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1.1

Introductie

Wat is internationaal belastingrecht?

Het internationale belastingrecht - meestal afgekort tot (en hierna ook) IBR houdt zich bezig met belastingheffing in grensoverschrijdende situaties.
Voorbeeld

Steef woont en werkt in Nederland. Hij houdt een bankrekening in Duitsland aan,
waarop hij jaarlijks rente ontvangt. Welk land mag nu belasting heffen over Steefs
rente? Is dat Nederland, of Duitsland, of mogen ze het zelfs allebei?
Voorbeeld

Steef verhuist naar België, maar blijft wel in Nederland werken. Vindt de belastingheffing over zijn arbeidsinkomen nu in België plaats of in Nederland? En wat
gebeurt er met die Duitse rente?
IBR vormt het middel om een antwoord op deze vragen te vinden. In fiscaal-technische termen gaat het in het IBR om de situatie dat verschillende staten belasting
heffen - of dreigen te heffen - ter zake van hetzelfde belastbare feit. Het IBR
bestaat uit het geheel van nationale en internationale regelingen die zien op de heffing van belasting in een grensoverschrijdende situatie.
Er is wel een nuancering op zijn plaats bij het woord 'hetzelfde'. leder land heeft
immers zijn eigen fiscale wetten, met daarin zijn eigen omschrijvingen van wat wel
en niet belast is. Wat in Nederland als rente wordt gezien, staat in de Chinese wet
misschien wel als royalty's omschreven. China heft voorts vermoedelijk belasting
over het werkelijk door een particuliere belastingplichtige ontvangen bedrag, terwijl
Nederland een forfaitair rendement van 4% over het vermogen van de belastingplichtige als belastinggrondslag hanteert (box 3). Wanneer we spreken van 'hetzelfde belastbare feit' bedoelen we dan ook geen formele, maar materiële gelijkheid.
Samengevat: het IBR onderzoekt de vraag hoe het heffingsrecht en de heffingsbevoegdheid ten aanzien van bepaalde belastbare feiten over verschillende staten worden verdeeld.

INTRODUCTIE

HOOFDSTUK I

1.2

De samenstellende onderdelen van het IBR

de methoden ter voorkoming van dubbele belasting en nog enkele andere belangrijke
begrippen aan de orde.

Het IBR is in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal onderdelen:
I
Het ontstaan van heffingsrecht
Ieder land kent zijn eigen regels van belastingheffing. Met behulp van deze regels
creëert een staat voor zichzelf het recht om belasting te heffen. Daarmee oefent hij
zijn soevereine macht uit over zijn grondgebied. De heffingsregels van een staat zijn
primair bepalend voor de nationale belastinginkomsten, maar vormen tegelijkertijd
de ontstaansgrond van het IBR: er doen zich namelijk situaties voor waarin de heffingsrechten van afzonderlijke staten gedeeltelijk samenvallen.
II
Het beperken van heffingsrecht en toewijzen heffingsbevoegdheid
Als de heffingsrechten van verschillende staten elkaar overlappen, zijn deze staten
soms bereid geheel of gedeeltelijk terug te treden. De ene staat geeft dan dus een
deel van zijn heffingsrecht op, zodat de andere staat kan heffen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Veel landen kennen terugtredingsregels in hun
nationale wetgeving. Wat ook vaak gebeurt is dat twee staten onderling terugtredingsregels afspreken, die dan worden vastgelegd in een overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst staat bekend als een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, of kortweg: een belastingverdrag. Een belastingverdrag kan de uitoefening van
een heffingsrecht beperken, in dat geval is de staat slechts voor een deel 'heffingsbevoegd'.
Er zijn nog enkele andere onderdelen van het IBR aan te wijzen; voor het grootste
deel zijn die van ondersteunende aard. Voorbeelden zijn de afspraken tussen staten
over onderlinge informatie-uitwisseling, onderling overleg, arbitrage en over wederzijdse ondersteuning bij invordering.
1.3

Nederlands IBR

Het IBR in Nederland heeft een bijzonder karakter: het ligt niet vast in een
bepaalde wet, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of de omzetbelasting. IBR
betekent ook niet hetzelfde in alle landen. Integendeel, het begrip IBR, hoe internationaal het ook klinkt, is in wezen een nationaal verschijnsel. Dat wil zeggen:
ieder land heeft zijn eigen IBR. Voor ieder land gelden immers andere heffingsregels, is een ander verdragenstelsel van toepassing, bestaat er gebondenheid aan
andere multilaterale afspraken enzovoort. Zo kunnen we dus spreken van het
Nederlandse !BR. Dat is het IBR waarmee we ons in dit boek bezighouden.
1.4

Hoofdstuk 3 is gewijd aan enkele internationale aspecten van de Wet inkomstenbelasting 200 l, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de loonbelasting
1964. Ingegaan wordt op de situatie van buitenlandse belastingplichtigen met
inkomen uit Nederlandse bronnen en binnenlandse belastingplichtigen met inkomen uit buitenlandse bronnen.
Hoofdstuk 4 staat in het teken van de enige bronbelasting die Nederland rijk is: de
dividendbelasting. Wij behandelen daar met name de internationale aspecten van
de Wet op de dividendbelasting 1965.
Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 staat centraal in hoofdstuk 5. Dat
biedt gelegenheid tot het nader bestuderen van enkele belangrijke aspecten van het
IBR, zoals de vaste inrichting en het onderscheid tussen actief en passief inkomen.
Daarnaast zullen wij ingaan op de Nederlandse methoden ter voorkoming van
dubbele belasting.
In hoofdstuk 6 gaat de aandacht uit naar de belastingverdragen. Wij bespreken de
opbouw en de inhoud van de verdragen, waarbij de nadruk ligt op de toewijzingsregels (welk land mag heffen over welke inkomens- of vermogensbestanddelen?). Verder onderzoeken we welke personen zich op een verdrag mogen beroepen en
komen daarbij in aanraking met het begrip inwoner.
Dat de invloed van Europese regelgeving op het IBR steeds groter wordt, zal blijken
in hoofdstuk 7. Wij beschrijven daarin de werking en de toepassing van het recht
van de Europese Unie (ook wel Unierecht of EU-recht) op het gebied van de
directe belastingen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de rechtspraak van het
Hof van Justitie EU ('HvJ EU') in Luxemburg.
Kennisvragen hoofdstuk 1

1.

Waarmee houdt het IBR zich bezig?

2.

Wat zijn de belangrijkste samenstellende onderdelen van het IBR?

3.

Wat is een belastingverdrag?

4.

Waarom kunnen we zeggen dat ieder land zijn eigen IBR kent?

Opbouw boek

In dit hoofdstuk hebben wij al de plaats van het !BR in het Nederlandse belastingstelsel beschreven. In het volgende hoofdstuk komen nog de bronnen van het !BR,
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