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Inleiding

In artikel ij van de Wet op de vennootschapsbelasting Igbq wordt geregeld
welke de fiscale gevolgen voor de heffing van de vennootschapsbelasting
zijn indien een belastingplichtig lichaam aandelen in een andere vennoot~
schap~ anders als belegging~ houdt~ Deze regeling wordt in de fiscale litera~
tuur aangeduid met de term ~deelnemingsvrijstelling~t

De deelnemingsvrijstelling is qua omvang een van de belangrijkste objec~
tieve vrijstellingen voor de heffing van vennootschapsbelastingt Uit de
Winststatistiek van naamloze vennootschappen en overige rechtspersoon~
lijkheid bezittende ondernemingen zijn van het Centraal Bureau voor de
Statistiek de volgende gegevensl overgenomen~ waarbij wordt opgemerkt
dat onder deelnemingswinst wordt begrepen de winst uit zowel binnen~ als
buitenlandse deelnemingen en beleggingent jammer genoeg is niet te zien
welk bedrag de vrijgestelde beleggingswinst uitmaakt~

iqbj Cintegrale telling~ Bedrijven met Holdings met Totaal
winst verlies winst verlies

~aantal ondernemingen ~jt~a~ ~tqaq I jSq rq~ j Oqz
~winst en verlies volgens

vermogensvergelijking I~gzR I~S~ atoll tft sa qtiso
~af~ deelnemingswinst z~o s l l r~Sg s ~ J ~S~H

buitenl~ bedrijfswinst jq~ ~ I ~ jO

~sub totaal Stjso It ~b~ I ~I ~ t~t jq q~zq
~belastbare winst en

fiscaal verlies vóór
verliescompensatie qtjlq l~ H~b rs~ I~ j q J tSbl

Voor de jaren Iqbb tot en met Iqbq kunnen de volgende kolommen worden
opgesteld op basis van de Winststatistiek voor grotere ondernemingen t

l Bedragen in miljoenen guldens~

I



INLEIDING

~aantal ondernemingen
~winst en verlies

volgens vermogens~
vergelijking

afi~~deelnemingswins t
~buitenlandse

bedrijfswinst

~sub totaal
~belastbare winst en

fiscaal verlies vóór
verliescompensatie

Iqbb
totaal

met winst met verlies

Jt~Jg~t SSo

q ~J HI t I~ SOI
ltI~Uq ~b

~IIq~I I~tS~rÏ

~tqzÓ t~~Ó~I

Iqb~I
totaal

met winst met verlies

Jtbqq Szb

IO ~~t SO I~ÓIo

~tqoj IS

lgS ~

~t~bz t~tbzS

jqzl t~t~b~

IqbH
totaal

met winst met verlies

Iqbq
totaal

met winst met verlies

~aantal ondernemingen J t ~I zS Szo jt ~UIq ~oi
~winst en verlies

volgens vermogens~
vergelijking I J t ~~O I t SqS II ~ jSS ItI ~ OS~

afi~deelnemingswinst bt~zH ~S ~tb~I ~j
~buitenlandse

bedrijfswinst Ito~o ~

~sub totaal S qoq ~ q~o Stbq~ ~tItII~
~belastbare winst en

fiscaal verlies vóór
verliescompensatie ~tH~b I ~I~Ioq ~t~zH t~tlzz~

Uit vorenstaande opstellingen kan worden geconcludeerd dat percentueel de
vrijgestelde deelnemingswinst van jaar tot jaar wel enige mutatie vertoont~
waarbij niet kan worden nagegaan door welke oorzaken de verschillen zijn
beïnvloed~ Het percentuele belang van de deelnemingsvrijstelling in het Ne~
derlandse fiscale rechtl kan uit de volgende opstelling~ welke is samengesteld
uit vorenstaande statistische gegevens~ worden opgemaakt~

i Inclusief vrijgestelde beleggingswinstt

l
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IgóS Igbb Igó~ Igóg Igóg
Vrijgestelde deelnemingswinst
bij bedrijven en holdings met
winst in o~o
~van de winst volgens

vermogensvergelijking i S ~ q ~~~~ O~q ~m ~I ~ I
~van de belastbare winst plus

vrijgestelde deelnemingswinst ~~ ~ Sb ~ S SS ~b Sg ~~ ~ m~

Aangenomen mag worden dat vanaf l g~o de deelnenaingsvrijstelling een nog
belangrijker plaats onder de objectieve vrijstellingen is gaan innemen door i
at de uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling tot alle voordelen uit hoofde

van een deelneming~
b ~ de beperking van de niet~aftrekbare kosten in verband met een deelne~

Ining tot globaal gesproken de kosten in verband met een buitenlandse
deelnemingt
In dit geschrift zal een onderzoek worden gedaan naar de vraag welke be~

ginselen aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag liggen en of~ en in hoe~
verre~ de huidige wettelijke regeling met deze beginselen in overeenstem~
ming is~ De rechtsgrond en de strekking van de vennootschapsbelasting en
de deelnemingsvrijstelling zullen in hoofdstuk l aan de orde worden gesteld~
Vervolgens zal in de hoofdstukken II tot en met VI een beschrijving en een
toetsing van de huidige wettelijke bepalingen plaatsvinden~ In de hoofdstuk~
ken VII tot en met IX zullen een aantal ~randgebieden ~beleggingsinstel~
lingen~ fiscale eenheid~ beleggingsdividenden~ aan de orde komen~ met na~
me met betrekking tot de vraag of de daar te bespreken fiscale regelingen
overeenstemmen met de aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag lig~
gende gedachte~

Hoofdstuk X vormt het overgangsgebied naar het internationale belas~
tingrecht~ In dit hoofdstuk komen de dividendbelasting en de verdragen ter
voorkoming van dubbele belasting ter sprake~ waarbij~ mede in verband
met de daarna volgende hoofdstukken~ het gezichtsveld tot de overige S
Lid~Staten van de EEG beperkt is~ In de hoofdstukken XI tot en met XIV
wordt een korte uiteenzetting gegeven van de in de diverse Lid~Staten voor~
komende fiscale regelingen voor de verhouding tussen moeder~ en dochter~
vennootschappen~ In hoofdstuk XV wordt de ontwerp~deelnemingenricht~
lijn van de Europese Commissie besproken~ In het laatste hoofdstuk zal een
aanbeveling worden gedaan voor de harmonisatie van de ideelnemingsvrij~
stellingen binnen de EEG waarbij door een recente wetswijziging in Duits~
land en de toetreding van o~a~ Engeland tot de EEG centraal zal staan de
keuze tussen de vrijstellingsregeling enerzijds en de in de Angelsaksische lan~
den bestaande indirect tax credit regeling anderzijdst



Hoofdstuk l

Rechtsgrond en strekking

S r ~ Rechtsgrond voor de heffing van vennootschapsbelasting
Aangezien de deelnemingsvrijstelling een onderdeel vormt van de belasting~
heffing van vennootschapswinsten is een onderzoek naar de rechtsgrond van
de deelnemingsvrijstelling niet compleet~ indien niet eerst in het kort wordt
nagegaan op welke rechtsgronden de heffing van vennootschapsbelasting is
gebaseerdt Het is van belang de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting
te kennen bij de beoordeling van een aantal speciale regimes welke bij de
heffing van die belasting bestaan~ In het kader van dit geschrift zal de rechts~
grond van de vennootschapsbelasting met name een rol spelen bij ~
a~ de fiscale consequenties van deelnemingsverhoudingen ~
btde fiscale behandeling van door een vennootschap ontvangen beleggings~

opbrengsten~
ct de relatie tussen de Nederlandse belastingheffing en in het buitenland be~

haalde winsten en geleden verliezent
Schendstokt maakt onderscheid tussen de schijnbare en de echte vennoot~
schapsbelastingen~ Een schijnbare vennootschapsbelasting is naar zijn oordeel
die waarbij de dubbele heffing van de vennootschap en haar aandeelhouders
wordt voorkomen~ doordat de vennootschapsbelasting als voorheffing met
de inkomstenbelasting van de aandeelhouders mag worden verrekend~ Een
echte vennootschapsbelasting is een heffmg van vennootschappen~ zonder
dat verrekening plaatsvindt met de door de aandeelhouders over de dividen~
den verschuldigde inkomstenbelasting~ Van een echte vennootschapsbelas~
ring is sprake in het~ in de literatuur omtrent de dubbele heffing van ven~
nootschapsbelasting en inkomstenbelasting over uitgedeelde vennootschaps~
winsten zogeheten~ Ilassieke stelself~

De vraag naar de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting heeft in de

loop der tijden vele schrijvers bezig gehouden~ terwijl ook in het parlement
dit probleem herhaalde malen aan de orde is geweest~ HellemaZ~ van metung
zijnde dat de vennootschapsbelasting ongetwijfeld een echte vennootschaps~
belasting is~ gaat voor de oorsprong en grondslagen van de vennootschaps~

IBt Schendstok~Diesrede igsj onder de titel ~De vennootschapsbelastingalswetenschappelijk
vraagstuk~~
Z H~ J~ Hellema~De oorsprong en de grondslagen van de vennootschapsbelasting ~ De NVokto~
berigbot



RECHTSGROND EN STREKKING

belasting terug tot het gildewezen~ Hij komt tot de conclusie dat in de par~
lementaire geschiedenis de discussies over de grondslag der vennootschaps~
belasting steeds vermeden zijnt Hij spreekt in rqbo de hoop uit dat het parle~
ment zich Me gelegenheid niet zal laten ontgaan om nu eindelijk eens funda~
mentele beschouwingen te houden over de juridische en economische
grondslagen dezer economisch en butgetair zo uiterst belangrijke heffmg~s

Tot grote teleurstelling van Hellema~en ongetwijfeld van vele anderen~
kan worden vastgesteld dat een discussie over de grondslag van de heffing
van vennootschapsbelasting bij de parlementaire behandeling van deWet op
de vennootschapsbelasting igóq nauwelijks heeft plaatsgevondent Zowel in
de Memorie van Antwoord~ als bij het Mondeling Overleg met de Vaste
Commissie van Financiënz hebben de bewindslieden van Financiën ver~
klaard een dergelijke discussie weinig vruchtbaar te achtent Naar mijn oor~
deel is deze discussie ten onrechte vermeden~ immers een bespreking van
vraagstukken als dubbele heffing~ de deelnemingsvrijstelling en de belasting~
heffing van co~peraties en beleggingsmaatschappijen kan veel vruchtbaarder
zijn~ indien men de rechtsgronden der heffing van vennootschapsbelasting
min of meer exact onderkentt Dat men deze principiële discussie uit de weg
is gegaan onder het mom dat de invoering van de Wet op de vennoot~
schapsbelasting iqbq slechts als een technische herziening moest worden be~
schouwd~ acht ik onjuistt

Wel zijn in de parlementaire behandeling van de Wet op de vennoot~
schapsbelasting iqbg een aantal argumenten voor de heffing van vennoot~
schapsbelasting naar voren gebrachtt Genoemd kunnen worden t
atde wenselijkheid belasting te heffen van door een NV niet uitgedeelde

winstenj ~
bthet karakter van de vennootschapsbelasting als belasting teneinde onge~

lijkheid met particuliere ondernemers te vermijdena~
cthet internationale evenwicht nu bijna alle landen een vergelijkbare winst~

belasting heffen~ s
In zijn boek over de grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht

heeft De Langenb een aantal beginselen geformuleerd~ waarvan er drie
rechtstreeks betrekking hebben op de heffing van vennootschapsbelasting~
Het gaat hier om het beginsel van de bevoorrechte verkrijging~ook wel ge~

iMvA ptr~
Z Vraag i ~
~Voorlopig Verslag ptzt
~ Voorlopig Verslag p~z en Verslag Mondeling Overleg vraag r ~
s Verslag Mondeling Overleg vraag l ~
b WtJ~ de Langen~De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrechtt



RECHTSGROND VENNOOTSCHAPSBELASTING

noemd het buitenkansbeginsell~~ het profijtbeginsel en het welvaartbegin~

sel~ Het buitenkansbeginsel wordt door De Langenz als volgt geformuleerd

Indien bij het verkrijgen van een bate de verkrijger in een bevoorrechte po~
sitie verkeert in vergelijking met anderen~ mag een speciale belasting in ver~

houding tot de grootte van die bate worden geheven~ De speciale belasting

kan ook de vorm van een verzwaring van een bestaande belasting aanne~
ment ~

Op basis van het profijtbeginsel vindt een heffing plaats in relatie tot de

mate waarin men van de overheid diensten geniett De Langen onderscheidt
hierbij twee verschillende maatstaven van het profijt~
at de kostprijs van de overheidsprestatie~
b~het belang van de overheidsprestatie voor de belastingplichtiget

Ten slotte is het welvaartbeginsel nog van belang voor de heffing van de
vennootschapsbelastingt Dit beginsel is door De Langen ~pt zj~~~ als volgt

omschreven t

~Bij de belastingheffing wordt er naar gestreefd dat de welvaart van het volk~
voor zover afhankelijk van de particuliere sector~ zo weinig mogelijk ge~
schaad en zo veel mogelijk bevorderd wordttf

Briill heeft in zijn proefschrift tObjectieve en subjectieve aspecten van het
fiscale winstbegripf met als ondertitel ~Proeve van een toepassing van De
Langenfs beginselenleer op een specifiek onderwerpf uitvoerig onderzocht

welke rechtsbeginselen geacht moeten worden aan de heffing van de ven~
nootschapsbelasting ten grondslag te liggen~ Hij komt tot de conclusie dat
het buitenkansbeginsel~ enigszins ondersteund door het profijtbeginsel~ doch
krachtig tegengewerkt door het welvaartbeginsel als het leidende beginsel
der vennootschapsbelasting moet worden aangemerkt~ Brull verwijst daar~
bij ook nog naar stelling IV bij de dissertatie van Van den Tempela luidende~

tEen belasting~ die speciaal ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm
treft~ kan óf gemotiveerd worden met gelijke druk voor alle produktiehuis~

houdingenf Cwelvaartbeginsel~
W omdat de rechtsvorm aanwijzing is voor meer profijt van de overheidJ

Cprofijtbeginsel~
~bf meer winstcapaciteitf Cbuitenkansbeginsel~t

l Deze terminologie zal hierna door mij worden aangehoudent
Z W~Jt de Langen~p~iqbt
s At Jt van den Tempel~De belasting als instrument der economische politiek~
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Een uitvoerig onderzoek naar de rechtsgronden van een vennootschapsbe~
lasting is voorts nog gepleegd door Roeloffs in zijn proefschrift ~Dubbele
belastingheffing van dividendenf~l Roeloffs komt daarbij tot de conclusie
dat meerdere denkbeelden als dragend beginsel van de vennootschapsbe~
lasting naar voren komen~ Met hem en met Hofstraz ben ik van mening dat
de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting moet worden gezocht bij de
realiteit dat winsten van natuurlijke personen~ondernemers direct belast
worden~ zodat er alle aanleiding is om op grond van algemeenheid en ge~
lijkheid ook de winsten van rechtspersonen te belasten~ In aanmerking ne~
mend dat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen een bedrijf kunnen
uitoefenen is het naar mijn oordeel derhalve gerechtvaardigd dat de winsten
van een rechtspersoon op grond van het buitenkansbeginsel en het profijt~
beginsel aan de heffing van de vennootschapsbelasting zijn onderworpent

De heffing van vennootschapsbelasting kan zijn gebaseerd op het territo~
rialiteitsbeginsel of op het universaliteitsbeginselts In de meeste landen wordt
het universaliteitsbeginsel aanvaard~ waarbij zich evenwel twee varianten
voordoen~
Ithet credit against tax stelsel~ Dit stelsel wordt onder meer in de Verenigde

Staten gevolgd en houdt in dat een onderdaan of een vennootschap~ opge~
richt naar Amerikaans recht~ in de Verenigde Staten belast wordt voor zijn
wereldinkomen~ waarbij een credit wordt gegeven voor de belasting~
welke van buitenlandse inkomensbronnen is geheven~

athet credit against income stelsel~ Dit stelsel wordt in Nederland en meer~
dere andere Westeuropese landen gevolgd~ Inkomensbestanddelen welke
in het buitenland reeds werden belast~ zijn vrijgesteld in het land waar de
onderdaan woont of de vennootschap gevestigd is~ evenwel met dien ver~
stande dat soms~ teneinde de draagkracht in aanmerking te nemen~ de vrij~
stelling zodanig wordt verleend~ dat de progressie intact blijft~ hetgeen
leidt tot de uitdrukking ~vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud~t
In dit credit against income stelsel~hierna aan te duiden met vrijstellings~
methode~wordt de soevereiniteit van de buitenlandse staat tot het heffen
van belasting zo zeer erkendal dat niet alleen verdragen ter voorkoming
van dubbele belasting zijn en worden afgesloten~ doch dat veelal in een zo~
genaamde eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting is
voorzien~

Hantering van de vrijstellingsmethode binnen het universaliteitsbeginsel
heeft tot gevolg dat in de praktijk de verschillen tussen het territorialiteitsbe~

i L~ Roeloffs~Dubbele belastingheffing van dividenden~ Fiscale Monografie notzz~
zH~J~ Hofstra~Socialistische belastingpolitiek~
JVoor een uitvoerige omschrijving van deze beginselen verwijs ik naar H~JtW~ Klein Wassink~
Fiscale soevereiniteit in het geding~ p ~ qe v~
aHierna aan te duiden met het beginsel van de buitenlandse belastingsoevereiniteit~
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ginsel en het universaliteitsbeginsel niet groot zijn en zelfs vervagent Voor

de deelnemingsvrijstelling leiden deze beginselen evenwel tot een fundamen~

teel verschil bij het vraagstuk van het inaanmerkingnemen van buitenlandse

deelnemingsverliezen ~waarop ik in hoofdstuk XVI S ~ nader terugkom~

terwijl de beginselen mede een rol spelen bij het vraagstuk van de eis dat een

buitenlandse vennootschap aldaar aan een belasting naar de winst onderwor~

pen moet zijn~ Voor deze problematiek verwijs ik naar hoofdstuk III S t~
Geeft de rechtsgrond voor de heffing van vennootschapsbelasting recht

tot het heffen van een belasting over ondernemerswinsten in het stadium

vóór de aandeelhouder~natuurlijk persoon~ deze rechtsgrond draagt in zich

dat de heffing slechts éénmalig mogelijk is ~ immers de buitenkans en het pro~

fijt doen zich slechts eenmaal voort Het gevolg hiervan is dat een winstuit~
kering van de ene vennootschap aan de andere vennootschap in beginsel niet

tot een nieuwe belastingheffing mag leident Dit principe van eenmalige hef

fmg wordt in de literatuur~ ook in het buitenlandt~ wel aangeduid met het

ne bis in idem~beginsel~z
Bij het ne bis in idem~beginsel dient men niet te spreken van een eenma~

lige heffing van belasting~ doch van een eenmalige toepassing van een fiscaal

regime om daarmede duidelijk tot uitdrukking te brengen~ dat een eenmaal

gegeven vrijstelling~ bijv~ landbouwvrijstelling~ in een volgende fase niet te~

niet gedaan kan worden met het argument dat over deze winst nog niet ge~

heven ist Is ne bis in idem het niet tweemaal toepassen van een bepaald re~

gime dan wordt bereikt dat een in eerste instantie gegeven vrijstelling bin~

nen dat regime verder onaangetast blijftt
Hoewel door een vennootschap ontvangen dividenden op aandelen in een

andere vennootschap op grond van het vorenstaande in wezen geen onder~

nemerswinst zijn omdat de creatieve werking Cbuitenkans~ profijt~ ont~

breekt~ toch worden al deze opbrengsten in principe in de heffing van de
vennootschapsbelasting betrokken~ enerzijds door het feit dat een aandelen~

bezit dat een deelneming vertegenwoordigt tot het ondernemingsvermo~
gen behoort en anderzijds doordat beleggingsaandelen~ welke in beginsel

niet tot het ondernemingsvermogen behoren~ hiertoe gerekend worden

door de fictie van artikel a lid s Wet op de vennootschapsbelasting~ waar be~

paald is dat naamloze vennootschappen~ besloten vennootschappen met be~

perkte aansprakelijkheid en nog een aantal andere belastingplichtige licha~

men geacht worden hun onderneming met behulp van hun gehele vermo~

gen te drijven~ In verband hiermede bestaat er derhalve behoefte aan bijzon~

dere fiscale regelingen voor deelnemingsverhoudingen~ beleggingsinstel~

lingen etdt

l Ota~ R~ Zonde rv an~Les impots sur les revenus et Fextranéitét
WtPt van Sikkelerus~De fiscale positie van holdings ~ TVVSjuni cg~j~
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Het hiervoor genoemde beginsel van de belastingsoevereiniteit van de
buitenlandse staat brengt met zich dat een aldaar geheven belasting met een
Nederlandse belasting gelijkgesteld kan worden~ Dit beginsel in samenhang
met het ne bis in idem~beginsel leidt tot de conclusie dat buitenlandse win~
sten in Nederland behoren te zijn vrijgesteld~ Het hiermede verband hou~
dende feit dat de Nederlandse fiscus wel rekening houdt met in het buiten~
land geleden verliezen~ komt in hoofdstuk XVI nader aan de orde~

