en 15ad rente in aanmerking zou worden genomen bij het bepalen van de winst.
8. De in dit artikel bedoelde gemiddelden worden bepaald naar de stand bij het begin en het einde
van het jaar, waarbij het gemiddeld eigen vermogen ten minste op € 1 wordt gesteld.
(...)’
Marres 2004, p. 187-188 en 190. Snel 2003-III, p. 198-201.
482 Artikel 20, lid 2, VPB.
483 Artikel 20a VPB:
‘ 1. Indien aannemelijk is dat in vergelijking met het begin van het oudste jaar waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke
mate is gewijzigd, zijn met ingang van het jaar waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, verliezen van daaraan voorafgaande jaren, in afwijking in zoverre van artikel 20, niet meer voorwaarts
verrekenbaar.
2. Voor de toepassing van het eerste lid blijft buiten aanmerking een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige voorzover:
a. de wijziging voortvloeit uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, of
b. de wijziging betrekking heeft op een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het eerste lid,
reeds ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige had.
3. Het eerste lid is niet van toepassing indien het de belastingplichtige niet bekend is of bekend
had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, mits de wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt.
4. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op een verlies dat is geleden in een jaar waarin de
bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels uit
beleggingen bestonden, mits:
a. direct voorafgaande aan de wijziging, bedoeld in het eerste lid, de gezamenlijke omvang van
de werkzaamheden van de belastingplichtige niet is afgenomen tot minder dan 30 percent van
de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het
eerste lid, en
b. ten tijde van de wijziging niet het voornemen bestaat de gezamenlijke omvang van de op dat
tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie jaar alsnog te laten afnemen tot
minder dan 30 percent van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van
het oudste jaar, bedoeld in het eerste lid.
5. Voor de toepassing van het vierde lid, onderdelen a en b, blijven werkzaamheden die in samenhang met de in het eerste lid bedoelde wijziging zijn aangevangen, buiten beschouwing.
6. Een verlies waarop het vierde lid van toepassing is, is slechts verrekenbaar met de belastbare
winst onderscheidenlijk het Nederlandse inkomen van een jaar waarin de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestaan uit beleggingen.
7. Indien de omvangrijkste werkzaamheid van de belastingplichtige van het oudste jaar, bedoeld
in het eerste lid, in dat jaar of in één van de drie daaraan voorafgaande jaren is aangevangen of
verworven, wordt voor de toepassing van het vierde lid, onderdelen a en b, voor het oudste jaar
gelezen het jaar waarvan het verlies ten tijde van de wijziging nog niet volledig is verrekend en
de omvang van de werkzaamheden het grootst was.
8. Voor de toepassing van dit artikel:
a. worden onder beleggingen mede begrepen liquide middelen alsmede onroerende zaken die
zijn bestemd om direct of indirect ter beschikking te worden gesteld aan anderen dan met de belastingplichtige verbonden lichamen als bedoeld in artikel 10a, vierde lid;
b. worden, bij een belastingplichtige die een onderneming drijft waarvan de werkzaamheden
noodzakelijkerwijs meebrengen dat gelden worden belegd die aan hem, anders dan als eigen vermogen, zijn toevertrouwd door lichamen of natuurlijke personen die niet met hem zijn verbonden als bedoeld in artikel 10a, vierde onderscheidenlijk vijfde lid, de beleggingen die rechtstreeks
samenhangen met die gelden niet als belegging aangemerkt.
9. Met betrekking tot de verrekening van een verlies met de belastbare winsten, onderscheidenlijk binnenlandse inkomens uit voorafgaande jaren vinden het eerste, tweede en derde lid overeenkomstige toepassing, tenzij:
a. in de tussenliggende periode de werkzaamheden van de belastingplichtige niet zijn gestaakt,
noch nagenoeg geheel zijn gestaakt, en
b. gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het verlies is geleden en in het jaar
waarin de belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse inkomen is behaald waarmee het
verlies achterwaarts zou worden verrekend, de bezittingen van de belastingplichtige niet grotendeels bestaan uit beleggingen. Daarbij wordt voor het in het eerste lid bedoelde oudste jaar, gelezen het derde jaar voorafgaande aan het jaar waarin die wijziging heeft plaatsgevonden.
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10. De belastingplichtige die zekerheid wenst over het antwoord op de volgende vragen, kan een
verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist. De
vragen betreffen:
a. is sprake van een situatie waarin het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke
mate wijzigt of is gewijzigd;
b. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het verlies
is geleden niet grotendeels uit beleggingen;
c. is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a of b;
d. zijn de werkzaamheden van het lichaam gestaakt of nagenoeg geheel gestaakt als bedoeld in
het zevende lid, of
e. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin de belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse inkomen is behaald waarmee een verlies achterwaarts zou worden verrekend, niet grotendeels uit beleggingen.
11. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a of b, maar
wel aan de voorwaarde in de aanhef van dat lid, kunnen op verzoek van de belastingplichtige verliezen toch nog voorwaarts worden verrekend met belastbare winsten onderscheidenlijk binnenlandse inkomens voorzover die winsten en inkomens zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die
reeds aanwezig waren direct voorafgaande aan de wijziging, bedoeld in het eerste lid.
12. Indien een belastingplichtige vanaf enig tijdstip als gevolg van de toepassing van dit artikel
verliezen niet meer kan verrekenen met winsten na dat tijdstip, kan hij op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip een herinvesteringsreserve in de winst opnemen en de boekwaarde van
zijn bezittingen verhogen tot ten hoogste de waarde in het economische verkeer, behoudens
voorzover die verhoging gepaard zou moeten gaan met een verhoging van de boekwaarde van een
verplichting.’
Kok 2001.
484 Artikel 20 VPB:
‘(...)
4. Indien de feitelijke werkzaamheid van een belastingplichtige gedurende het gehele of nagenoeg het gehele jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met hem verbonden lichamen, is in afwijking van
het tweede lid het verlies van dat jaar slechts verrekenbaar met de belastbare winsten, onderscheidenlijk de Nederlandse inkomens, van jaren waarin:
a. de feitelijke werkzaamheid van de belastingplichtige eveneens gedurende het gehele of nagenoeg het gehele jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met hem verbonden lichamen, en
b. de boekwaarde van de vorderingen op met de belastingplichtige verbonden lichamen verminderd met de boekwaarde van de schulden aan zodanige lichamen gedurende het gehele of nagenoeg het gehele jaar niet uitgaat boven de boekwaarde van soortgelijke vorderingen verminderd
met de boekwaarde van soortgelijke schulden aan het einde van het jaar waarin het verlies is geleden.
5. De in het vierde lid, onderdeel b, opgenomen voorwaarde blijft buiten toepassing indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de wijziging van het in dat onderdeel bedoelde saldo niet
in overwegende mate is gericht op verruiming van verliesverrekening.
6. De feitelijke werkzaamheid van de belastingplichtige, bedoeld in het vierde lid, wordt in ieder
geval geacht niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend te bestaan uit het houden van deelnemingen
of het direct of indirect financieren van met hem verbonden lichamen indien ten minste 25 werknemers, berekend op basis van volledige werktijd, andere dan de genoemde werkzaamheden uitoefenen.
(...)’
Broos & Schoeman 2003.
485 Artikelen 31, 32 en 33 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.
Bender 2000, p. 207-288 en 313-463.
486 Artikel 39 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001:
‘1. Aan een binnenlandse belastingplichtige wordt, ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting, een vermindering van vennootschapsbelasting verleend voor door
hem behaalde passieve winst uit buitenlandse onderneming als bedoeld in artikel 32, vijfde lid,
indien deze winst is onderworpen aan een belasting naar de winst die vanwege een andere Mogendheid wordt geheven.
2. Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is het laagste van de volgende bedragen:
a. 50% van het in artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 eerstgenoemde percentage maal het, met inachtneming van de overbrenging volgens artikel 41 berekende, positieve
gezamenlijke bedrag van de in het eerste lid bedoelde winst uit buitenlandse onderneming;
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b. het bedrag dat tot de belasting die in het desbetreffende jaar zonder de toepassing van dit besluit volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verschuldigd zou zijn, in dezelfde verhouding staat als het gezamenlijke bedrag van de in dat jaar volgens het eerste lid in aanmerking
te nemen winst uit buitenlandse onderneming, staat tot de noemerwinst.
3. Op verzoek van de belastingplichtige wordt het volgens het tweede lid, onderdeel a, te bepalen
bedrag gesteld op het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege andere Mogendheden geheven belasting. In een jaar waarnaar een negatief bedrag als bedoeld in artikel 41 is overgebracht, wordt van de in de vorige volzin bedoelde belasting niet meer in aanmerking genomen
dan het bedrag dat tot die belasting in dezelfde verhouding staat als het in het tweede lid bedoelde
gezamenlijke bedrag - berekend met inachtneming van de overbrenging volgens artikel 41 - staat
tot dat gezamenlijke bedrag berekend zonder toepassing van de overbrenging volgens artikel 41,
vermeerderd met het volgens artikel 40 naar dat jaar overgebrachte bedrag van vanwege andere
Mogendheden geheven belasting.
4. Artikel 33, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. De vermindering volgens dit artikel bedraagt, met inachtneming van de verminderingen volgens andere regelen ter voorkoming van dubbele belasting en volgens de artikelen 33 en 36, ten
hoogste het bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting.’
Artikel 36 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.
Artikelen 34 en 35 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.
Artikelen 17 en 17a VPB.
Artikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965 juncto artikel 10, lid 1, sub d, VPB.
Artikel 13, lid 1, VPB.
Artikel 13 VPB. Van der Geld 2002-I, p. 118-120. Juch & Martens 2002, p. 18-40. Martens & Van den
Broek 2001. Niekel, De Gunst & Van der Linde 2001.
Zie voor de niet-terbeleggingseis bij belangen kleiner dan 5% de volgende vier arresten.
Hoge Raad 5 november 1997 (nr. 32.105), gepubliceerd BNB 1998/37c* m.n. Juch.
Hoge Raad 5 november 1997 (nr. 32.137), gepubliceerd BNB 1998/38c* m.n. Juch.
Hoge Raad 26 augustus 1998 (nr. 33.688), gepubliceerd BNB 1998/373c* m.n. Juch.
Hoge Raad 14 maart 2001 (nr. 36.145), gepubliceerd BNB 2001/210c* m.n. Juch.
Zie voor het begrip voorraad aandelen de volgende drie arresten.
Hoge Raad 23 februari 2000 (nr. 34.253), gepubliceerd BNB 2000/215c* m.n. Van der Geld.
Hoge Raad 23 februari 2000 (nr. 34.775), gepubliceerd BNB 2000/216c* m.n. Van der Geld.
Hoge Raad 23 februari 2000 (nr. 34.778), gepubliceerd BNB 2000/217c* m.n. Van der Geld.
Artikel 9, lid 1, sub c, VPB. Artikel 13, lid 2, VPB.
Hoge Raad 16 oktober 1985 (nr. 23.033), gepubliceerd BNB 1986/118* m.n. Bartel.
Van der Geld 2002-I, p. 119. Juch & Martens 2002, p. 29-30.
Hoge Raad 29 december 1954 (nr. 12.040), gepubliceerd BNB 1955/50* m.n. Hellema.
Juch & Martens 2002, p. 31-32.
Hoge Raad 24 mei 2002 (nr. 37.021), gepubliceerd BNB 2002/262c* m.n. Juch, r.o. 3.3.
Hoge Raad 22 november 2002 (nr. 36.272), gepubliceerd BNB 2003/34c* m.n. De Vries, r.o. 3.3.1.
Hoge Raad 22 november 2002 (nr. 36 272), gepubliceerd BNB 2003/34c* m.n. De Vries.
Janssen 2003.
Artikel 13, lid 1, VPB:
‘(...) Indien een deelneming of een deel daarvan is vervreemd of verkregen tegen een prijs welke
geheel of ten dele bestaat uit een recht op een of meer termijnen waarvan het aantal of de omvang in het jaar van de vervreemding of de verkrijging nog niet vaststaat, behoren bij de vervreemder de waardeveranderingen van dat recht en bij de verkrijger de waardeveranderingen van
de met dat recht corresponderende verplichting tot de voordelen uit hoofde van de deelneming.
De tweede volzin is van overeenkomstige toepassing bij aanpassingen van de prijs waartegen is
vervreemd of verkregen; voorts is die volzin van overeenkomstige toepassing op de houder van
een deelneming van wie door de vennootschap waarin de deelneming wordt gehouden, aandelen
zijn ingekocht. (...)’
Juch & Martens 2002, p. 72-75.
Nijman 1999, § 2-4.
Onder verdragsland wordt in bijlage B verstaan: een land waarmee Nederland een verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, Aruba, de Nederlandse Antillen of een lidstaat
van de EU.
Artikel 15 VPB. Niessen 2001, p. 209-213.
Artikel 30, lid 1, Besluit fiscale eenheid 2003. Niessen 2001, p. 212-213.
Artikel 15, lid 5 en 6, VPB. Niessen 2001, p. 213-214 en 216.
Artikel 15, lid 5 en 6, VPB.
Zie bijlage A, § A.2.2. Zie bijlage C, § A.2.2. Zie bijlage D, § A.2.2.
Artikel 15, lid 1, VPB. Niessen 2001, p. 216-217.
Artikel 15ac, lid 5, VPB. Niessen 2001, p. 219.
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Artikelen 15ad en 15ah VPB. Niessen 2001, p. 219-221.
Artikel 15ab VPB. Niessen 2001, p. 217-218.
Artikel 15ae VPB. Niessen 2001, p. 229.
Artikel 13af VPB en artikelen 46-48 Besluit fiscale eenheid 2003. Niessen 2001, p. 229-230.
Artikel 15ah VPB. Niessen 2001, p. 230-231.
Artikel 15aj VPB. Niessen 2001, p. 223 en 227.
Artikel 15ab, lid 1 en 6, VPB. Nissen 2001, p. 215.
Artikel 15af VPB. Niessen 2001, p. 223-227.
Artikel 39 Invorderingswet 1990.
Artikel 13 VPB.
Richtlijn nr. 90/435/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochtermaatschappijen uit verschillende lidstaten.
Artikel 13g VPB: ‘1. Ingeval een belastingplichtige een bezit van ten minste 25 percent in het nominaal gestorte kapitaal van een vennootschap die is gevestigd in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen als belegging houdt, wordt, in afwijking in zoverre van artikel 13, tweede lid, dat bezit met een deelneming gelijkgesteld, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1°. de in de andere Lid-Staat gevestigde vennootschap is, zonder keuzemogelijkheid, zonder er
van te zijn vrijgesteld en zonder toepassing van een bijzonder regime, onderworpen aan de aldaar
geheven belasting naar de winst als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Richtlijn 90/435/EEG
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende
Lid-Staten;
2°. de belastingplichtige en de vennootschap hebben één van de in de bijlage bij de richtlijn opgenomen rechtsvormen;
3°. de belastingplichtige en de vennootschap worden in de Lid-Staat van vestiging niet geacht volgens een met een derde Staat gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting buiten de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen te zijn gevestigd.
2. Ingeval de belastingplichtige in het bezit is van aandelen die ten minste 25 percent van de stemrechten vertegenwoordigen in een vennootschap die is gevestigd in een Lid-Staat van de Europese
Gemeenschappen waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft
gesloten dat voorziet in een verlaging van de belastingheffing op dividenden op grond van het
bezit van het aantal stemrechten, wordt, in afwijking in zoverre van artikel 13, tweede lid, onderdeel a, dit bezit met een deelneming gelijkgesteld, indien aan de in het eerste lid, onder 2° en 3°,
gestelde voorwaarden is voldaan. Ingeval de belastingplichtige dit bezit als belegging houdt, is
met betrekking tot dat bezit het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt een bezit in een vennootschap als daar bedoeld
niet met een deelneming gelijkgesteld indien de bezittingen van die vennootschap onmiddellijk
of middellijk hoofdzakelijk bestaan uit:
a. belangen in vennootschappen welke niet als deelneming zouden worden aangemerkt indien
de belastingplichtige deze rechtstreeks zou hebben gehouden, of
b. vermogensbestanddelen die zich bevinden buiten de in de aanhef bedoelde Lidstaat en ter zake
waarvan de belastingplichtige, indien die vermogensbestanddelen rechtstreeks door hem zouden
worden gehouden, krachtens regelingen ter voorkoming van dubbele belasting geen aanspraak
zou kunnen maken op vrijstelling van vennootschapsbelasting van de met die vermogensbestanddelen behaalde winst.
4. Voorzover op een in het derde lid bedoeld belang in een vennootschap, indien de belastingplichtige dit rechtstreeks zou hebben gehouden, artikel 28b, eerste lid, van toepassing zou zijn,
waardeert de belastingplichtige de aandelen in de in de andere Lidstaat gevestigde vennootschap
op de waarde in het economische verkeer. Artikel 28b, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige aannemelijk maakt
dat het houden van de in die leden bedoelde belangen of het houden van de in het derde lid bedoelde vermogensbestanddelen door tussenkomst van een vennootschap die is gevestigd in een
Lidstaat, in overwegende mate is ingegeven door andere overwegingen dan het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.’
Van der Geld 2002-I, p. 123-124. Juch & Martens 2002, p. 152-158. Snel 2004-I.
Artikel 13, lid 2, VPB. Van der Geld 1990, p. 178-192. Van der Geld 1994, § 4.3. Van der Geld 2002I, p. 128-130. Juch & Martens 2002, p. 50-53.
Artikel 13, lid 2, VPB en artikel 2a Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971. Van der
Geld 1990, p. 204-216. Van der Geld 2002-I, p. 120-128. Juch & Martens 2002, p. 41-46. Martens
2002.
Artikel 28b VPB. Barnard, Overgaauw & Van Weeghel 2001, p. 678-679.
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522 Artikelen 10, lid 1, sub e, en 13, lid 1, VPB. HvJ EG van 18 september 2003, C-168/01 (‘Bosal Holding’), gepubliceerd BNB 2003/344c* m.n. Meussen. Christiaanse 1962, p. 163-177. Van der Geld
1990, p. 217-238. Van der Geld 2002-I, p. 133-142. Juch 1974, p. 154-167. Juch & Martens 2002, p.
80-92. Martens & Snel 2004. Snel 2003-II. Snel 2003-III, p. 195-198.
523 Artikel 13a, lid 1, VPB.
524 Artikelen 13d, 13e en 13f VPB:
‘13d - 1. De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing ten aanzien van een verlies op een deelneming dat tot uitdrukking komt nadat het lichaam waarin de belastingplichtige deelneemt is
ontbonden (liquidatieverlies). Ten aanzien van een deelneming in een buiten Nederland gevestigd
lichaam wordt een liquidatieverlies slechts in aanmerking genomen, indien de belastingplichtige
