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Samenvatting
Belanghebbende is naar Nederlands recht opgericht. A, haar enig aandeelhouder, woont sinds 1993 in België. In 1996 is D door
belanghebbende opgericht. Belanghebbende heeft haar onderneming aan D overgedragen. Belanghebbende en D vormen een fiscale
eenheid. Eind 1996 is volgens belanghebbende haar werkelijke leiding verplaatst naar België. In geschil is de vestigingsplaats van
belanghebbende in 1999. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat belanghebbende voor de toepassing van het Verdrag Nederland-België
feitelijk in België is gevestigd. In cassatie betoogt de staatssecretaris dat voor de toepassing van het verdrag beoordeeld moet worden
waar de feitelijke leiding van belanghebbende met inbegrip van de met haar gevoegde dochtermaatschappijen berust. De Hoge Raad
zet uiteen dat dit betoog niet juist is. Voor de beantwoording van de vraag of een moedermaatschappij van een fiscale eenheid inwoner
is van Nederland in de zin van het verdrag, is de plaats van de feitelijke leiding van alleen de moedermaatschappij beslissend. Het
oordeel van het hof dat deze in België is gelegen is cassatieproof. Het stond het hof vrij tot zijn oordeel te komen op basis van
waardering van door beide partijen ingebrachte bewijsmiddelen.
(Cassatieberoep ongegrond.)

Feiten
3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
3.1.1. Belanghebbende is naar Nederlands recht opgericht door A. A is (deels via een Stichting Administratiekantoor) enig
aandeelhouder. A is sinds september 1993 woonachtig in Q, België.
3.1.2. In verband met de toekomstige overname van de onderneming door de stiefzoon van A is op 19 december 1996 door
belanghebbende een dochtervennootschap opgericht, D bv (hierna: D). Belanghebbende heeft aan deze dochtermaatschappij de activa
en passiva behorende tot een door haar gedreven onderneming overgedragen. D is gevestigd in R. Blijkens gegevens van de Kamer
van Koophandel was belanghebbende in de periode van 1996 tot 1998 directeur van D, daarna was A dat.
3.1.3. Naast de deelneming in D bezit belanghebbende als voornaamste vermogensbestanddeel een vordering op E bv, een in
Nederland gevestigde gelieerde vennootschap. Belanghebbende en D vormen een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet).
3.1.4. In oktober 1996 is besloten om de gehele administratie en de zetel van de werkelijke leiding van belanghebbende per 1
november 1996 te verplaatsen naar het woonadres van A te Q, België. Eind 1996 zijn vervolgens de statuten van belanghebbende
aangepast aan het Belgische recht, is het kapitaal van belanghebbende omgezet van Nederlandse guldens in Belgische franken en is A
benoemd tot zaakvoerder. Tevens is belanghebbende sindsdien ingeschreven in het Belgische handelsregister.

Geschil
3.2. Voor het Hof was in geschil of belanghebbende in het onderhavige jaar (1999) feitelijk in Nederland was gevestigd in de zin van
artikel 4, par. 4, van het Belastingverdrag Nederland-België van 19 oktober 1970 (hierna: het Verdrag).
Het Hof heeft dienaangaande onder meer overwogen dat het bij het begrip ‘leiding geven’ in de zin van artikel 4, par. 4, van het Verdrag
gaat om ‘het nemen van kernbeslissingen, dirigeren, beschikken, initiatieven nemen, meer dan om beleid uitvoeren, beleid bepalen en
voorbereiden, bepalen van de vennootschappelijke activiteiten (...)’. Voorts heeft het Hof overwogen dat diverse door de Inspecteur in
hoger beroep gestelde feiten en omstandigheden betreffende de dochtermaatschappij van belanghebbende, D, niet het besturen van
belanghebbende zelf betreffen, doch het besturen van haar dochtermaatschappij. Die omstandigheden zijn volgens het Hof van belang
voor het bepalen van de plaats van de werkelijke leiding van die dochtermaatschappij en niet voor de beantwoording van de hier aan de
orde zijnde vragen. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat, alle feiten en omstandigheden in onderling verband beschouwd, de plaats van
werkelijke leiding van belanghebbende in 1999 gelegen was in België, op de plaats waar haar directeur-enig aandeelhouder woonde.
Het Hof heeft bij dit oordeel de stelling van de Inspecteur verworpen dat op belanghebbende in dezen de bewijslast rust aangezien de
omstandigheden vóór 1997 materieel niet verschilden met daarna en belanghebbende vóór 1997 ervan uitging dat haar feitelijke leiding
zich in Nederland bevond. Het Hof heeft bij zijn oordeel de stellingen van beide partijen op hun aannemelijkheid beoordeeld.