Zoals hiervoor reeds werd aangeduid doet aanvaarding van een rechts~
grond voor de heffing van vennootschapsbelasting de vraag rijzen naar de
rechtsgrond voor de dubbele heffing van vennootschapsbelasting en in~
komstenbelasting over uitgedeelde vennootschapswinsten~ Deze problema~
tiek hangt nauw samen met de afstand tussen de vennootschap en haar aan~
deelhouders~naarmate die afstand groter is~ wordt de dubbele heffing min~
der gevoeld~en de vraag ofde vennootschapsbelasting wel indirect ten las~
te van de aandeelhouder komt~ dan wel mogelijk op de afnemers wordt af
gewenteldt De onderhavige problematiek is naar mijn mening zodanig ge~
compliceerd dat er in het kader van dit geschrift geen ruimte is om die pro~
blematiek verder uit te werken~ Het probleem van de dubbele heffmg van
belasting over uitgedeelde vennootschapswinsten zal echter nog wel sum~
mier aan de orde komen in hoofdstuk XVI S z in het kader van de harmoni~
satie der directe belastingen binnen de EEGt

SZt Rechtsgrond der deelnemingsvrijstelling voor de binnen~
landse deelnemingsverhouding

De omschrijving van de vennootschapsbelasting als eenmalige heffing over
ondernemingswinsten in het stadium vóór de aandeelhouder~natuurlijk per~
soon met beperkingen enerzijds door het ne bis in idem~beginsel en ander~
zijds door het beginsel van de buitenlandse belastingsoevereiniteit brengt
met zich dat de deelnemingsvrijstelling meestal geacht wordt gegrond te
zijn op het ne bis in idem~beginsel~ Zonder hier uitvoerig op de historie van
de deelnemingsvrijstelling in te gaan~Christiaansel heeft dit op voortreffe~
lijke wijze gedaan in zijn bekende aan de deelnemingsvrijstelling gewijde
fiscale monografie~moge ik in het kort enkele punten uit de geschiedenis
van de deelnemingsvrijstelling releveren~

De historie van de deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse fiscale wet~
geving begint in ISqa bij het ontwerp dat geleid heeft tot de Wet van z ok~

lJ~H~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling in het Besluit op de vennootschapsbelasting rqqz en
het ontwerp van de Wet op de vennootschapsbelasting igbo~ Fiscale Monografie no~aot Hierna
zal regelmatig naar dit boek worden verwezen~ waarbij de titel tot ~Deelnemingsvrijstelling~ zal
worden afgekort~

IO
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tober ISq g~ wel aangeduid met de Wet op de Bedrijfsbelasting ISq j t In de
ontworpen uitdelingsbelasting kwam een vrijstelling voor met betrekking
tot uitdelingen aan andere in Nederland gevestigde naamloze vennootschap~
pen~

Volgens het ontwerp zou niet de moedermaatschappij doch de dochter~
maatschappij de vrijstelling genietent De vrijstelling werd overigens niet
toegelicht of gemotiveerdt Omdat men bevreesd was dat de vrijstelling niet
ten goede zou komen aan aandeelhouders~vennootschappen werd bij de
parlementaire behandeling voorgesteld de vrijstelling bij de moedermaat~
schappij te realiseren door het bedrag van de belaste uitdelingen te vermin~
deren met de door het uitdelende lichaam ontvangen dividendent In de toe~
lichting op het desbetreffende amendement formuleert het Kamerlid Van
Houten de aan de vrijstelling ten grondslag liggende gedachtengangi

~dat er niet tweemaal geheven wordt van uitdelingen van eene naamlooze
vennootschap~ welke in de kas vloeien van eene andere naamlooze vennoot~
schap krachtens op naam gestelde aandelen~~l

De indiening van het ontwerpWinstbelasting injanuari Iqq~o gaf aanleiding
tot omvangrijke discussies omtrent doel en strekking van de deelnemings~
vrijstelling~ Ik moge wijzen op de artikelen van Van LoonZ en Schaafsmal in
het geheel aan het ontwerp~Winstbelasting gewijde nummer van Me NV
van is februari Iqto~ Beide schrijvers aanvaarden zonder meer dat het doel
van de in het ontwerp voorkomende deelnemingsvrijstelling in de binnen~
landse verhouding is voorzieningen te treffen ter voorkoming van dubbele
belasting van holdingmaatschappijent Op de opvatting van Schaafsma om~
trent de deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse verhouding kom ik in
S S van dit hoofdstuk terug~

Onder de werking van het Besluit op de Vennootschapsbelasting Iq~a
speelde het ne bis in idem~beginsel in principe geen rol ~in de praktijk wel
getuige de ruime toepassing van artikel Io lid g van het Besluit~~ Immers in
S Io lid s van de Leidraad was het volgende bepaald~

~Artt Io bevat een regeling~ welke hierna bij verkorting zal worden aange~
duid als de deelnemingsvrijstellingt Deze vrijstelling~ welke in beginsel niet
past in een wettelijke regeling~ welke lichamen op één lijn stelt met natuur~
lijke personen Cook voor de inkomstenbelasting bestaat een dergelijke vrij~
stelling niet~~ heeft reeds naar haar aard het karakter van een~voor de be~
lastingplichtigen gunstige~uitzonderingsbepaling~l

lHandelingen iSgz~iHgj pttqiz
ZJ~ van Loon~De holding in het wetsontwerp~ De NV februari rgqot
~J~R~ Schaafsma~Het ontwerp en de voorkoming van dubbele belasting~ De NV februari tgqo
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Na de indiening van het ontwerp dat geleid heeft tot de Wet op de ven~
nootschapsbelasting Iqbq hebben verschillende auteurs het doel van de deel~
nemingsvrijstelling geformuleerd als voorkoming van dubbele heffmg respt
voorkoming van dubbele belastingt r Verwezen moge worden naar artikelen
van GieleZ~ Christiaanses~ Van Rooyena en Verhoeven~s Eenzelfde stand~
punt wordt ingenomen door de Hoge Raad in de arresten van ij april IqSH
BNB IqSHli~q en van a~ april Iqbo BNB IqbolZijt Ook in de parlemen~
taire geschiedenis komt het ne bis in idem~beginsel regelmatig aan de ordet
Zo wordt in de Nota inzake de algehele belastingherziening Cingezonden bij
brief van z~ juli Iqbo~ ten aanzien van de deelnemingsvrijstelling het volgen~
de opgemerkt~

~Uitgaande van de grondgedachte van dit instituut~ dat ten doel heeft in de
deelnemingsverhouding te voorkomen dat eenzelfde bedrijfsresultaat twee~
maal in de vennootschapsbelasting wordt betrokken~ stelt het wetsontwerp
voor de deelnemingsvrijstelling verder uit te breiden~

Ook in de Memorie van Antwoord komt dit standpunt voortb
Naar mijn oordeel dient men zich af te vragen of de stelling juist is dat het

ne bis in idem~beginsel aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag ligt~ Zo
stelt De Klerck~ zich op het standpunt dat binnen de vennootschapssfeer ver~
dedigd kan worden dat de genoten dividenden geen winst vormen en der~
halve niet belastbaar zijn en vervolgt dan~

Immers de vennootschappen in hun totaliteit maken samen een zekere
winst uit hun produktie doch de uitdeling van die winst door de ene aan de
andere vennootschap vermag de gemaakte winst niet te vermeerderen door~
dat de vennootschappen die winst naar elkaar toeschuiven~ anders gezegd de
aan de winst gegeven bestemming vermag de gemaakte winst niet te ver~
groten~ ~

i Sommige auteurs maken onderscheid tussen dubbele heffing en dubbele belasting om aan te
duiden het verschil in strekking van de deelnemingsvrijstelling in de binnenlandse resp~ de bui~
tenlandse verhouding~ Dit onderscheid zal door mij in dit geschrift niet worden overgenomen~
Waar gesproken wordt over dubbele heffing is bedoeld de dubbele heffing van belasting over
uitgedeelde vennootschapswinsten~
ZJtFtM~ Giele~De deelnemingsvrijstelling in het ontwerp Vennootschapsbelasting rqbo~ W
~W gt
aJ~Ht Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ p~ioi~
~tMtJt van Rooyen~De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting~
MBB augustus rqbqt
sHtB~A~ Verhoeven~De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting rqbg~
W qgbbt
bMvA~ ptZg rk~
iJ~ Jt de Klerck~Boekbespreking ~ J~H~ Christiaanse~ Deelriemingsvrijstelling~ W qbqr~
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Eeckhoutt spreekt in dit verband van alle op de winst bij een vennootschap
afgeleide voordelen~ die bij de andere vennootschap buiten beschouwing
moeten blijven~ Hetzelfde uitgangspunt is ingenomen door Brullz wanneer
hij stelt dat de deelnemingsvrijstelling berust op de gedachte van de verleng~
stukwinst~ Hij stelt daarbij het volgende voorbeeld~ Indien een aantal be~
drijven door in een NV~vorm samen te werken hogere winsten weten te be~
halen dan worden de winsten van deze gemeenschappelijke dochtermaat~
schappij belast daar waar de winsten ontstaan en wel op het moment dat zij
worden behaaldt Het doorgeven van deze winst aan de moedervennoot~
schappen is niet opnieuw een buitenkans en kan derhalve niet andermaal tot
de heffing van vennootschapsbelasting op grond van het buitenkansbeginsel
aanleiding geven~j

Naar mijn mening kunnen problemen ontstaan indien men stelt dat het ne
bis in idem~beginsel aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag ligt~ om~
dat zodoende onverklaarbaar is de uitdrukkelijke wens van de wetgever om
geen ideelnemingsvrijstellingf te geven voor dividenden op aandelen~ welke
een belegging voor de houdstermaatschappij vorment Voor beleggingsdivi~
denden zou derhalve op basis van het ne bis in idem~beginsel een ongerecht~
vaardigde dubbele heffmgplaatsvindenta Voorts zou onverkorte toepassing
van het ne bis in idem~beginsel tot problemen leiden bij institutionele be~
leggers~ banken~ verzekeringsmaatschappijen voor wat betreft hun bedrijfs~
matige beleggingen en de belastingheffing over de daaruit voortvloeiende
opbrengsten~ Indien het ne bis in idem~beginsel ook hier zou gelden~ zou
over de opbrengsten van bedrijfsmatige aandelenbeleggingen geen heffing
van vennootschapsbelasting mogen plaatsvinden~

Concluderend kan worden gesteld dat het te gevaarlijk is zonder meer het
ne bis in idem~beginsel als grondslag voor de deelnemingsvrijstelling te be~
schouwent Naar mijn oordeel verdient het aanbeveling de verlengstukgc~
dachte~ als species van het genus ne bis ir idem~ als leidend beginsel voor de
deelnemingsvrijstelling te aanvaarden~ waardoor mede aansluiting wordt
gevonden bij de op de verlengstukgedachte gebaseerde fiscale eenheid~ wel~
ke onder de Nederlandse vennootschapsbelasting alleen bij Iooo~obinnen~
landse deelnemingen mogelijk is~ Naar mijn mening dient de werking van
deze verlengstuktheorie niet beperkt te worden tot Ioooo deelnemingen~

t A~PtA~ Eeckhout~De deelneming in het ontwerp vennootschapsbelasting iqbo~ MBR novem~
ber iqba~
T Dt Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip~ p~aqb~
~ In dit kader behandelt Brull nog de vraag ofook niet de declnemingsvrijstelling moet worden
verleend voor voordelen uit deelnemingen behorend tot het bedrijfsvermogen van particuliere
ondernemers~
~ Op de problematiek van de belastingheffing over beleggingsdividenden en andere beleggings~
opbrengsten bij voor de vennootschapsbelasting belastingplichtige lichamen kom ik terug in
hoofdstuk IX~
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Aan de verlengstukgedachte~de dochtervennootschap is een partiële voort~
zetting van de moedermaatschappij~ zodat de winst van de dochtermaat~
schappij in wezen eigen winst van de moedermaatschappij is~ waardoor
winsttransfer niet als belastbare winst van de moedervennootschap kan wor~
den aangemerkt~dient naar mijn oordeel prioriteit te worden verleend~

SS t Rechtsgrond der deelnemingsvrijstelling voor de buiten~
landse deelnemingsverhouding

Christiaansel komt tot de conclusie dat de strekking van de deelnemings~
vrijstelling in de binnenlandse verhouding is de voorkoming van dubbele
heffing en in de buitenlandse verhouding is de voorkoming van dubbele be~
lasting~ Een gelijke opvatting heeft Verhoeven~Z Zoals ik in de vorige para~
graaf heb uiteengezet~ berust de deelnemingsvrijstelling in de binnenlandse
verhouding op de verlengstukgedachtet Deze verlengstuktheorie kan uiter~
aard ook voor deelnemingen in buitenlandse vennootschappen worden ge~
hanteerd~ doch dan nog rijst de vraag of het reëel is voor de buitenlandse
verlengstukwinst~ mits aan een aantal voorwaarden is voldaan~ deelnemings~
vrijstelling te verlenent In Duitsland heeft men deze vraag ontkennend be~
antwoord~ terwijl men in de Verenigde Staten en Engeland aan deze vraag
niet eens toekomtt

Eerst enkele opmerkingen over het Duitse systeemt De tekst van de Kór~
perschaftsteuergesetz van Iqas sprak niet over binnenlandse en buitenlandse
deelnemingen~ In het arrest van het Reichs Finanz Hofvan ~ november Iqij
~IA I s I ja~j~ Bd ZZ~ p ~ I g~ werd de werking van de deelnemingsvrijstelling
evenwel beperkt tot de binnenlandse deelnemingsverhoudingt In het arrest
werd onder meer gesteld t

~Vom Standpunkt dieser Interessen aus kann als Grund fur einen Verzicht
auf die Ausiibung des deutschen Besteuerungsrechts grundsiitzlich nur eine
Doppelbesteuerung durch mehrfache Heranziehung zu deutschen Steuern in
Betracht komment Nur dann liegt eine durch die deutsche Steuergesetz~
gebung veranlasste Hárte vor~ deren Berucksichtigung auch durch die deut~
sche Gesetzgebung allein geboten sein wurdet Dagegen besteht kein Grund
fur die deutsche Gesetzgebung~ ihren Anspruch auf volle Aussch~pfung der
steuerlichen Leistungsf~higkeit ohne entsprechende Gegenleistung eines aus~
lándischen Steuergláubigers zurucktreten zu lassen~ wenn das ausl~ndische
Steuerrecht das gleiche Steuerobjekt der Steuer unterwirft wie das deutsche~~

t JtH~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ pt ioi t
ZHtBtAt Verhoeven~De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting iqóg~
W qqóót
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Dit standpunt van het RFH heeft ertoe geleid dat in Duitsland het Schach~

telprivileg slechts voor de binnenlandse deelnemingsverhouding geldt~ l In

de buitenlandse deelnemingsverhouding pleegt het Schachtelprivileg bij ver~
drag ter voorkoming van dubbele belasting te worden geregeld~ Hierbij
speelt een belangrijke praktische rol de vraag naar de hoogte van het tarief
der buitenlandse winstbelastingt Hohenseez schreef in Igbl hierover het vol~

gende~

eDie deutsche Finanzverwaltung lehnt es ab~ das internationale Holdingpri~
vileg unilateral einzufuhren~ weil in einigen ~wenigen~ fremden Staaten die
Untergesellschaften so niedrig versteuert werden~ dass die Steuerfreiheit der
Auslandsdividenden nicht berechtigt erscheintt Das internationale Holding~
privileg wird lediglich in Steuerabkommen vereinbarC

Is de Duitse opvatting ietwat opportunistisch~ doordat men het verlenen van
de deelnemingsvrijstelling van het tarief der buitenlandse winstbelasting af

hankelijk stelt~wat wel opgaat voor de moeder~dochterverhouding~ doch
niet geldt~ althans niet behoeft te gelden voor de moeder~kleindochterver~
houding waarbij de kleindochter in een derde land is gevestigd~~ een heel
andere gedachtengang ligt aan het Angelsaksische systeem ten grondslag~
Zowel in de Verenigde Staten als in Engeland heeft men van oudsher geko~
zen voor het zogenaamde ~credit against tax~ systeem hetgeen~ ontdaan van
diverse complicaties~ in de deelnemingsverhouding hierop neerkomt dat de
dividenden van dochtermaatschappijen worden belast met Corporate In~

come Tax onder verrekening Ccredit~ van de ten laste van deze winsten

reeds elders geheven belasting ~winstbelasting en dividendbelasting~~ De
credit kan in principe niet hoger zijn dan de verschuldigde belasting zodat in
het Amerikaanse geval de door een vennootschap uitgekeerde winst~ dus in~

clusief de winst van buitenlandse dochtermaatschappijen~ ten minste is on~

derworpen aan een belasting gelijk aan de Amerikaanse Corporate Income
Taxt De eventuele aanvullende heffing op deelnemingsdividenden van bui~
tenlandse deelnemingen wordt in het Angelsaksische systeem niet als dub~
bele belasting aangemerkt~

Ondanks de eventuele aanvullende heffmg ter grootte van het verschil tus~

sen het Amerikaanse en buitenlandse tarief wordt de indirect tax credit be~
schouwd als een maatregel ter voorkoming van dubbele belastingt Dit blijkt
onder meer uit hetgeen Hacketts over het Amerikaanse stelsel opmerkt t

t Sinds tqlq als zodanig geformuleerd in de Kbrperschaftsteuergesetzt Ik verwijs hierbij naar de
bespreking van het Duitse stelsel in hoofdstuk XL
ZGNt Hohensee~Rapport IFA~congresJerusalem rqbit
~ G~W~ Hackett in zijn rapport voor het IFA~congres te Brussel in rqJo over het belastingsysteem
in de Verenigde Staten met betrekking tot het vraagstuk van de voorkoming van dubbele be~
lasting~
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iDividends imported into the United States are generally taxed by the coun~
try of source~ The United States provides unilateral relief against double
taxation of such dividend income by permitting a direct foreign tax credit
for taxes withheld by the foreign jurisdiction on the dividend recipient or~ a
deduction for foreign taxes paid~ An ~~indirectff credit is granted to certain
US corporations for foreign taxes paid by the distributing corporation
which are attributable to the dividends~~

Geconcludeerd kan worden dat de fiscale behandeling van deelnemingen in
buitenlandse vennootschappen in het Angelsaksische systeem principieel af
wijkt van het Nederlandse systeem~ Ik zeg Nederlandse systeem~ doch het is
wellicht beter te spreken van Europees systeem ~uiteraard zonder Groot~
Brittannië~ nu o~a~ in Duitsland~ België~ Frankrijk en Luxemburg met onze
deelnemingsvrijstelling vergelijkbare regelingen bestaan~ welke regelingen
zijn terug te vinden in de ontwerp~richtlijn betreffende de gemeenschappe~
lijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen
uit verschillende Lid~Statenr~ welke richtlijn op is januari Iqbq door de
EEGcommissie bij de Ministerraad van de EEG werd ingediendt Op de
ontwerp~deelnemingenrichtlijn kom ik hierna in hoofdstuk XV nog uitvoe~
rig terug~ Wel merk ik op dat door de toetreding van Engeland tot de EEG
de kans groot is dat binnen de Europese Commissie interessante discussies
zullen worden gevoerd om tot uniformering van deze twee principieel ver~
schillende benaderingen van de fiscale behandeling van deelnenungsverhou~
dingen te koment in Duitsland is de discussie over deze principiële tegen~
stelling reeds enige jaren in volle gang getuige het rapport van de Steuer~
reformkommission en de invoering van het Aussensteuergesetz~Z Gegeven
deze verschillende benaderingswijzen dient nagegaan te worden welke
overwegingen hebben gegolden om tot het~ ten aanzien van de buitenlandse
deelnemingsverhouding~ bepaalde in artikel ij Wet vennootschapsbelasting
Iqbq te komen~

De deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse verhouding heeft haar in~
trede in de Nederlandse fiscale wetgeving gedaan met de Wijzigingswet van
Iqist In het ontwerp was alleen een regeling ter voorkoming van dubbele
belasting opgenomen voor bedrijfsuitoefening door middel van een vaste
inrichting in de koloniënt In de Memorie van Toelichting werd onder meer
gesteld dat de buitenlandse belasting moest worden aangemerkt als kosten
van het bedrijf dat in het buitenland wordt uitgeoefend~ Bij de parlemen~
taire behandeling werd de regeling ter voorkoming van dubbele belasting
uitgebreid tot alle vaste inrichtingen in het buitenland~ met dien verstande
dat de reductie beperkt wast Voorts werd door de Minister van Financiën

i Hierna te noemen ~ ontwerp~deelnemingenrichtlijnt
ZEen en ander zal nader worden besproken in hoofdstuk XI S~~~
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voorgesteld een soortgelijke regeling te treffen voor deelnemingen in bui~

tenlandse en in de koloniën gevestigde vennootschappen ~ Het deelnemings~

percentage werd gesteld op qoo~ van de uitgegeven aandelen ~ omdat men de
deelnemingsvrijstelling duidelijk als de parallel van de filiaalregeling be~
schouwdet Minister Treub zei bij die gelegenheid onder meer t

tUit ervaring is mij bekend~ dat tusschen een zoogenaamde holding com~

pany en een filiaal in q van de Io gevallen er eigenlijk geen verschil is ~ dan

alleen een verschil in naam ~ ~ i~

In de jaren IqIS~Iqiq werden de deelnemingsvoorwaarden en de omvang

van de vrijstelling geleidelijk verruimd~ Dit was mogelijk omdat steeds

meer algemeen werd aanvaard dat zakelijke belastingen van de winst alleen
mogen worden geheven van de winst die op het grondgebied van de hef
fende staat is behaald~Z