gedurende de in het derde lid, onderdeel a, bedoelde jaren voor ten minste een vierde gedeelte
belang heeft in dat lichaam.
2. Het liquidatieverlies wordt gesteld op het bedrag waarmede het door de belastingplichtige voor
de deelneming opgeofferde bedrag het totaal van de liquidatie-uitkeringen overtreft. Onder het
voor de deelneming opgeofferde bedrag worden mede begrepen: a. de bedragen die met betrekking tot vorderingen op die deelneming ingevolge artikel 13b of 13ba tot de winst zijn gerekend;
b. de positieve voordelen uit hoofde van die deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling op
grond van artikel 13c of artikel 13h geen toepassing heeft gevonden; c. de waardeverandering van
een met de deelneming verband houdende verplichting als bedoeld in artikel 13, eerste lid, tweede volzin, alsmede aanpassingen van de prijs waartegen de deelneming is verkregen als bedoeld
in artikel 13, eerste lid, derde volzin;p en d. het voor een schuldvordering die ingevolge artikel
13, derde lid, onder een deelneming wordt begrepen, opgeofferde bedrag, verminderd met het
bedrag van afwaardering van de schuldvordering ten laste van in Nederland belastbare winst van
de belastingplichtige, vermeerderd met de bedragen die met betrekking tot deze schuldvordering
ingevolge artikel 13bb tot de winst zijn gerekend.
3. Tot het totaal van de liquidatie-uitkeringen worden ten minste gerekend de positieve voordelen
uit hoofde van de deelneming welke zijn genoten in: a. het jaar waarin het ontbonden lichaam
zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt, in de vijf daaraan voorafgaande jaren
en in de daaropvolgende jaren; en b. het zesde tot en met het tiende jaar voorafgaande aan dat
waarin het ontbonden lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt ingeval over het desbetreffende jaar dat lichaam volgens zijn jaarrekening – opgemaakt volgens de
bepalingen van titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, ten aanzien van een deelneming in een buiten Nederland gevestigd lichaam, volgens soortgelijke buitenlandse wettelijke regelingen – verlies heeft geleden.
4. Indien, onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van het ontbonden lichaam een deelneming heeft behoord die deel uitmaakt van de liquidatie-uitkering of die is vervreemd en die in
waarde is gedaald sedert de verkrijging van de deelneming in het ontbonden lichaam, wordt het
liquidatieverlies slechts in aanmerking genomen voor zover dit verlies het bedrag van die waardedaling te boven gaat. Indien, onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van het ontbonden
lichaam tevens een deelneming heeft behoord die sedertdien in waarde is gestegen, is de vorige
volzin slechts van toepassing voor zover de aldaar bedoelde waardedaling deze waardestijging te
boven gaat. Waardedalingen en waardestijgingen welke zowel onmiddellijk als middellijk tot uiting komen worden uitsluitend in aanmerking genomen voor zover zij onmiddellijk tot uiting komen. Indien, onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van het ontbonden lichaam een deelneming heeft behoord welke was verkregen van een verbonden lichaam, wordt het liquidatieverlies voor zover dit is toe te rekenen aan een daling van de waarde van die deelneming, slechts in
aanmerking genomen voor zover dit toe te rekenen gedeelte niet uitgaat boven het liquidatieverlies dat bij het ontbonden lichaam met betrekking tot die deelneming in aanmerking is genomen.
5. Indien, onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van het ontbonden lichaam een deelneming heeft behoord in een lichaam dat inmiddels is ontbonden en ter zake waarvan ingevolge
het eerste lid, tweede volzin, dan wel het negende lid, geen liquidatieverlies in aanmerking is genomen, of niet in aanmerking zou zijn genomen indien die deelneming door een in Nederland
gevestigd lichaam zou zijn gehouden, wordt het liquidatieverlies slechts in aanmerking genomen
voor zover dit verlies uitgaat boven het liquidatieverlies met betrekking tot de deelneming in dat
eerder ontbonden lichaam.
6. Indien een deelneming is verkregen van een verbonden lichaam wordt het opgeofferde bedrag
ten tijde van de verkrijging niet hoger gesteld dan het bedrag hetwelk dat lichaam voor die deelneming heeft opgeofferd. Indien zulk een deelneming is verkregen in het kader van de ontbinding van het verbonden lichaam en ter zake van die deelneming het vierde lid, eerste volzin, toepassing heeft gevonden, wordt het opgeofferde bedrag vermeerderd met de aldaar bedoelde waardedaling tot ten hoogste het door het ontbonden lichaam voor die deelneming opgeofferde
bedrag. Indien een storting op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid bestaat uit aandelen
of bewijzen van deelgerechtigdheid in een verbonden lichaam, wordt het opgeofferde bedrag ten
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tijde van de storting niet hoger gesteld dan op het bedrag dat is opgeofferd voor de aandelen of
bewijzen van deelgerechtigdheid die als storting dienen.
7. Indien aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid door middel van aandelenruil worden verkregen van een niet in Nederland gevestigd verbonden lichaam en deze aandelen of bewijzen van
deelgerechtigdheid op het tijdstip van de ruil of enig tijdstip daarna tot een deelneming gaan behoren, wordt voor de bepaling van het opgeofferde bedrag de verkrijgingsprijs niet hoger gesteld
dan het bedrag hetwelk dat lichaam voor die aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid heeft
opgeofferd.
8. Ingeval de deelneming als dochtermaatschappij met de belastingplichtige deel uitmaakt van
een fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15, eerste lid, wordt op het tijdstip waarop die eenheid
ten aanzien van die dochtermaatschappij wordt beëindigd het door de belastingplichtige voor die
dochtermaatschappij opgeofferde bedrag gesteld op het vanaf dat tijdstip voor de heffing van de
vennootschapsbelasting in aanmerking te nemen eigen vermogen van die dochtermaatschappij
nadat dit is verminderd met de toelaatbare reserves.
9. Het liquidatieverlies wordt eerst op het tijdstip waarop de vereffening is voltooid in aanmerking genomen, mits: a. geen recht geldt op enigerlei tegemoetkoming bij de belastingheffing ter
zake van verliezen die bij het ontbonden lichaam onverrekend zijn gebleven, anders dan op de
voet van dit artikel of artikel 13e, voor: 1. de belastingplichtige, of een met hem verbonden lichaam; 2. het lichaam dat of de persoon die de onderneming geheel of gedeeltelijk voortzet, of
een met dat lichaam verbonden lichaam; b. de onderneming van het ontbonden lichaam: 1. geheel is gestaakt; dan wel
2. geheel of gedeeltelijk is voortgezet uitsluitend door een ander dan de belastingplichtige of een
met hem verbonden lichaam; c. de omvang van het liquidatieverlies is gebleken en tevens blijkt
dat is voldaan aan het bepaalde in de onderdelen a, 1°, en b.
10. Het in een jaar ter zake van een deelneming opgeofferde bedrag wordt op een bij de aangifte
gedaan verzoek door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld. Indien het
opgeofferde bedrag tot een onjuist bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur de beschikking bij
voor bezwaar vatbare beschikking herzien. De bevoegdheid tot herziening vervalt door verloop
van vijf jaren na de vaststelling van de beschikking.
11. Indien de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of gedeeltelijk wordt voortgezet
door de belastingplichtige of door een met hem verbonden lichaam wordt het liquidatieverlies op
verzoek van de belastingplichtige bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur vastgesteld. Artikel 20b, derde lid, vindt overeenkomstige toepassing.
13e - 1. Indien de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of gedeeltelijk is voortgezet
door de belastingplichtige wordt het op de voet van artikel 13d berekende liquidatieverlies in aanmerking genomen zodra de onderneming door de belastingplichtige geheel is gestaakt, of geheel
of gedeeltelijk is voortgezet uitsluitend door een ander dan de belastingplichtige of een met hem
verbonden lichaam, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 13d, achtste lid, onderdelen a en c.
2. Indien de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of gedeeltelijk is voortgezet door
een verbonden lichaam waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam deelneemt, wordt het voor de verkrijging van die deelneming opgeofferde bedrag verhoogd met het
ten aanzien van het ontbonden lichaam op de voet van artikel 13d berekende liquidatieverlies,
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 13d, negende lid, onderdelen a en c.
13f - 1.Indien een deelneming is verkregen van een verbonden lichaam en binnen 36 maanden na
de verkrijging door de belastingplichtige is het lichaam waarin wordt deelgenomen ontbonden
of heeft zijn onderneming geheel of voor een gedeelte gestaakt, wordt in afwijking van de artikelen 13d en 13e geen liquidatieverlies in aanmerking genomen.
2.Het eerste lid vindt geen toepassing voorzover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het
liquidatieverlies is toe te rekenen aan een waardedaling van de deelneming als gevolg van sedert
de verkrijging nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.
3. Indien onmiddellijk of middellijk tot het vermogen van het ontbonden lichaam een deelneming heeft behoord waarop het eerste lid toepassing heeft gevonden, of zou hebben gevonden als
het ontbonden lichaam in Nederland gevestigd zou zijn geweest, wordt voor de toepassing van de
artikelen 13d en 13e het liquidatieverlies slechts in aanmerking genomen voorzover dit het verlies te boven gaat dat door de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking is gebleven, of zou
zijn gebleven als het ontbonden lichaam in Nederland gevestigd zou zijn geweest. 4.De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de vraag in hoeverre het tweede lid toepassing vindt, kan
voorafgaand aan het tijdstip waarop het liquidatieverlies in aanmerking wordt genomen een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.’
Van der Geld 2002-I, p. 142-153. Juch & Martens 2002, p. 127-146. Martens 2004.
525 Artikel 13ca VPB:
‘1. Ingeval in de eerste vijf jaren na de verwerving van een deelneming van ten minste een vierde
gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal in een vennootschap, de waarde in het economische
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verkeer van de deelneming deelt beneden het opgeofferde bedrag, vindt de deelnemingsvrijstelling geen toepassing ten aanzien van het hierna omschreven verlies (afwaarderingsverlies). Het
afwaarderingsverlies bestaat uit de daling van de waarde in het economische verkeer van de deelneming beneden het voor de deelneming opgeofferde bedrag – doch niet verder dan tot nihil –
verminderd met de sedert de verwerving van de deelneming verkregen positieve voordelen uit
hoofde van die deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was, één en ander
voor zover het afwaarderingsverlies nog niet in aanmerking is genomen.
2. Nadat het eerste lid toepassing heeft gevonden, vindt de deelnemingsvrijstelling geen toepassing ten aanzien van de positieve voordelen uit hoofde van die deelneming tot een bedrag ter
grootte van het afwaarderingsverlies dat op de voet van het eerste lid ten laste van de winst is gebracht en waardeert de belastingplichtige de deelneming zolang de deelnemingsvrijstelling buiten toepassing blijft, jaarlijks op de waarde in het economische verkeer doch niet lager dan op
nihil.
3. Indien bij het begin van het zesde jaar na de verwerving van de deelneming waarop het eerste
lid toepassing heeft gevonden het bedrag van de positieve voordelen uit die deelneming dat op de
voet van het tweede lid tot de winst is gerekend nog steeds lager is dan het afwaarderingsverlies,
blijft het tweede lid buiten toepassing en wordt met ingang van dat jaar het verschil in dat jaar
en in de vier daarop volgende jaren in elk jaar voor een vijfde deel tot de winst gerekend.
4. Indien bij vervreemding van een deelneming waarop het eerste lid toepassing heeft gevonden
het bedrag dat ingevolge het tweede en het derde lid tot de winst is gerekend nog steeds lager is
dan het afwaarderingsverlies, wordt het verschil tot de winst van het jaar gerekend waarin de vervreemding plaatsvindt. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ingeval een deelneming waarop het eerste lid toepassing heeft gevonden, daalt beneden een vierde gedeelte van het
nominaal gestorte kapitaal in een vennootschap, wordt ontbonden, dan wel op de voet van artikel
15, eerst lid, als dochtermaatschappij deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid.
5. Indien, onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van een lichaam een deelneming behoort
of heeft behoord welke is verkregen van een verbonden lichaam, wordt, in afwijking in zoverre
van de vorige leden, een afwaarderingsverlies met betrekking tot het eerstgenoemde lichaam
voor zover dit is toe te rekenen aan een daling van de waarde in het economische verkeer van die
deelneming, slechts in aanmerking genomen voor zover dit toe te rekenen gedeelte niet uitgaat
boven het afwaarderingsverlies dat met betrekking tot die deelneming in aanmerking is genomen. Voor zover in verband met een afwaarderingsverlies op de in de eerste volzin bedoelde deelneming een bedrag tot de winst is gerekend, wordt bij de belastingplichtige eveneens een overeenkomstig bedrag tot de winst gerekend.
6. Met betrekking tot een deelneming in een rechtspersoon als bedoeld in artikel 5.18, tweede lid
onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 door een bij ministeriële regeling aangewezen
participatiemaatschappij als bedoeld in dat artikel geldt in afwijking van de in het eerste lid genoemde termijn van vijf jaren een termijn van acht jaren. Voorts vinden in dit geval het derde lid
alsmede het vierde lid behoudens ingeval de deelneming wordt ontbonden, geen toepassing. Ingeval een zodanige deelneming waarop het eerste lid toepassing heeft gevonden door de participatiemaatschappij wordt vervreemd aan een verbonden lichaam en het bedrag dat ingevolge het
tweede lid tot de winst is gerekend nog steeds lager is dan het afwaarderingsverlies, zijn ten aanzien van deze deelneming het tweede en het vierde lid voor het verschil van overeenkomstige toepassing bij het verbonden lichaam.’
Juch & Martens 2002, p. 68-71.
Artikel 13a, lid 2, VPB.
Artikelen 12, 13b, 13ba en 13bb VPB. Cornelisse & Bosch 2000. Van der Geld 2002-I, p. 162-167.
Juch & Martens 2002, p. 97-120.
Kamerstukken II 2004/2005, 29 686, nrs. 2, 3, 6, 7 en 8.
Artikel 28 VPB. Besluit beleggingsinstellingen 2001.
Artikel 13, lid 5, VPB.
Dijstelbloem 2002. Van der Geld 2002-I, p. 160-161. Snel 2004-I, p. 39-40.
Artikel 13c VPB:
‘1. Met betrekking tot een deelneming in een lichaam dat een onderneming drijft die voordien
als een buitenlandse onderneming werd gedreven door de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam terwijl op de winst van die buitenlandse onderneming een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is geweest, vindt de deelnemingsvrijstelling geen toepassing op positieve voordelen uit hoofde van die deelneming tot het bedrag van de verliezen uit
die buitenlandse onderneming die in mindering zijn gekomen op in Nederland belastbare winst
gedurende de jaren dat die buitenlandse onderneming werd gedreven door de belastingplichtige
of het met hem verbonden lichaam, voor zover deze verliezen nog niet op de voet van de op grond
van artikel 38, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gestelde regelen zijn verrekend met het positieve buitenlandse onzuivere inkomen van de belastingplichtige of van het
met hem verbonden lichaam.
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2. Ingeval in enig jaar zich een omstandigheid voordoet als aangeduid in de volgende volzin,
wordt de belastingplichtige geacht in dat jaar voor de toepassing van het eerste lid uit de in dat
lid bedoelde deelneming positieve voordelen te hebben genoten tot het bedrag van de in dat lid
bedoelde verliezen, voor zover dat bedrag de eerder op de voet van dat lid in aanmerking genomen positieve voordelen overtreft. Een omstandigheid als bedoeld in de vorige volzin is:
a. de deelneming wordt geheel of voor een deel vervreemd aan een niet in Nederland gevestigd
lichaam;
b. de onderneming of een gedeelte van de onderneming van het lichaam waarin wordt deelgenomen, wordt vervreemd aan een ander lichaam;
c. het aandeel in de winst dat de belastingplichtige uit hoofde van de deelneming toekomt, neemt
af omdat een niet in Nederland gevestigd lichaam een belang bij die winst verwerft of uitbreidt;
d. de deelneming gaat bij de belastingplichtige behoren tot het vermogen van een buitenlandse
onderneming op de winst waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is. De eerste volzin vindt geen toepassing ter zake van een omstandigheid als bedoeld onder a, b of c indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat is vervreemd aan een niet met
hem verbonden lichaam, onderscheidenlijk dat een niet met hem verbonden lichaam een belang
bij de winst heeft verworven.
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing indien de deelneming als dochtermaatschappij deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15, eerste lid. In dat geval
worden de in het tweede lid, eerste volzin, bedoelde voordelen geacht te zijn genoten op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het ten aanzien van die dochtermaatschappijen geldende voegingstijdstip als bedoeld in artikel 15aa, eerste lid, onderdeel b. De eerste volzin is niet van toepassing voorzover op de voet van artikel 15ab positieve voordelen uit hoofde van die deelneming
in aanmerking zijn genomen.’
Van der Geld 2002-I, p. 167-168. Juch & Martens 2002, p. 121-126.
Artikel 13, lid 5, VPB.
Artikelen 13h, 13i, 13j, 13k, 14, 14a en 14b VPB.
Besluit van 18 september 1997, DGO 1997/417. Snel & Lucas Mas 2003, p. 369-370.
Artikel 13, lid 2, VPB. Snel & Lucas Mas 2003, p. 367-370.
Artikel 13, lid 3, VPB:
‘3. Onder een deelneming wordt begrepen:
(...} b. een schuldvordering die bij de schuldenaar in de zin van art. 10 eerste lid, onderdeel d, maar
met uitzondering van de situaties die rechtens dan wel in feite overeenkomen met situaties, bedoeld in het vierde lid, onderdelen a en b, van dat artikel, feitelijk functioneert als eigen vermogen, indien de belastingplichtige een deelneming heeft in de schuldenaar. De eerste volzin, aanhef en onderdeel b, is met betrekking tot een schuldvordering op een niet in Nederland gevestigd
lichaam, slechts van toepassing voorzover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat in het andere land bij de schuldenaar de vergoeding op die schuldvordering bij de belastingheffing over de
winst buiten aanmerking blijft, omdat aldaar de schuld bij de schuldenaar wordt behandeld als
eigen vermogen.’
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C