Rechtsoverwegingen
3.3.1. Het middel betoogt onder meer dat voor de toepassing van artikel 4 van het Verdrag, waarin wordt bepaald van welk land een
lichaam voor de toepassing van het Verdrag geacht wordt inwoner te zijn, beoordeeld moet worden waar de feitelijke leiding van



belanghebbende met inbegrip van de met haar gevoegde dochtermaatschappijen berust.
3.3.2. Artikel 15 van de Wet bepaalt dat in geval van een fiscale eenheid voor de toepassing van de Wet de gevoegde
dochtermaatschappij geacht wordt te zijn opgegaan in de moedermaatschappij.
Artikel 3, par. 1, onderdeel 2, van het Verdrag bepaalt dat onder persoon wordt verstaan een natuurlijke persoon en een vennootschap.
De uitdrukking vennootschap betekent op grond van onderdeel 3 van deze bepaling elke rechtspersoon of elke eenheid die in de Staat
waarvan zij inwoner is, voor de belastingheffing als een rechtspersoon wordt behandeld, alsmede een maatschap, vennootschap onder
firma en commanditaire vennootschap naar Nederlands recht. Bij een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 van de Wet wordt
weliswaar de dochtermaatschappij geacht te zijn opgegaan in de moedermaatschappij, maar dit houdt niet in dat sprake is van een
eenheid van moedermaatschappij en dochtermaatschappij, die als een rechtspersoon wordt behandeld. Aangezien er ook geen andere
aanwijzingen zijn dat de verdragsluitende staten beoogd hebben de fiscale eenheid voor de toepassing van het Verdrag als een
persoon te beschouwen, is voor de beantwoording van de vraag of een moedermaatschappij van een fiscale eenheid inwoner is van
Nederland in de zin van artikel 4 van het Verdrag de plaats van de feitelijke leiding van alleen de moedermaatschappij beslissend. De
plaats van de feitelijke leiding van de gevoegde dochtermaatschappij is voor het inwonerschap van die dochtermaatschappij bepalend,
maar deze plaats is niet direct van belang voor het inwonerschap van de moedermaatschappij van de fiscale eenheid waarin zij
gevoegd is. Mitsdien zal met betrekking tot iedere maatschappij van de fiscale eenheid afzonderlijk moeten worden beoordeeld of deze
volgens artikel 4 van het Verdrag al dan niet inwoner is van Nederland.
3.3.3. Het Hof heeft in de lijn van het hiervoor in 3.3.2 overwogene beoordeeld waar de plaats van werkelijke leiding van
belanghebbende was gelegen en geoordeeld dat belanghebbende geen inwoner was van Nederland en dat mitsdien belanghebbende
alleen kan worden belast voor de met toepassing van artikel 15 van de Wet aan belanghebbende toe te rekenen winst van D. Het middel
faalt in zoverre.
3.4. Het middel komt voorts op tegen de door het Hof toegepaste bewijslastverdeling. Het middel faalt ook in zoverre, aangezien het het
Hof vrijstond tot zijn oordeel te komen op basis van waardering van door beide partijen ingebrachte bewijsmiddelen.
3.5. Ook voor zover het middel ten slotte met motiveringsklachten opkomt tegen het oordeel van het Hof dat de feitelijke leiding van
belanghebbende in het onderhavige jaar zich in België bevond, faalt het, aangezien dit oordeel niet onbegrijpelijk is en niet onvoldoende
is gemotiveerd.

Commentaar (dr.mr. M Dun[A])
Zie mijn artikel ‘De verdragsrechtelijke positie van de fiscale eenheid’ in de rubriek Actueel in NTFR 2012/2578.

[1] dr.mr. M. van Dun.
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