Bij de discussies rond het ontwerp~Winstbelasting Iqto was overigens nog

niet iedereen ervan overtuigd dat de dcelnemingsvrijstelling voor de buiten~
landse verhouding moest blijven bestaan~ Schaafsmaj aanvaardt de regeling
niet principieel doch alleen op grond van de hoog opgeschroefde~ l~ tarieven~
Hij zegt ondermeer~

Is de dubbele heffing der winstbelasting nimmer te rechtvaardigen~ zoo wil

dit nog geenszins zeggen~ dat nu ook de dubbele belasting moet worden

vermedent Een wet~ welke wel het eerste~ doch niet het laatste regelt~ is niet

van inconsequentie te beschuldigent Waarmede ik geenszins wil beweren~

dat de voorkoming van dubbele belasting dus wel in het wetsontwerp kan
worden gemist~ In de huidige omstandigheden~ nu overal de tarieven moe~
ten worden opgeschroefd~ is deze voorkoming~gelijk alle andere~eerst

recht noodzakelijk voor het internationale handelsverkeer~~

Bij de totstandkoming van de Wet vennootschapsbelasting Iqbq is de vraag

aan de orde gekomen of de deelnemingsvrijstelling wel moet worden ver~

leend~ in geval in het buitenland zeer lage tarieven worden geheventa In de

Memorie van AntwoordS werd naar aanleiding van het gestelde in het

Voorlopig Verslag het volgende opgemerkt t

~De ondergetekenden menen dat het geen aanbeveling verdient aan de bui~

tenlandse belasting naar de winst die van de dochtermaatschappij wordt ge~

i Handelingen Tweede Kamer igiq~igiS ~ ptSzS ~
ZZie ook de MvT op het ontwerp~nationale inkomsten~ en winstbelasting rqgq~
IJtRt Schaafsma~ De NV februari iqqo~
sVoorlopig Verslag ptcS rk ~
SPtzs rk~
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heven~ materiële eisen te stellent Dit zou in de eerste plaats moeilijk in over~
eenstemming zijn te brengen met de bij de voorkoming van internationale
dubbele belasting in Nederland gebruikelijke gedragslijnt Bij de eenzijdige
vermijding van dubbele belasting ten aanzien van een vaste inrichting in het
buitenland worden deze eisen evenmin gesteld~ Bovendien is het zeer moei~
lijk deze eisen scherp te formuleren~ hetgeen toch nodig zou zijn~ Zou een
buitenlandse winstbelasting van jo pct~ nog wel materieel gelijksoortig aan
de Nederlandse vennootschapsbelasting moeten worden geacht en een be~
lasting van Zo pctt niet meerz Ook de draagwijdte van bepaalde objectieve
vrijstellingen laat zich niet in een eenvoudige formulering vangent Ten~
slotte mag niet buiten beschouwing blijven hetgeen de overheid doet voor
de infrastructuur in het desbetreffende land~ Bij een vestiging van een doch~
termaatschappij aldaar moge het een voordeel zijn dat de winstbelasting laag
is~ daartegenover kan het zeer wel zijn dat hoge kosten moeten worden ge~
maakt~ bijvoorbeeld omdat het wegennet ten enenmale onvoldoende ist Op
grond van al deze overwegingen zouden de ondergetekenden geen eisen
willen stellen ten aanzien van de belastingdruk in de vreemde staat~ maar
willen volstaan met de meer formele eis dat de buitenlandse belasting een be~
lasting naar de winst moet zijnt De hoogte van deze belasting is een zaak die
de andere staat aangaaC

Zoals uit het vorenstaande blijkt wordt de deelnemingsvrijstelling in de bui~
tenlandse verhouding in onmiddellijk verband gezien niet de eenzijdige re~
geling ter voorkoming van dubbele belasting voor buitenlandse vaste in~
richtingen~~

Hiervoor is uiteengezet dat de voorkoming van dubbele belasting over
buitenlandse winsten duidelijk in het teken staat van de erkenning van de
belastingsoevereiniteit van de andere staat~ waarbij het aan de discretie van
de betreffende overheid wordt overgelaten de hoogte van de winstbelasting
zelf te bepalen~ Het vraagstuk betreffende de onderworpenheid aan een bui~
tcnlandse belasting wil ik hier buiten beschouwing laten~ Ik kom op de on~
derworpenheidseis terug in hoofdstuk III ~ q

Geconcludeerd kan worden dat aan de deelnemingsvrijstelling in de bui~
tenlandse deelnemingsverhouding ten grondslag ligt de combinatie van de
voor de binnenlandse verhouding van toepassing zijnde verlengstukgedach~
te met de erkenning van het beginsel van de buitenlandse belastingsoeve~
reiniteitt Nu dit laatste beginsel ten grondslag ligt aan de voorkoming van
dubbele belasting over de winst van buitenlandse vaste inrichtingen ener~

I M~J~ van Rooyen geeft in zijn artikel ~De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennoot~
schapsbelasting~ in MBB van augustus i q bq een uiteenzetting van enkele belangrijke verschillen
tussen de fiscale behandeling van deelnemingen enerzijds en die van vaste inrichtingen ander~
zijdst
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zijds en de deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse deelnemingsverhou~
ding anderzijds~ ontstaat het voordeel dat in het algemeen~ afgezien van de
heffing van dividendbelasting op deelnemingsdividenden in de buitenlandse

deelnemingsverhouding~ de vraag of in het buitenland een vaste inrichting
of een dochtervennootschap zal worden gesticht~ voor wat betreft de Ne~
derlandse fiscale positie~ in principe niet door fiscale overwegingen wordt
beïnvloedt Mijn bezwaren tegen de heffing van dividendbelasting op deel~
nemingsdividenden in het internationale verkeer zal ik in hoofdstuk X uit~
eenzettent

Ten slotte dient aan de orde te komen de vraag waarom Nederland niet
gekozen heeft voor het credit against tax~systeem zowel in de internationale
deelnemingsverhouding als bij de belastingheffing van vennootschappen
met buitenlandse filialen~ Hieraan zouden wellicht uitvoerige historische be~
schouwingen kunnen worden gewijd~ doch zulks wil ik nalatent Ik wil
slechts verwijzen naar het betoog van Minister De Geer in de Memorie van
Antwoord van de Wijzigingswet Iga~ ~ l De Geer merkte ondermeer opt

~Beide artt~~ S en aq ~van de Dividend~ en Tantièmebelasting~ Jt~ hebben tot
doel te bevorderen~ dat er niet tweemaal belasting betaald wordt over de~
zelfde winst en daarbij is het onverschillig of de enkele belasting die betaald
wordt~ aan Nederland dan wel aan het buitenland ten goede komC

Naar mijn oordeel is dit standpunt terecht ingenomen en gelukkig ook
steeds gehandhaafd~~ De bijheffing van belastingl welke in het credit against
tax~systeem bij de moedermaatschappij kan plaatsvinden~ moge dan welis~
waar tot gelijke concurrentieverhoudingen in de domiciliestaat van de in~
vesteerder leiden~ een nadeel is dat het credit~systeem in het land waar de
winst primair wordt behaald tot ernstige concurrentieverstoringcn kan Ici~
den~ ongeacht de vraag of de aldaar geheven belasting op de afnemers kan
worden afgewenteld~ dan wel ten laste komt van de winst~ die uiteindelijk
aan aandeelhouders ter beschikking kan worden gesteldt Naar mijn mening
is de mogelijkheid tot het bijheffen van belasting in het credit~stelsel in strijd
met het beginsel van de belastingsoevereiniteit van de staat waar de dochter~
vennootschap is gevestigdt Dit beginsel verbiedt mijns inziens een additio~
nele belastingheffing door het land waar de moedermaatschappij gevestigd
is~ indien het land waar de dochtervennootschap gevestigd is~ om haar mo~
verende redenen genoegen neemt met een relatief lage winstbelastingdrukt~

Met het vorenstaande hoop ik te hebben aangetoond dat de formulering~

l Gedrukte stukken iqzCrtqz~ notSb~
ZZie onder meer het hiervoor gegeven citaat uit de Memorie van Antwoord van de Wet vpb
iqbq p~zs rk~
~De onderhavige problematiek komt in hoofdstuk XVI uitvoerig aan de ordet
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dat de grondslag van de deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse verhou~
ding de voorkoming van dubbele belasting is ~ naar mijn oordeel niet geheel
juist ist Immers de bijheffmg van belasting in het Angelsaksische systeem
wordt niet als een dubbele~ doch slechts als een aanvullende belasting erva~
rent Ik wil daarom de rechtsgrond voor de deelnemingsvrijstelling in de
buitenlandse verhouding formuleren als de voorkoming van hogere be~
lasting~ dan die welke in het oorsprongsland wordt geheven~ gebaseerd
enerzijds op de verlengstukgedachte en anderzijds op het beginsel van de
buitenlandse belastingsoevereiniteitt
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Hoofdstuk II

De binnenlandse deelnemings~
verhouding

S i ~ Subject van de vrijstelling aan moederzijde

Artikel ij lid l Wet vennootschapsbelasting spreekt over de belastingplich~
tige~ hetgeen betekent dat de deelnemingsvrijstelling in principe kan wor~
den genoten door iedere belastingplichtige genoemd in de artikelen a en S
van de Wett Artikel a bepaalt wie binnenlandse belastingplichtigen zijn en
artikel S bepaalt wie buitenlandse belastingplichtigen zijn~

In het verleden had niet iedere belastingplichtige voor de vennootschaps~
belasting recht op de deelnemingsvrijstellingt Vooral onder het Besluit Ven~
nootschapsbelasting was de kring van de deelnemingsvrijstelling genietende
belastingplichtigen beperkt~ In navolging van de Duitse K~rperschaftsteuer
kon de vrijstelling alleen worden genoten door vennootschappen met een in
aandelen verdeeld kapitaal~ onderlinge verzekeringsmaatschappijen en daar~
mede gelijk te stellen verenigingen~ alsmede bedrijven van openbare licha~
ment Door de terminologie van Me belastingplichtigef is de situatie ontstaan
dat iedere belastingplichtige recht op de deelnemingsvrijstelling kan doen
gelden~ met uitzondering van de in artikel I S lid z van de Wet genoemde
beleggingsinstellingen~ Op deze uitzondering kom ik hierna in hoofdstuk
VII S a terugt

Als nieuwe gerechtigden kunnen worden genoemd~
r~de co~peratieve verenigingen~ De deelnemingsvrijstelling voor co~pera~

tieve verenigingen is steeds afhankelijk gesteld van het fiscale regime
waaraan deze categorie belastingplichtigen onderworpen is~ Zo werd in
Iq S q~ de deelnenungsvrijstelling voor co~peraties ingetrokken in verband
met een gunstiger fiscaal regime dat voor hen werd ingevoerdt In S io lid
I~ van de Leidraad Besluit Vpb Iqtz werd het verband duidelijk gelegd
als volgt t

~De deelnemingsvrijstelling geldt niet voor alle belastingplichtigent Wat
de co~peraties betreft~ heeft hierbij als motief gegolden~ dat deze door de
wettelijke regeling van de vennootschapsbelasting reeds overigens gunstig
werden beliandelVi

i Op de deebiemingsvrijstelling in de tco~peratieve sfeer~ kom ik nader terug in Sz van dit hoofd~
stuk~
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z ~ de stichtingen~ Voor een stichting zal de deelnemingsvrijstelling alleen van
belang zijn~ indien de stichting een bedrijf uitoefent en dan nog alleen
voor zover een eventuele deelneming tot het bedrijfsvermogen van de
stichting behoort~

j tde fondsen voor gemene rekening~ Ofdeze groep van voor de heffmg van
vennootschapsbelasting nieuwe belastingplichtigen veelvuldig een beroep
op de deelnemingsvrijstelling zal doen~ valt te betwijfelen~ aangezien het
overgrote deel van de fondsen voor gemene rekening wel geopteerd zal
hebben voor de fiscale status van beleggingsinstelling~ waardoor zij~ op
grond van artikel i j lid z van de Wet~ het recht op de deelnemingsvrijstel~
ling zullen hebben verlorent

~tde vaste inrichting van een aantal buitenlandse belastingplichtigent Door
de algemene term van Me belastingplichtigef in artikel ij kunnen alle in
artikel j genoemde buitenlandse belastingplichtigen in principe een be~
roep doen op de deelnemingsvrijstelling~ In tegenstelling tot de regeling
van het Besluit Vennootschapsbelasting Ig~z behoeft de buitenlandse be~
lastingplichtige geen rechtspersoon meer te zijn~

Naar mijn mening is het volledig in overeenstemming met de grondslag van
de deelnemingsvrijstelling~ dat iedere belastingplichtige voor de vennoot~
schapsbelasting~met uitzondering van de beleggingsinstellingen~recht op
deze vrijstelling heeftt Hierbij merk ik nog het volgende opt In de Duitse
K~rperschaftsteuer kan het Schachtelprivileg niet worden genoten voor
deelnemingen behorend tot de vaste inrichting van een buitenlandse ven~
nootschap~ Men kan zich afvragen of een dergelijke beperking van de deel~
nemingsvrijstelling niet in strijd is met de zogenaamde tnon discriminatie~
bepalingf~ welke in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
normaliter voorkomt~ Deze vraag is onder meer aan de orde geweest tijdens
het IFA~congres te Brussel in rg~o tijdens één van de ~ronde~tafelconferen~
tiesft In zijn inleidend rapport schrijft Kauffmann onder meer het volgendet

~Selon la pratique des administrations~ le régime d~exemption nfest pas ap~
pliqué dans Phypothèse envisagée~ cette pratique nfétant pas considérée par
celles~ci comme discriminatoiret~

Na deze constatering vervolgt Kauffmann zijn betoog over artikel z~ lid
van het OECD~modelverdrag als volgt~

tEn présence de cet état de choses~ et à supposer même qufil ne constitue pas
une discrimination au sens de Farttz~~ ~o~ on doit se demander~ s~il existe des
raisons justifiant sur le plan des principes~ le refus du régime des sociétés
mères et filiales au cas particuliertf
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Heeft Kauffmann reeds zijn twijfels omtrent de vraag of al dan niet van
discriminatie kan worden gesproken~ Van Keulenl meent dat van discrimi~
natie sprake is indien men de onderhavige bepaling ziet als een middel om
de verstoring van concurrentieverhoudingen te voorkomen~ Naar mijn oor~
deel dient het niet~verlenen van de deelnemingsvrijstelling aan Ieschránkt
Steuerpflichtigen~ als een handeling~ strijdig met artikel a~ OECD~model~
verdrag te worden beschouwdt Terecht is derhalve in Nederland de deel~
nemingsvrijstelling van toepassing op deelnemingen behorende tot de Ne~
derlandse vaste inrichting van buitenlandse maatschappijent Een nadeel voor
de Nederlandse fiscus hierbij is echter dat geen dividendbelasting in Neder~
land verschuldigd wordt indien de door de vaste inrichting ontvangen deel~
nemingsdividenden naar het buitenlandse hoofdkantoor worden getransfe~
reerdt Hier is evenwel niet sprake van een onvolkomenheid in de sfeer van
de vennootschapsbelasting en haar deelnemingsvrijstelling doch veeleer van
een verschil in behandeling in de sfeer van de dividendbelastingt

S a ~ Subject van de vrijstelling aan dochterzijde

Artikel ij lid i Wet vennootschapsbelasting igbq bepaalt dat de deelne~
mingsvrijstelling van toepassing is opt
at een deelneming in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapi~

taal~
b~een deelneming in een fonds voor gemene rekening~
c~ een lidmaatschap van een co~peratieve vereniging~
dteen met de deelneming verband houdend bezit aan winstbewijzen~Z~
In lid i van artikel is is de deelnemingsvrijstelling evenwel teruggenomen
voor deelnemingen in beleggingsinstellingen~

In tegenstelling tot het subject van de vrijstelling aan moederzijde geeft de
wet een limitatieve opsomming van de subjecten van de vrijstelling aan de
dochterzijde~ Deze limitatieve opsomming leidt ertoe dat in geval een be~
lastingplichtige een deelneming in een belastingplichtige stichting heeft~ een
dubbele heffing kan optreden~ welke dubbele heffing op grond van de ver~
lengstuktheorie onaanvaardbaar is~ Met Christiaansej ben ik van mening dat
het~voor dit overigens niet alledaags voorkomend geval~moeilijk lijkt
een duidelijk en niet te ingewikkeld deelnemingscriterium te formulerent
Toch meen ik dat het juist is op deze mogelijkheid van dubbele belasting te
wijzen~ waarbij ik verwacht dat de Staatssecretaris van Financiën in een der~
gelijk geval op grond van artikel bj van de Algemene wet inzake rijksbe~

i At van Keulen~De nontdiscriminatieregel van artikel zq modelverdrag OESO~ W Sorb~
ZDe problematiek van de winstbewijzen zal in hoofdstuk V St aan de orde worden gesteld~
~J~H~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ ptzqz~
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lastingen maatregelen ter voorkoming van deze dubbele belasting zal ne~
ment

Opvallend is het dat~ in tegenstelling tot de buitenlandse deelnemings~
verhouding~ voor de binnenlandse deelnemingsverhouding niet geëist
wordt dat het lichaam waarin wordt deelgenomen aan de heffing van ven~
nootschapsbelasting is onderworpen~ Christiaansel acht het in strijd met de
strekking van de deelnemingsvrijstelling indien voor een deelneming in zo~n
niet subjectief belastingplichtig lichaam de moedermaatschappij de deelne~
mingsvrijstelling kan genieten~ Een vrijstelling in dit geval is naar mijn oor~
deel wel te verdedigen op grond van de verlengstukgedachte en het ne bis
in idem~beginselt Zoals ik in hoofdstuk l heb verdedigd gaat het bij de toe~
passing van het ne bis in idem niet om een voorkoming van dubbele be~
lasting doch om de voorkoming van het meerdere malen toepassen van het~
zelfde fiscale regime~ met als gevolg dat een eenmaal gegeven vrijstelling
~objectief ofsubjectieQ op grond van het ne bis in idem~beginsel in een vol~
gende fase niet mag worden teruggenoment Het terugnemen van de subjec~
tieve vrijstelling is bovendien uit een oogpunt van neutraliteit van de be~
lastingheffing met betrekking tot de vraag wie gerechtigden Cbijv~ aandeel~
houders~ zijn~ niet te verdedigen~

Kende artikel io Besluit Vennootschapsbelasting Ig~Z alleen maar een
deelnemingsvrijstelling voor deelnemingen in een vennootschap met een in
aandelen verdeeld kapitaal~ de Wet vennootschapsbelasting igbg breidt de
deelnemingsvrijstelling uit tot het lidmaatschap van een coSperatieve vere~
niging~ Deze uitbreiding moet worden gezien in het licht van de fiscale be~
handeling van coSperatieve verenigingen in de Wet op de vennootschaps~
belasting Iqbq ~ waarbij winstuitkeringen van een co~peratie aan haar leden~
rechtspersonen niet op de winst van de co~peratie in mindering mogen wor~
den gebrachtt

Uit de Memorie van Toelichting op het ontwerp Wet op de vennoot~
schapsbelasting citeer ik twee opmerkingen~ de eerste gemaakt bij de be~
spreking van het voor de coóperatieve verenigingen voorgestelde fiscale re~
gime en de tweede gemaakt bij de bespreking van de voorgestelde deelne~
mingsvrijstelling~