Spain

C.1

GENERAL

The Basque and Navarra provinces in Spain have their own tax systems instead of the general Spanish tax system.538 These regional tax systems are similar to the general Spanish
system, but may differ as to details. In this annex, only the general Spanish tax system is
addressed.
Spain levies a tax on the profit of companies and other entities (Impuesto sobre Sociedades).
In broad lines, corporations, limited liability companies, general partnerships, limited
partnerships and certain other legal persons and certain other entities are subject to the
Impuesto sobre Sociedades:
1. legal persons, except partnerships on the basis of civil law (sociedades civiles);
2. investment funds and other types of funds;
3. temporary unions of enterprises;
4. certain forms of common ownership of rural property.539
Impuesto sobre Sociedades is due by the entity itself and not by its members (shareholders)
or its managers.540
Under Spanish commercial law, the following categories of companies exist: the Sociedad
Anónima (corporation), the Sociedad de Responsabilidad Limitada (limited liability company),
the Sociedad Colectiva (general partnership), the Sociedad Comanditaria Simple (limited partnership) and the Sociedad Comanditaria por Acciones (limited partnerships on shares). All
these entities have full legal personality. There has been a debate whether or not a Sociedad
Civil has legal personality. It seems that the dominant view is that a Sociedad Civil can have
legal personality, based on the fact that the law541 provides that Sociedades Civiles will not
have legal personality when their agreements are held secret between the partners, and
when each partner contracts in his own name with third parties.542
Only Spanish partnerships on the basis of civil law (Sociedades Civiles) are not subject to Impuesto sobre Sociedades543, since they are classified as entidades en régimen de atribución de rentas. Income derived from the entidades en régimen de atribución de rentas is treated as income
of the members and is taxed in their hands according to the rules applying to them. Foreign partnerships whose legal regime is identical or similar to the Spanish entidades en régimen de atribución de rentas are subject to the same imputation system. As can been seen,
Spanish tax law is not very clear in the determination of which foreign entities should be
classified as entidades en régimen de atribución de rentas. Guidance by the Spanish Directorate
of Taxes in the interpretation of this provision has so far been scarce.544
The European economic interest grouping (Agrupación Europea de Interés Económico), the domestic economic interest grouping (Agrupación de Interés Económico española) and the Unión
Temporal de Empresas historically have benefited from a special tax regime under the Impuesto sobre Sociedades. These entities are considered to be taxpayers for the Impuesto sobre
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Sociedades, since the entity itself calculates its taxable profit and files a tax return, but tax
is paid at the level of its members (the Spanish members, in the case of the Spanish economic interest grouping and of the Unión Temporal de Empresas545); the income of the entity
is allocated to its members in proportion to their participation in the entity and should be
consolidated with the other results of the members.546
There is a long list of exempt entities and of exempt income, which list can be summarized to the effect that governmental, general interest, religious and charitable entities or
activities are generally exempt.547
The general rate of the Impuesto sobre Sociedades is 35%. Special rates exist, varying from 1%
(financial investment institutions) to 40% (energy companies). A special rate of 30% exists
for the profit of small and medium-size enterprises not exceeding 90,151 euros.548 There
is a special regime for certain ‘passive companies’, sociedades patrimoniales.549
Impuesto sobre Sociedades is levied on (adjusted) net income, regardless of its source. Dividends, in particular, are not deductible.550
Individuals are subject to individual income tax (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). In the Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas there is a certain relief for underlying
Impuesto sobre Sociedades if the individuals receive dividends from Spanish companies subject to the ordinary regime. Within certain limits, when receiving dividends from companies resident in Spain, the underlying Impuesto sobre Sociedades may be partially credited
against the Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.551 However, when dividends are received from foreign companies, there is no tax credit for underlying foreign corporate
tax.552 This is most likely in breach of Community law, in any case with regard to dividends from companies within the EU.553
Interest expenses are generally deductible; however, Spain has a thin capitalization rule.
Interest on loans in excess of what is allowed under the thin capitalization rules is nondeductible. Under the thin capitalization rules, interest on loans in excess of three times
the equity of a company is non-deductible. Only loans granted by related parties residing
outside the EU (except for tax havens) are taken into account for the thin capitalization
rules, so the thin capitalization rules have a limited impact. Previously, until 2003, only
loans from Spanish residents were excluded under the thin capitalization rules. However,
following a ruling of the European Court of Justice (‘ECJ’) in the Lankhorst/Hohorst case, this
difference between loans from Spanish residents compared to loans from residents of other EU Member States is a prohibited limitation to the freedom of establishment under the
EC Treaty.554 As Spain wanted to maintain a thin capitalization rule, it had two possibilities: (1) to extend the thin capitalization rules to loans granted by Spanish residents; (2) to
exclude loans from residents of EU Member States from the thin capitalization rules. The
Spanish government decided on the second option.555
In Spain, losses may not be carried back to previous years; losses may only be carried forward (compensación de bases imponibles negativas). Losses may only be carried forward during
a limited period, and losses may only be off set against profits during the following fifteen
years (previously, the period was short: five years until 1999 and seven years until 2001).556
For newly incorporated companies and for losses derived from new motorways and toll
highways and tunnels by companies holding the concession, the fifteen-year period starts
in the first year a profit is made.557 The right to loss carry forward may not be transferred;
only the entity that suffered the loss is entitled to loss carry forward.558 A change of ownership of the company has no influence on the right of a company to loss carry forward.
The same applies to a cessation or change of its business. However, if a controlling interest
is transferred in a company that has not carried on business activities in the six months
prior to the transfer and provided the acquirer has not held a participation of at least 25%
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of the capital prior to the acquisition, part of the losses may not be carried forward. The
amount of losses is reduced by the excess of the capital contributed over the acquisition
price.559
Foreign income earned by a Spanish resident entity is subject to taxation in Spain. However, Spanish corporate income tax law contains two alternative systems for the avoidance of double taxation on foreign income: (1) the exemption method and (2) the tax credit method. If the foreign income is derived through a foreign permanent establishment, a
credit for the underlying tax (deduction de evitar la doble imposición internacional) is given under the Spanish unilateral rules for the avoidance of double taxation. However, generally,
the credit equals the Spanish tax due; i.e. effectively, an exemption is given. The conditions for the exemption are: (a) the income of the permanent establishment must be for
at least 85% considered to be non-passive income, (b) the permanent establishment may
not be located in a tax haven and (c) the income must be subject to a taxation in the source
state that is comparable to the Impuesto sobre Sociedades.560 If these conditions have not
been met, foreign taxation may be credited against Spanish taxation (an ordinary credit).561 Foreign losses may, in general, be deducted from Spanish-source income. If foreign
losses have been deducted, future foreign profits are only exempt insofar as these exceed
the foreign losses. This limitation applies per permanent establishment; neither overall
nor per country.562
Non-resident companies are subject to Spanish tax (Impuesto sobre la Renta de no Residentes)
only on their Spanish-source income. Profits of an enterprise carried out through a permanent establishment in Spain, income from Spanish real property, interest on receivables
on Spanish debtors, dividends from Spanish companies and income from services rendered to Spanish clients are Spanish-source income. The Impuesto sobre la Renta de no Residentes on the last four items is generally levied as a withholding tax on gross income. Interest paid to non-residents that are residents of an EU Member State is exempt from withholding tax, unless the recipient is a tax haven company.563
C.2

TH E S P A N I S H TA X S YS T E M S F O R D O M E S T IC S U B S ID I A R IE S

C.2.1

General system

Spain uses a credit system as the general system for the avoidance of double taxation in
the case of domestic subsidiaries (deducción para evitar la doble imposición interna). If a shareholding of at least 5% is held during at least one year (or, otherwise, the participation is
maintained for the period necessary to complete the year), a full credit for the underlying
Impuesto sobre Sociedades is given. In other cases, a credit is given for half of the underlying
Impuesto sobre Sociedades. However, no credit is given if the subsidiary is an investment institution subject to a beneficial tax regime (see § C.4.4).564
The credit is also given for liquidation payments, withdrawal of shares, repurchase of
shares, mergers and demergers.565
No credit is given to a purchaser in the case of a distribution of reserves that existed at the
time the shares were purchased (‘purchased dividends’) provided that the parent company
registers simultaneously an allowance for the loss in value of the participation. For those
reserves, the sellers receive a credit (see below).566
No credit is given for situations that are considered to be ‘coupon washing’; where the
shares are purchased within two months before the dividend distribution and sold within
two months after the distributions.567
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As of 1996, a credit is given not only in the case of profit distributions, but also for capital
gains. In the case of a capital gain, the credit equals the underlying Impuesto sobre Sociedades
in connection with the increase in the net equity of the company during the period the
selling parent company held its shareholding in the subsidiary, provided those reserves
have effectively been taxed (i.e. that they were not set off with other tax losses). A credit
in the case of a capital gain is given only if the parent company held an interest of at least
5% during at least one year.568
Generally, there is no credit for capital redemption (except insofar as a profit is distributed
at the same time), for dividends distributed by regulated public mortgage market funds
and when the distribution of profits is not included in the taxable income of the recipient.569
C.2.2

Controlled subsidiaries

Spain has a system to allocate results of a domestic subsidiary to a parent company with
a controlling interest (régimen de consolidación fiscal). The system is a tax consolidation system. The system is voluntary, not obligatory.
The régimen de consolidación fiscal may be applied if the following requirements are met:
– the parent (sociedad dominante) must be a Spanish resident entity; permanent establishments of a non-resident entity may also be considered sociedad dominante for the purposes of Spanish tax law, provided the shares of the Spanish subsidiaries are connected
to the Spanish permanent establishment;
– the Spanish resident entity and its subsidiaries must take one of the following corporate forms: a Sociedad Anónima (‘SA’), a Sociedad de Responsabilidad Limitada (‘SL’) or a Sociedad Comanditaria por Acciones;
– the parent must have a direct or indirect shareholding of at least 75% in the subsidiary
(until 2000 the threshold was 90%) as of the first day of the accounting period;
– the 75% participation must be maintained all through the tax year (except when the
subsidiary is liquidated);
– no domestic companies have an interest of 75% or more in the parent or in the nonresident entity to which the permanent establishment belongs;
– the parent company is not allowed to be taxed under the special tax regime for sociedades patrimoniales.
On the other hand, companies in insolvency or bankruptcy, or companies that are subject
to a different corporate income tax rate than that of the parent company may not form
part of the tax group. Exempt entities and entities in a state of insolvency may not be part
of a tax group.570
The application of the tax consolidation regime must be agreed by the General Shareholders Meeting of every company belonging to it in the tax year preceding the tax year in
which the tax regime is to apply.
Although application of the régimen de consolidación fiscal is in principle voluntary571, once
a group has made the option, the following applies:
1. it is obligatory to include all domestic subsidiaries within the group in the tax group572;
2. the regime has to be applied – if parent and subsidiary continue to meet the requirements – during subsequent accounting years and unless companies waive its application (such a waiver must be exercised in the two months from the end of the tax year
in which it was applied).573
Thus, the régimen de consolidación fiscal is not totally voluntary.
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The tax group is terminated when the parent company no longer meets the requirements,
e.g. when another domestic company acquires an interest of at least 75% in the parent
company. However, if a domestic company acquires an interest of at least 75% in the parent company through a qualifying reorganization, a tax group between the new parent
company and the former tax group is formed as of the moment the old tax group is dissolved.574
The book year of the tax group is the same as the book year of the parent company.575
The tax base of the tax group is formed by aggregating all the individual tax bases of each
of the companies belonging to the tax group. However, transactions between the members of the tax group are not taken into account.576 The amount not taken into account is
added back to the taxable result when the amount not taken into account is realized as
the result of a subsequent transaction with a third party. If a company ceases to be part of
a tax group, the amount that was not taken into account in connection with transactions
with that company will be added back to the consolidated taxable base of the year before
such a cessation.577
For relief from double taxation or the application of tax credits and allowances (deducciones
y bonificaciones de la cuota integra) the tax group will generally be treated as a single taxpayer.578 If a Spanish taxpayer adds a capital gain to a reinvestment reserve, any company
within the tax group may make the reinvestment, not only the company that realized the
capital gain. If a capital gain is made on a transaction with the tax group, the capital gain
may not, of course, be added to a reinvestment reserve.579
Losses of companies (compensación de bases imponibles negativas) suffered before the company
joined the tax group may only be carried forward against profits of the tax group to the
extent that the profit can be attributed to the company that suffered the losses.580 Losses
of the tax group may be used by the members of the tax group after termination of the
tax group; the total amount of unused losses at the end of the tax group is divided over
the members on the basis of which member contributed to the formation of the losses.581
There are no specific anti-abuse provisions for the situation in which assets are transferred
from one entity within a tax group to another entity within the tax group followed by a
sale of the latter company. In view of the Spanish treatment of capital gains, there seems
to be little need for such an anti-abuse provision.
Companies that are part of the tax group are jointly and severally liable for tax owed by
the tax group. The parent company is obliged to provide the relevant information to the
tax authorities in its tax return.582
C.3

F O R E IG N S UB S ID I AR IE S

C.3.1

General system

From 1995 to 2001, Spain had, in addition to the traditional credit system, an exemption
system for the avoidance of double taxation on dividends and capital gains from foreign
subsidiaries. The rationale for this system was the desire of the Spanish government to
stimulate foreign investments by Spanish enterprises.583
As of 2001, the main exemption system is as follows.
Foreign dividends received by a Spanish company are exempt from income tax in Spain,
provided the following conditions are met.
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a. It should be mentioned that this requirement is met automatically where the Spanish
company qualifies for the entidad de tenencia de valores extranjeros regime when the acquisition value of the participation exceeds of 6 million euro, even in those cases where
the interest held in the capital stock of the foreign entity is lower than 5%. In addition,
in the case of dividends, such a period of ownership may be completed after the date
on which the dividend distribution takes place.
b. The company distributing the dividend has been subject to a tax of identical or similar
nature to the Impuesto sobre Sociedades in the year in which the distributed profits were
earned. In addition, the company in which the participation is held maynot be resident
in a territory characterized as a tax haven. This condition will be presumed to have
been met if the subsidiary is resident in a country that has concluded a treaty for the
avoidance of double taxation containing an exchange for information clause.
c. The profits distributed by the qualifying subsidiary must derive from business activities outside the Spanish territory.584
This requirement will met if at least 85% of the company’s gross income in the year in
which the distributed profits are obtained derives from income obtained outside of the
Spanish territory that is not classified as passive for Spanish purposes.
Likewise, the Spanish company will not include in its tax base any capital gain on the
transfer of holdings in foreign companies for which the above requirements have been
fulfilled.
To qualify for the exemption, the requirements related to the foreign activity of the subsidiary and to the taxation of its profits must have been met for the entire period during
which the relevant ownership interest has been held.
The significant participation criteria and the one-year holding period must be met on the
date when the transfer takes place.
Gains from the total or partial liquidation of the foreign subsidiary qualify for this exemption as well.
Spanish tax law does not expressly provide that losses on transfers of holdings in foreign
companies are tax deductible. However, in a non-binding ruling under the old legislation,
the Directorate-General of Taxes (Dirección General de Tributos) acknowledged that such losses were indeed deductible.585 It seems that these criteria also apply under the new legislation.
A capital gain is not exempt if the subsidiary is sold to a person resident in a tax haven.
On the other hand, where the no resident entity holds, directly or indirectly, participations in companies resident in Spain or assets located in the Spanish territory, and such
‘Spanish assets’ represent more than 15% of the market value of the assets, the exemption
will be limited to the part of the gain that corresponds to the net increase of the undistributed earnings generated by the company in which the participation was held during the
period in which the participation was held.
A parent company qualifies as entidad de tenencia de valores extranjeros if its bylaws establish
that one of the corporate purposes of the company is the holding of foreign subsidiaries.586
Requirement 4 will be addressed in § C.3.2.
A decrease in value of a foreign subsidiary may be deducted by way of depreciation (see
above); capital losses are deductible. Capital gains are exempt; however, if a loss has been
deducted, a later capital gain is only exempt insofar as it exceeds the previously deducted
loss.587
If the above-mentioned criteria are not met, Spain generally gives an ordinary credit. No
credit is given if an interest below 5% is held. The tax borne by the subsidiary and two tiers
below may be credited; tax borne by subsidiaries lower in the chain may not.588
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C.3.2

Tax haven subsidiaries

Spain has defined tax havens by means of a list of 45 jurisdictions, including EU Member
States Cyprus and Malta, and two entities (the Luxembourg 1929 holding and the Luxembourg milliardaire holding).589 Any entity resident in one of the 45 tax haven countries is
a tax haven entity, regardless of its effective tax position and the nature of its activities.
Under Spanish law, a tax haven jurisdiction will automatically be excluded from the list,
provided it concludes a treaty with Spain containing an exchange of information clause.
Spain has several ‘anti-tax haven measures’.
First of all, the exemption for income from foreign subsidiaries (see § C.3.1) does not apply
to subsidiaries that are a tax haven entity.
Secondly, Spain has controlled foreign company (‘CFC’) legislation (transparencia fiscal internacional). Passive income of foreign subsidiaries is attributed to the Spanish shareholder if
certain conditions are met.
The first condition is that the Spanish shareholder, alone or together with related parties,
has a controlling interest in the subsidiary.
Secondly, the subsidiary must earn passive income. As explained further below, in practice passive income is interest, royalties, rent, dividends and similar items, derived in the
Spanish territory. This means that the Spanish CFC legislation focuses on countering erosion of the Spanish tax base. Erosion of foreign tax bases is not really countered.
Thirdly, the subsidiary is subject to an effective taxation that is less than 3/4 of the Spanish
taxation that would be due if the subsidiary had been a Spanish resident.
A tax haven entity is deemed to meet the last two requirements, unless the contrary is
proven.
As of 2004, the Spanish transparancia fiscal internacional regime does not apply to a subsidiary residing within the European Union.590
The Spanish parent company may credit underlying foreign corporate income tax. When
the subsidiary distributes a dividend out of CFC income already taxed in the hands of the
parent company, the dividend is tax exempt.591
Spain uses a transactional approach and not an entity approach. Only the positive income
from each of the following sources, called passive income, will be included in the taxable
income of the Spanish shareholder.
(1) Ownership of real estate or real property rights over such real estate, unless they are
used for an enterprise or the real estate is used by a non-resident entities belonging to
the same group of companies as the owner.
(2) Dividends and other profit distributions deriving from the participation in non-resident entities as well as financial income. Positive income from the following financial
assets will be understood not to be included:
(a) financial assets held in order to comply with legal or statutory obligations originating
from the carrying on of business activities;
(b) financial assets that incorporate credit rights originating from contractual relationships established as a consequence of the carrying on of business activities;
(c) financial assets held as a result of carrying on activities as an intermediary in official
stock markets;
(d) financial assets held by credit and insurance entities as a consequence of carrying on
their activities.
(3) Credit, financial, insurance and service activities, except those directly related to export activities, performed, directly or indirectly, with related persons or entities resident in the Spanish territory, insofar as they are tax-deductible expenses in such resident entities.
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(4) Transfers of the goods and rights to which letters (a) and (b) refer, when capital gains
and losses are realized.
The positive income will not be imputed to the Spanish shareholder when more than
50% of the profit of the non-resident entity is derived from the credit, financial, insurance or service-provision activities, except those directly related to export activities,
carried on by the non-resident entity with unrelated persons or entities.
The income provided for under (1), (2) and (4), obtained by the non-resident entity, will
not be included in the taxable base of the Spanish shareholder to the extent it arises
or is derived from entities in which an interest of more than 5% is held, when the following requirements are met:
(a) the non-resident entity supervises and manages the holdings, through the corresponding organization of human and material resources;
(b) at least 85% of the profits of the entities from which the income is obtained arise from
business activities.
Also, income provided for under (1), (2) and (4) above will not be included in the taxable
base of the Spanish shareholder when the sum of the amounts of such income is less than
15% of the taxable base or 4% of the total income of the non-resident entity. These limits
may refer to the income or revenues obtained by the totality of the entities that are not
resident in the Spanish territory and which belong to a group of companies as defined in
Article 42 of the Código de Comercio.592
Related persons and entities, relevant for purposes of the controlling interest requirement, are:
a. company and its shareholders;
b. company and its directors or administrators;
c. company and the spouses, ascendants or descendants of its shareholders, directors or
administrators;
d. two companies that meet the conditions for belonging to the same group of companies, as provided in Article 42 of the Código de Comercio, without the applicability of the
exclusion clauses provided for n Article 43 of the Código de Comercio;
e. company and the shareholders of another company when both companies belong to
the same group of companies, as provided for in Article 42 of the Código de Comercio,
without the applicability of the exclusion clauses provided for in Article 43 of the Código de Comercio;
f. company and the directors or administrators of another company when both companies belong to the same group of companies, as provided for in Article 42 of the Código
de Comercio, without the applicability of the exclusion clauses provided for in Article 43
of the Código de Comercio;
g. company and the spouses, ascendants or descendants of the shareholders or directors
of another company when both companies belong to the same group of companies, as
provided for in Article 42 of the Código de Comercio, without the applicability of the exclusion clauses provided for in Article 43 of the Código de Comercio;
h. company and another company in which the first company is participating for, at least,
25% of its capital;
i. two companies where the same shareholders or their spouses, ascendants or descendants hold, directly or indirectly, an interest of, at least, 25% of their capital;
j. company that is resident in the Spanish territory along with its foreign permanent establishments;
k. non-resident company and its permanent establishments located in the Spanish territory;
l. two entities that belong to a group that is taxed under the co-operative group regime;
m. two companies, when one of them has the power to decide over the other.593
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C.4

M I S C EL L A N E O U S I S S UE S

C.4.1

Expenses related to the holding of subsidiaries

There is no specific limitation regarding the deduction of expenses in relation to the holding of subsidiaries. Before 1995, the credit for underlying tax given under the old law was
determined on the basis of the gross dividend less certain attributable expenses.594
Spain has thin capitalization rules. Interest on loans in excess of what is allowed under
the thin capitalization rules is non-deductible. Under the thin capitalization rules interest
on loans in excess of three times the equity of a company is non-deductible. Only loans
granted by related parties residing outside the EU are taken into account for the thin capitalization rules so the rules have a limited impact.595
C.4.2

Losses incurred by subsidiaries

Losses incurred by subsidiaries may be deducted by the parent company in two ways:
(a)via the régimen de los grupos de sociedades (see C.2.2);
(b)via a tax-deductible depreciation of the shares.
The first possibility exists only for domestic subsidiaries in which an interest of at least
70% is held. The second option exists for all shareholdings.
C.4.3

Funding of subsidiaries

No specific anti-abuse rules exist regarding the funding of subsidiaries, other than the
thin capitalization rules, as mentioned in § C.4.1.
C.4.4

Financial investment institutions

In Spain various beneficial regimes for investment institutions exist:
– a regime for venture capital investors (sociedades de capital riesgo/fondos de capital riesgo);
– a regime for collective investment institutions (sociedades de inversión mobiliaria/fondos de
inversión mobiliaria);
– a regime for real estate investment funds (sociedades de inversión inmobiliaria/fondos de inversin inmobiliaria).
In order to qualify for such a regime, various requirements have to be met, regarding the
shareholders’ base/quotation on a stock exchange, type of investment activities/asset mix
and being subject to supervision of the central bank etc. For real estate investment funds
an important condition is that at least 50% of the assets must consist of houses; this may
explain why there are no major (quoted) real estate investment funds that use the special
regime).596
The investment institutions remain subject to Impuesto sobre Sociedades; however, at a low
rate (1% for venture capital investors and collective investment institutions; and 7% for real estate investment funds).597
Domestic shareholders, both corporate and individual, of collective investment institutions are subject to tax on dividends and capital gains, without credit for the underlying
Impuesto sobre Sociedades.598 Foreign shareholders are generally subject to a withholding tax
for dividends and not to taxation on capital gains.
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C.4.5

Shift from one system to another

There is no general regulation in Spain if a shift is made from one system to the other. The
general rule is that at the moment an item of income is earned one should look at whether
or not the requirements of a specific regime are met. Certain specific rules apply for specific situations:
– start and end of the régimen de consolidación fiscal (tax consolidation) (see C.2.2);
– acquisition of shareholdings in foreign subsidiaries qualifying for the exemption method (see C.3.1).
C.4.6

D IF F ER E N C E S I N C L A S S IF IC A T IO N

In Spain, the classification of a foreign entity is done on basis of a comparison with types
of domestic entities. On the basis of the characteristics of the applicable foreign laws and
the entity’s bylaws and other documents, it is determined whether a foreign entity should
be treated as a corporate taxpayer or a look-through entity. The classification for tax purposes in the country of residence of the foreign entity is of no relevance.599
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583 Point 2 of the Exposición de motivos for Ley 43/1994 De Impuesto sobre Sociedades of 27 December 1994:
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D

United States of America

D.1

GENERAL

The United States of America (‘US’) is a federal nation. Both the federation and the states
levy tax. Only federal taxation is addressed in this annex.
The US levies a tax on the profit of companies and other entities (corporate income tax).
Corporations, associations, joint-stock companies and insurance companies are subject to
corporate income tax.600
Corporate income tax is due by the entity itself and not by its members (shareholders) or its
managers.601
In the US, corporate law is a state matter and not a federal matter; each state thus has its
own legislation. To put it briefly, the concept of ‘legal personality’ is not known as such
in the US. However, various types of entities may hold title to property themselves; certain
others may not. Also, various entities may sue or be sued in their own name; certain others may not. And, various types of entities may be a taxpayer, although some may not. Altogether, various types of entities have the same features as those derived from the concept of legal personality.602
Under state law, corporations, associations, partnerships and specific types of entities can
usually be distinguished. Partnerships may be general partnerships, or limited partners
(‘LP’) or limited liability partnerships. Several states also have the hybrid concept of limited liability company (‘LLC’). An LLC is a mixture between a corporation and a partnership.
One could describe it as a limited partnership without general partners and managed by
a management body.603
In the US, the concept of ‘trust’ exists, a concept not found under the laws of Germany,
the Netherlands or Spain. A trust can be described as assets held by a person as administrator and nominee for the benefit of others or for a special purpose. Trusts may serve as
pension funds, investment funds, charities, or as estates under supervision. A trust is perhaps not a real entity, but it has many similarities to an entity. A trust is treated as a corporation if it has associates and the objective of carrying on a business and dividing the
gains from that business.604
Probably, given the fact that corporate law is state law, the federal corporate income tax legislation does not really work with lists of specific domestic entities, but with criteria to
determine whether an entity is a corporate taxpayer (i.e. whether an entity is a corporation for corporate income tax purposes). A corporation for corporate income tax purposes is defined as an entity not classified as a trust that is (1) incorporated under federal or state statutes, or (2) an insurance company, or (3) certain other specified entities, or (4) an uncorporated entity that elects to be classified as a corporation for federal tax purposes. This
election is generally referred to as the ‘check-the-box’ election. Traditionally, a corpora-
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tion was defined as an entity carrying on a business with the aim to divide the proceeds
under its members and having at least three of the following characteristics: (1) continuity
of life, (2) centralization of management, (3) limited liability, and (4) free transferability of
interest.605
Corporations held by a small group of individuals may be treated as tax-transparent entities. Their income is attributed to their shareholders. These corporations are referred to
as ‘S-corporations’ or ‘S-corps’. One could view the S-corp regime as a corporate tax regime
that takes into account the taxation of its shareholders; i.e. as a regime trying to eliminate
economic double taxation within the corporate tax system (see § 2.2.2). In order to be
treated as an S-corp, a corporation must meet four conditions: (1) it must elect to be treated as an S-corp, (2) it may not have more than 75 shareholders, (3) none of its shareholders
may be a corporation or a non-resident and (4) it may only have one single class of stock.606
The corporate income tax has a complex rate structure; applicable rates vary from 15% to
35%. In brief, the general average rate is around 35%.
General rate system

General rate system

Taxable income (USD)

Rate on this part

0-50,000

15%

50,000-75,000

25%

75,000-10,000,000

34%

10,000,000-8

35%.

The benefit of the lower brackets is recaptured in the case of corporations earning more
than USD 100,000 per year.
In addition to the above rate system, there is an ‘alternative minimum tax’ of 20% on the
corporation’s regular taxable income adjusted by adding back certain ‘items of preference’, such as tax-exempt interest and accelerated depreciation. Furthermore, a special
tax is due on ‘excessive retained earnings’ he accumulated earnings tax. The rate of this
tax is 15%. The aim of this tax is to discourage corporations from retaining earnings instead of distributing dividends in order to prevent individual shareholders from having to
pay tax on dividends. Specific rates may apply in specific situations.607
Corporate income tax is levied on (adjusted) net income, regardless of its source. Dividends
are, in particular, not deductible (except for regulated investment companies and real estate investment trusts, see § D.4.4).608
Individuals are subject to personal income tax. Dividends from shares in corporations are included in the taxable base. Generally, no credit for underlying corporate income tax is available, but as of 2002 reduced rates (5%/15%) may apply. An exception is the distribution of
proceeds from capital gains by regulated investment companies. Gains are generally included in the taxable base for personal income tax.609
Interest expenses are generally deductible. There is a specific statutory limitation regarding interest deductions.
An important restriction for corporations is a limitation on the deduction of interest on
‘corporate acquisition indebtedness’. Save for a small threshold, interest on such corporate
acquisition indebtedness is not deductible. An indebtedness is, in brief, a corporate acquisition
indebtedness if it meets the following requirements:
(1) it is connected with the acquisition of shares or a business;
(2) the debt is subordinated;
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(3) it is convertible; and
(4) the corporation is deemed to be funded with excess debt (based on either 2:1 debt-toequity ratio or the 3:1 ratio of project-earnings to interest expenses).610
Another limitation is that the law leaves the possibility open that a debt instrument is recharacterized as an equity instrument for corporate income tax purposes.611
Losses may be carried back to the last two previous years. The two-year period was five
years in 2001 and 2002. Losses may be carried forward for the next twenty years. If a
change in ownership of 50% or more occurs during a three-year period, the amount of ‘old’
losses that may be carried forward is limited.612
Foreign income earned by a US resident is subject to taxation in the US; foreign losses are
deductible. Generally, an ordinary credit (limited credit) is given for underlying tax.613
Non-resident companies are subject to US corporate income tax on their US-source income.
The US-source income can be divided into income that is effectively connected with the
conduct of a trade or business in the US and non-business income. The concept of the conduct of a trade or business in the US is fairly similar to, but not the same as, the generally
used concept of carrying on an enterprise through a permanent establishment. The previously mentioned business income of a non-resident is taxed in a way similar to the taxation of business income of resident corporations. Non-business income, including dividends, royalties, rents and other US-source income is generally subject to withholding tax
at a rate of 30%. Certain exemptions apply, including an exemption for public bonds issued after 1984 if certain conditions are met. Also, if a US branch of a non-resident corporation transfers profit reserves to its head office, the same withholding tax rate applies.
However, most tax treaties concluded by the US prescribe withholding taxes at reduced
rates or exemptions.614
D.2

TH E U S S YS T EM S FO R D O M E S T IC S UB S ID I AR IE S

D.2.1

General system

The general system for domestic subsidiaries is the exemption system. An exemption is
given for dividends only.
1. Dividends from subsidiaries that are part of a group are generally fully exempt.
2. Dividends received by a small business investment company are fully exempt.
3. Dividends are 80% exempt if the parent has an interest of 20% (both in the value and in
the voting rights).
4. In other situations, dividends are 70% exempt.
Regarding the exemption mentioned under 1 above, the following conditions apply.
5. A group generally exists if the parent holds an interest of at least 80% (both in the value
and in the voting rights).
6. The dividend must be distributed from profits earned during the period the parent and
the subsidiary are part of the same group.
The exemption is given by way of allowing a deduction from taxable income, known as
the dividends received deduction. If a life insurance company is part of the group, different requirements apply. Dividends distributed by real estate investment trusts and by public utility corporations on preferred stock are not eligible for exemptions. Special rules apply to dividends distributed by regulated investment companies.615
D.2.2

Controlled subsidiaries

The US has a system for allocating results of a domestic subsidiary to a parent company
with a controlling interest (tax group/consolidated return). The system is a fiscal consolidation system. The system is voluntary, not obligatory.
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A consolidated return may be filed if the following requirements are met:
– the parent and the subsidiary must be an ‘includible’ corporation; includible corporations are corporate taxpayers other than foreign corporate taxpayers (save that certain
foreign taxpayers may elect to be treated as US taxpayer) and corporate taxpayers subject to a special regime (e.g. insurance companies or real estate investment companies);
– the parent must hold an interest of at least 80% (both in the value and in the voting
rights);
– the interest in the subsidiary must be held directly by the parent or indirectly via other
subsidiaries that are part of the tax group; shares held via a partnership are not taken
into account; and
– an election is made.616
The application of the tax consolidation regime must be agreed by the General Shareholders Meeting of every company belonging to the group in the tax year precedent to the tax
year in which the tax regime should apply.
Although application of a tax group is, in principle, voluntary, once a group has made the
election, the following applies:
(1) it is obligatory to include all domestic corporations of the same group within the group
in the tax group;
(2) the regime has to be applied – if parent and subsidiary continue to meet the requirements – until the moment the US tax authorities (the Internal Revenue Service) allow
discontinuation.617
Thus, the tax group is not totally voluntary.
The tax group is terminated when the parent company no longer meets the requirements;
a subsidiary is expelled if the 80% threshold is no longer met.618
The book year of the tax group is the same as the book year of the parent company.
The tax base of the tax group is the consolidated result, and transactions between the members of the tax group are eliminated. However, for certain purposes the results per corporation have to be administered separately.619
For relief from double taxation or the application of tax credits and allowances, the tax
group is generally treated as a single entity, i.e. the consolidated result is taken into account. However, the amount of foreign tax credit is calculated on the basis of the consolidated foreign result of the tax group reduced by intra-group expenses (especially interest
expenses) that were incurred by members of the tax group in relation to foreign income
and that are eliminated in the calculation of the consolidated result.620
A special anti-abuse regime applies to foreign taxpayers that have elected to be treated as
US taxpayers and that are included in a tax group. These ‘dual consolidated loss rules’ aim
at preventing a double deduction (both in the US and a foreign country) of expenses. The
background is that such a dual resident company may be part of a group regime in both
the US and a foreign country. If such a dual resident company is a leveraged holding company, its own taxable result consists primarily of interest expenses. Through inclusion in
fiscal consolidation in two countries, these expenses could then – if no anti-abuse provision were to exist – be deducted from income in two countries. In essence, the dual consolidated loss rules allow a tax group to deduct a loss from such a dual resident company
only from the profits of that company and not from the results of other members of the
tax group.621
Unless losses are subject to limitation under another regime, losses of a company that
were suffered before it entered the tax group may be off set only against profits of the
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member of the tax group that suffered the preconsolidation losses. The same applies to unrealized preconsolidation losses that are realized within five years after consolidation. If
a company is expelled from the tax group, it may set off its losses (insofar not set off within
the tax group) against it profits after deconsolidation.622
There are specific provisions for the situation in which assets are transferred from one entity within a tax group to another entity within the tax group. In essence, when two members of a tax group make a result on a transaction (transfer of assets) between them, the tax
group reports no result in its consolidated return (the transaction is treated as a transaction between two divisions of a single entity). If, later on, one or both of the members
leaves the tax group, the result of this transaction has to be reported as taxable income by
the tax group. The result reported is limited to the result that would have been reported
as if the tax group had sold the asset to third party at that moment.623
Companies that are part of the tax group are jointly and severally liable for tax due by the
tax group. The parent company is obliged to provide the relevant information to the tax
authorities in its tax return.624
D.3

F O R E IG N S UB S ID I AR IE S

D.3.1

General system

The US uses a credit system as the general system for foreign subsidiaries. The credit is
given as an ordinary credit. In order to be entitled to such a credit, the US parent must
hold at least 10% of the voting stock of a foreign subsidiary. The credit is limited to corporate tax paid by the subsidiary, its subsidiaries and the subsidiaries thereof (generally
three tiers, in certain instances six tiers), provided that the indirect interest of the US parent in the second and third-tier subsidiary is at least 5% and the first/second-tier subsidiary
has an interest in the second/third-tier subsidiary of at least 10%.625
A credit system is also used for subsidiaries in ‘US possessions’ (e.g. Puerto Rico).626
Within certain limits, the exemption for dividends from domestic subsidiaries (see
§ D.2.1) applies also to dividends from foreign subsidiaries if distributed out of income
that was taxed n the US.627
The American Jobs Creation Act of 2004 provides for an exemption of 85% of dividends
from foreign subsidiaries distributed to US parent companies during the first taxable year
after the enactment of the bill or the last taxable year before the enactment of the bill.
The background of the American Jobs Creation Act of 2004 seems to be that the US government realized that the credit system – except insofar the US CFC legislation applied
(see § D.3.2) – encouraged a situation in which earnings of foreign subsidiaries were not
distributed to the US parent companies but were reinvested outside the US. Under the
credit system, a distribution of earnings to the US parent could lead to additional US taxation (assuming the effective foreign tax rate is less than the US rate), whilst a reinvestment outside the US leads to a deferral of such taxation. As US corporations generally also
have to distribute dividends to their shareholders, the cash from such distributions had
to be generated mainly by US businesses and their subsidiaries. The net effect is distortion
of investment allocation, thus reducing the amounts invested by US corporations within
the US. An objective of the American Jobs Creation Act of 2004 was to enhance investment
in the US in order to accelerate the sluggish economic growth.628
The above-mentioned exemption under the American Jobs Creation Act of 2004 is subject
to the following restrictions.
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1. The exemption applies only to the foreign dividends exceeding the taxpayer’s average
foreign dividends during a specified reference period.
2. The exemption does not apply to ‘Sub-part F income’ (income from tax haven subsidiaries as described in § D.3.2).
3. The amount of foreign dividends eligible for the 85% exemption is capped at the greater of $ 500 million and the amount considered to be the amount of retained earnings
permanently invested outside the US.
4. The amount of the foreign dividends must be used in a domestic reinvestment plan.
5. No foreign tax credit is given for these dividends (not for the 15% part that is taxed,
either).629
Prior to 2000, a partial exemption applied to dividends distributed by what is known as a
‘foreign sales corporation’ out of qualifying foreign export receipts. The aim of the regime
was to encourage exports. This regime was considered by the World Trade Organization
to be a prohibited export subsidy and was repealed. However, in its place a similar regime,
the ‘extra territorial income regime’ was introduced. This regime was also criticized as being
a prohibited export subsidy. The American Jobs Creation Act of 2004 repealed this extra
territorial income regime as well.630
D.3.2