~De uitsluiting van de vrijstelling kan worden bereikt door de vrijgestelde
verlengstukwinst afhankelijk te stellen uitsluitend van de waarde van leden~
grondstoffen welke door natuurlijke personen zijn geleverdt Wel is er~ ter
voorkoming van dubbele heffing van vennootschapsbelasting aanleiding~
op het voetspoor van de bestaande regeling voor winstuitdelingen op aan~
delen van naamloze vennootschappen~voor de leden~lichamen een deelne~

iJtH~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ p~io J t
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mingsvrijstelling in de wet op te nemen voor de van de overkoepelende

coóperatie ontvangen winstuitkeringen~f i

en verder wordt gesteld~

~Zoals blijkt uit de uiteenzettingen eerder in deze paragraaf~ bestaat daartoe

reden nu het lidmaatschap van een coóperatie voor het deelnemende li~

chaam wel steeds in de lijn van haar bedrijfsuitoefening zal liggen en deze

uitdelingen~ waarbij met name moet worden gedacht aan de uitdelingen van

een overkoepelende coóperatie aan haar leden~coSperaties~ niet in aftrek van

de winst van de uitdelende co~peratie kunnen worden gebrachCZ

De invoering van de deelnemingsvrijstelling voor coSperatieve verenigin~

gen in de Wet vennootschapsbelasting houdt rechtstreeks verband met de

wijzigingen in het fiscale regime voor co~peratieve verenigingen hetgeen

voorts nog tot uitdrukking komt in het Eindverslag aan de Eerste Kamer~

waar in antwoord op vraag b onder meer het volgende geantwoord werd t

~De uitsluiting van de vrijstelling voor uitdelingen aan rechtspersonen ziet

speciaal op de uitdelingen door top~co~peratiest Aan de leden~co~peraties is

daartegenover een deelnemingsvrijstelling toegekend om te voorkomen~

dat de bij de top~coóperaties belaste winst bij de leden~coóperaties~ die de

winstuitdelingen ontvangen~ nogmaals wordt belasC

Waren vroeger uitdelingen van coSperatieve verenigingen in principe af

trekbaar van de fiscale winst van de coóperatie~ thans is die aftrek beperkt

tot uitdelingen~ voor zover zij zijn toegekend aan leden~natuurlijke perso~

nent Men kan zich afvragen of het niet eenvoudiger was geweest de uitde~

lingen aan leden~rechtspersonen aftrekbaar te laten en de deelnemingsvrij~

stelling aan coóperaticve verenigingen ter zake van een lidmaatschap in een

coSperatie te onthouden~ Deze vraag klemt te meer omdat het huidige

regime in de praktijk bij co~peraties met leden~natuurlijke personen en

leden~rechtspersonen tot onbillijkheden leidt~ doordat bij de vaststelling van

de uitdelingen~ welke moeten geschieden naar de maatstaf van de door of

jegens de leden verrichte prestaties geen rekening mag worden gehouden
met de over de uitdelingen aan leden~rechtspersonen verschuldigde ven~

nootschapsbelasting~ Met een voorbeeld moge ik deze onbillijkheid in het

regime voor coóperaties illustrerent Stel een coóperatie heeft een uitdeelbare

winst vóór belasting van zoo~ De prestaties van leden~natuurlijke personen

en leden~rechtspersonen zijn van gelijke omvangt De vennootschapsbelas~

ting is op Sooe gesteld~

lPtii rk~
iP~I~lk~
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Berekening i ~
waarbij de verschuldigde vennootschapsbelasting drukt op de uitdeling

aan de leden~rechtspersonent

uitdeelbaar zoo
aan leden~natuurlijke personen Ioo Caldaar belast~
aan leden~rechtspersonen ioo
af ~ vennootschapsbelasting So

resteert jo Caldaar vrijgesteld ex
artikel is Wet vpb~

Berekening z ~
waarbij de leden een gelijke uitkering per verrichte prestatie ontvan gent

uitdeelbaar bruto zoo
vennootschapsbelasting ~o ~Sooo van So~

uitdeelbaar netto Ibo
aan leden~natuurlijke personen So ~aldaar belast~
aan leden~rechtspersonen Ho ~aldaar vrijgesteld ex

artikel is Wet vpb~

Conclusie~ Door de wijziging van het regime daalt de uitkering aan leden~
natuurlijke personen van Ioo tot go en stijgt de uitdeling aan leden~rechts~
personen van jo tot So~ terwijl eerstgenoemde groep leden in het algemeen
inkomstenbelasting over de uitkering moet betalen en laatstgenoemde groep
een beroep op de deelnemingsvrijstelling kan doen~ Naar mijn oordeel dient
toegestaan te worden dat berekeningsmethode i wordt gevolgd~ aangezien
anders het fiscale regime voor coSperatieve verenigingen in dier voege dient
te worden gewijzigd dat uitkeringen aan leden~rechtspersonen wel aftrek~
baar zijn bij de uitkerende co~peratie en de leden~rechtspersonen ter zake
van deze uitkeringen geen beroep op de deelnenungsvrijstelling kunnen
doen~ i

De toekenning van de deelnemingsvrijstelling voor deelnemingen in
fondsen voor gemene rekening kan van weinig belang worden geacht~ aan~
gezien aangenomen mag worden~ dat deze onder de Wet vennootschapsbe~
lasting Igbq nieuwe groep van belastingplichtigen veelal geopteerd zal heb~
ben voor het regime van beleggingsinstellingt Op grond van artikel ij lid z

l Voor een uitvoerige kritiek op de te dezer zake geldende wettelijke regeling verwijs ik naar L~
Roeloffs~Decoóperatie~ maatschappelijk en fiscaal beschouwd~ptiqS~rso en zijn annotatie naar
aanleiding van punt t van de Resolutie dtd~ r juli iq~r BNB tg~rlibH in FED Vpb rgbq t Alg~ ~ rq~
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van de Wet geldt voor een deelneming in een beleggingsinstelling de vrij~
stelling niet~ zodat deze uitbreiding van het subject der vrijstelling in de
praktijk vermoedelijk weinig betekenis zal hebbent

Si~ Het begrip aandeelhouder in de binnenlandse deelnemings~
verhouding

a~Inleiding

In deze en in de volgende paragraaf zullen het begrip aandeelhouder en de
voorwaarden waardoor een bezit aan aandelen een deelneming wordt~ be~
sproken worden~ Hierbij ben ik mij ervan bewust dat niet alleen een bezit
aan aandelen~ doch tevens een bezit aan bewijzen van deelgerechtigdheid in
een fonds voor gemene rekening en een lidmaatschap van een co~peratieve
vereniging een deelneming kunnen vormen~ ik beperk mij ertoe te spreken
over aandeelhouders~ omdat een deelneming door een bezit aan aandelen
in verreweg de meeste gevallen zal voorkoment Wat over aandeelhouders
wordt vermeld~ geldt voor zoveel mogelijk mede voor houders van bewij~
zen van deelgerechtigdheid~ houders van winstbewijzen en leden van een
co~peratieve vereniging~

btRechtstreeks of middellyk aandeelhouderschap

Het Besluit Vennootschapsbelasting Iqia stelde als eis dat er sprake moest
zijn van rechtstreeks aandeelhouderschapt De Wet vennootschapsbelasting
Igbq stelt de eis irechtstreeksf niett zonder dat in de parlementaire toelichting
hierop nader ingegaan wordtt Naar mijn oordeel heeft de Wet vennoot~
schapsbelasting geen materiële wijziging gebracht~ De problemen rond de
economische eigendom buiten beschouwing latend~hierop kom ik in on~
derdeel c van deze paragraaf nader terug~is er geen ruimte voor een ex~
tensieve interpretatie van het begrip aandeelhouder tot middellijk aandeel~
houderschap~ Met Van Rooyenl ben ik van mening dat het begrip aandeel~
houder civielrechtelijk een rechtstreeks aandeelhouderschap impliceert~ In~
dien de wetgever middellijk aandeelhouderschap voldoende zou achten

Cbijv~ voor de berekening van de Soolimiet~~ zou dit uitdrukkelijk in de wet
moeten zijn opgenomen~ zoals dat ook elders in de fiscale wetgeving is ge~
schiedt Ik verwijs hierbij naar artikel jq Wet inkomstenbelasting Igb~ in~
zake het onmiddellijk of middellijk aandeelhouderschap bij het aanmerkelijk

IMtJ~ van Rooyen~De deelnemingsvrijste lling in de Nederlandse vennootschaps belasting~
MBB augustus igbq~

ZJ



BINNENLANDSE DEELNEMINGSVERHOUDING

belangt in dit verband moge ik tevens wijzen op de verwarrende situatie met
betrekking tot het begrip aandeelhouder in het dividend~artikel in door Ne~
derland afgesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belastingt Een
aantal verdragen spreekt over onmiddellijk resp~ rechtstreeks aandeelhou~
derschapl~ terwijl andere verdragen onmiddellijk of middellijk aandeelhou~
derschap voldoende achtentZ In sommige verdragen wordt alleen over aan~
deelhouderschap gesproken~n Hierbij wijs ik ter illustratie op het bepaalde in
artikel li van het verdrag met Engeland~ waar het duidelijk om de econo~
mische eigenaar gaat~ Met zoveel woorden wordt gesproken over de ibene~
ficial ownerf~

De conclusie van Van der Lindena~ dat de wetgever met het weglaten
van het vereiste van rechtstreeksheid bedoeld heeft economisch aandeel~
houderschap onder het deelnemingsbegrip te brengen~ gaat mij te vert In~
dien bij de wetgever deze bedoeling zou hebben voorgezeten~ zou een der~
gelijke principieel van het verleden afwijkende benadering toch uit de wets~
geschiedenis moeten blijkent

Van DijckS wijst er op dat een omschrijving van het begrip middellijk
aandeelhouderschap in de wet ontbreektt Hij heeft~voor de toepassing
van de aanmerkelijk belangbepalingen~dan ook ernstige bezwaren tegen
het middellijk aandeelhouderschap~ Ondermeer wordt gesteldt

iDe toerekening is zo vaag en zo weinig gebaseerd op concrete aanknopings~
punten van feitelijke machtsuitoefening~ dat de grootste voorzichtigheid bij
een dergelijke toerekening in acht genomen dient te wordent~

ctJuridische ofeconomische eigendom

De begrippen economische eigendom en economische beschouwingswijze
komen in de Nederlandse belastingwetgeving in het geheel niet voor~ In de
jurisprudentie komen de begrippen economische eigendom en economisch
goed weliswaar voor~ doch~ Geppaartb wijst hierop terecht~ in hoofdzaak
bij de beoordeling van huur~ en pachtverhoudingent De jurisprudentie in
Nederland heeft nog niet aanvaard de opvatting van HellemaI dat eco~

i Otmt de verdragen met België~ Denemarken~ Finland~ Italië~ Luxemburg~ Noorwegen~ Zwe~
den~
Z O~m~ de verdragen met Engeland~ Oostenrijk~ Singapore~ Verenigde Staten~ Zuid~Afrikat
s Otmt de verdragen met Canada~ Duitsland~ Japan~ Zwitserlandt
yK~Ht van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijstelling~ MAB april rq~o~
sJtEtAtM~ van Dijck~FEUs Fiscale brochure inzake het aanmerkelijk belangt
óCh~PtA~ Geppaart~Fiscale rechtsvinding~ ptaoo~
~HtJ~ Hellema in zijn inleiding voor de Vereniging voor Belastingwetenschap Juridische pert
spectieven van de economische eigendom~~ geschrift notroH~
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nomische eigendom wel degelijk fiscale eigendom kan zijn en voor het fis~

cale recht dezelfde consequenties heeft als eigendom in civielrechtelijke zin~

Ook elders in de literatuur is~ onder meer voor de toepassing van de aan~

merkelijk belangregeling~ verdedigd dat het begrip aandeelhouder ziet op de

economische eigenaar van de aandelen~ Van Dijckl bespreekt in W ~soq~

het arrest van de Hoge Raad van Io februari iqbo~ BNB IqbolIaS~ Hij stelt

daarbij het volgende t

~De HR spreekt van eigenaart Hieronder zal moeten worden verstaan de

economisch eigenaar van de aandelen~ Deze kan tevens juridisch eigenaar

zijn~ maar nodig is dit niett Indien de juridische eigendom in handen is van

een ander dan degene~ voor wiens rekening en risico de waardeverande~

ringen zijnf dan is bij de vervreemding niet de juridische eigenaar belastbaar

~deze maakt immers geen winst~ omdat hij krachtens achterliggende

rechtsverhouding verplicht is het voordeel aan de economische eigenaar af

te dragen~~ maar in de belastingheffing wordt betrokken de economische

eigenaar~ die ook het reële voordeel van cie vervreemding toucheert~ De
economische eigenaar is middellijk aandeelhouder in de zin van arttlg IW

In zijn reeds eerder genoemde Fiscale brochure gaat Van Dijck nog verder

door te stellen dat de economische eigenaar aandeelhouder is~ Hij schrijft

onder meer i

Indien ik dan ook onder aandeelhouder versta de economische eigenaar van
het aandeel ~ ~ ~ f

en verder

~Neemt men eenmaal aan dat onder aandeelhouder moet worden verstaan

de economische eigenaar~ dan speelt het middellijk aandeelhouderschap geen

rol voor het kwalitatieve elemenC

Ook GrapperhausZ is van oordeel dat de economische eigenaar onmiddellijk

aandeelhouder is~ Daarentegen is Christiaanse~ zowel voor de toepassing

van de aanmerkelijk belangbepalingens~ als voor de deelnemingsvrijstellinga~

van mening dat economische eigendom niet voldoende is~ Hoewel hij zelf

de uitkomst onredelijk acht~ verwijst hij voor het begrip aandeelhouder in

iJtEtA ~ M~ van Dijck~Vervreemding in de zin van artikel iq IB~ W qsoq~
ZFtH~M~ Grapperhaus~De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en

met de open NV~ p~TZj~
iJ~H~ Christiaanse~Aanmerkelijk belang in het Besluit op de Inkomstenbelasting iqqi en het

ontwerp van de Wet op de Inkomstenbelasting rgbo~ Fiscale Monografie no~rq~

sJ~Ht Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ p~roq~

Zg



BINNENLANDSE DEELNEMINGSVERHOUDING

de zin van artikel Io Besluit Vennootschapsbelasting iy~ naar het arrest van
de Hoge Raad dtd~ aq december Iqs~ BNB IgssIso~ waarin de Hoge Raad
zich duidelijk op het standpunt stelt dat de juridische eigendom beslissend ist
De Hoge Raad overweegt in dit arrest onder meert

~dat artt io van het Besluit op de Vennootschapsbelasting igp door te ver~
langen~ dat de belastingplichtige rechtstreeks aandeelhouder in de vennoot~
schap is~anders dan arttlq lid a van het Besluit op de Inkomstenbelasting
Ig~tI hetwelk voor het aanwezig zijn van het daar bedoelde aanmerkelijk
belang slechts verlangt het zijn van i~middellijk ofonmiddellijk aandeelhou~
der~een aanmerkelijk belang als grond voor de vrijstelling van het be~
trokken winstbestanddeel alleen erkent~ indien er is een deelneming in ven~
nootschappelijke zin~ waarbij de belastingplichtige die als aandeelhouder in
het kapitaal van de vennootschap rechtstreeks deel heeft~ uit hoofde van zijn
aandeelhouderschap tot de vennootschap in een lidmaatschapsverhouding
staaC

Was derhalve onder het Besluit Vennootschapsbelasting Iq~Z vastgesteld
dat het begrip aandeelhouder formeel juridisch moet worden geïnterpre~
teerd~ dan kan de conclusie niet anders luiden dat ook onder de Wet het ju~
ridisch aandeelhouderschap beslissend is voor de toepassing van de deel~
nemingsvrijstelling nu de wetgever niet uitdrukkelijk van een andere visie
heeft doen blijken~ Dit betekent overigens niet dat ik met deze formeel ju~
ridische benadering vrede heb~ Persoonlijk ben ik een voorstander van de
economische beschouwingswijze~ omdat deze beschouwingswijze beoogt
aan dat wat economisch gelijkwaardig is ook gelijkwaardige gevolgen toe te
kennen~ Met Spaanstral ben ik van mening dat~ juist op het gebied waar de
rechtsverhoudingen in de economische realiteit wortelen~ de economische
beschouwingswijze moet worden toegepastt Indien de aandelen van NV At
door NV B~ voor rekening en risico van NV Ct worden gehouden~ zal
NV Ct ~ in verband met het ontbreken van juridisch aandeelhouderschap in
NV A ~ in principe geen deelnemingsvrijstelling kunnen genieten voor de
voordelen uit hoofde van de deelneming in NV Att Bij de economische be~
schouwingswijze zal aan NV Ct de deelnemingsvrijstelling niet kunnen
worden onthouden~

De mogelijke vrees dat de economische beschouwingswijze tot niet te
overziene complicaties zal leiden~immers de juridische eigendom van aan~
delen zal veelal gemakkelijker zijn vast te stellen dan de economische eigen~
dom~acht ik ongegrond~ Dit blijkt wel uit de ontwikkeling van de zoge~

tJ~ Spaanstra~De economische beschouwingswijze in het kader van het inkomstenbelasting~
recht~ W qSóJISt
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heten ~wirtschaftliche Betrachtungsweisé in Duitsland sinds Igigtl RelJe~

ning moet worden gehouden met de mogelijkheid dat in de komende jaren

het begrip economische eigendom in de rechtspraak verder zal worden ont~

wikkeld~ teneinde te voorkomen dat door een strikt juridische benadering

bepaalde constructies zouden worden gehonoreerd~ welke in wezen in strijd

zijn met doel en strekking van de Wet~ Een dergelijke ontwikkeling zou tot

gevolg kunnen hebben dat de jurisprudentie voor de toepassing van artikel

ij Wet vpb een economische~ niet juridische eigenaar van aandelen als aan~

deelhouder erkentt Ik moge hierbij ter illustratie verwijzen naar de uitspraak

van het Hof te ~s~Gravenhage d~ dt I~ november Iq~lo BNB Iq~lijzzS inzake

de inkoop van een certificaat van een aandeel door de NV zelf Het Hof

overwoog onder meert

~dat hetgeen hierboven is uiteengezet omtrent de plaats~ welke door koop

verworven eigen aandelen innemen in het vermogen van een NV en de~

het bedrag van de koopprijs belopende~vermogensachteruitgang~ die de
NV dientengevolge ondergaat bij zodanige koop~ ook geldt~ wanneer het

betreft koop door een NV niet van eigen aandelen doch van certificaten van

eigen aandelen~ dat de omstandigheid~ dat koop van certificaten van eigen

aandelen aan de NV niet de eigendom naar burgerlijk recht doch uitsluitend

het economisch belang bij die eigen aandelen verschaft~ zeker geen grond

oplevert om een vermogensachteruitgang alsvoren bedoeld niet aanwezig te

achten~f

d~Vruchtgebruik en blote eigendom

In het hiervoor genoemde arrest van de HR BNB IgSSlSo werd de deel~
nemingsvrijstelling aan de vruchtgebruiker onthouden~ omdat hij geen aan~

deelhouder wast Behalve het hiervoor vermelde overwoog de HR nog i

Mat degeen~ die een recht van vruchtgebruik op aandelen heeft verkregen~

daarmede niet de rechtspositie van vennoot heeft verworven ook niet voor

een deel ~ terwijl zijn aanspraak jegens de vennootschap op betaling van de

winsten Cdividenden~~ die op de aandelen tot uitdrukking komen~ niet be~

rust op het doen gelden van enig eigen lidmaatschapsrecht tegenover de

vennootschap~ doch op de uitoefening rechtstreeks tegen een derde van het

hem als vruchtgebruiker toekomende recht op vruchten~ die het aandeel als

vermogensrecht afwerpC

Voor een historisch overzicht van de wirtschaftliche Betrachtungsweise in Duitsland verwijs ik

naar de hiervoor in deze paragraaf genoemde publikaties van Geppaart en Spaanstrat
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Christiaanser leidt uit dit arrest af dat de vruchtgebruiker een middellijk
aandeelhouder ist Zoals hiervoor is geconcludeerd~ is evenwel middellijk
aandeelhouderschap niet voldoende voor het genieten van de deelnemings~
vrijstelling~ Overigens heeft de HR beslist dat een vruchtgebruiker zelfs niet
als middellijk aandeelhouder is aan te merken~ in het arrest van zr december
Iqbb BNB Iqb ~~Jbg wordt onder meer overwogen~

Mat~ al moge nu~ zoals in de toelichting tot het middel wordt aangevoerd~
alleen de eigenaar en niet de vruchtgebruiker zijn aan te merken als aandeel~
houder en derhalve als genieter van winst in de zin van de artt~ Iq lid z en li
van het Besluit IB ig~If ~Art~iq lid z spreekt van ~middellijk ofonmiddellijk
aandeelhouder~~~

Hellema wijst er in zijn annotatie bij het arrest BNB IgSS jso op dat de Hoge
Raad voorbijgegaan is aan het bepaalde in artikel Hoj BW dat het vrucht~
gebruik omschrijft als het zakelijk recht om van eens anders goed de vruch~
ten te trekken alsof men zelf daarvan eigenaar was~ Uiteraard kan men op
grond van het ne bis in idem~beginsel verdedigen~ dat de vruchtgebruiker
nu als iquasi~eigenaar~ recht op de deelnemingsvrijstelling behoort te heb~
ben~ doch dan gaat men in vele gevallen voorbij aan het probleem of de
dochtervennootschap voor de vruchtgebruiker wel een verlengstuk is~

Nouwenz stelt weliswaar dat aandelen in vruchtgebruik niet tot een aan~
merkelijk belang behoren~ mede omdat aan dit bezit ook middellijk geen
machtspositie kan worden ontleend~ doch met zijn opvatting kan ik mij niet
verenigen~ In de praktijk komt het herhaaldelijk voor dat aan het vrucht~
gebruik mede het stemrecht op de aandelen wordt verbonden~ waardoor de
vruchtgebruiker wel een machtspositie in de vennootschap kan verwerven~

In hoofdstuk V S ~ komt de deelnemingsvrijstelling voor winstbewijzen
aan de ordet Aangezien economisch de posities van de winstbewijshouder
en van de vruchtgebruiker in veel gevallen grote gelijkenis met elkaar ver~
tonen~ kan men naar mijn mening uit dien hoofde in een aantal gevallen de
toepassing van artikel ij Wet vennootschapsbelasting op een bezit aan aan~
delen in vruchtgebruik verdedigbaar achten~ met name in het geval dat de
dochtermaatschappij als een verlengstuk van de vruchtgebruiker kan wor~
den beschouwd~