Tax haven subsidiaries

The US has two measures that affect the use of tax haven subsidiaries.
First of all, the general system applicable to foreign subsidiaries is a credit system. If there
is no or little underlying corporate tax, the amount that may be credited against US corporate income tax is also minimal.
Secondly, the US applies an imputation system to passive income earned by foreign subsidiaries of US parent companies. In the US, this regime is often referred to as ‘Subpart F’.
The US was present at the dawn of applying the imputation method to passive income
earned through foreign subsidiaries; Subpart F is included in the US tax legislation from
the early 1960s, more than a decade earlier than the comparable regimes in Germany, the
Netherlands and Spain. This long tradition explains the complexity and detail of the current legislation.631
Passive income from a controlled foreign corporation has to be included pro rata in the
taxable profit of the US parent company. The US approach is a transaction approach
whereby the passive income of a foreign subsidiary has to be imputed, but the other income does not. This passive income is grossed up with underlying taxes paid and an ordinary credit is given for these underlying taxes. Very detailed rules exist as to how to determine what passive income is and how to calculate the amount thereof and the underlying
taxes. In practice, interest income, dividends, rents, insurance premiums, capital gains
and royalties may constitute passive income. Income received by a foreign subsidiary from
an affiliated company residing within the same country is not usually considered to be
passive income.632
Only the passive income of controlled foreign corporations has to be imputed. A foreign
corporation is a controlled foreign corporation if either more than 50% of the voting rights
or 50% of the stock value is held by US residents, each of whom has an interest of at least
10% by vote; i.e. if one or more US residents together hold an interest of at least 50% in the
aggregate and of more than 10% by vote each.633
Although the Subpart F rules may look grim, in practice the effect can be generally limited
to passive income derived within the US. The US rules for the classification of foreign en-
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tities (see § D.4.6) generally allow a partnership or disregarded entity classification (taxtransparent); the result is that passive income from one foreign entity to another is not
seen as passive income but as a payment from one division of a foreign corporation to another that does not lead to the recognition of income. Also, the exclusion of income from
an affiliate in the same country helps to reduce the impact of Subpart F.
Experience teaches us that the administrative burden resulting from the US credit system
and Subpart F is high. One could question whether the administrative burden is justified
by the actual effects of both rules.
D.4

M I S C EL L A N E O U S I S S UE S

D.4.1

Expenses related to the holding of subsidiaries

The amount of the exemption for dividends from domestic subsidiaries (§ D.2.1) may be
reduced is the acquisition of the shares is considered to be debt-funded. Basically, the
amount of the exemption is pro rata reduced by the average indebtedness percentage. The
foregoing does not apply if either the parent company has an interest of at least 50% on
the date of the dividend distribution or held an interest of at least 20% during at least five
years on the date of the dividend distribution (see also § D.4.3).634
An ordinary credit is given in the case of dividends from foreign subsidiaries (see § D.3.1).
The credit is a maximum of: (foreign dividend/total income)*US taxation (before credit) on
total income. Expenses in relation to foreign subsidiaries are deductible. Expenses incurred in relation to foreign subsidiaries do not reduce the numerator in the above-mentioned formula.
D.4.2

Losses incurred by subsidiaries

Losses incurred by subsidiaries are in many cases deductible:
– losses of controlled domestic subsidiaries may be deducted directly from the result of
the parent company in a tax group (see § D.2.2);
– losses from other subsidiaries may be deducted by way of a capital loss upon a sale
(both the general systems for domestic subsidiaries and foreign subsidiaries apply only
to dividends, not to sales; see § D.2.1 and § D.3.1).
D.4.3

Funding of subsidiaries

There are specific rules regarding the funding of subsidiaries.
The 70%/80% exemption for dividends from domestic subsidiaries is reduced for dividends
on debt-financed shareholdings if the parent company has an interest of, in brief, less
than 50%. In essence, the exemption is not given on the dividends that come from the part
of the shareholding that is deemed to be debt-financed (based on average indebtedness).
This reduction of the exemption is, in fact, a limitation in deduction interest expenses.
The previous rule does not apply to dividends qualifying for the full exemption.635
Also, there is the limitation of the deduction of interest on corporate acquisition indebtedness
(see § D.1).636
D.4.4

Financial investment institutions

One can distinguish four different types of privileged financial investment institutions in
the US: (1) regulated investment companies; (2) real estate investment funds; and (3) real
estate mortgage investment conduits.
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Regulated investment companies are generally investment funds subject to regulatory supervision that invest in securities and other liquid assets and that have a widely spread
shareholders’ base. A US regulated investment company must pay out 90% of its taxable
income annually as a dividend.
Regulated investment companies benefit from a dividends paid deduction so that most, if
not all, of a REIT's income is taxed only at the shareholder level. A regulated investment
company pays corporate income tax to the extent it retains income. The tax treatment of US
regulated investment companies is thus a dividend deduction system as described in
§ 5.8.637
Dividends from the above-mentioned US regulated investment companies generally do
not qualify for the application of the domestic exemption system (§ D.2.1); a corporate
shareholder pays corporate income tax on the dividends it receives. However, certain special
rules apply regarding distributions made out of dividend income and capital gains from
the regulated investment company.638
A special regime applies to real estate investment funds, often referred to as Real Estate
Investment Trusts or REITs. REITs may take the form of a trust, but can also have the form
of a corporation, so the popular name ‘REIT’ seems somewhat misleading. US REITs must
comply with a number of requirements related to their operations and distributions, and
must meet detailed information reporting requirements. The most important requirements are:
(1) US REITs must pay at least 90% of their taxable income to shareholders;
(2) most of a REIT's assets must be real estate-related (including investments in mortgage
loans);
(3) US REITs must derive most of their income from real estate held for the long term; and
(4) US REITs must be widely held.
REITs benefit from a dividends paid deduction so that most, if not all, of a REIT’s income
is taxed only at the shareholder level. A REIT pays corporate income tax to the extent it retains income. The tax treatment of US REITs is thus a dividend deduction system, as described in § 5.8.639
Dividends from the above-mentioned US REITs do not qualify for the application of the
domestic exemption system (§ D.2.1); a corporate shareholder pays corporate income tax on
the dividends it receives.640
A real estate mortgage investment conduit is an entity subject to regulatory supervision
with a widely spread participants’ base and which invests in mortgage loans. A qualifying
real estate mortgage investment conduit is treated as a tax transparent entity; its results
are taxable in the hands of its participants.641
There are no special rules applying to dividends from foreign investment institutions. In
view of the US credit system as the general system for dividends from foreign subsidiaries
(see § D.3.1) and the CFC rules applicable to tax haven subsidiaries (Subpart F rules, see
§ D.3.2), there seems not to be much need for such special rules.
D.4.5

Shift from one system to another

There are no general rules for shifting from one system to another. However, for specific
situations, specific rules apply.
Unless a consolidated return is filed (see § D.2.2), dividends from domestic subsidiaries are
only eligible for the full exemption if the dividends are distributed out of profits accrued
during the period that the requirements for the full exemption were met and the requirements are met when the dividend is distributed (see § D.2.1).
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Certain rules apply to subsidiaries that are part of a tax group, including a limitation on
the set-off of unrealized preconsolidation losses realized within five years after consolidation, and to subsidiaries expelled from a tax group, including the recognition of results of
intra-group sales (see § D.2.2).
D.4.6

Differences in classification

After a long tradition of detailed rules, the US adopted a simple system for the classification of foreign entities. Except for the entities on the list of per se corporations – which
are always classified as corporations for US corporate income tax purposes – a choice may be
made for foreign entities to be classified either as a corporation or as a partnership or disregarded entity for US tax purposes, the ‘check the box’ election. The list of per se corporations is relatively short: for the Germany only the Aktiengesellschaft is on the list, for the
Netherlands, the naamloze vennootschap and for Spain the sociedad anónima.642
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corporation”) pursuant to a plan under which at least two-thirds (in value) of all the assets (excluding money) used in trades and businesses carried on by such corporation are acquired, (2) such
obligation is either (A) subordinated to the claims of trade creditors of the issuing corporation
generally, or (B) expressly subordinated in right of payment to the payment of any substantial
amount of unsecured indebtedness, whether outstanding or subsequently issued, of the issuing
corporation, (3) the bond or other evidence of indebtedness is either (A) convertible directly or
indirectly into stock of the issuing corporation, or (B) part of an investment unit or other arrangement which includes, in addition to such bond or other evidence of indebtedness, an option to
acquire, directly or indirectly, stock in the issuing corporation, and (4) as of a day determined under subsection (c)(1), either (A) the ratio of debt to equity (as defined in subsection (c)(2)) of the
issuing corporation exceeds 2 to 1, or (B) the projected earnings as defined in subsection (c)(3)) do
not exceed 3 times the annual interest to be paid or incurred (determined under subsection (c)(4))
(c) Rules for application of subsection (b)(4) For purposes of subsection (b)(4)
(1) Time of determination
Determinations are to be made as of the last day of any taxable year of the issuing corporation in
which it issues any obligation to provide consideration for an acquisition described in subsection
(b)(1) of stock in, or assets of, the acquired corporation
(2) Ratio of debt to equity
The term “ratio of debt to equity” means the ratio which the total indebtedness of the issuing corporation bears to the sum of its money and all its other assets (in an amount equal to their adjusted basis for determining gain) less such total indebtedness.
(3) Projected earnings
(A) The term “projected earnings” means the “average annual earnings” (as defined in subparagraph (B)) of (i) the issuing corporation only, if clause (ii) does not apply, or (ii) both the issuing
corporation and the acquired corporation, in any case where the issuing corporation has acquired
control (as defined in section 368(c)), or has acquired substantially all of the properties, of the acquired corporation.(B) The average annual earnings referred to in subparagraph (A) is, for any corporation, the amount of its earnings and profits for any year period ending with the last day of a
taxable year of the issuing corporation described in paragraph (1), computed without reduction
for (i) interest paid or incurred, (ii) depreciation or amortization allowed under this chapter, (iii)
liability for tax under this chapter, and (iv) distributions to which section 301(c)(1) applies (other
than such distributions from the acquired to the issuing corporation), and reduced to an annual
average for such 3-year period pursuant to regulations prescribed by the Secretary. Such regulations shall include rules for cases where any corporation was not in existence for all of such 3-year
period or such period includes only a portion of a taxable year of any corporation.
(4) Annual interest to be paid or incurred
The term “annual interest to be paid or incurred” means (A) if subparagraph (B) does not apply,
the annual interest to be paid or incurred by the issuing corporation only, determined by reference to its total indebtedness outstanding, or (B) if projected earnings are determined under
clause (ii) of paragraph (3)(A), the annual interest to be paid or incurred by both the issuing corporation and the acquired corporation, determined by reference to their combined total indebtedness outstanding.
(5) Special rules for banks and lending or finance companies
With respect to any corporation which is a bank (as defined in section 581) or is primarily engaged
in a lending or finance business (A) in determining under paragraph (2) the ratio of debt to equity
of such corporation (or of the affiliated group of which such corporation is a member), the total
indebtedness of such corporation (and the assets of such corporation) shall be reduced by an
amount equal to the total indebtedness owed to such corporation which arises out of the banking
business of such corporation, or out of the lending or finance business of such corporation, as the
case may be; (B) in determining under paragraph (4) the annual interest to be paid or incurred by
such corporation (or by the issuing and acquired corporations referred to in paragraph (4)(B) or by
the affiliated group of which such corporation is a member) the amount of such interest (determined without regard to this paragraph) shall be reduced by an amount which bears the same
ratio to the amount of such interest as the amount of the reduction for the taxable year under
subparagraph (A) bears to the total indebtedness of such corporation; and (C) in determining under paragraph (3)(B) the average annual earnings, the amount of the earnings and profits for the
3-year period shall be reduced by the sum of the reductions under subparagraph (B) for such period. For purposes of this paragraph, the term “lending or finance business” means a business of
making loans or purchasing or discounting accounts receivable, notes, or instalment obligations.
(d) Taxable years to which applicable
In applying this section (1) First year of disallowance The deduction of interest on any obligation
shall not be disallowed under subsection (a) before the first taxable year of the issuing corporation
as of the last day of which the application of either subparagraph (A) or subparagraph (B) of subsection (b)(4) results in such obligation being corporate acquisition indebtedness. (2) General rule
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for succeeding years Except as provided in paragraphs (3), (4), and (5), if an obligation is determined to be corporate acquisition indebtedness as of the last day of any taxable year of the issuing
corporation, it shall be corporate acquisition indebtedness for such taxable year and all subsequent taxable years. (3) Redetermination where control, etc., is acquired If an obligation is determined to be corporate acquisition indebtedness as of the close of a taxable year of the issuing corporation in which clause (i) of subsection (c)(3)(A) applied, but would not be corporate acquisition
indebtedness if the determination were made as of the close of the first taxable year of such corporation thereafter in which clause (ii) of subsection (c)(3)(A) could apply, such obligation shall be
considered not to be corporate acquisition indebtedness for such later taxable year and all taxable
years thereafter. (4) Special 3-year rule If an obligation which has been determined to be corporate
acquisition indebtedness for any taxable year would not be such indebtedness for each of any 3
consecutive taxable years thereafter if subsection (b)(4) were applied as of the close of each of such
3 years, then such obligation shall not be corporate acquisition indebtedness for all taxable years
after such 3 consecutive taxable years. (5) 5 percent stock rule In the case of obligations issued to
provide consideration for the acquisition of stock in another corporation, such obligations shall
be corporate acquisition indebtedness for a taxable year only if at some time after October 9,
1969, and before the close of such year the issuing corporation owns 5 percent or more of the total
combined voting power of all classes of stock entitled to vote of such other corporation.
(e) Certain non-taxable transactions An acquisition of stock of a corporation of which the issuing
corporation is in control (as defined in section 368(c)) in a transaction in which gain or loss is not
recognized shall be deemed an acquisition described in paragraph (1) of subsection (b) only if immediately before such transaction (1) the acquired corporation was in existence, and (2) the issuing corporation was not in control (as defined in section 368(c)) of such corporation.
(f) Exemption for certain acquisitions of foreign corporations
For purposes of this section, the term “corporate acquisition indebtedness” does not include any
indebtedness issued to any person to provide consideration for the acquisition of stock in, or assets of, any foreign corporation substantially all of the income of which, for the 3-year period ending with the date of such acquisition or for such part of such period as the foreign corporation
was in existence, is from sources without the United States.
(g) Affiliated groups
In any case in which the issuing corporation is a member of an affiliated group, the application
of this section shall be determined, pursuant to regulations prescribed by the Secretary, by treating all of the members of the affiliated group in the aggregate as the issuing corporation, except
that the ratio of debt to equity of, projected earnings of, and annual interest to be paid or incurred
by any corporation (other than the issuing corporation determined without regard to this subsection) shall be included in the determinations required under subparagraphs (A) and (B) of subsection (b)(4) as of any day only if such corporation is a member of the affiliated group on such day,
and, in determining projected earnings of such corporation under subsection (c)(3), there shall be
taken into account only the earnings and profits of such corporation for the period during which
it was a member of the affiliated group. For purposes of the preceding sentence, the term “affiliated group” has the meaning assigned to such term by section 1504(a), except that all corporations other than the acquired corporation shall be treated as includible corporations (without any
exclusion under section 1504(b)) and the acquired corporation shall not be treated as an includible corporation.
(h) Changes in obligation
For purposes of this section (1) Any extension, renewal, or refinancing of an obligation evidencing
a pre-existing indebtedness shall not be deemed to be the issuance of a new obligation.(2) Any obligation which is corporate acquisition indebtedness of the issuing corporation is also corporate
acquisition indebtedness of any corporation which becomes liable for such obligation as guarantor, endorser, or indemnitor or which assumes liability for such obligation in any transaction.
(i) Certain obligations issued after October 9, 1969 For purposes of this section, an obligation shall
not be corporate acquisition indebtedness if issued after October 9, 1969, to provide consideration
for the acquisition of (1) stock or assets pursuant to a binding written contract which was in effect
on October 9, 1969, and at all times thereafter before such acquisition, or (2) stock in any corporation where the issuing corporation, on October 9, 1969, and at all times thereafter before such
acquisition, owned at least 50 percent of the total combined voting power of all classes of stock
entitled to vote of the acquired corporation.
(j) Effect on other provisions
No inference shall be drawn from any provision in this section that any instrument designated as
a bond, debenture, note, or certificate or other evidence of indebtedness by its issuer represents
an obligation or indebtedness of such issuer in applying any other provision of this title.’
Winston 2004, p. 144-145.
611 Section 163 IRC. Abrams & Doernberg 1999, p. 2-70-2-72.
612 Section 172 IRC. Sparagna 2004, p. 720. Winston 2004, p. 148.

270

United States of America

FWR_Snel.book Page 271 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

613 Section 901-908 IRC. Abrams & Doernberg 1999, p. 4-105-4-174. Bittker, Eustice & Goldstein 2001,
paragraph 15.21. Bittker & Lokken 2002. Graetz 2003, p. 157-216. McDaniel & Ault 1998, p. 85-108.
614 Secstions 871 and 1442-1446 IRC. Regulation 1.871-14 based on section 871 IRC. CCH 2005, p.
6201-6217. Winston 2004, p. 155-162.
615 Section 243 IRC:
‘(a) General rule
In the case of a corporation, there shall be allowed as a deduction
an amount equal to the following percentages of the amount received as
dividends from a domestic corporation which is subject to taxation under
this chapter:
(1) 70 percent, in the case of dividends other than dividends described in paragraph (2) or (3);
(2) 100 percent, in the case of dividends received by a small business investment company operating under the Small Business Investment Act of 1958 (15 U.S.C. 661 and following); and
(3) 100 percent, in the case of qualifying dividends (as defined in subsection (b)(1)).
(b) Qualifying dividends
(1) In general
For purposes of this section, the term “qualifying dividend” means any dividend received by a corporation
(A) if at the close of the day on which such dividend is received, such corporation is a member of
the same affiliated group as the corporation distributing such dividend, and
(B) if (i) such dividend is distributed out of the earnings and profits of a taxable year of the distributing corporation which ends after December 31, 1963, for which an election under section 1562
was not in effect, and on each day of which the distributing corporation and the corporation receiving the dividend were members of such affiliated group, or (ii) such dividend is paid by a corporation with respect to which an election under section 936 is in effect for the taxable year in
which such dividend is paid.
(2) Affiliated group
For purposes of this subsection:
(A) In general
The term “affiliated group” has the meaning given such term by section 1504(a), except that for
such purposes sections 1504(b)(2), 1504(b)(4), and 1504(c) shall not apply. (B) Group must be consistent in foreign tax treatment The requirements of paragraph (1)(A) shall not be treated as being
met with respect to any dividend received by a corporation if, for any taxable year which includes
the day on which such dividend is received (i) 1 or more members of the affiliated group referred
to in paragraph (1)(A) choose to any extent to take the benefits of section 901, and (ii) 1 or more
other members of such group claim to any extent a deduction for taxes otherwise creditable under section 901.
(3) Special rule for groups which include life insurance companies
(A) In general
In the case of an affiliated group which includes 1 or more insurance companies under section
801, no dividend by any member of such group shall be treated as a qualifying ividend unless an
election under this paragraph is in effect for the taxable year in which the dividend is received.
The preceding sentence shall not apply in the case of a dividend escribed in paragraph (1)(B)(ii).
(B) Effect of election
If an election under this paragraph is in effect with respect to any affiliated group (i) part II of
subchapter B of chapter 6 (relating to certain controlled corporations) shall be applied with respect to the members of such group without regard to sections 63(a)(4) and 1563(b)(2)(D), and (ii)
for purposes of this subsection, a distribution by any member of such group which is subject to
tax under section 801 shall not be treated as a qualifying dividend if such distribution is out of
earnings and profits for a taxable year for which an election under this paragraph is not effective
and for which such distributing corporation was not a component member of a controlled group
of corporations within the meaning of section 1563 solely by reason of section 1563(b)(2)(D).
(C) Election
An election under this paragraph shall be made by the common parent of the affiliated group and
at such time and in such manner as the Secretary shall by regulations prescribe. Any such election
shall be binding on all members of such group and may be revoked only with the consent of the
Secretary
(c) Retention of 80-percent dividends received deduction for dividends from 20-percent owned
corporations
(1) In general
In the case of any dividend received from a 20-percent owned corporation (A) subsection (a)(1) of
this section, and (B) subsections (a)(3) and (b)(2) of section 244, shall be applied by substituting “80
percent” for “70 percent”.
(2) 20-percent owned corporation
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For purposes of this section, the term “20-percent owned corporation” means any corporation if
20 percent or more of the stock of such corporation (by vote and value) is owned by the taxpayer.
For purposes of the preceding sentence, stock described in section 1504(a)(4) shall not be taken
into account.
(d) Special rules for certain distributions
For purposes of subsection (a) (1) Any amount allowed as a deduction under section 591 (relating
to deduction for dividends paid by mutual savings banks, etc.) shall not be treated s a dividend.
(2) A dividend received from a regulated investment company shall be subject to the limitations
prescribed in section 854.(3) Any dividend received from a real estate investment trust hich, for
the taxable year of the trust in which the dividend is paid, qualifies under part II of subchapter M
(section 856 and following) shall not be treated as a dividend.(4) Any dividend received which is
described in section 244 (relating to dividends received on preferred stock of a public utility) shall
not be treated as a dividend.
(e) Certain dividends from foreign corporations For purposes of subsection (a) and for purposes of
section 245, any dividend from a foreign corporation from earnings and profits accumulated by
a domestic corporation during a period with respect to which such domestic corporation was subject to taxation under this chapter (or corresponding provisions of prior law) shall be treated as a
dividend from a domestic corporation which is subject to taxation under this chapter.’
Articles 244, 245 and 247 IRC.
CCH 2005, p. 5747-5750.
Bittker, Eustice & Goldstein 2001, paragraph 5.05.
Sparagna 2004, p. 714.
Sections 1502-1505 IRC. Bittker, Eustice & Goldstein 2001, paragraph 13.41. Sparagna 2004, p. 716717.
Section 1501 IRC. Sparagna 2004, p. 717.
Section 1501 IRC. CCH 2005, p. 5756-5757. Sparagna 2004, p. 717.
Section 1503 IRC. Bittker, Eustice & Cummings 2003, paragraph 13.42. Sparagna 2004, p. 716-718.
Regulation 1.1502-4 based on section 1502 IRC. Sparagna 2004, p. 716, 718 and 722.
Regulations 1.163(j) based on section 163 IRC. Bittker, Eustice & Cummings 2003, paragraph
13.42[11].Sparagna 2004, p. 719-720.
Regulations 1.1502.1 based on section 1502 IRC. Bittker, Eustice & Cummings 2003, paragraph
13.45. Sparagna 2004, p. 718-719.
Regulation 1.1502-13 based on section 1502 IRC. Bittker, Eustice & Cummings 2003, paragraph
13.43. Sparagna 2004, p. 720-722.
Regulation 1.1502-33(d) based on section 1502 IRC. Bittker, Eustice & Cummings 2003, paragraph
13.41[4][b]. Sparagna 2004, p. 7176-717.
Section 902 IRC:
‘(a) Taxes paid by foreign corporation treated as paid by domestic corporation
For purposes of this subpart, a domestic corporation which owns 10 percent or more of the voting
stock of a foreign corporation from which it receives dividends in any taxable year shall be
deemed to have paid the same proportion of such foreign corporation's post-1986 foreign income
taxes as (1) the amount of such dividends (determined without regard to section 78), bears to (2)
such foreign corporation's post-1986 undistributed earnings
(b) Deemed taxes increased in case of certain lower tier corporations
(1) In general
If (A) any foreign corporation is a member of a qualified group, and (B) such foreign corporation
owns 10 percent or more of the voting stock of another member of such group from which it receives dividends in any taxable year, such foreign corporation shall be deemed to have paid the
same proportion of such other member's post-1986 foreign income taxes as would be determined
under subsection (a) if such foreign corporation were a domestic corporation.
(2) Qualified group
For purposes of paragraph (1), the term “qualified group” means (A) the foreign corporation described in subsection (a), and (B) any other foreign corporation if (i) the domestic corporation
owns at least 5 percent of the voting stock of such other foreign corporation indirectly through a
chain of foreign corporations connected through stock ownership of at least 10 percent of their
voting stock, (ii) the foreign corporation described in subsection (a) is the first tier corporation in
such chain, and (iii) such other corporation is not below the sixth tier in such chain. The term
“qualified group” shall not include any foreign corporation below the third tier in the chain referred to in clause (i) unless such foreign corporation is a controlled foreign corporation (as defined in section 957) and the domestic corporation is a United States shareholder (as defined in
section 951(b)) in such foreign corporation. Paragraph (1) shall apply to those taxes paid by a member of the qualified group below the third tier only with respect to periods during which it was a
controlled foreign corporation.
(c) Definitions and special rules

United States of America

FWR_Snel.book Page 273 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

626
627
628
629
630
631
632
633

For purposes of this section
(1) Post-1986 undistributed earnings
The term “post-1986 undistributed earnings” means the amount of the earnings and profits of the
foreign corporation (computed in accordance with sections 964(a) and 986) accumulated in taxable years beginning after December 31, 1986 (A) as of the close of the taxable year of the foreign
corporation in which the dividend is distributed, and (B) without diminution by reason of dividends distributed during such taxable year.
(2) Post-1986 foreign income taxes
The term “post-1986 foreign income taxes” means the sum of (A) the foreign income taxes with
respect to the taxable year of the foreign corporation in which the dividend is distributed, and (B)
the foreign income taxes with respect to prior taxable years beginning after December 31, 1986,
to the extent such foreign taxes were not attributable to dividends distributed by the foreign corporation in prior taxable years.
(3) Special rule where foreign corporation first qualifies after December 31, 1986
(A) In general If the 1st day on which the requirements of subparagraph (B) are met with respect
to any foreign corporation is in a taxable year of such corporation beginning after December 31,
1986, the post-1986 undistributed earnings and the post-1986 foreign income taxes of such foreign corporation shall be determined by taking into account only periods beginning on and after
the 1st day of the 1st taxable year in which such requirements are met. (B) Ownership requirements The requirements of this subparagraph are met with respect to any foreign corporation if
(i) 10 percent or more of the voting stock of such foreign corporation is owned by a domestic corporation, or (ii) the requirements of subsection (b)(2) are met with respect to such foreign corporation.
(4) Foreign income taxes
(A) In general the term “foreign income taxes” means any income, war profits, or excess profits
taxes paid by the foreign corporation to any foreign country or possession of the United States.
(B) Treatment of deemed taxes. Except for purposes of determining the amount of the post- 1986
foreign income taxes of a sixth tier foreign corporation referred to in subsection (b)(2), the term
“foreign income taxes” includes any such taxes deemed to be paid by the foreign corporation under this section.
(5) Accounting periods
In the case of a foreign corporation the income, war profits, and excess profits taxes of which are
determined on the basis of an accounting period of less than 1 year, the word “year” as used in
this subsection shall be construed to mean such accounting period.
(6) Treatment of distributions from earnings before 1987. (A) In general In the case of any dividend paid by a foreign corporation out of accumulated profits (as defined in this section as in effect on the day before the date of the enactment of the Tax Reform Act of 1986) for taxable years
beginning before the 1st taxable year taken into account in determining the post-1986 undistributed earnings of such corporation (i) this section (as amended by the Tax Reform Act of 1986) shall
not apply, but (ii) this section (as in effect on the day before the date of the enactment of such Act)
shall apply. (B) Dividends paid first out of post-1986 earnings. Any dividend in a taxable year beginning after December 31, 1986, shall be treated as made out of post-1986 undistributed earnings
to the extent thereof. (7) Regulations The Secretary shall provide such regulations as may be necessary or appropriate to carry out the provisions of this section and section 960, including provisions which provide for the separate application of this section and section 960 to reflect the separate application of section 904 to separate types of income and loss.
(d) Cross references
(1) For inclusion in gross income of an amount equal to taxes deemed paid under subsection (a),
see section 78. (2) For application of subsections (a) and (b) with respect to taxes deemed paid in
a prior taxable year by a United States shareholder with respect to a controlled foreign corporation, see section 960. (3) For reduction of credit with respect to dividends paid out of post-1986
undistributed earnings for years for which certain information is not furnished, see section 6038.’
Bittker, Eustice & Goldstein 2001, paragraph 15.21[2].
CCH 2005, p. 6116-6117.
McDaniel & Ault 1998, p. 91-94.
Section 936 IRC. Bittker, Eustice & Goldstein 2001, paragraph 15.22.
Section 245 IRC.
Avi-Yonah 2005, p. 34-35.
CCH 2004, p. 65-66.
CCH 2004, p. 1-20.
Abrams & Doernberg 1999, p. 4-175. Bittker & Lokken 2002, p. 69-4. Graetz 2003, p. 219-226.
Sections 951-961 IRC. Abrams & Doernberg 1999, p. 4-177-4-198. Bittker & Lokken 2002, p. 69-169-107. McDaniel & Ault 1998, p. 110-121.
Section 957 IRC. Abrams & Doernberg 1999, p. 4-176-4-177. Bittker & Lokken 2002, p. 69-6-69-12.
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CCH 2005, p. 5751.
Section 246A IRC. CCH 2005, p. 5751.
Section 279 IRC.
Sections 851 and 852 IRC. CCH 2005, p. 5833-5839.
Section 852 IRC.
Section 856 IRC. CCH 2005, p. 5839-5845. EPRA 2004, p. 45-50.
Section 243, paragraph d, sub (3), IRC. CCH 2005, p. 5843-5844.
Sections 860A-860G IRC. CCH 2005, p. 5845-5848.
Bittker & Lokken 2002, paragraph 65.3.5. Winston 2004, p. 138-141.
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1

Framework

1.1

IN TR O DU C T IO N

This study addresses the question of how the accumulation of income tax can be prevented in situations where one legal entity participates in another legal entity. It specifically
addresses the issue of the avoidance of accumulation of taxation.
The research takes into account economic, legal and philosophical arguments. In addition, a comparative analysis has been made of the system as it exists at present in four
states: Germany, the Netherlands, Spain and the United States of America. The laws of
these countries have also been analysed with a view to defining the legal and tax environment within which the research topic is situated.
There are four important, recurring issues:
1. The tax treatment of income and gains from subsidiaries has to fit within the framework of the corporate tax system.
2. The tax treatment of income and gains from subsidiaries must honor the consequences
of the relevant company and property law provisions.
3. The tax treatment of income and gains from subsidiaries should have as few negative
effects on economic life as possible.
4. The question of how a state should delimit its tax jurisdiction.
In order to clearly define the research topic and to have a basis from which to work, certain postulates are used. The first postulate is that a state levies individual income tax on
persons who either reside in that state or who derive income from sources in that state.
And, in addition, it levies corporate tax on legal entities that either reside in that state or
which derive income from sources in that state. The second postulate is that for purposes
of this research, the definition of ‘corporation’ includes those entities not having full legal
personality that are nevertheless subject to corporate tax; entities that do not have members, participants, shareholders or partners are excluded. The third postulate is that the
tax laws of each state are different; currently, there are countries, and presumably there
will always be, that try to attract foreign investors through special or beneficial tax regimes. The fourth and last postulate is that states conclude tax treaties that are in conformity with the OECD Model Convention. Furthermore, in my view it is likely that crossborder investments have a positive effect. In the research here I have assumed that the
residence state benefits from the foreign investments of its residents.
1.2

C O R P O R AT E T AX – C H A R A C TE R AN D J U ST I FI C A TI O N S

A corporation can be viewed as a group of assets held together for a specific purpose for
the benefit of a person or collective benefit of a group of persons.
Corporate tax is a tax on the income and gains of certain entities: corporations. In principle, the tax treatment does not take into account the identity of the shareholders of the
corporation. On the basis of the corporate tax laws of the four states that have been inves-
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tigated, I conclude that neither legal personality, replacebility of shareholders nor limited
liability in themselves provide the grounds on which an entity is classified as corporate
taxpayer. In my view, corporate taxpayers are those entities (1) that are able to carry on
economic activities for the benefit of shareholders and (2) in which the shareholders can
easily be replaced without disrupting the ‘life’ of the entity. In addition, for efficiency purposes, corporate taxpayers are also entities with a legal form comparable to that in the
previously mentioned group.
Corporate tax can be either a separate corporate tax or an integrated corporate tax. If the
corporate tax paid is taken into account (in any form) for the levy of individual income tax
on those shareholders who are individuals, this corporate tax is an integrated corporate
tax. In all other cases, the corporate tax is a separate one. In practice, whether a corporate
tax is separate or integrated does not depend on the tax system of the state where the corporation is resident or carries on its activities, but rather on the tax system of the state
where the shareholders who are individuals are resident. For this reason, one should assume that corporate tax is an additional levy in addition to individual income tax, i.e. in
practice, each corporate tax is at least to a certain degree a separate tax.
In the literature, there is a consensus that part of the corporate tax is shifted to others
(workers, clients, suppliers) and that part of it is a real burden borne by the shareholders
of the corporation.
I conclude that the existence of corporate tax in its current form, as a levy that is complementary to individual income tax, can only be justified on practical grounds since the levy
of individual income tax on the ultimate shareholders of a corporation will often be very
difficult or almost impossible in practice. The anthropomorphic approach, the benefit
principle and the windfall principle cannot justify corporate tax in its current form.
1.3

E CO N O M I C N E U TR A L IT Y

I conclude that, on basis of the welfare principle, a state should strive to have an economically neutral tax system. This means that ‘surplus’ or ‘rent’ does not go unused as a result
of tax motives. I also conclude that various forms of investment are sufficiently similar so
as to allow them to be subjected to an equivalent tax burden. Therefore, accumulation of
corporate tax should be prevented in all situations where one corporation participates in
another one. This means that there should be no requirements as to legal form, minimum
interest or minimum holding period and that accumulation of corporate tax should be
prevented for both distributions and capital gains on shares.
1.4

C O M P A N Y A N D P R O P E R T Y L A W A SP E CT S

Partners in a partnership are generally taxed directly on their share of the income, gains
and losses of the partnership. Shareholders of a corporation are not generally taxed directly on their share in the income, gains and losses of the corporation. However, in practice
a shareholder with a controlling interest often has more power over of the assets of the
corporation than the partner in a partnership does. Also, a shareholder with a controlling
interest may, in practice, be liable for the debts of the corporation. In my view, this should
be taken into account for corporate tax purposes; we should not make a clear-cut delimitation for corporate tax purposes between partner and shareholder, because the distinction between their positions is not a black and white one. The position of a parent company is sufficiently comparable to the position of a direct owner/direct debtor that for corporate tax purposes it is logical to attribute the income, gains, losses, assets and liabilities
of the subsidiary to the controlling parent company.
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1.5

IN TE R N AT IO N A L T AX P O L IC Y

In my view, there are several generally applied principles in international tax policy.
Almost all states use the territoriality principle. Income from domestic sources is taxed
irrespective of whether the recipient is a resident or not. This applies both for individuals
and for corporations.
A corporation is subject to taxation in the state where it is resident, regardless of who its
shareholders are and regardless of where its shareholders are resident. Neither in domestic law nor in treaties do states reduce corporate tax because non-resident shareholders in
domestic corporations are taxed, or may be subject to taxation, on dividends in their
home state.
It is generally accepted that the source state has the first right to tax profits. This coincides
with the justification for and the character of a corporate tax: an efficient way to tax domestic-source income earned indirectly by resident and non-resident individuals via corporations.
Income from loans is generally treated differently. Corporations may, in principle, deduct
interest, as a rule regardless of whether it is paid to a resident or to a non-resident. Interest
received by non-residents is generally tax exempt or is taxed at a lower rate than interest
received by residents. If the domestic law of the source state does not provide for such an
exemption or for reduced taxation, then tax treaties limit the taxing rights of the source
state. Thus, the territoriality principle is generally not applied to debt financing.
Within the scope of my research, it is impossible to give a definite answer to the question
whether foreign investment by residents is beneficial for a state. However, it seems likely
that foreign investment is as a whole beneficial; therefore, in this thesis I have worked on
the assumption that it is.
1.6