In geval de verlengstukgedachte niet op de vruchtgebruiker van toepas~
sing is~ zal het vruchtgebruik veelal een beleggingskarakter hebben~ Voor
een uiteenzetting over de heffmg van vennootschapsbelasting over de op~
brengst van beleggingsvermogen verwijs ik naar hoofdstuk IX~

lJtH~ Christiaanse~Aanmerkelijk belang~ Fiscale Monografie notrg~
Z L~JtM~ Nouwen~FEUs Fiscale brochure inzake het aanmerkelijk belangt
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etCertficaathouder

Over de positie van de certificaathouder wil ik kort zijn~ Naar mijn mening

is het duidelijk dat de certificaathouder geen aandeelhouder in juridische zin

is~ l Een gedeelte van de aan het aandelenbezit verbonden rechten~ met name

het stemrecht~ gaat~ zelfs economisch gezien~ over op de stichting ofde ven~

nootschap~ welke als administratiekantoor optreedt~ ik twijfel of de opvat~

ring van Grapperhausz dat de certificaathouder aandeelhouder is~ wel juist

is~ Indien Grapperhaus onder aandeelhouder de economische eigenaar ver~

staat~ dan nog is voorzichtigheid gebodent Zeker in internationale verhou~

dingen kunnen de buitenlandse certificeringsvoorwaarden wel zodanig de

macht van de aandeelhouder beperken~ dat nauwelijks meer kan worden ge~

steld dat de certificaathouder economisch eigenaar ist
Indien men economische eigendom van aandelen voor de deelnemings~

vrijstelling voldoende acht~ zal de certificaathouder~ indien men aan de

overdracht van het stemrecht aan het administratiekantoor niet te veel be~

lang toekent~ veelal als aandeelhouder kunnen worden beschouwd~ zeker in~

dien bij de certificering is voldaan aan de in de Resolutie dtdt aj maart Igba

BNB IqbZIzo~ gestelde voorwaardent

f Conclusie

Aangenomen moet worden dat de wetgever alleen onder het begrip aan~

deelhouder heeft willen brengen die houder van aandelen~ die de juridische

en de economische eigendom bezitt Alleen de economische eigendom is naar

het oordeel van de wetgever niet voldoende~ terwijl naar mijn oordeel in ge~

val de juridische en de economische cigcndom gesplitst is~ de juridische

eigenaar geen beroep op de deelnemingsvrijstelling kan doen~ Omdat hij

verplicht is de voordelen uit hoofde van de deelneming door te geven aan

de economische eigenaar~ kan niet worden gezegd dat de juridische eigenaar
een voordeel uit hoofde van die deelneming geniet~ zodat toepassing van

artikel i j van de Wet in het geheel bij hem niet aan de orde komtt Doel en

strekking van de deelnemingsvrijstelling zouden ongetwijfeld beter tot hun

recht komen indien de economische eigenaar van aandelen als aandeelhou~

der zou kunnen worden aangemerkt~ Alsdan zou de deelnemingsvrijstelling
zonder meer van toepassing zijn in die gevallen waarin de toepassing van

lik verwijs hierbij naar WtCtL~ van der Grinten~De NVjanuari igjq inzake de gevolgen van

een faillissement van een admínístratiekantoort Naar zijn oordeel behoren de aandelen juridisch
tot het vermogen van het kantoor en vallen deze aandelen derhalve in het faillissement~

ZFtH~Mt Grapperhaus~De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en

met de open NV ~ p ~ ia j~
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artikel ij van de Wet nu formeel niet mogelijk ist Gedacht wordt aan de
problemen voorkomend bij eigendomsoverdracht tot zekerheid~ certifice~
ring van aandelen~ ~Treuhand~~verhoudingen~

~~ Voorwaarden~ waardoor een bezit aan aandelen
een deelneming wordt

a~lnleiding

Deze paragraaf heb ik niet genoemd ~Voorwaarden waaraan een aandelen~
bezit moet voldoen~ wil de belastingplichtige een beroep op de deelne~
mingsvrijstelling kunnen doenft In de titel heb ik namelijk tot uitdrukking
willen brengen dat de deelnemingsvrijstelling niet een voor de belasting~
plichtige facultatieve instelling ist Indien een aandelenbezit door te voldoen
aan bepaalde voorwaarden~ een deelneming vertegenwoordigt~ dan is arti~
kel ij Wet vennootschapsbelasting van toepassing~ zelfs in geval zulks ten
nadele van de belastingplichtige zou werken~ Dit niet facultatieve karakter
geldt mede voor het aandelenbezit dat niet aan de voorwaarden voldoet~
doch met een deelneming kan worden gelijkgesteld op grond van artikel l j
lid St Overigens merk ik op dat deze ioneigenlijke deelnemingenf niet in
deze paragraaf~ doch hierna in hoofdstuk IV zullen worden besproken~

btAandeelhouder sedert het begin van het boekjaar ~ onafgebroken

De eis dat de aandelen sedert het begin van het boekjaar~ onafgebroken aan~
gehouden moeten zijn~ pleegt men~ overigens enigszins onnauwkeurig~ te
formuleren als de eis van het tannaal beziC~ De eis van het annaal bezit stamt
uit artikel S van de Wet op de Dividend~ en Tantièmebelasting~ In de DTB~
welke belasting een uitdelingsbelasting was~ werd deze eis terecht gesteldt
Indien deze eis niet gesteld zou zijn~ zou een NV door aandelen vóór divi~
dendbetaling te kopen en kort na de dividendbetaling deze weer te ver~
kopen Cdividend~stripping~ een ongerechtvaardigde reductie aan verschul~
digde belasting kunnen verwerven~

In het Besluit Vennootschapsbelasting Ig~z werd de eis van het annaal be~
zit gehandhaafd ondanks het feit dat in artikel Io mede eenandere dam tegen
dividend~stripping was opgenomen ~ immers de deelnemingsvrijstelling gold
alleen voor dividenden ~voor zoover deze niet in mindering worden ge~
bracht op de boekwaarde van het aandeelenbeziC

Naar Nederlandse fiscale maatstaven kon men zich afvragen of deze in het
Besluit opgenomen afboekingsclausule niet kon worden gemist~ omdat
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goed koopmansgebruik moest leiden tot afboeking van meegekochte divi~
denden op de boekwaarde van de deelneming~ l

Nu de deelnenungsvrijstelling in de Wet vennootschapsbelasting Iqbg is
uitgebreid tot alle voordelen uit hoofde van een deelneming ben ik met
TukZ van mening dat de eis van het annaal bezit in de Wet niet had moeten
worden gesteldtj Bovendien zal het laten vervallen van de eis van het annaal
bezit tot gevolg hebben dat een eenvoudiger regeling voor de deelnemings~
vrijstelling ontstaat~ De vraag of dividenden verkregen op een in de loop
van het jaar uitgebreide deelneming en de vraag ofinterim dividenden ver~
kregen op een in de loop van het jaar verworven deelneming ~geen annaal
bezit en wellicht geen afboekingsverplichting naar goed koopmansgebruikj
al dan niet onder de deelnemingsvrijstelling behoren te worden gerang~
schikt~ zouden dan vanzelf zijn opgelost~ evenals het probleem dat ten aan~
zien van het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag ont~
staat~ indien~ voordat artikel I S van de Wet van toepassing wordt~ op de ver~
worven deelneming wordt afgeschrevent Deze vragen deden zich reeds
voor onder de werking van het Besluit~ doch vermoedelijk in verband met
de expliciet in het Besluit voorkomende afboekingseis en het feit dat de
deelnemingsvrijstelling beperkter was ~zowel in deelnemingspercentage als
in omvang der vrijstelling~ zijn deze vragen in de literatuur nauwelijks aan
de orde geweest~ Christiaansea vermeldt alleen dat naar zijn oordeel het ver~
lenen van de deelnemingsvrijstelling niet in strijd met de ratio van de af
boekingsclausule is bij een interim dividend uit de winst van het jaar van de
verkrijging Cen ook uitbreiding a~ van de deelnemingt

In Duitsland heeft men het probleem van de deelnemingsvrijstelling ten
aanzien van voordelen uit hoofde van een in een jaar uitgebreide deelne~
ming opgelost door voor nieuw verworven aandelen Cbijv~ bij een emissie~
van den beginne af recht op deelnemingsvrijstelling te verlenen voor zover
deze nieuwe aandelen niet leiden tot een stijging van het deelnemingspercen~
tage ten opzichte van het begin van het boekjaart Voor een uitvoeriger uit~
eenzetting inzake het Duitse regime verwijs ik naar hoofdstuk XL

Ten aanzien van de dividenden op een in de loop van het jaar uitgebreide
deelneming heeft de Staatssecretaris van Financiën bij het Mondeling Over~
leg niet de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamers een toe~
zegging gedaan~ welke is gehonoreerd in lid S van de Resolutie d ~ d~ I juli
Ig ~l I BNB rg~ ij zbH ~ waarin onder meer het volgende voorkomti

i In Duitsland is overigens gebleken dat men een wettelijke afboekingsclausule node mist~ Zie
hoofdstuk XI Cj ~
ZA ~ Ft Tuk~Deelnemingen~ De NV oktober iqbo~
~ Zo ook AtL~ Brok~De ruime~te ruime ~~inhoud v an de ~deelnemingsvrijstelli ng~ in de Wet
op de Vennootschapsbelasting iqbq~ ESB q april rq ~I jt
yJtHt Christiaanse~Deelnemingsvrijste lling~ ptir~~

S Antwoord b j~
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Ik keur evenwel goed dat~ indien een reeds bij het begin van het jaar be~
staande deelneming in de loop van het jaar wordt uitgebreid en deze uit~
breiding een reële~blijvende~vergroting van de deelneming is~ de vrij~
stelling eveneens wordt toegepast op de in dat jaar uit hoofde van de uitbrei~
ding opgekomen voordelen ~bijv~ dividenden~~ l Volledigheidshalve merk ik
hierbij op~ dat een zgn~ meegekocht dividend~een dividend dat in de aan~
schaffmgsprijs van de uitbreiding is begrepen en dat daarop dient te worden
afgeboekt~uiteraard niet behoort tot de voordelen uit hoofde van de deel~

~nemingt

Hoewel het begrip annaal bezit in het geheel los staat van de vraag hetgeen
met de deelneming geschiedt na het moment waarop het voordeel uit hoof
de van de deelneming wordt genoten~ die periode komt wel ter sprake bij de
in de genoemde resolutie gehanteerde begrippent Blijvend bezit is mogelijk
wel meer dan annaal Cletterlijki iz maanden~ bezitt Voorts kan men zich af
vragen welke reële uitbreiding in de resolutie wordt bedoeld ~bijv~ van ISoo
naar Hso~o~ van iooo naar zooo of van boo naar Soo~t De gebezigde~ tamelijk
vage criteria zouden overbodig zijn geweest~ indien de eis van het annaal be~
zit was komen te vervallen~

ChristiaanseZ wijst nog op een geval dat~ zelfs indien de eis van het annaal
bezit niet zou zijn opgenomen~ nog problemen kan oproepen~ namelijk het
geval dat nog voordelen worden genoten nadat de deelneming reeds is afge~
stoten~ Gelet op de ratio van de eis van het annaal bezit lijkt het naar zijn
oordeel juist in deze gevallen de vrijstelling te verlenent

ctAandeelhouder voor ten minste Soo van het nominaalgestort kapitaal

Over de invoering van het Soocriterium wordt in de Memorie van Toe~
lichtings het volgende opgemerkt~

~Uitgaande van de bestaande toestand geven de ondergetekenden bij de keu~
ze van een wettelijk criterium voor de onderscheiding tussen deelneming en
belegging~ mede terwille van de eenvoud~ de voorkeur aan een formeel cri~
terium~ in dier voege dat een deelneming aanwezig wordt geacht indien een
lichaam voor So~o of meer deelgerechtigd is in het aandelenkapitaal van een
ander lichaamt~

Uit het tussen haakjes gestelde zou men kunnen afleiden dat de goedkeuring mede betrekking
op vervreemdingswinst kan hebben~ Zulks zou in strijd zijn met een treële~blijvende~vergroting
van de deelneming~t De resolutie is derhalve naar mijn mening niet geheel zuiver geredigeerd~
ZJ ~ Ht Christiaanse ~ Deelnemingsviijstelling~ ptrr~t
sP~r g t
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Het Soocriterium houdt derhalve duidelijk verband met het door de wet~

gever gewilde onderscheid tussen deelneming en belegging~ hetgeen in

overeenstemming is met mijn oordeel dat het aan de deelnemingsvrijstelling

ten grondslag liggende ne bis in idem~beginsel voor deelnemingen Cverleng~

stukgedachte~ niet van toepassing behoort te zijn op de opbrengst van

effectenbeleggingen~ Dit onderscheid speelt bij de buitenlandse deelnemings~

verhouding een grotere rol dan bij de binnenlandse deelnemingsverhou~

ding~ doordat voor de eerstgenoemde verhouding is bepaald~ dat het vol~

doen aan het Soocriterium voldoende is~ tenzij aannemelijk is dat de aan~

delen als belegging worden gehoudent Terwille van de systematiek heb ik

het beter geoordeeld de problematiek van het onderscheid tussen deelne~

ming en belegging~ inclusief het So~o criterium~ te bespreken in het aan de

buitenlandse deelnemingsverhouding gewijde hoofdstuk III ~

Het begrip ~nominaal gestort kapitaalf lijkt een duidelijk begrip doch

Christiaansel wijst er op dat in de belastingwetgeving de begrippen maat~

schappelijk en geplaatst kapitaal naast gestort kapitaal niet altijd in zuivere

zin worden gebezigd~ In dejurisprudentie is het begrip nominaal gestort ka~

pitaal zeer eng geïnterpreteerd~ met name door alleen in aanmerking te net

men het bedrag dat daadwerkelijk is gestortt Het Hof te fs~Gravenhage

overweegt in de uitspraak van r~ januari iqbb BNB iqbblrS~ ~

~dat in art~ig lid z IB igq~i onder het nominaal gestorte kapitaal is te ver~

staan het in aandelen verdeelde geplaatste kapitaal~ voor zover daarop het
nominaal bedrag~dan wel~ bij toepassing van art~jSa K CWetboek van

Koophandel~ J~ het nominaal bedrag verminderd met de emissiekorting~is

voldaan~~

Door het Hof te Arnhem wordt een en ander in de uitspraak van li maart

rq~o BNB iwijs S nog nader uitgewerktt Overwogen wordt~

dat voor de vaststelling van de datum~ waarop belanght in iqbi de hiervoor

genoemde aso aandelen van Jsoo~~ nominaal heeft verkregen~ de datum

van storting op de aandelen beslissend is ~ dat immers deze aandelen vóór de

datum van storting geen deel konden uitmaken van het nominaal gestorte

kapitaal der vennootschap~~

Hoewel beide uitspraken betrekking hebben op de toepassing van de aan~

merkelijk belangbepalingen~ zijn ze naar mijn oordeel in casu op het begrip

~nominaal gestort kapitaaP van artikel ij Wet vennootschapsbelasting van

toepassing~ nu dit artikel en artikel jq Wet IB iqb~ een gelijkluidend begrip

lJtH~ Christiaanse~Het begrip gestort kapitaal handelsrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd~
Smeetsbundel ptqqt
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hanterent Een en ander brengt met zich dat~ indien een vennootschap ten
dele volgestorte en ten dele niet volgestorte aandelen heeft~ zulks tot merk~
waardige situaties aanleiding kan geven~ Met een cijfervoorbeeld moge ik dit
toelichten~ Indien NV At voor ~ooo en NV B~ voor jooo deelnemen in het
geplaatste aandelenkapitaal van NV Ct groot f Iootooo~ doch NV Bt op haar
participatie slechts ioo~o heeft gestort~ dan bedraagt het nominaal gestorte
kapitaal in de opvatting van vorengenoemde Hoven slechts f~j tooot NV Bt
bezit dan ij~ooo nominaal gestort kapitaal~ zijnde ~j IOo~ zodat NV Bt in
principe geen recht op de deelnemingsvrijstelling kan doen gelden~

Op basis van dit merkwaardige cijfermatige resultaat verdedigt Van
Dijckl dat het begrip nominaal gestort kapitaal voor de toepassing van het
aanmerkelijk belangregime moet worden gelezen als geplaatst kapitaalt
Naar mijn oordeel kan hetzelfde gelden bij de lezing van artikel is Wet
vennootschapsbelasting~Z Bij de deelnemingsvrijstelling gaat het er naar
mijn mening om in hoeverre de dochtermaatschappij als een verlengstuk
van de moedermaatschappij kan worden beschouwdt Daarbij speelt niet een
rol van betekenis wat op de aandelen is gestort~ doch hoe de gerechtigdheid
is van de moedermaatschappij in de dochtermaatschappij~ bijv~ ten aanzien
van het stemrecht~ het recht op de reserves van de vennootschap~ Tenzij de
statuten iets anders bepalen~ speelt bij de omvang van deze rechten de vraag
of de aandelen al dan niet zijn volgestort geen rol~ De aan de deelnemings~
vrijstelling ten grondslag liggende verlengstukgedachte leidt derhalve tot de
conclusie dat onder nominaal gestort kapitaal moet worden verstaan het
geplaatste kapitaal~ Ingekochte eigen aandelen dienen hierbij niet als ge~
plaatst kapitaal te worden aangemerkts~ ongeacht de vraag of de aandelen
juridisch al dan niet zijn ingetrokkent

Door het criterium te leggen bij het nominale kapitaal beïnvloeden agio~
stortingen en informele kapitaalinbreng het voor de deelnemingsvrijstelling
vereiste deelnemingspercentage niett Voor informele kapitaalinbreng is
zulks af te leiden uit het arrest van de HR dtd ~ S april IqS~ BNB IqS ~Illbs ~

Bij de interpretatie van het begrip nominaal gestort kapitaal is voor de
toepassing van de aanmerkelijk belangbepalingen in de literatuur uitvoerig
gediscussieerd over de vraag ofhet hierbij gaat om het gehele gestorte kapi~
taal~ dan wel dat de niet in de reserves delende preferente en prioriteitsaan~
delen buiten beschouwing mogen worden gelatent Deze discussie is op gang

iJtE~A~M~van Dijck~FED~s Fiscale brochure inzake het aanmerkelijk belang~p~zst
zIn het aan Duitsland gewijde hoofdstuk zal in gz blijken dat het bij de beoordeling van het
Duitse deelnemingscriterium gaat om het geplaatste kapitaal~ ongeacht wat op de aandelen is ge~
stortt Volledigheidshalve merk ik op dat in Angelsaksische landen soms een percentage van het
stemrecht als criterium wordt gehanteerdt
~Het uitzonderingsgeval~ dat de inkoop is geschied ter tijdelijke belegging van liquide middelen~
heb ik hier buiten beschouwing gelatent Voor de hiermede verband houdende problematiek ver~
wijs ik naar het arrest van HR d~d~ iq november iqsb BNB rqS~Izot
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gebracht door een uitlating van de bewindslieden van Financiën in de Me~
morie van Antwoord Wet IB iqb~tl Gesteld werd het volgendei

Naar aanleiding van de opmerking van de hier aan het woord zijnde leden

inzake prioriteitsaandelen~ waarin geen recht op de reserves van de NV is
belichaamd en welke hun waarde ontlenen aan het recht voorstellen voor de
benoeming van directeuren en commissarissen te doen~ merken de onder~
getekenden op dat deze aandelen~zoals trouwens ook andere aandelen
waarin geen recht op de reserves van de NV is belichaamd~naar hun oor~
deel buiten de aanmerkelijk belangregeling vallen~ Zij zijn van mening dat
het ontbreken van een bepaling welke dit uitdrukkelijk in de wettekst vast~
legt niet als bezwaar behoeft te worden gevoeld~ omdat deze zienswijze uit
hun beschouwingen nopens de grondslag van de aanmerkelijk belangheffmg
reeds duidelijk voortvloeit~ Dit heeft niet slechts tot gevolg dat de vervreem~
dingswinsten bij deze aandelen niet als aanmerkelijk belangwinsten worden
aangemerkt~ maar ook dat bij de beantwoording van de vraag of iemand een
aanmerkelijk belang heeft~ deze aandelen buiten beschouwing worden ge~
latent~

Indien men de grondslag van de aanmerkelijk belanghefluig zoekt bij de
macht van de aandeelhouders om over het al dan niet uitkeren van winsten
en reserves te beslissen~ dan komt men tot de conclusie dat de ministeriële
opvatting~ neergelegd in vorenvermeld citaat~ onjuist ist Ik moge~ zonder de
juistheid van het ingenomen standpunt ten aanzien van de grondslag der
aanmerkelijk belangheffmg te beoordelen~ verwijzen naar Grapperhausz~
Nouwenj en Roeloffsta

Van Dijcks verdedigt daarentegen dat het bij de toepassing van de aan~
merkelijk belangbepalingen niet gaat om de macht in de NV ~ doch om het
belang bij de NV ~ te weten de reserves van de NVt Hij kan zich dan ook met
de ministeriële opvatting van de MvA verenigent

Ook in de door Nederland afgesloten verdragen ter voorkoming van
dubbele belasting blijkt geen uniformiteit te bestaan omtrent de vraag ofhet

gaat om de macht in~ dan wel het belang bij de andere vennootschap~

Spreekt het ene verdrag over kapitaal van de vennootschapb~ het andere ver~
drag spreekt over stcmgerechtigde aandelenl~ terwijl het verdrag niet Enge~

iPtSH Ikt
ZF~ H~M~ Grapperhaus~De besloten NV fiscaal vergeleken niet de persoonlijke ondernemer en
niet de open NV~ p~ibqt
jLtJtMt Nouwen~FED~s Fiscale brochure inzake het aanmerkelijk belang~ ptt~t
áLt Roeloffs~Het aanmerkelijk belang in het wetsontwerp IB rqbo~ W qIgi~
SJ ~ E ~ A ~ Mt van Dijck~FEUs Fiscale brochure inzake het aanmerkelijk belang~ ptzq~
bZie de dividendbepaling in de verdragen met onder meer België~ Singapore~ Zweden~
~ Zie de dividendbepaling in de verdragen met onder meer Duitsland~ Vert Staten~ Japan~
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lan d zelfs spreekt over ~as percent van het totale aantal stemmen~ en het ver~
drag met Zwitserland asoo van het maatschappelijk kapitaal als grondslag
noemtt

De verlengstukgedachte ~ welke naar mijn oordeel aan de deelnemings~
vrijstelling ten grondslag ligt~ bevat zowel het element van de macht in de
dochtervennootschap als het element van het belang bij de dochtermaat~
schappij ~ Dit leidt tot de conclusie dat bij de beoordeling van de vraag ofeen
vennootschap voor ten minste Soo van het nominaal gestorte kapitaal aan~
deelhouder is~ geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen al dan niet
in de reserves der vennootschap delende aandelen~ Met Van der Lindenl ben
ik van mening dat het er ook niet toe doet of de aandelen al dan niet gelijk~
berechtigd in de uitoefening van het stemrecht zijn ~ terwijl ik de opvatting
van Christiaansez deel dat het ~ gezien de ratio der diverse regelingen ~ zeer
wel mogelijk is voor de aanmerkelijk belangregeling een ander standpunt in
te nemen dan voor de deelnemingsvrijstellingt

i K~Ht van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijstelling~ MAB april rq~o ~
ZJtHt Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ pa r~ ~
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Hoofdstuk III

De buitenlandse deelnemings~
verhouding

S r t Inleiding

Zoals reeds werd vermeld in hoofdstuk II S a is de deelnemingsvrijstelling

alleen van toepassing op ~
at een deelneming in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapi~

taal~
bteen deelneming in een fonds voor gemene rekening~

c~ een lidmaatschap van een co~peratieve vereniging~

dteen met de deelneming verband houdend bezit aan winstbewijzen~

De problemen welke verband houden met de deelneming in een buiten~

landse vennootschap komen hierna in S a aan de orde~ terwijl in S i het

deelnemings~beleggingscriterium wordt besprokent Aldaar komt tevens het

voor de binnenlandse en de buitenlandse deelnemingsverhouding geldende

vijf oovereiste ter sprake~
In tegenstelling tot de binnenlandse deelnemingsverhouding is de deel~

nemingsvrijstelling niet toepasselijk op een deelneming in een buitenlands

fonds voor gemene rekeningt In artikel ij lid ~ van de Wet is bepaald dat

een bezit aan bewijzen van deelgerechtigdheid in een dergelijk fonds niet als

een deelneming wordt beschouwd~ Deze uitsluiting van de deelnemings~

vrijstelling is opgenomen~ omdat in de binnenlandse deelnemingsverhou~

ding geen recht op deelnemingsvrijstelling bestaat voor een deelneming in

een binnenlandse beleggingsinstelling en het niet aannemelijk is dat een be~

zit aan bewijzen van deelgerechtigdheid in zodanige fondsen anders dan als

belegging wordt gehoudentl Is er derhalve geen deelnemingsvrijstelling

voor een deelneming in een buitenlands fonds voor gemene rekening~ wel

staat de deelnemingsvrijstelling open voor een lidmaatschap in een buiten~

landse coóperatieve vereniging~ Deze vrijstelling is naar mijn oordeel weinig

gedetailleerd in de wetgeving opgenomen~
i~Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet houdt het verlenen van de

deelnemingsvrijstelling voor een lidmaatschap in een co~peratieve vere~

niging ten nauwste verband met het fiscale regime voor in Nederland ge~

i Tweede Nota van Wijziging ~ pt i i~
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vestigde coóperaties~ Uit dien hoofde bestaat er geen verband met het ver~
lenen van de vrijstelling voor een lidmaatschap in een buitenlandse
co~peratie~

atDe vrijstelling is niet afhankelijk gesteld van de vraag ofhet lidmaatschap
al dan niet een beleggingskarakter heeft~ Naar mijn oordeel is hier sprake
van een lacune in de fiscale wetgeving~

g Zt Hetbegrip aandeelhouder in de buitenlandse deelnemings~
verhouding

De Wet vennootschapsbelasting Igbg is gebaseerd op Nederlandse civiel~
rechtelijke begrippen~ Hoewel in artikel ij lid Z over aandeelhouderschap
in een niet binnen het Rijk gevestigde vennootschap wordt gesproken~ is
het zeer wel mogelijk~ dat een Nederlandse vennootschap een belang heeft
bij een buitenlandse rechtspersoon~ welke niet is een vennootschap welker
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld~ Ofschoon er dan geen
sprake kan zijn van aandeelhouderschap~ lijkt toepassing van artikel ij op
dergelijke deelnemingen alleszins redelijk~ Men denke hierbij bijvoorbeeld
aan de Duitse Gesellschaft mit beschr~nkter Haftung CGmbH~ en de Belgit
sche personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cpvba~t Bij Mi~
nisteriële Resolutie van I~ april Iqs I ~ BNB IqSSIa~ is bepaald dat de Duitse
GmbH aangemerkt kan worden als een vennootschap met een in aandelen
verdeeld kapitaal~ zodat een Nederlandse vennootschap met een deelneming
in een GmbH de deelnemingsvrijstelling kan verkrijgen~ Dit ministeriële
standpunt is herhaald in de Resolutie van S mei Iq~I BNB Ig~I~I~qPunt g
van deze resolutie luidt als volgt ~

~Art~ ij is in beginsel van toepassing op dividenden welke de belastingplich~
tige heeft genoten terzake van een deelneming in een in West~Duitsland ge~
vestigde Gesellschaft mit beschr~nkter Haftung~J

Opvallend is dat de resolutie alleen spreekt over dividenden~ Naar mijn oor~
deel is dit een historisch verklaarbare fout en zal bedoeld zijn dat artikel is
van toepassing is op alle voordelen terzake van een deelneming in een Duitse
GmbH~

Moeilijker ligt een en ander bij de Belgische pvba~ aangezien naar Bel~
gisch recht uitsluitend natuurlijke personen vennoten van een pvba kunnen
zijnt In de praktijk vindt een Nederlandse NV die deel wil hebben in een
Belgische pvba~ daarvoor veelal een oplossing door haar directeuren in de
Belgische pvba te laten participeren~ waarbij dan tussen de directeuren der
NV en de NV zelve wordt overeengekomen dat deze participatie geheel ge~
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schiedt voor rekening en risico van de NV ~ Deze constructie brengt met

zich dat van de Nederlandse NV niet gezegd kan worden dat zij aandeel~

houdster der pvba is~ zodat zij in principe het recht op deelnemingsvrijstel~

ling ontbeert~ In de praktijk wordt op grond van billijkheidsoverwegingen

de deelnemingsvrijstelling wel gegeven~ met name in het geval dat de pvba

heeft geopteerd voor de heffing van Belgische vennootschapsbelastingt Dit

geschiedt mijns inziens terecht~ aangezien de Nederlandse NV in zofn geval

economisch deelgerechtigde van de pvba is~ r Aangezien een algemeen goed~

keurende resolutie ten aanzien van een deelneming in de pvba niet bestaat~

zal ieder geval afzonderlijk aan de fiscus moeten worden voorgelegdt Vol~

ledigheidshalve wordt erop gewezen dat~ indien een Nederlandse NV de

deelnemingsvrijstelling geniet voor een deelname in een Belgische pvba~

zulks nog niet betekent dat eventuele winstuitkeringen van de Belgische

pvba zijn aan te merken als deelnemingsdividenden in de zin van artikel io

lid a van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Neder~

land en België~
In de praktijk kunnen ten slotte nog problemen ontstaan in geval wordt

deelgenomen in een vennootschap met aandelen resp~ participaties of be~

wijzen van deelgerechtigdheid zonder nominale waardet Naar mijn oordeel

is het billijk in dit geval het deelnemingscriterium te beoordelen analoog aan

de regeling in artikel I S lid b met betrekking tot een deelneming in een bin~

nen het Rijk gevestigd fonds voor gemene rekeningt Dit zou betekenen dat

de belastingplichtige alsdan ten minste So~o van het aantal der bij het begin

van het jaar in omloop zijnde aandelen resp~ participaties of bewijzen van

deelgerechtigdheid in de buitenlandse vennootschap moet bezitten~ wil een

beroep op de toepassing van artikel is Wet vennootschapsbelasting moge~

lijk zijnt Voor deze analoge toepassing van artikel li lid b op de buitenlandse

deelnemingsproblematiek kan steun worden gevonden in de MvT waar ge~

steld isz dat voorgesteld is de deelnemingsvrijstelling voor buitenlandse par~

ticipaties in beginsel op dezelfde voet als voor de binnenlandse deelnemingen

te handhavent

~ ~ ~ Onderscheid deelneming~belegging~ S ~~criterium

Indien men uitsluitend het ne bis in idem~beginsel als grondslag voor de
deelnenlingsvrijstelling aanvaardt ~ zal men iedere vorm van dubbele hef
fing van vennootschapsbelasting willen vermijden ~ met als gevolg dat men

een deelnemingsquote en het onderscheid tussen deelnemingen en beleg~

t Voor de problematiek betreffende de juridische en economische eigendom verwijs ik naar

hoofdstuk II SS onderdeel c ~
Z Zie p~ I j rk~
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gingen verwerpelijk zal achtent indien men ervan uitgaat dat de deelne~
mingsvrijstelling berust op de gedachte dat de dochtermaatschappij een ver~
lengstuk van de moedervennootschap is~ zal men met de eis van een kapi~
taaldeelname van een zekere omvang en een onderscheid tussen deelneming
en belegging minder moeite hebben~

Het onderscheid tussen deelneming en belegging werd in de discussie rond
de deelnemingsvrijstelling geïntroduceerd met de indiening van het ont~
werp~Winstbelasting Ig~ot Een deelnemingspercentage van zs OO werd ge~
eist~ Hiertegen werd in de literatuur fel geprotesteerd onder meer door Van
Loon~ Hij schreef~ ~

Indien immers de eisch van het bezit van aandeelen~ uitmakende ten minste
een vierde van het uitgegeven aandelenkapitaal eener andere vennootschap
enzt zou worden weggelaten~ zou de zeer normale toestand ontstaan~ dat op
de winst eener naamloze vennootschap inderdaad slechts eenmaal winstbe~
lasting wordt betaald~ een toestand~ waarvan men zich moeilijk kan inden~
ken~ dat ze tot misbruiken aanleiding zou kunnen geventf

Van Loon betoonde zich een duidelijk voorstander van het ne bis in idem~
beginsel en met hem vele anderen~ zoveel anderen zelfs dat de Minister de
Zsoo~eis in het ontwerp~Winstbelasting iq~o moest laten vervallen~

In de vele jaren dat de totstandkoming van de Wet vpb Iqbq op zich liet
wachten heeft men in de literatuur uitvoerig gediscussieerd over de vraag of
de deelnemingsvrijstelling niet moest gelden voor alle voordelen uit aan~
delenbezit~ In de MvTZ is het onderscheid tussen deelneming en belegging
noodzakelijk geoordeeld teneinde beleggingen in aandelen van een wille~
keurige vennootschap niet te bevoordelen boven beleggingen in andere
waardepapieren~ zoals in obligaties of in onroerende goederen~ RoelofFsj
vindt deze redenering~ om tot een onderscheid tussen deelneming en beleg~
ging te komen~ zwak~ waarbij hij erop wijst dat door de verlaging van het
deelnemingspercentage tot S~ het onderscheid tussen deelneming en beleg~
ging zeer is vervaagdt Met Roeloffs ben ik van mening dat het onderscheid
wel wat vervaagt bij een deelnemingspercentage van S ~ doch zulks betekent
nog niet dat men daarom maar het percentage moet laten vervallen~ Het
percentage is laag uitgevallen~ omdat de bewindslieden van Financiën in de
nieuwe wetgeving in beginsel aansluiting hebben gezocht bij de huidige
feitelijke situatie a Ik ben met BrullS van mening dat door de verlaging van

iJ~ van Loon~De holdingmaatschappij in het wetsontwerp~ De NV februari iqqo~
ZMvTp~ijlk~
~Lt Roeloffs~Dubbele belastingheffing van dividenden~ p~isb~
iMvT p~ ijik~
s Dt Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip~ ptzg~t
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het deelnemingspercentage tot s veel van het verlengstukkarakter van de
deelnemingsvrijstelling verloren dreigt te gaan~ Anderzijds moet deze ver~
lengstukgedachte toch duidelijk in het oog worden gehouden~ zeker indien
in het kader van de harmonisatie van de directe belastingen in de EEG ~ het
deelnemingspercentage in de toekomst zou worden verhoogd tot bijvoor~
beeld zo~ zoals voorgesteld is in de ontwerp~deelnemingenrichtlijn van de
Europese Commissie~

Volledigheidshalve wil ik nog wijzen op de opvatting van Broktl Hij is
van mening dat mogelijk de materiële gevolgen van de verlaging van het
deelnemingspercentage tot Soo groter zullen zijn dan de wetgever heeft ver~
moedt Hij wijst daarbij op het feit dat kosten in verband met een deelne~
ming in de binnenlandse deelnemingsverhoudingZ onder de werking van de
Wet vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn geworden~ Mede in verband
met de verlaging van het deelnemingspercentage tot i vreest Brok dat de
deelnemingsvrijstelling~ met name voor institutionele beleggers als verze~
keringsmaatschappijen en spaarbanken~ een te ruime vrijstelling is gewor~
den~ waardoor die maatschappijen ~praktisch door die Soonorm een vrij~
brief kregen aangeboden om geen belasting meer te behoeven betalen~t Als~
dan is er naar mijn mening sprake van een oneigenlijk gebruik van de deel~
nemingsvrijstelling~ hetgeen tot de noodzaak kan leiden het formele deelne~
mingscriterium te verhogen~

Met Eeckhoutj ben ik van mening dat het onderscheid tussen deelneming
en belegging reëel is en derhalve terecht in de Wet is opgenoment Deze op~
vatting betekent evenwel nog niet dat ik het als juist aanvaard dat beleg~
gingsdividenden tweemaal door de heffmg van vennootschapsbelasting
worden getroffen~ Mijns inziens is deze dubbele heffmg van beleggingsdivi~
denden een geheel aparte problematiek~ die in wezen afzonderlijk in de wet
moet worden geregeldt Indien men de deelnemingsvrijstelling wil uitbrei~
den tot alle voordelen uit aandelen maakt men naar mijn oordeel de fout
twee principieel verschillende problemen~ die ieder hun eigen fiscale be~
handeling eisen~ in één wetsbepaling te willen onderbrengen~ waarbij dat
ene wetsartikel dan ideelnemingsvrijstelling~ zou moeten heten~ Zoals ik in
hoofdstuk l heb uiteengezet ben ik van mening dat er binnen de Nederland~
se vennootschapsbelasting plaats moet worden gemaakt voor twee verschil~
lende regelingen~ één voor voordelen uit hoofde van een deelneming geba~
seerd op de verlengstuktheorie en één voor voordelen uit aandelenbezit~ niet
vormend een deelnemingt Op laatstbedoelde regeling kom ik in hoofdstuk

i A ~ Lt Brok~De ruime~te ruime it~inhoud van de Meelnemingsvrijstelling~ in de Wet op de
Vennootschapsbelasting iqbq ~ ESB q april iq~ S t
ZDe problematiek van de kosten in verband met een deelneming komt in hoofdstuk VI uitvoerig
aan de orde~
SAtP ~ A ~ Eeckhout~De deelneming in het ontwerp vennootschapsbelasting iqbo~ MBR novem~
ber iqbo~
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IX terug ~ Indien men in een speciale regeling voor deze voordelen uit be~
leggingsaandelen op grond van het ne bis in idem~beginsel de dubbele hef
fing van vennootschapsbelasting weet te voorkomen dan behoeft het min~
der als een bezwaar te worden gevoeld ~ indien te zijner tijd het deelnemings~
percentage zou worden verhoogd ~ Voor een beschrijving van een voor mij
aanvaardbaar systeem van belastingheffing van voordelen uit beleggingsaan~
delen en de gevolgen daarvan voor het regime van de deelnemingsvrijstel~
ling moge ik verwijzen naar hoofdstuk IX ~

In de binnenlandse deelnemingsverhouding is het probleem van het on~
derscheid tussen deelneming en belegging formeel afgeremd door enerzijds
een minimum participatie van So~o te eisen en door anderzijds de deelne~
mingsvrijstelling uit te sluiten voor een deelneming in een beleggingsinstel~
ling in de zin van artikel Z H Wet vpb ~ Dit heeft tot gevolg dat indien een
aandelenbezit~ dat zuiver als belegging wordt aangehouden~ de Soo grens
overschrijdt ~ de deelnemingsvrijstelling in de binnenl an dse deelnemings~
verhouding automatisch van toepassing is ~

Mede in verband met het feit dat in de buitenl andse deelnemingsverhou~
ding wordt geëist dat de deelneming niet als belegging mag worden aange~
houden~ heeft Gielel verdedigd in de wet niet een formeel doch een mate~
rieel deelnemingscri terium in te voerent Naar zijn oordeel levert de for~
mulering van het begrip deelneming weinig problemen op ~ te meer daar in
de MvTZ dit begrip wordt omschreven als het geval waarin een lichaam
aandelen aanhoudt terwille van de daaruit voortvloeiende betrekking tussen
de eigen bedrijfsuitoefening en de bedrijfsactiviteit van het andere lichaamt
Alsdan is er naai het oordeel van de bewindslieden van Financiën sprake van
een zakelijk verband tussen de beide betrokken lichamen~ hetwelk het recht~
vaardigt winsten welke zowel tot de bedrijfsresultaten van de ene als tot die
van de andere onderneming behoren~ binnen dezelfde belastingsfeer slechts
eenmaal te treffent

Mijns inziens zou een materieel deelnemingscriterium in de Wet tot te
veel moeilijkheden aanleiding gevent In het arrest van de Hoge Raad dtd ~ zo
januari iqbb BNB IgbblSq heeft de Hoge Raad het deelnemingsbegrip als
volgt geformuleerd i

~dat sprake is van een deelneming~ indien tussen de eigen bedrijfsuitoefening
van een onderneming en de bedrijfsactiviteit van de naamloze vennootschap~
waarvan zij aandelen in haar vermogen heeft opgenomen~ een betrekking
bestaat~ terwijl het bij een belegging in aandelen voor de eigenaar aankomt
op hun betekenis als waardepapiertf

lj~FtMt Giele~De deelnemingsvrijste ll ing in het ontwerp Vennootschapsbelasting iqbo ~
W ~mgt
zPtij lk~
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Van Duyn wijst in zijn annotatie in de BNB er op dat deze definitie niets
zegt ten aanzien van het aandelenbezit van houdstermaatschappijent Smeetsl
merkt naar aanleiding van dit arrest op dat de zo belangrijke functie van een
houdstermaatschappij~ te weten de leidinggevende functie~ in het geheel niet
in het arrest voorkomttZ De kritiek van Van Duyn en Smeets geldt naar
mijn oordeel evenzeer voor de omschrijving van het deelnemingsbegrip in
de MvT Cptl S lk ~ ~t

Afgezien van het feit dat het hanteren van een materieel deelnemings~
criterium naar mijn oordeel gemiddeld zal leiden tot een hogere deelne~
Iningsgrens dan joo l acht ik het verstandig dat de voorkeur is gegeven aan
een eenvoudig~ formeel criterium~ dat een voor de praktijk goed hanteer~
bare maatstaf geeft en de grootst mogelijke rechtszekerheid biedtt

Hoewel de hantering van het formele deelnemingscriterium in de binnen~
landse deelnemingsverhouding in het algemeen geen problemen zal ople~
veren~ wordt in de buitenlandse deelnemingsverhouding als aanvullende eis
gesteld~ dat het pakket aandelen in de buitenlandse vennootschap~ indien
aan de So~oeis wordt voldaan~ niet als belegging mag worden gehoudent De
formulering is zodanig gekozen dat het beleggingskarakter door de fiscus
aannemelijk moet worden gemaakt~~ Deze aanvullende eis is door de wet~
gever gesteld om een vlucht van Nederlandse vennootschappen naar be~
leggingen in buitenlandse beleggingsmaatschappijen te voorkoment In de
MvAa wordt hierover het volgende opgemerkt t

IHet stellen van een materieel criterium in de buitenlandse verhouding naast
de S pct~eis is~ zoals ook in de memorie van toelichting wordt gesteld Cpt
rechter kolom~~ ingegeven door de overweging dat het niet wenselijk wordt
geacht dat de fiscale wetgeving een stimulans inhoudt om Nederlandse be~
leggingsportefeuilles in buitenlandse beleggingsmaatschappijen onder te
brengen~~