N E U T R A L I T Y A N D C R O S S -B O R D E R I N V E ST M E N T

For cross-border investment as well, tax neutrality is needed to prevent rent from being
unused due to tax reasons.
In theory, there are five ways to deal with foreign taxes.
1. Foreign tax can be seen as a non-deductible payment. The home state in no way considers foreign taxation to be an expense or a tax.
2. Foreign tax can be seen as a deductible expense. The after-tax foreign profit is subject
to taxation again in the home state.
3. The foreign tax can be credited against the home state tax. This can occur in two ways.
One is by granting a ‘full’ credit, whereby the actual amount of foreign tax may be credited without limitation and where the foreign tax exceeds the home state tax, the excess is refunded by the home state (‘capital export neutrality’).
4. The credit can also be in the form of what is known as an ordinary credit, whereby the
credit is set at a maximum of the amount of domestic tax that is due on the foreign
income (‘limited credit’).
5. The home state can consider foreign-source income as having already been taxed and
consequently exempt it (‘capital import neutrality’).
The first two methods clearly restrict foreign investment as they always lead to a higher
tax burden on foreign-source income than on domestic-source income. In fact, in these
two methods, the foreign tax is not recognized as a tax by the home state. The other three
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methods attempt to treat foreign income in a neutral way. Under these three methods,
the foreign tax is recognized as a tax by the home state.
The use of models shows that whichever choice the home state makes – capital export
neutrality, limited credit or capital import neutrality – there may be a situation in which
rent remains unused due to a tax effect that is larger than the potential rent. Thus, none
of the three choices is fully neutral. However, in each of them the disneutrality effect is
limited (unless there are major differences in rates), so that the impact of the choice
should not be overestimated.
My research is restricted to corporations participating in other corporations; there was
thus no need to choose between capital export neutrality, limited credit and capital import neutrality for every situation. When I did make a choice, I took the following elements into account.
1. The disneutrality effect should not be overestimated. Therefore, the search for maximum neutrality should not be the only argument in making the choice.
2. The ability-to-pay principle as argument in favor of capital export neutrality does not
apply to corporations (since only individuals can effectively bear taxation).
3. The main argument in favor of capital export neutrality is that it treats equity and debt
in the same way.
4. An argument against capital export neutrality is the high administrative burden involved.
5. A choice for full capital export neutrality does not seem feasible to me. Full capital export neutrality means that the home state runs a relatively large budgetary risk. This
seems to be a decisive reason not to make a choice for capital export neutrality.
6. A limited credit also has the disadvantage of involving a high administrative burden.
This burden is higher if it is chosen to tax accrued profits as well as distributed profits.
7. The revenue for the home state from a limited credit system should not be overestimated. In practice, numerous ways have been found to mitigate the effect of a limited
credit for cross- border investments. And the additional costs of the higher administrative burden (compared to capital import neutrality) reduce the net proceeds for the residence state.
8. A limited credit leads to additional disneutrality since it encourages deferral of profit
repatriation.
9. Unconditional capital import neutrality means that there is a large risk of tax evasion
by investment in or through tax havens. This is, in my view, not a decisive argument
for choosing a limited credit rather than capital import neutrality as the general regime for income from subsidiaries. For this reason, conditions should be imposed if
capital import neutrality is chosen..
10.There is an important, but not decisive, reason in favor of a limited credit, since if a
limited credit is given, domestic rent will never be lost.
11.There are three strong arguments in favor of capital import neutrality: respect for the
sovereignty of the source state, compatibility with the rationale of corporate tax and
simplicity.
12.Finally, an enterprise that is active in another country will in most cases have to compete with local enterprises. It seems fair that such an enterprise is not taxed more heavily than its local competitors.
On the basis of the above, my preference is for capital import neutrality as a general system, whereby certain conditions should be met. In essence, this means that the subsidiary
may not be a tax haven subsidiary. A tax haven subsidiary is a subsidiary that does not really participate in the economic life of the state where it resides.
The lack of use of government services by a tax haven subsidiary in the state where it resides in combination with the fact that it uses government services in other states means
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that there is less need to respect the fiscal sovereignty of the tax haven state. And insofar
the tax haven subsidiary uses the government services of the state where the parent resides, levy of corporate tax suits within the justification of corporate tax. Furthermore, my
plea pro capital import neutrality assumes participation in the economic life of the state
where it resides. Application of capital export neutrality prevents ‘abuse’ of tax-haven subsidiaries. With abuse I mean the situation where a subsidiary does not really participate
in the economic life of the state where it resides but is used for trade with and/or investments in other states and that pays a material lower amount of corporate tax than it
would have paid if it would have been residing in the state of the parent.
In view of the above, I have a preference for capital export neutrality if a foreign subsidiary does not participate in the economic life of the state where it resides but is used for
trade with and/or investments in other states.
1.7

C O M M UN IT Y L AW

Community law deals in the first place with situations where a parent in one EU Member
State participates in a subsidiary in another EU Member State. However, the free movement of capital also applies to situations where the subsidiary is resident outside the EU.
The Parent-Subsidiary Directive provides for minimum requirements that are less farreaching than the rules applied by the three EU Member States in my survey (and most
others). The Parent-Subsidiary Directive requirements are also less far-reaching than my
recommendations. However, the EC Treaty itself contains more extensive rules, including
the non-discrimination principle and the fundamental freedoms.
The non-discrimination principle not only prohibits direct discrimination on the basis of
nationality, it also prohibits indirect discrimination. A different treatment of residents
and non-residents can lead to such indirect discrimination.
If a rule or measure of an EU Member State hinders the freedom of establishment or the
free movement of capital, such a rule or measure is prohibited under the EC Treaty. This
applies both to discriminatory and non-discriminatory rules and measures. Neither the
home state nor the host state may hinder the exercise of the fundamental freedoms. Restricting the fundamental freedoms is prohibited, unless the EC Treaty specifically allows
this or the restriction is justified on basis of the rule of reason.
In my view, capital import neutrality is most certainly not prohibited by the non-discrimination principle or the fundamental freedoms.

Framework

281

FWR_Snel.book Page 282 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

282

Framework

FWR_Snel.book Page 283 Thursday, May 26, 2005 12:05 PM

2

Fundamental aims

Based on the rationale behind corporate taxation, the need for an economically neutral
taxation, international tax policy and the taking into account of company and property
laws, the tax system applicable to companies holding shares in other companies should,
in my view, achieve the following aims.
– Accumulation of corporate tax should be prevented in situations where one corporation participates in another corporation.
– A system for preventing accumulation should always apply, regardless of the size of interest held, regardless of whether the benefit is a dividend or a gain and regardless of
the holding period.
– If practicable, a system for the direct allocation of assets and liabilities of a controlled
subsidiary to a controlling parent should exist alongside the general system.
– In cross-border situations, the home state of the parent company should generally aim
at capital import neutrality. Only if the subsidiary is subject to low taxation and does
not participate materially in the economic life of the country in which it is resident (for
simplicity's sake, such a subsidiary is referred to as ‘tax haven subsidiary’), should preference be given to capital export neutrality.
– It should be possible to easily apply the system in practice.
– The system should be compatible with the character of a corporate tax. Corporate tax
is a tax levied on entities that can be used for economic activities for the benefit of the
members of the entities and of which the members can change relatively easily without a disruption of the entity. Corporate tax is levied because it is too difficult to tax
the individuals who (ultimately) own the entity.
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3

Choice for a system

3.1

IN TR O DU C T IO N

The following systems are analysed in this thesis: tax consolidation; transfer of profits; imputation; credit system; exemption of taxable subjects; exemption of taxable objects and
deductible dividends.
There is no one system that satisfies all the fundamental assumptions in every situation.
Therefore, the three-part solution to the question of which system is to be preferred has
to be given: (a) a general system; (b) a system for parents with a controlling interest in a
domestic subsidiary and (c) a system for tax haven subsidiaries.
3.2

G E N E R A L S Y S TE M

As general system, I prefer the system whereby the item to be taxed is exempted (hereinafter: exemption of taxable object system).
The exemption of taxable object system can be used to prevent accumulation of taxation
in all situations where a corporation participates in another corporation. The exemption
of taxable object system leads to capital import neutrality in cross-border situations. The
exemption of taxable object system is compatible with the character of a corporate tax.
Moreover, the exemption of taxable object system is relatively easy to apply in practice.
None of the other systems are in line with the fundamental assumptions to the same extent. Tax consolidation, transfer of profits, imputation and the credit system are more difficult to apply in practice and these systems do not lead to capital import neutrality in
cross-border situations. The system whereby the taxpayer is exempt (below: exemption of
taxable subject method) does not always prevent accumulation of corporate tax and is not
compatible with the character of a corporate tax. The dividend deduction system does not
prevent accumulation of corporate tax in the hands of foreign subsidiaries and it is not
compatible with the character of a corporate tax.
3.3

P A R E N T W I TH A C O N T R O L L IN G I N TE R ES T IN A D O M E ST I C
S UB SI D IA R Y

Both tax consolidation and imputation are good systems for the attribution of the earnings, assets and liabilities of a controlled domestic subsidiary to a controlling parent. I prefer imputation. Why?
Imputation has certain advantages. It fits the character of a corporate tax better. Imputation is less complex than tax consolidation. Tax consolidation can also be applied in crossborder situations (tax haven subsidiaries, see below). Tax consolidation does have one advantage: there are fewer tax returns to be filed and dealt with.
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3.4

TA X H A VE N SU BS I D IA R I E S

A credit system as well as imputation can be used. I prefer imputation. Why?
The main reason is that a credit system does not always create capital export neutrality,
because home state taxation can be deferred by not distributing dividends.
It should be noted that imputation can be applied less easily in the case of minority shareholders. In practice, the use of fictions/deeming provisions/forfeits may be needed. As a
result, the system may lead to a rough result rather than to a precise one. Thus, for minority shareholders, a credit system might be considered.
Imputation means that (pro rata) everything the subsidiary owns, receives and does is attributed to the parent company and that the tax paid by the subsidiary may (pro rata) be
credited against the parent company's tax. This means that imputation, if applied prudently, does not lead to overkill. If a tax haven subsidiary pays tax in its state of residence,
this is credited against the parent’s tax and there is no accumulation of corporate tax. If
the tax haven subsidiary has a permanent establishment in a third country, the parent is
considered to have this permanent establishment and may apply a foreign income exemption. If the tax haven subsidiary, in turn, has shares in subsidiaries, the parent is considered to hold these shares and may apply the exemption of taxable object system (unless,
of course, the subsidiaries are tax haven subsidiaries).
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4

Miscellaneous issues

4.1

TR E AT M E N T O F E X P E N S E S

From time to time, the position is taken that expenses related to exempt income should
be non-deductible. This point-of-view should not, however, apply to expenses related to
the acquisition and holding of subsidiaries (such expenses are referred to as ‘holding expenses’). Exemption of income from subsidiaries is not a ‘real exemption’; it is rather the
acknowledgement that the income from subsidiaries has already been taxed. The exemption does not purport to exempt income from a certain activity but rather to prevent accumulation of corporate tax.
Non-deductibility of holding expenses is in breach of the aim of an economically neutral
taxation.
Holding expenses should be deductible. Should these be deducted by the parent or by the
subsidiary? One could argue in favor of deduction at the level of the subsidiary. Why? The
holding expenses relate – especially in an economic sense – to the activities of the subsidiary. Nevertheless, in my view, the expenses should be deductible at the level of the parent
company, for the following reasons:
1. To allow a subsidiary to deduct expenses incurred by its parent is not compatible with
the character of a corporate tax.
2. The link between the holding expenses and the parent is, in my view, stronger than
the link between the holding expenses and the subsidiary.
3. Deduction of holding expenses by a subsidiary is difficult to apply in practice, except
in the case of a parent company with a controlling interest.
Thus, as a general rule, holding expenses should be deductible expenses for the parent
company. This should apply not only in the case of domestic subsidiaries, but also in the
case of foreign subsidiaries.
If the parent company has a controlling interest, the results of the subsidiary are attributed to the parent company via imputation. In such a situation, the holding expenses of the
parent are effectively deducted from the earnings of the subsidiary. In cross-border situations, there should be a mutually accepted system that the parent company is taxed in the
home state of its foreign subsidiary on the net earnings (profit subsidiary less holding expenses parent).
A limitation on the deductibility of interest expenses would seem to be called for. The capital component within an enterprise is much easier to relocate than the labour or organization component. There are few company law restrictions as to how a corporation is
funded. If no limitation applies to interest expenses, a state runs a large risk of significantly eroding its tax base, especially if interest is deductible whilst the proceeds of the investment are exempt. Such base erosion seems to run counter to the purpose of a corporate
tax: a tax on those (residents and non-residents) who participate in the domestic economy.
Inclusion of a limitation to the effect that interest expenses in relation to the acquisition
of a subsidiary are non-deductible could be considered. In my view, this would be too far-
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reaching and would mean that the majority of holding expenses would be non-deductible.
Moreover, such a rule would apply both in ‘abusive’ and ‘bona fide’ situations. I prefer a
general rule on interest deduction aiming to deny deduction of interest in situations
where tax avoidance is the main purpose over a rule disallow interest on loans taken up
to fund the acquisition of a subsidiary.
4.2

L O S S E S I N C U R R E D B Y S UB SI D IA R I E S

In my view, the simple solution is the preferable one here: no deduction by the parent
company of losses incurred by or on a subsidiary, in combination with abolition of limitations on loss carry-forward (including that fact that if shareholders change, or if activities
change, losses do not evaporate). The only exception would be the situation in which a
parent company has a controlling interest in a domestic subsidiary, and because of imputation system, results (positive and negative) of the subsidiaries are attributed to the parent company.
1. Such a system for losses is compatible with the character of a corporate tax.
2. All losses incurred can be set off (no evaporation).
3. Shareholders can ‘use’ the loss of the subsidiary by selling their shares. The value of
the loss compensation will be reflected in the price paid for the shares.
4. The system is easy to apply in practice.
5. Provided that a state uses a territoriality system whereby losses of foreign permanent
establishments are also non-deductible, the system is consistent and should be acceptable under Community law.
4.3

P UR C H AS E D D IV I DE N D S

Purchased dividends – i.e. dividends that do not contribute to the profit of the shareholder
– should not be exempt. However, receipt of the dividend is, in fact, the redemption of a
debt, which is a transaction that generally does not lead to a taxable result.
4.4

E CO N O M I C O W N ER S H IP O F S H A R E S , O P T IO N S, US U FR U C T ,
E AR N O UT S , B A L A N C E S H E E T G UA R A N T E E S A N D S I M I L A R
R IG H T S

In my view, there are three ways to deal with ‘quasi-participation rights’ within the exemption of taxable object system.
1. Only the person that is legally the shareholder may apply an exemption; payments by
the legal shareholder to the ‘quasi-shareholder’ are deductible.
2. The exemption applies both to the legal shareholder and to the ‘quasi-shareholder’;
payments by the legal shareholder to the ‘quasi-shareholder’ are non-deductible.
3. The ‘quasi-shareholder’ is treated as (co)shareholder for tax purposes.
All three approaches have in common that there is no accumulation of corporate tax and
that they are in line with the fundamental assumption that holding expenses should be
deductible.
The first approach is the simplest and clearest. Nevertheless, in my view it does not always
do justice to ‘economic reality’. Corporate tax is a tax on economic activity. Therefore, I
think that where possible the tax treatment should be based on economic reality. Consequently, ‘quasi-shareholders’ should be able to apply an exemption (i.e. the second or
third approach applies). In the case of options and economic ownership of shares, I think
a person should only be treated as ‘quasi-shareholder’ if there is a real possibility that this
person will actually receive the shares concerned. In the case of options, earn outs and deferred delivery of shares, there is generally an interest component in the price paid; this
interest component is not a benefit from participation in a subsidiary and should, in principle, not be exempt.
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4.5

F IN A N C I N G O F S UB S ID I AR IE S

There are two differences between the equity financing and debt financing of a subsidiary
by a parent:
1. in the case of debt financing by the parent, the result of the subsidiary is taxable income at the level of the parent company;
2. in the case of debt financing, the creditor/parent company may deduct losses of the
subsidiary via depreciation of its receivable.
The first difference is not of material importance in domestic situations. In cross-border
situations it is more important; thus, the parent company has a choice between capital
export neutrality (debt financing) and capital import neutrality (equity financing). It can
be concluded that the choice does not lead to a larger number of potential situations
where rent is lost, but that rent is lost in different situations than if the parent company
does not have a choice. From the perspective of the home state of the parent company
there is an advantage if a choice is made for debt financing of foreign subsidiaries: there
is an increase in taxes collected while no additional use of public services occurs. In view
of the foregoing, I conclude that a state should allow a choice between debt financing and
equity financing of a subsidiary.
The second difference is of material relevance in both domestic and cross-border situations. It leads, in principle, to the possibility of deducting losses twice. There are various
ways to close this loophole. I prefer a technique that works at the level of the subsidiary/
debtor; if a debt is waived or ‘converted into equity’, the subsidiary/debtor should recognize a taxable gain on the difference between the fair value of the receivable and the nominal value of the debt. The amount of (deemed) taxable gain may be limited to the amount
of unused losses of the subsidiary. A technique at the level of the parent/creditor is more
difficult to apply in practice. And, a technique that operates at the level of the level of the
subsidiary/debtor can be justified on the basis of the idea that, in essence, a company cannot suffer a loss in excess of its capital; the excess of its losses is not for the account of its
shareholders but of its creditors.
4.6

S H AR E S I N F IN A N C I A L IN VE S T M E N T IN ST I TU T IO N S

If a parent company holds shares in a domestic subsidiary that qualifies as a financial investment institution using a tax exemption or preferential regime, the imputation system
should be used. If a parent company holds shares in a foreign subsidiary that qualifies as
a financial investment institution, the imputation system should be used if the foreign
subsidiary is a tax haven subsidiary.
4.7

TR AD I N G I N S H E L L C O M P A N I E S

The result of trading in shell companies is not a benefit from participating in another entity; it is remuneration for a service. Consequently, the result should be taxed at the level
of the parent company and the exemption of taxable object system should not be used.
4.8

S H IF T FR O M O N E S Y S TE M TO A N O T H E R , T A X -F R E E
C O N T R I B U TI O N O F A S SE T S A N D L IA B IL I T IE S , CO N V ER SI O N O F
P E R M AN E N T E S T AB L I SH M E N T IN T O S UB S ID I AR Y

There is always more than one system dealing with one entity participating in another.
Each system has its own tax consequences; this means that a shift from one system to another is relevant for tax purposes. In the tax-neutral contribution of assets (including the
contribution of a permanent establishment) a kind of shift from one system to another
occurs as well.
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At the moment a shift from one system to another occurs, there may be hidden reserves
or losses. In my view, it is reasonable that these hidden reserves or losses, when realized,
are treated on the basis of the system that applied when they accrued and not on basis of
the system that applies when they are realized.
4.9

TA X H A VE N SU BS I D IA R I E S

If a subsidiary does not really participate in the economic life of its state of residence, but
is used for trade with other countries and/or investment in other countries, then capital
export neutrality should be aimed at and not capital import neutrality.
1. Applying capital import neutrality in such situations would increase the risk of rent
being lost.
2. One of the reasons to argue for capital import neutrality in general is the idea that the
subsidiary should not be hindered in competing with other enterprises in the same
state.
3. Such a subsidiary does not make a material use of services rendered by its home state
but uses (indirectly) public services in other states, presumably including services of
the home state of the parent company.
I come to the conclusion that the imputation system is the best option.
I have a preference for the company approach and not the transaction approach for determining whether there is a tax haven subsidiary.
I prefer using the criterion ‘real participation in the economic life of the residence state’.
‘Real’ in this respect has a double meaning. It means that the participation in the domestic
economy should be a real activity and it should of material (i.e. real) importance to the
subsidiary.
This criterion may be difficult to apply in practice. In order to resolve this, I suggest that
it should be supplemented by criteria that are used to divide the burden of proof between
taxpayers and tax authorities. These criteria should be specific and should refer to issues
such as effective tax burden, type of activity and interest held by the parent in the subsidiary and whether or not there is a treaty with an exchange of information provision with
the state where the subsidiary resides. The combination of a general and ‘high level’ criterion to establish the aim of the law and specific ‘down to earth’ criteria to allocate the
burden of proof could, in my view, lead to a balanced and practical approach that does as
much justice as possible to specific cases.
Is application of an imputation syatem to tax-haven subsidiaries permitted under Community law? The imputation system may be a hindrance to the setting up of a subsidiary in
another EU Member State. In my view, the hindrance is justified for the same reasons that
apply to capital export neutrality for foreign subsidiaries. Furthermore, I think that EU
Member States should be allowed – up to a reasonable level – to protect their tax receipts,
since without sufficient tax an EU Member State can no longer fulfil its obligations under
Community law. In addition, the imputation system is also used for domestic subsidiaries
that qualify as financial investment institutions. However, I doubt whether the ECJ would
follow this reasoning. In essence, a tax-haven subsidiary is usually set up to benefit from
a favourable tax regime in another EU Member State. In view of the Factortame II, Centros
and Inspire Art decisions of the ECJ, making use of a favourable foreign regime, presumably
including a favourable foreign tax regime, is not considered by the ECJ to be abuse. Also,
protecting tax receipts is not accepted by the ECJ as grounds to justify a restriction of the
fundamental freedoms.
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4.10