In de binnenlandse deelnemingsverhouding is in de Wet vpb de samenloop
van het speciale regime voor beleggingsinstellingen en de deelnemingsvrij~
stelling door de wetgever geblokkeerd door de bepaling dat de deelnemings~
vrijstelling niet geldt voor een deelneming in een beleggingsinstellingt Aan~
gezien het begrip Ibeleggingsinstelling~ een Nederlands fiscaal begrip is
heeft de wetgever vooraf de vlucht naar buitenlandse beleggingsinstellingen
willen voorkomen door twee bepalingen~

i MtJ~H~ Smeets~Fiscale aspecten van houdstermaatschappijen~ W ySgb~St
Z De fiscale consequenties van de uitoefening van de leiding over buitenlandse dochtervennoot~
schappen door een Nederlandse holding~met name voor wat betreft de problematiek waar de
dochtermaatschappij feitelijk gevestigd is~laat ik hier buiten beschouwingt
j Verwezen wordt naar MvT ptzt lkt
aPtzb Ik ~
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ithet bezit aan aandelen in de buitenlandse vennootschap mag niet als be~
legging worden gehouden~

Z ~de deelnemingsvrijstelling geldt niet voor een bezit aan bewijzen van deel~
gerechtigdheid in een buitenlands fonds voor gemene rekening~

Bij de beantwoording van de vraag of een aandelenpakket in een buiten~
landse vennootschap als deelneming dan wel als belegging wordt gehouden~
dienen mijns inziens de volgende criteria een rol te spelen~
a~ de aard van de feitelijke bedrijfsactiviteit van de buitenlandse vennoot~

schap mede in relatie tot de bedrijfsactiviteit van het Nederlands belasting~
plichtig lichaam~ derhalve de economische binding ~

b~de omvang van het aandelenpakket~
ct de mate van verhandelbaarheid der aandelent

ad at
In artikel aS Wet vpb en artikel aga Wet IB is sprake van een beleggings~

vennootschap~ indien de bezittingen van die vennootschap bestaan uit be~
leggingen in effecten~ onroerende goederen of hypothecaire schuldvorde~
ringent Naar mijn oordeel is het niet juist~ alleen in het geval dat er sprake
is van een aandelenbezit in zo een buitenlandse vennootschap te spreken van
een aandelenbezit~ dat als belegging wordt gehoudent Zelfs indien de buiten~
landse vennootschap alleen maar beleggingen in effecten e~d~ heeft~ kan het
zijn dat het aandelenbezit een deelneming vertegenwoordigt~ Ik denk hier~
bij aan een Nederlandse beleggingsmaatschappij~ niet zijnde een beleggings~
instelling~ met een belang in een soortgelijke buitenlandse vennootschap~

Overigens is het voor mij de vraag of een verzekeringsmaatschappij~ die
de door haar te beleggen middelen belegt via een buitenlandse dochter~
maatschappij~ niet toch voor dit aandelenbezit de deelnemingsvrijstelling
kan vragent De wetgever heeft dit weliswaar willen voorkomen~ doch een
beroep op de deelnemingsvrijstelling moet naar mijn oordeel niet geheel
onmogelijk worden geacht aangezien er in casu toch sprake is van een uit het
aandelenbezit ~voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuitoefe~
ning en de bedrijfsactiviteit van het andere lichaamf ~ immers ~een deelne~
ming kan in het algemeen reeds worden aangenomen indien een niet te ver
verwijderd verband bestaat tussen het eigen bedrijf en dat van de vennoot~
schap waarin de belastingplichtige aandelen beziCl

ad b~
Naar mijn mening kan worden gesteld dat naarmate het belang in een

buitenlandse vennootschap groter is ~ het beleggingskarakter afneemt~ De

i Definities van het deelnemingsbegrip in de MvT pti g Ikt
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problematiek van de zuivere buitenlandse beleggingsmaatschappij buiten

beschouwing latend~ zou ik~ naar analogie van het gebruikelijke deelne~
mingscriterium in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting~
willen stellen dat een belang van asoo of meer steeds een deelneming ver~

tegenwoordigtt Op de door de HR bij het arrest d ~ dt ~ november VN

ptqag~ in andere zin gegeven beslissing kom ik hierna terug~

ad c~
Naarmate de verhandelbaarheid van aandelen toeneemt~ zal het beleg~

gingskarakter toenement Is de verhandelbaarheid optimaal doordat de aan~

delen ter beurze genoteerd zijn~ dan zal spoedig van belegging sprake zijnt

Andermaal de problematiek van de zuivere buitenlandse beleggingsmaat~
schappijen buiten beschouwing latend~ kom ik tot de conclusie dat ieder
pakket aandelen in een buitenlandse vennootschap dat groter is dan Zsoo als
een deelneming behoort te worden aangemerkt ~ terwijl in het algemeen wel
kan worden aangenomen dat ieder belang van meer dan Soo aan niet ter
beurze genoteerde aandelen van een buitenlandse vennootschap eveneens als
een deelneming kan worden beschouwd ~

Zoals ik hiervoor reeds opmerkte is naar mijn oordeel het probleem van

de zuivere buitenlandse beleggingsmaatschappij in de wetgeving niet vol~
doende geregeldt In de eerste plaats is het de vraag of de bedoeling van de
wetgever wel door de tekst van de Wet wordt gedektt Naar mijn oordeel
kan de buitenlandse dochtermaatschappij van een bank of verzekerings~
maatschappij ~ waarin een groot gedeelte van de beleggingen plaatsvindt~
zeer wel als een deelneming worden aangemerkt ~ De aandelen in zulk een
vennootschap worden door de Nederlandse vennootschap per definitie niet
als belegging gehouden ~ Een dergelijke deelneming is inherent aan de be~
drijfsuitoefening van de bank of het verzekeringsbedrijf

In de tweede plaats is het vraagstuk naar mijn mening onvoldoende door~
dacht in de wetgeving opgenoment Bij het buitenlands aandelenbezit is de
vraag of de deelnemingsvrijstelling al dan niet van toepassing is ~ een kwestie
van alles of nietst Immers indien het aandelenbezit gedeeltelijk een beleg~
gingskarakter en gedeeltelijk een deelnemingskarakter heeft ~ kan niet wor~

den gesproken van een als belegging houden van het aandelenbezit ~ Een
eventuele splitsing van de voordelen uit dit aandelenbezit in een gedeeltelijk
vrijgesteld en een gedeeltelijk belast bestanddeel is niet mogelijk ~ Dat de
wettelijke regeling niet voldoende doordacht is~ moge ik met het volgende
voorbeeld verduidelijken ~ Indien een vennootschap haar overtollige liquidi~
teiten rechtstreeks belegt ~ zijn de voordelen van deze beleggingen aan de hef
fing van vennootschapsbelasting onderworpent In geval deze beleggingen
zouden worden gedaan in een Nederlandse dochtermaatschappij ~ zijn de
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voordelen van deze beleggingen bij de dochtermaatschappij aan de heffing
van vennootschapsbelasting onderworpen~ tenzij de dochtermaatschappij de
fiscale status van beleggingsinstelling heeft ~ alsdan zijn de uitgekeerde divi~
denden bij de moedermaatschappij belast Cgeen deelnemingsvrijstelling ex
artikel ij lid a~t~ Indien zulke beleggingen zouden worden gedaan in een
speciaal daartoe opgerichte dochtermaatschappij in het buitenland~ zijn de
voordelen uit die deelneming naar de bedoeling van de Nederlandse wetge~
ver in Nederland belast~ aangezien hier aangenomen moet worden dat de
aandelen als belegging worden gehoudent Indien deze Nederlandse ven~
nootschap evenwel een dochter~werkmaatschappij in het buitenland heeft
en de beleggingen geschieden in een buitenlandse kleindochtermaatschappij~
dan zijn de voordelen van die beleggingen in Nederland niet meer belast~
aangezien door het bestaan van de kleindochtermaatschappij niet gesteld kan
worden dat de aandelen van de buitenlandse dochtermaatschappij door de
Nederlandse vennootschap als belegging worden gehoudent

Dit voorbeeld brengt mij thans tot de bespreking van de deelnemings~
vrijstelling in geval er sprake is van zuivere holdings~ respt van tussen de
moedermaatschappij Cwerk~NV~ en buitenlandse kleindochters ~werkmaat~
schappijen~ ttussengeschoven~ holdings~ hierna aan te duiden met de term
~sub~holdingsft Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt geeft het arrest van
de HR BNB IqbblHq noch de MvT een definitie van het deelnemingsbegrip~
welke van toepassing is op houdstermaatschappijen~ Men kan zich afvragen
of een houdstermaatschappij de aandelen als deelneming dan wel als beleg~
ging houdtt In de MvAZ is getracht iedere twijfel ten aanzien van Neder~
landse houdstermaatschappijen weg te nemen~ Gesteld is onder meer het
volgende ~

~Het staat vast dat er geen sprake is van belegging in de zin van art~ Ia ~ vijfde
lid ~in de wet art~ i j zevende lid~ J ~ ~ ~ indien een Nederlandse NV optreedt als
holding company van buitenlandse dochtermaatschappijen die zelf een bet~
drijf uitoefenen~~

Wekt lezing van de parlementaire geschiedenis ten aanzien van de fiscale
status van zuivere houdstermaatschappijen de indruk dat deze status duide~
lijk is omschreven~ twijfels zijn gerezen naar aanleiding van het eerste op
artikel ij lid ~ Wet vpb betrekking hebbende arrest van de Hoge Raad dtd ~
~ november ig~j ~ VN Iq ~~S p~gaq en BNB Iq~q~zHet arrest handelt over
de volgende feiten i NV X~ bezit drie aandelenpakketten in ondernemingen
van verschillende aardt Daarnaast ontplooit NV X~ geen bedrijfsactiviteitent

i Het incidentele voordeel dat de beleggingsinstelling een herbeleggingsreserve kan vormen~
blijft hier buiten beschouwing~
ZPtas lkt
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Twee dochtermaatschappijen zijn in Duitsland gevestigdt De groot aandeel~
houder van NV Xt onderhoudt rechtstreeks contact over het te voeren be~
leid met de directies van de Duitse dochtermaatschappijen~ De directie van
NV X~ wordt gevoerd door een bank in Nederland~

Zowel het Hof als de Hoge Raad zijn tot de~voor velen verrassende~
conclusie gekomen dat de aandelen in de Duitse vennootschappen als be~
legging worden gehoudent Bij dit arrest wil ik de volgende kanttekeningen
plaatsen~
i~Uit de feiten blijkt niet ofen in hoeverre de directie van NV Xt~ buiten de

groot aandeelhouder om~ zich met de dochtermaatschappijen zelfstandig
mocht bemoeien~ respt heeft bemoeidt Dit zou naar mijn oordeel een be~
langrijk gegeven zijn~ aangezien ik van oordeel ben dat de procedure een
geheel ander verloop zou hebben gehad indien de groot aandeelhouder te~
vens directeur van NV X~ was geweestt

a~Het Hofkomt op grond van een aantal met name genoemde feiten en om~
standigheden tot de conclusie dat NV Xt geen bedrijf uitoefent~ Wat er
ook van de aangevoerde argumenten zij~over dividendpolitiek en de ge~
volgde financieringsmethode kan men een ander oordeel hebben~het
Hof laat mijns inziens ten onrechte buiten beschouwing de vraag of een
houdstermaatschappij wel feitelijk een bedrijf moet uitoefenen~ wil zij
voor aandelenpakketten in buitenlandse vennootschappen de deelne~
mingsvrijstelling kunnen genietent

S~Uitgaande van de feitelijke vaststelling door het Hof dat NV X~ geen be~
drijf uitoefent~ heeft de Hoge Raad onderzocht of een deelnemingskarak~
ter mogelijk aanwezig kon zijn op grond van in de MvT gegeven defi~
niëringen van het begrip deelnemingt Als voornaamste bezwaar tegen de
motivering van de Hoge Raad wil ik noemen het feit dat geheel is voor~
bijgegaan aan de in het VV ~p ~ rS lk ~ l en de MvA ~p~zs lij gemaakte op~
merkingen inzake tde Nederlandse moeder~ die optreedt als houdster van
buitenlandse dochtersl die een bedrijf uitoefenen~~

Naar aanleiding van het arrest zijn een aantal commentaren verschenen~
waarin geconcludeerd wordt dat onverkorte toepassing van het arrest tot
desastreuze gevolgen voor Nederlandse houdstermaatschappijen zal leiden~
Nobell komt tot de conclusie dat de zaak in de sector van de zuivere houd~
stermaatschappijen muurvast zit~ Hij bepleit een ingrijpen van de wetgever
en een tijdelijke amnestie ~waardoor de desbetreffende belastingplichtigen
gedurende een bepaalde periode kans zouden krijgen zonder grote offers een
nieuwe structuur te kiezen die niet onder de werking van het arrest valtJt

i N t Nobel~Onzekerheid door arrest Hoge Raad over deelnemingsvrijste lling~ Het financieele
dagblad van ai december iqZgt
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Telkampl spreekt over desastreuze gevolgen en wijst er op dat de schade die
het arrest aan het bedrijfsleven kan toebrengen~ niet onderschat mag wor~
den~ Hofstraz betoont zich een voorstander van onverkorte toepassing van
het ne bis in idem~beginsel en komt tot de conclusie~ dat het arrest~ zowel op
grond van de wetshistorie als op grond van de gegeven motivering~ niet
houdbaar is~

Naar mijn oordeel is de schade welke het arrest mogelijk zal aanrichten
minder groot dan vorengenoemde schrijvers doen vermoeden~ Hoewel ik
mij evenmin met de inhoud van het arrest kan verenigen~ wil ik op de vol~
gende facetten wijzen t
ItDe feitelijke situatie is om twee redenen enigszins buitengewoon~ name~

lijk in de eerste plaats omdat de directie van de Nederlandse NV geen of
slechts een geringe leidinggevende taak met betrekking tot de dochterven~
nootschappen had~ en in de tweede plaats omdat de activiteiten van de
dochtermaatschappijen onafhankelijk van elkaar plaatsvondent

z~Mijns inziens is het nlogelijk~ met inachtneming van hetgeen in de MvA~
is opgemerkt~ te verdedigen dat in het onderhavige geval de deelnemings~
vrijstelling niet van toepassing behoort te zijnt Men kan namelijk verdedi~
gen dat het optreden als houdstermaatschappij in de zin van de MvA een
grotere activiteit vereist dan het~ mijns inziens passieve~ zijn van aandeel~
houder in de zin van artikel I S lid ~ Wet vpb~ Uit dien hoofde kan ik mij
dan ook verenigen met de beantwoording door de Staatssecretaris van Fi~
nanciën van de door het Kamerlid W~ Scholten naar aanleiding van dit ar~
rest gestelde vragen~ waarin onder meer wordt gesteld t

~Dit regime zou men naar het oordeel van de ondergetekende aldus kunnen
samenvatten~ dat met betrekking tot participaties in buitenlandse lichamen
deelneminPsvrijstelling wordt toegekend aan binnen het Rijk gevestigde
lichamen welke als houdster van aandelenpakketten een wezenlijke functie
vervullen ten dienste van de bedrijfsuitoefening van het concern waarvan zij
deel uitmaken~ hetzij aan de top~ hetzij als tussenschakeLfa

Nieuw in deze omschrijving is dat voor de beoordeling van het beleggings~
criterium niet alleen op de feitelijke werkzaamheid van de buitenlandse klein~
dochter~ maar ook op die van de buitenlandse moeder moet worden gelett

Ookhet probleemvan de buitenlandse sub~holdings is in deparlementaire ge~
schiedenis aan de orde gesteld~ Zo wordt inde MvTS het volgende opgemerkt t

i Gt Telkamp~Een holding arrest~ W Srbjt
ZH~J~ Hofstra~Annotatie BNB rqIqjz~
I Ptzslkt
yHet volledige antwoord is vermeld inW SI M van y februari
SPtai lk~
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~Voor zoveel nodig zij nog vermeld~ dat een belegging niet aanwezig is in

het geval een buitenlandse dochtermaatschappij van een Nederlandse moe~

dermaatschappij optreedt als houdster van de aandelen van eveneens buiten~

landse kleindochtermaatschappijen~ wier activiteit ligt in de lijn van de be~

drijfsuitoefening van de Nederlandse moedermaatschappij~ Eventueel die~

nen dus ook de relaties met de achterliggende lichamen in het oog te wor~

den gevaC

Noodzakelijk is het derhalve dat voor de bean twoording van de vraag of de

aandelen al dan niet als belegging worden gehouden~ dat de Nederlandse

vennootschap een wezenlijke functie vervult ten dienste van de bedrijfsuit~

oefening van het concern waarvan zij deel uitmaakt ~ Het is opvallend dat tij~

dens de parlementaire behandeling de vraag niet aan de orde is gesteld~ wat

geschieden moet ~ indien de buitenlandse sub~holding een gemengd karak~

ter heeft ~ Denkbaar is de situatie dat de buitenlandse sub~holding gedeeltelijk

houdster is van tot het conce rn behorende kleindochtermaatschappijen ~

doch daarnaast tevens belangrijke beleggingsactiviteiten ontplooitt

In Duitsland is voor dit probleem van de gemengde activiteit van een bui~

tenlandse maatschappij de zeer rigoureuze oplossing in het Aussensteuerge~

setz opgenomen dat ~ indien de buitenl andse maatschappij voor meer dan

Iooo van de totale bruto~inkomsten beleggingsinkomsten heeft~ Cmaximaal

kan bij een Duitse moedervennootschap DM Iaotooo buiten aanmerking

blijven~ de normale tegemoetkoming voor de vermijding van dubbele be~

lasting niet zal worden toegepast ~ Voor een uitvoeriger uiteenzetting ver~

wijs ik naar S ~ van het a an Duitsland gewijde hoofdstuk XI ~
Mogelijk dat in de toekomst ook hier te lande een regeling zal worden ge~

troffen voor een afwijkende deelnemingsvrijstelling in geval de buitenl an dse

sub~holding of buitenlandse werkmaatschappij een gemengd karakter heeft ~

Ondanks een dergelijk gemengd karakter van een buitenlandse dochter~
vennootschap is naar mijn mening een volledige deelnemingsvrijstelling ge~
rechtvaardigdt De grondslag van de deelnemingsvrijstelling voor de buiten~

landse deelnemingsverhouding is een Nederlandse onderneming ~ welke in

het buitenland een bedrijf uitoefent in de vorm van een dochtermaatschap~

pij ~ in beginsel dezelfde tegemoetkoming te geven als wanneer ze dit bedrijf

aldaar uitoefende in de vorm van een vaste inrichtingtl Aangezien bij de
voorkoming van dubbele belasting van een buitenlandse vaste inrichting

evenmin rekening wordt gehouden met een eventueel gemengd bedrijfska~

rakter ~ dient een eventuele inperking van de deelnemingsvrijstelling bij bui~

tenlandse deelnemingen met een gemengde bedrijfsactiviteit principieel te
worden afgewezen ~

i Verwezen wordt naar MvT p~ig rk~en MvA p~zs rk~
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~~ Onderworpenheid aan een buitenlandse belasting naar de
winst

Wordt in artikel ij lid ~ van de Wet als eis gesteld dat de aandelen in een
buitenlandse vennootschap niet als belegging mogen worden gehouden~ in
lid g wordt een tweede belangrijke voorwaarde voor het genieten van de
deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse deelnemingsverhouding ge~
steld~ namelijk dat er sprake moet zijn van een buitenlandse vennootschap
of vereniging welke ~vanwege één der andere delen van het Koninkrijk of
een andere Mogendheid aan een belasting is onderworpen die aldaar in enige
vorm naar de winst wordt geheven~f

Zoals in hoofdstuk I S i is uiteengezet is de deelnemingsvrijstelling voor de
buitenlandse deelnemingsverhouding in IqiS in de fiscale wetgeving opge~
nomen~ doordat men in wezen fiscaal geen onderscheid zag tussen een be~
drijfsuitoefening in het buitenland door middel van een filiaal~ dan wel door
middel van een zelfstandige dochteronderneming~ Dit uitgangspunt is in de
parlementaire geschiedenis van de Wet vpb igbg terug te vindent In de
MvTI wordt gesteld t

LDaarmede wordt tevens bereikt dat een Nederlandse onderneming welke
in het buitenland een bedrijf uitoefent in de vorm van een dochtermaat~
schappij te dier zake in beginsel dezelfde tegemoetkoming geniet als wan~
neer ze dit bedrijf aldaar uitoefende in de vorm van een vaste inrichting~~