C UR R E N C Y T R A N S L A T IO N R E SU L T S

An investment in a foreign subsidiary may, in essence, be seen as an investment in assets
denominated in a foreign currency. As a result, the income from foreign subsidiaries is a
mix of a genuine business result and a currency translation result. Usually, the state of residence of the foreign subsidiary does not tax the currency translation result incurred by
the foreign parent. Should the home state of the parent company also apply the exemption of taxable object system to these currency translation results? Yes, since this is in line
with capital import neutrality and for reasons of simplicity.
4.11

D IF F E R E N C E S IN C L A S S IF I C AT IO N

Each state has its own company law, property law and tax law. As a result, differences in
classification may arise. In principle, three solutions are possible: use of source state criteria; use of home state criteria and use of the criteria of both states. A prefect solution for
how to deal with these differences does not exist. The aim in choosing a solution should
be avoidance of double taxation and the avoidance of double non-taxation. What the best
solution would be, may depend on the situation. The best option seems to me that states
agree, bilaterally or multilaterally, on how to deal with the (important) differences in classification.
4.12

W I TH H O L D IN G T AX O N DI V ID E N D S

In my view, there should not be a withholding tax on dividends. Insofar as a state wants
to tax non-residents participating in its economic life, this should be done via corporate
tax. This leads to an equal tax burden for all shareholders and thus is neutral (capital import neutrality). A withholding tax on dividends is generally not the same for all shareholders and is therefore not neutral.
4.13

E UR O P E A N C O M P A N Y TA X ; H O M E S TA T E TA X A TI O N W I T H IN
TH E E U

Although a European company tax or home state taxation for corporate groups within Europe seems like a major change in the corporate tax environment, it has little influence
on my findings and conclusions. A system to deal with entities participating in other entities should be included in a European company tax. In addition, there will always be subsidiaries outside the EU that do not fall under home state taxation.
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5

Comparisons Germany, Netherlands, Spain and the
United States

Both the exemption of taxable object system and the credit system are used as the general
system:
– Germany and the Netherlands use the exemption of taxable object system for both domestic and foreign subsidiaries;
– Spain uses the credit system for domestic subsidiaries and the exemption of taxable object system for foreign subsidiaries;
– the United States use the exemption of taxable object system for domestic subsidiaries
(but only for dividends) and the credit system for foreign subsidiaries.
Tax consolidation is used as the system for controlled subsidiaries in the Netherlands,
Spain and the United States. In Germany, the profit transfer system is used.
Germany, the Netherlands, Spain and the United States all try to apply capital export neutrality to controlled passive low-taxed foreign subsidiaries by using the imputation system
(or a system with a similar effect). However, its scope differs from country to country.
Expenses related to subsidiaries are, in principle, deductible in the Netherlands, Spain and
the United States. In Germany, expenses related to foreign subsidiaries are, in principle,
deductible; expenses related to domestic subsidiaries are only deductible to the extent
that these exceed exempt income. Germany, the Netherlands, Spain and the United States
have general rules limiting interest deductions (although the Spanish rules currently have
only a very limited scope).
Losses of controlled domestic subsidiaries are deductible for the parent company under
the domestic group regime in Germany, the Netherlands, Spain and the United States.
Losses of uncontrolled domestic subsidiaries are deductible in the United States and
Spain; these are generally non-deductible in Germany and the Netherlands. Losses of foreign subsidiaries are generally deductible in Spain and the United States.
Only in the Netherlands may a ‘quasi-shareholder’ generally apply the exemption of taxable object system; in Germany, Spain and the United States as a rule only the legal shareholder may apply the exemption of taxable object system or credit system.
Only the Netherlands has detailed rules on shifting from system to another and on the
conversion of loans into equity. Germany, Spain and the United States have only certain
regulations for specific situations, such as the tax-free contribution of assets followed by
a sale of the new shares.
Germany, the Netherlands and the United States do not apply the exemption of taxable
object method if shares are held in a domestic investment institution.
Germany, the Netherlands, Spain and the United States generally classify foreign entities
by using domestic criteria only.
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Trefwoordenregister

A
aansprakelijkheid / 2.2.2, 2.5.4, 3.1, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3, 5.2.3, 6.2.2, 6.3.2, 6.3.3, 7.1.2, 7.1.4
aftrekbaar dividend / 5.1, 5.3.1, 5.5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 5.9.2, 6.2.2, 7.3.1, D.4.4
antimisbruik(regeling) / 3.5.4, 4.3.4, 5.4.1, 5.4.4, 6.2.4, 6.12, 6.14.4, 7.1.6
antropomorfe benadering / 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.6, 7.1.2
B
belegging / 2.2.1, 2.5.3, 3.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.5.3, 3.5.4, 4.4, 5.5.8.1, 6.5.1, 6.5.5, 6.8.1, 6.8.3,
7.4.6, 7.5, B.2.1, B.3.1, B.3.2, B.4.4
beperkte verrekening / 1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 5.5.1, 5.5.2, 6.2.2, 7.1.6, B.1
beschikkingsmacht / 3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.2, 5.5.3, 7.1.4
bronheffing / 4.2, 5.8.3, 5.8.4, 6.7.3, 6.16, 7.4.11, A.1, B.1, C.1, D.1
buitenkansbeginsel / 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 7.1.2
C
certificaten van aandelen / 6.5.2
CFC / 4.4, 5.4.1, 5.5.2, 6.14.4, 6.14.5, A.3.2, B.3.2, C.3.2, D.3.2
communautair recht / zie gemeenschapsrecht
compartimentering / 6.10, A.4.5, B.4.5, C.4.5, D.4.5
complementaire functie / 2.5.1, 2.5.3, 3.2
controlerend belang / 3.4.2, 3.4.4, 3.5.2, 3.5.4, 4.5, 5.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.2, 5.4.3,
5.5.2, 5.9.3, 5.9.4, 6.2.2, 6.2.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.7.2, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.11, 6.14.3,
A.2.2, B.2.2, C.2.2, D.2.2
converteerbare obligaties / 6.5.7
D
deelnemingskosten / 1.2, 1.4, 6.2, 6.5.1, 7.4.1, 7.4.4, 7.5, A.4.1, B.4.1, C.4.1, D.4.1
dividend / 2.2.1, 2.2.2, 3.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2.2,
5.3.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.9.2, 5.9.4, 6.2.2,
6.2.4, 6.3.2, 6.4, 6.5.1, 6.5.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.9, 6.13, 6.14.5, 6.16,
7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.9, 7.4.11, 7.5, A.1, A.2.1, A.3.1, A
4.1, A.4.2, B.1, B.2.1, B.3.1, B.4.1, B.4.2, C.1, C.2.1, C.3.1, C.4.1, C.4.2, D.1, D.2.1,
D.3.1, D.4.1, D.4.2
dividendaftrekstelsel / zie aftrekbaar dividend
drempelwaarde / zie minimumbelang(eis)
Duitsland / 1.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.2, 4.3.4, 4.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1,
5.5.2, 5.5.4, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 6.2.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.5.1, 6.6, 6.8.1, 6.15,
7.1.1, 7.5, A
E
earn out / 3.5.4, 5.7.3, 6.6, 7.4.4, B.2.1
economisch eigendom / 3.5.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.4, 7.4.4, A.2.1, B.2.1, C.2.1. D.2.1
economische neutraliteit / zie fiscale neutraliteit
EG-recht / zie gemeenschapsrecht
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EU / 1.3, 2.2.2, 4.2, 4.4, 4.5, 5.8.3, 6.2.3, 6.3.3, 6.14.4, 6.15, 6.17, 7.1.7, 7.4.1, 7.4.9, 7.4.12,
A.2.2, A.3.1, B.2.2, B.3.1, B.4.1, C.2.2, C.3.1
Europese Unie / zie EU
Europese vennootschapstax / 6.17, 7.4.12
F
financiering / 2.5.4, 3.3.2, 3.5.2, 3.5.4, 4.2, 4.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.2, 6.7, 6.7.1, 6.7.2,
6.7.3, 6.8.1, 6.13, 6.14.2, 6.14.3, 6.15, 7.1.5, 7.4.1, 7.4.5, 7.4.9, A.1, A.3.2, A.4.3, A.4.4,
B.1, B.3.2, B.4.3, B.4.4, C.1, C.3.2, C.4.3, C.4.4, D.1, D.3.2, D.4.3, D.4.4
fiscale beleggingsinstelling / 2.2.2, 3.5.3, 5.6.8, 6.8, 7.4.6, A.1, A.2.1, B.1, B.2.1, B.4.4, C.1,
C2.1, C.4.4, D.1, D.2.1. D.4.4
fiscale consolidatie / 3.5.3, 5.1, 5.2, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.3,
5.9.2, 5.9.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.2, 6.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.12, 7.5, B.2.2, C.2.2,
D.2.2
fiscale imputatie / 5.1, 5.3.1, 5.4, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4,
6.3.2, 6.3.3, 6.7.2, 6.8.2, 6.8.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.11, 6.14.1, 6.14.2, 6.14.3,
6.14.4, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.6, 7.4.10, 7.4.11, 7.5, A.3.2, C.3.2, D.3.2
fiscale neutraliteit / 3.3.2, 3.5.2, 4.3.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.7.3, 6.8.1, 7.1.3, 7.4.1.
fiscale soevereiniteit / 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4, 7.1.6
G
gemeenschap / 2.4.2, 3.4.2, 4.5, 6.2.4
gemeenschapsrecht / 2.2.2, 4.1, 4.5, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.3, 6.7.3, 6.8.3, 6.14.1, 6.14.4, 7.1.7,
7.4.1, B.1, B.3.1, B.4.1
girale aandelen / 6.5.2
H
handel in lege vennootschappen / 5.4, 6.9, 7.4.7
I
imputatiesysteem / zie fiscale imputatie
inflatie / 6.13, 7.4.9
internationale fiscale politiek / 4.2, 7.1.5
K
kapitaalexportneutraliteit / 4.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.4,
5.7.2, 5.7.4, 5.8.2, 5.9.4, 6.7.3, 6.14.1, 6.14.3, 6.16, 7.1.6, 7.2, 7.3.4, 7.4.5, 7.4.10, 7.5
kapitaalimportneutraliteit / 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.4,
5.7.2, 5.7.4, 5.9.2, 5.9.4, 6.2.3, 6.3.3, 6.7.3, 6.13, 6.14.1, 6.16, 7.1.6, 7.2, 7.3.2, 7.4.5,
7.4.9, 7.4.10
koersverschillen / 6.13
kosten in verband met een dochtervennootschap / zie deelnemingskosten
kwalificatieverschillen / 1.2, 6.15, 7.4.11, A.4.6, B.4.6, C.4.6, D.4.6
M
meegekocht dividend / 3.5.4, 6.4, 7.4.3
minimumbelang(eis) / 3.3.2, 3.5.2, 3.5.3
N
ne bis in idem / 3.5.2, 3.5.3
Nederland / 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 3.2, 3.3.2, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 4.1, 4.2, 4.3.4,
4.4, 5.2.1, 5.2.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.7.1, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.4, 5.9.2, 5.9.3, 6.2.2, 6.2.4, 6.3.2,
6.3.3, 6.4, 6.5.1, 6.6, 6.7.2, 6.9, 6.10.2, 6.12, 6.13, 6.14.4, 6.15, 7.1.1, 7.5, B
non-discriminatie / 4.5, 5.8.3, 7.1.7
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O
objectvrijstelling(ssysteem) / 5.1, 5.4.3, 5.5.4, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.9.2, 5.9.4, 6.2.2,
6.4, 6.5.1, 6.5.7, 6.6, 6.7.2, 6.7.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.9, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.2, 6.11,
6.12, 6.13, 6.14.2, 6.15.5, 6.16, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.9, 7.5, A.2.1,
A.3.1, B.2.1, B.3.1, C.2.1, C.3.1. D.2.1
OESO/OECVD Model Verdrag / 1.3, 4.2, 5.6.3, 5.8.3, 6.14.5, 7.11, 7.4.10
OESO/OECD / 1.3, 2.5.3, 3.3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2.4, 5.8.3, 5.9.3, 5.9.4, 6.14.2, 6.15
omzetting vaste inrichting in dochtervennootschap / 6.12, 7.4.8, B 4.5
omzetting vreemd vermogen in eigen vermogen / 3.3.2, 5.8.2, 5.8.4, 6.7, 7.2.4, 7.4.5, B.1,
B.4.1, B.4.4
onderneming / 2.2.1, 2.2.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2.3,
5.4.3, 5.8.4, 5.9.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 6.3.3, 6.7.3, 6.10.2, 6.10.3, 6.11, 6.14.3, 6.17,
7.1.5, 7.4.1, 7.4.5, B.1, B.2.2, B.3.2, B.4.2, B.4.3
optie / 6.5.1, 6.5.4
orgaantheorie / 3.5.3
P
personenassociatie / 1.4, 2.2.2, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.2, 3.5.3, 5.2.1, 6.15, 7.1.4.
personentax / 1.1, 1.3, 1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.6, 3.2, 3.5.2, 4.3.2, 4.3.3, 5.8.2,
5.8.4, 6.3.3, 6.8.2, 6.16, 7.1.1, 7.1.2, A.1, B.1, C.1, D.1
profijtbeginsel / 2.4.2, 2.5.1, 2.5.4, 2.5.6, 3.3.2, 4.2, 7.1.2
R
rechtspersoon / 1.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.3, 7.1.3
rechtspersoonlijkheid / 1.3, 2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.3, 6.15,
7.1.1, 7.1.2
rechtvaardigingsgrond / 2.5.6, 4.5, 6.3.3, 6.14.4, 7.1.2, 7.1.7, 7.2, 7.4.10
reële deelname aan economische leven / 6.14.2, 7.4.10
rent / zie surplus
rente / 2.2, 3.3.2, 4.2, 4.3.2, 4.4, 5.2.3, 5.4.1, 5.8.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6, 6.5.7,
6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8.2, 6.15, 7.1.5, 7.4.5
resultaatoverdracht(systeem) / 2.2.2, 3.3.2, 5.1, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2,
5.5.1, 5.8.1, 5.9.2, 6.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.5, A.2.2
S
sfeerovergang / 3.5.4, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.11, 6.12, 7.4.8, 7.5, B.4.5
Spanje / 1.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.2, 4.3.4, 4.4, 5.2.1, 5.2.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.2,
5.5.3, 5.5.7.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 6.2.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.5.1, 6.6, 6.8.1, 6.15, 7.1.1, 7.5, C
subjectvrijstelling/subjectvrijstellingssysteem / 5.1, 5.6, 5.6.2, 5.6.3, 5.9.2, 6.2.2, 6.8.2, 7.3.1,
7.3.2
surplus/rent / 2.3, 2.5.6, 4.3.2, 6.7.3, 7.1.3
T
taxhaven / 1.3, 4.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4, 4.5, 5.5.4, 5.9.4, 6.14, 6.14.1, 6.14.3, 6.14.4, 7.1.6, A.3.2,
B.3.2, C.3.2, D.4.2
taxhavendochter / 1.4, 4.3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.1, 5.9.3,
5.9.4, 6.3.3, 6.8.3, 6.10.2, 6.14.1, 6.14.2, 6.14.3, 6.14.4, 6.14.5, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.4,
7.4.6, 7.4.10, A.3.2, B.3.2, C.3.2, D.4.2
V
valutaresultaat / 6.13, 7.4.9, B.1
vaste inrichting / 3.3.2, 4.2, 5.2.3, 5.8.3, 5.9.4, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.7.2, 6.12, 6.13,
6.14.2, 6.14.5, 7.1.5, 7.3.4, 7.4.2, 7.4.8, A.1, B.1, B.4.5, C.1, D.1
vennootschapstax Duitsland / zie Duitsland
vennootschapstax Europese / zie Europese vennootschapstax
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vennootschapstax historie / 1.1, 2.2.1
vennootschapstax Nederland / zie Nederland
vennootschapstax karakter / 1.2, 2.1, 2.2.2, 2.5.1, 2.5.2, 3.2, 3.5.3, 5.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.2, 5.9.3, 6.3.2, 6.7.3, 6.8.2, 6.1.4.2, 7.1.1, 7.1.2,
7.3.2, 7.3.3, 7.4.2
vennootschapstax rechtvaardiging / 1.1, 2.1, 2.4.2, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5,
2.5.6, 3.2, 3.3.2, 3.5.2, 4.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4, 6.3.3, 6.7.3, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.4.10
vennootschapstax Spanje / zie Spanje
vennootschapstax Verenigde Staten / zie Verenigde Staten
Verenigde Staten / 1.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 3.3.2, 3.5.2, 3.5.3, 4.2, 4.3.2, 4.3.4, 4.4, 5.2.1,
5.2.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.2, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 6.2.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.5.1, 6.6,
6.8.1, 6.15, 7.1.1, 7.5, B.2.2, D
verlengstukgedachte / 3.5.2, 3.5.3
verliezen/verliesverrekening / 2.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.3, 6.3, 6.4, 6.5.4, 6.7.2, 6.7.3, 6.10.1,
6.10.2, 6.12, 6.13, 7.4.2, 7.4.5, A.1, A.4.2, B.1, B.4.2, C.1. C.4.2, D.1, D.4.2
vermogenswinst / 2.2.2, 3.2, 3.3.2, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4.1,
5.4.3, 5.5.1, 5.5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.4, 6.5.1, 6.6, 6.8.2, 6.9, 6.10.2,
6.13, 7.1.3, 7.1.5, 7.2, 7.4.3, 7.4.9, A.1, B.1, C.1, D.1
verrekeningssysteem / 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4
vrij verkeer van kapitaal / 4.5, 5.8.3, 7.1.7, 7.4.10
vrijheid van vestiging / 4.5, 6.3.3, 6.14.4, 7.1.7, 7.4.10
vruchtgebruik / 3.5.4, 6.5.1, 6.5.6, 7.4.4, B.2.1
W
welvaartsbeginsel / 3.3.1, 3.3.2, 7.1.3
winstoverdracht(systeem) / zie resultaatoverdracht(system)
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