De formulering van de onderworpenheidseis in artikel ij lid S valt naar
mijn oordeel in de volgende delen uiteen t
a~ vanwege één der andere delen van het koninkrijk of een andere mogend~

heid ~
btaldaar ~
ctin enige vorm naar de winst geheven~
dtaan een belasting is onderworpent

ad atVanwege één der andere delen van het koninkrijk ofeen andere mogendheid

Bij de parlementaire behandelingZ is medegedeeld dat deze zinsnede de be~
doeling heeft alleen dan de deelnemingsvrijstelling te verlenen indien de
buitenlandse vennootschap van rijkswege aan een belasting naar de winst is
onderworpent De onderworpenheid aan regionale~ kantonnale en plaatse~

iP~ r j rk ~
zMvAptaj rk~
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lijke belastingen naar de winst geeft geen recht op de deelnemingsvrijstel~
lingt in geval slechts regionaal een belasting naar de winst wordt geheven
en zulks niet tevens van rijkswege geschiedt~ kan derhalve geen beroep op
de deelnemingsvrijstelling worden gedaant Bij de bespreking van de onder~
worpenheid aan de buitenlandse belasting zal ik uiteenzetten dat naar mijn
oordeel deze beperking tot heffingen op landsniveau in principe onjuist ist

ad btHet begrip ~aldaarf

De toevoeging van het woord taldaarf heeft~anders dan onder het Besluit
Vpb ~ waar in artikel io dit woord niet voorkwam~tot gevolg dat de sub~
jectieve onderworpenheid moet bestaan in de staat~ waar de dochtermaat~
schappij gevestigd ist Waar een vennootschap gevestigd is zal naar de om~
standigheden moeten worden beoordeeld~ Een en ander kan tot gecompli~
ceerde situaties aanleiding geven~ Indien een Nederlandse NV een deelne~
ming heeft in een buitenlandse vennootschap welke haar statutaire zetel en
haar feitelijke zetel heeft in een land waar deze vennootschap niet subjectief
aan een winstbelasting is onderworpen~ zal de deelnemingsvrijstelling niet
van toepassing zijn l zelfs niet indien deze vennootschap in een derde land
een vaste inrichting heeft~ waaraan de winst geheel of ten dele wordt toe~
gerekend en waarover in dat derde land wel een belasting naar de winst
wordt gehevent Indien deze buitenlandse vennootschap evenwel slechts haar
statutaire zetel heeft in een land waar de subjectieve onderworpenheid aan
een belasting naar de winst niet bestaat~ doch de feitelijke leiding van deze
vennootschap is in een derde land waar wel een winstbelastingonderwor~
penheid bestaat~ dan doet zich fiscaal de situatie voor dat deze buitenlandse
vennootschap in dit derde land~ naar fiscale maatstaven beoordeeld~ geves~
tigd is en aldaar aan een belasting naar de winst is onderworpen~ waardoor
het recht op deelnemingsvrijstelling wel zal bestaan~ Een onderzoek naar de
feitelijke situatie is derhalve in dit soort gevallen onontkoombaart

De door de wetgever gekozen systematiek heeft tot de noodzaak geleid
het woord ~aldaar~ in te voegen~ immers de vraag of artikel IS Wet vpb van
toepassing is~ blijft een absolute vraagt Gedeeltelijke deelnemingsvrijstelling
kent de wet niet~ zodat wel geëist moest worden dat de buitenlandse ven~
nootschap in het land van vestiging aan een winstbelasting is onderworpen~
Met het woord ~aldaar~ heeft de wetgever mijns inziens willen voorkomen
dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing zou zijn op een deelneming in
een in een ttax haven~ gevestigde maatschappij~ welke over stel So ~ van haar
winst belasting betaalt in een derde land in verband met een aldaar gehouden
vaste inrichting~
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ad ctln enige vorm naarde winst geheven

Om de deelnemingsvrijstelling te kunnen genieten moet de buitenlandse
vennootschap ofvereniging onderworpen zijn aan een belasting die in enige
vorm naar de winst wordt gehevent Van Rooyenl stelt dat hieruit volgt dat
deze buitenlandse belasting dan ook niet een belasting naar de omzet mag
zijn~ aangezien zulks in strijd zou zijn met de Nederlandse gedragslijn ten
aanzien van de voorkoming van internationale dubbele heffmg~ Zoals hier~
na zal blijken~ ben ik van mening dat de opvatting van Van Rooyen niet
onverkort kan worden aanvaard~

In het Besluit Vpb werd gesproken over ~een gelijksoortige buiten het
Rijk geheven belasting~~ Indien in een bepaald geval in het buitenland een
belasting naar de winst~ om welke reden dan ook~ zou worden geheven als
een belasting naar de omzet Cofwelk ander criterium dan ook~ dan zou men
kunnen verdedigen dat die belasting wel gelijksoortig ist

Bij het hanteren van het criterium van een belasting naar de winst zal men
in het oog moeten houden dat in het buitenland~ om controle~technische
redenen dan wel in het kader van het verlenen van bepaalde faciliteiten~ de
belasting naar de winst soms wordt geheven in de vorm van een belasting
naar een ander criterium~ In feite kan deze andere belasting een gefixeerde
vorm van een winstbelasting dragent Mede in verband met de erkenning
van de buitenlandse belastingsoevereiniteit moet naar mijn oordeel beteke~
nis worden toegekend aan de woorden iin enige vorm~t Hieruit mag men
afleiden dat~ indien de winstbelasting in een andere vorm~ bijvoorbeeld als
belasting naar de omzet ~uiteraard boven de normale omzetbelasting indien
deze in het betreffende land bestaat~ wordt geheven~ zulks het recht op deel~
nemingsvrijstelling niet in de weg mag staant Uiteraard zal uit de buiten~
landse belastingwetgeving duidelijk moeten blijken dat die belasting de
plaats van een winstbelasting inneemtt Zo is het naar mijn oordeel voldoende
om de deelnemingsvrijstelling te kunnen genieten als in een bepaald land
wettelijk is vastgelegd dat bepaalde maatschappijen subjectief niet onder~
worpen zijn aan de winstbelasting in verband met de specifieke belastingen
die van deze maatschappijen worden geheven~ Het karakter van deze speci~
fieke belastingen als gefixeerde winstbelastingen kan dan nog worden ver~
sterkt indien deze specifieke belastingen genoemd worden in verdragen ter
voorkoming van dubbele belasting Cals speciale winstbelasting~ of dat deze
specifieke belastingen op hun beurt regelingen ter voorkoming van dubbele
belasting kennen~

Ik moge hierbij~ vooruitlopend op hetgeen hierna in ad d ~ aan de orde
komt~ het volgende opmerkent Naar mijn oordeel is de eis dat in het bui~

I M~Jt van Rooyen~De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting~
MBB augustus iqfiqt
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tenland een belasting naar de winst moet worden geheven duidelijk in strijd

met de bij de parlementaire behandeling erkende buitenlandse belastingsoe~

vereiniteitt Het betreffende land heeft nu eenmaal de vrijheid de eigen be~

lastingstructuur te bepalen~ Deze structuur kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn

op de gedachte van de ~impot uniquel~ waardoor bijvoorbeeld alleen een

omzetbelasting of alleen een verbruiksbelasting wordt geheven~ Met deze

belastingen wordt de in dat land gevestigde dochtermaatschappij automa~

tisch geconfronteerd~ Mijns inziens is het derhalve onjuist in de Nederlandse

belastingwetgeving te eisen dat alleen een belastingheffing naar de winst tot

deelnemingsvrijstelling kan leident

ad dtAan een belasting is onderworpen

De buitenlandse vennootschap dient aan een belasting onderworpen te zijn~

wil de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn~ De wettekst laat naar

mijn oordeel in het midden de vraag of er sprake moet zijn van een sub~

jectieve onderworpenheid~ dan wel dat er sprake moet zijn van een subjec~

tieve en een objectieve onderworpenheid~ Naar mijn mening moet worden

aangenomen dat de wetgever een subjectieve onderworpenheid voldoende

acht~ Immers in het Besluit Vpb Ig~z kwam een soortgelijke eis voor met de

formulering ~indien deze vennootschap aan een gelijksoortige buiten het

Rijk geheven belasting onderworpen isf~ Christiaansel heeft verdedigd dat

artikel io Besluit Vpb alleen de eis van de subjectieve onderworpenheid

stelt~ Hij doet hiervoor een beroep op de Resolutie van za juli igS~ notl~

waarbij een onderworpenheid aanwezig werd geacht~ ondanks de~in dit

geval in de Nederlandse Antillen~bestaande objectieve vrijstellingen~ Ook

Van Waardenburg komt tot de conclusie dat een subjectieve belastingplicht

van de buitenlandse dochtermaatschappij voldoende is~Z

Mijn oordeel dat een subjectieve onderworpenheid voldoende moet wor~

den geacht~ grond ik op de volgende factoren~

i~Onder het Besluit Vpb iq~z werd de opvatting gehuldigd dat een sub~

jectieve onderworpenheid voldoende zou zijnt Indien de wetgever deze

opvatting onjuist zou hebben gevonden~ zou in de Wet vpb duidelijk ge~

steld zijn dat naast de subjectieve ook een objectieve onderworpenheid

aanwezig moet zijn~
a~In de jurisprudentie is het irrelevant geoordeeld of in het buitenland effec~

tiefbelasting werd betaald~ Zonder op de inhoud van de arresten in te gaan

I J~H~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ ptzi r~

I At van Waardenburg~Vrije zones in Nederlandse Antillen~ MBR april iqs~~

S I



BUITENLANDSE DEELNEMINGSVERHOUDING

moge ik verwijzen naar HR a~ juni Igs g BNB IqS SIiyll ~ en HR i mei
Iq~Iz BNB Ig z allsst

j tDe wetgever heeft in het geheel geen eisen willen stellen aan de hoogte van
de buitenlandse belastingdruk~ Bij de buitenlandse belastingdruk is duide~
lijk het aspect van de verdeling van de belastingsoevereiniteit aan de orde
gesteld~ Naar aanleiding van in het Voorlopig Verslagz gemaakte opmer~
kingen over eventueel aan de buitenlandse belastingdruk te stellen eisen~
wordt in de MvA~ het volgende opgemerktt

~De ondergetekenden menen dat het geen aanbeveling verdient aan de
buitenlandse belasting naar de winst die van de dochtermaatschappij
wordt geheven~ materiële eisen te stellent Dit zou in de eerste plaats moei~
lijk in overeenstemming zijn te brengen met de bij de voorkoming van
internationale dubbele belasting in Nederland gebruikelijke gedragslijn~
Bij de eenzijdige vermijding van dubbele belasting ten aanzien van een
vaste inrichting in het buitenland worden deze eisen evenmin gesteldt Bo~
vendien is het zeer moeilijk deze eisen scherp te formuleren~ hetgeen toch
nodig zou zijnt Zou een buitenlandse winstbelasting van jo pct~ nog wel
materieel gelijksoortig aan de Nederlandse vennootschapsbelasting moe~
ten worden geacht en een belasting van zo pct~ niet meer a Ook de draag~
wijdte van bepaalde objectieve vrijstellingen laat zich niet in een eenvou~
dige formulering vangen~ Tenslotte mag niet buiten beschouwing blijven
hetgeen de overheid doet voor de infrastructuur in het desbetreffende land~
Bij de vestiging van een dochtermaatschappij aldaar moge het een voor~
deel zijn dat de winstbelasting laag is~ daartegenover kan het zeer wel zijn
dat hoge kosten moeten worden gemaakt bijv~ omdat het wegennet ten
enenmale onvoldoende is~ Op grond van al deze overwegingen zouden de
ondergetekenden geen eisen willen stellen ten aanzien van de hoogte van
de belastingdruk in de vreemde staat~ maar willen volstaan met de meer
formele eis dat de buitenlandse belasting een belasting naar de winst moet
zijnt De hoogte van deze belasting is een zaak die de andere staat aangaaC

Ook Klein Wassinka heeft gewezen op het verband dat kan bestaan tussen
het lagere tarief van de buitenlandse winstbelasting en eventuele meer on~
gunstige vestigingsfactoren~ terwijl deze lagere druk mede kan samen~
hangen met hogere indirecte belastingent

l In dit arrest wordt door de Raad van Beroep te Rotterdam uiteengezet dat een subjectieve on~
derworpenheid reeds voldoende was onder de werking van de Wet op de Bedrijfsbelasting iHgj
en de Wet op de Inkomstenbelasting igr~t
ZP~ is rk~
sP~as rk~
~H~J~W~ Klein Wassink~Fiscale soevereiniteit in het geding
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In de Duitse jurisprudentie is de vraag van de subjectieve en objectieve on~

derworpenheid reeds in de dertiger jaren aan de orde geweest~ Von Wallisl

noemt in dit verband twee uitspraken van het RFH~ In de eerste uitspraak

wordt de deelnemingsvrijstelling verleend~ omdat de dochtermaatschappij

subjectief belastingplichtig is~ hoewel zij geen belasting betaalt CRFH I A

Ia~llj b d ~ d~ Zz september Iq jb R~SttBlt rqjb ptllHz~~ In het tweede geval

wordt de deelnemingsvrijstelling geweigerd omdat de dochtervennoot~

schap een subjectieve vrijstelling geniet ~RFH dtd~ Ib mei rgjg RtSttBl~

Igjg ptgtz~t
In een aantal landen~ met name in het Verre Oosten~ doet zich het pro~

bleem voor dat de wetgeving geen subjectieve belastingplicht kent~ doch

alleen bepaalde objecten als grondslag voor de belastingheffing noemtt Zo is

een vennootschap opgericht naar het recht van Hongkong alleen voor be~

paalde winstbronnen belast~ doch een algehele subjectieve belastingplicht

ontbreektt Het enkel hanteren van een subjectieve onderworpenheidseis zal

in casu geen oplossing bieden~ Naar mijn oordeel is het redelijk~ indien men

al een onderworpenheidseis wil stellen~ in zo~n geval~ indien de buitenlandse

vennootschap voor haar belangrijkste activiteiten objectief aan een belasting

naar de winst is onderworpen~ aan te nemen dat aan de onderworpenheids~

eis wordt voldaant
Van der LindenZ wijst in dit verband op een belangrijk verschil in fiscale

behandeling tussen het buitenlandse filiaal en de buitenlandse dochtermaat~

schappijt De eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting

geeft eenvrijstelling voor de buitenlandse filiaalwinst voor zover deze filiaal~

winst objectief onderworpen is aan de buitenlandse winstbelasting~ Anders

dan bij de deelnemingsvrijstelling is de subjectieve onderworpenheid der~

halve niet voldoendet In vele belastingverdragen geldt de vrijstelling voor

de buitenlandse filiaalwinst onvoorwaardelijk~ met andere woorden zelfs in~

dien de buitenlandse belastingwetgever van zijn heffingsbevoegdheid geen

gebruik maakt~
Indien men in de buitenlandse deelnemingsverhouding te maken heeft

met een buitenlands lichaam~ dat in feite geen winstbelasting betaalt~ dient

men voor de eventuele toepassing van de deelnemingsvrijstelling eerst te on~

derzoeken of er sprake is van een subjectieve of een objectieve vrijstelling

Cbijvt een tax holiday~ bepaalde vrijgestelde winstbestanddelen~t Eerst indien

men tot de conclusie komt dat er een objectieve vrijstelling en een subjec~

tieve onderworpenheid is~ kan de deelnemingsvrijstelling toepassing vindent

Toch is er naar mijn oordeel bij deze subjectieve enlof objectieve vrijstel~

lingen sprake van een woordenspel~ dat tot onaanvaardbare consequenties
aanleiding kan gevent Met een voorbeeld moge ik zulks verduidelijken~ In~

i H~ von Wallis~Besteuerung der Untemehmenszusammenfassungent
ZK~H~ van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijste ll ing~ MAB april iwot
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dien een Nederlandse scheepvaartmaatschappij deelneemt in een buiten~
landse scheepvaartmaatschappij en in dat land is bepaald dat maatschappijen
die de internationale zeescheepvaart uitoefenen niet aan de winstbelasting
zijn onderworpen~ dan kan voor deze buitenlandse deelneming geen deel~
nemingsvrijstelling worden genoten~ Indien in dat land bepaald zou zijn dat
alle vennootschappen aan de winstbelasting zijn onderworpen~ doch dat de
winst behaald met de internationale zeescheepvaart vrijgesteld is~ dan zal~
ondanks het feit dat~ evenmin als in het eerste geval~ geen belasting wordt
geheven~de deelnemingsvrijstelling wel van toepassing zijn~ De derde mo~
gelijkheid is dat in dat land een zeer laag winstbelastingtarief geldt~ waarbij
de feitelijke belastingdruk~ ten gevolge van faciliteiten als vervroegde af
schrijving~ investeringsaftrek etdt vrijwel te verwaarlozen ist Naar mijn oor~
deel valt niet in te zien dat in het eerste geval de deelnemingsvrijstelling niet
en in de laatste twee gevallen de deelnemingsvrijstelling wel kan worden ge~
noten~ De wetgever heeft afgezien van het stellen van een materieel crite~
rium voor de buitenlandse belastingdruk~ daarmede de belastingsoevereini~
teit van de andere staat erkennend en daarmede tevens de concurrentieposi~
ties op internationaal niveau niet verstorend~ Deze concurrentiepositie ver~
storende werking kwam in hoofdstuk I S g reeds aan de orde bij het vraag~
stuk van deelnemingsvrijstelling versus indirect tax credit en zal nader in
hoofdstuk XVI worden uitgewerkt~

Nu de wetgever duidelijk heeft gesteld dat de hoogte van de buitenlandse
winstbelasting een zaak is die de andere staat aangaat~waarbij verwezen
wordt naar de infrastructuur van het betreffende land en de mogelijk vele
extra kosten die gemaakt moeten worden omdat er een laag winstbelasting~
tarief wordt geheven~is het naar mijn mening onjuist dat voor de deel~
nemingsvrijstelling in de buitenlandse deelnemingsverhouding wordt ge~
eist dat in het buitenland van rijkswege een onderworpenheid aan een be~
lasting naar de winst moet bestaant Indien men de belastingsoevereiniteit in
het andPre land erkent~ dient men geen eisen te stellen ten aanzien van de
buitenlandse belastingheffing~ Men dient niet te stellen dat het moet gaan om
een belasting van rijkswege~ omdat de verhouding tussen het rijks~ en het
gemeentelijke belastinggebied geheel anders kan zijn dan in Nederland het ge~
val is~ Door naar verhouding hoge regionale heffingen kan in dat land een
winstbelasting van rijkswege mogelijk achterwege blijvent Een en ander
geldt naar analogie voor de eis dat de buitenlandse belasting een belasting
naar de winst moet zijn ~ immers door relatief hoge indirecte belastingen kan
een belasting naar de winst overbodig zijnt

Naar het oordeel van Van Soestl is de enige reden om de onderworpen~
heidseis te handhaven gelegen in het feit dat voorkomen moet worden dat

lA J~ van Soest~Belasting van in den vreemde verworven inkomensbestanddelen~ W qU~Z~

bo



ONDERWORPENHEID AAN WINSTBELASTING

de onderhandelingspositie bij het afsluiten van verdragen ter voorkoming
van dubbele belasting wordt ondermijnd~ Dat in dit verband de versteviging
van de onderhandelingspositie een belangrijke rol speelt~ blijkt onder meer
uit het feit dat Duitsland om die reden geen deelnemingsvrijstelling in de
buitenlandse deelnemingsverhouding krachtens de nationale wet wil gevent
Deze politiek ten aanzien van de totstandkoming van belastingverdragen is
door Duitsland in het Aussensteuergesetz gecontinueeid~

Indien men aan de heffing van de vennootschapsbelasting het territoriali~
teitsbeginsel ten grondslag legt~ zal men geen moeite hebben om bij de deel~
nemingsvrijstelling de onderworpenheidseis te laten vervallen ~ immers bin~
nen het territorialiteitsbeginsel is het in wezen irrelevant wat buiten het ter~
ritoir geschiedtt Wordt evenwel de heffing van de vennootschapsbelasting
gebaseerd op het universaliteitsbeginsel met het credit against income stelsel
als methode ter voorkoming van dubbele belasting dan is het stellen van een
onderworpenheidseis inherent aan het gekozen systeemt Binnen dit stelsel
heeft het beginsel van de buitenlandse belastingsoevereiniteit zich echter zo
zeer ontwikkeld~ dat geen eisen worden gesteld aan de materiële omvang
van de buitenlandse belastingplicht~ Een subjectieve onderworpenheid
wordt voldoende geacht~ Zoals hiervoor is uiteengezet~ leidt de eis van de
subjectieve onderworpenheid zonder aanvullende materiële eisen~ tot on~
aanvaardbare consequentiest Is de erkenning van de buitenlandse belasting~
soevereiniteit mogelijk een iterritoriaal insluipselJ in het universaliteitsbe~
ginsel~ nu deze erkenning zo ver gaat dat geen materiële eisen aan de om~
vang van de buitenlandse belastingplicht worden gesteld~ dient daaruit als
consequentie te worden aanvaard dat de onderworpenheidseis dient te ver~
vallen~ Concluderend wil ik dan ook de door Christiaansel opgeworpen
vraag of de onderworpenheidseis wel op haar plaats is~ ontkennend beant~
woordent Het laten vervallen van de onderworpenheidseis zal voor de prak~
tijk betekenen dat voor deelnemingen in buitenlandse maatschappijen~ die
niet aan een buitenlandse belasting naar de winst zijn onderworpen~ een aan~
tal ingewikkelde constructies niet meer nodig is~ Naar mijn oordeel zal het
laten vervallen van deze eis in de praktijk niet leiden tot een vlucht van be~
drijven naar landen~ waar geen winstbelasting verschuldigd is~ Weliswaar
vormen de belastingen een belangrijke factor bij de keuze van een vesti~
gingsplaats~ doch daarnaast spelen nog zovele andere factoren een rol~ dat
het vervallen van de onderworpenheidseis niet tot een massale uittocht van
bedrijven of gedeelten daarvan zal leiden~

Opvallend is dat bij de onderworpenheid aan een belasting naar de winst
niet is voorgeschreven hoe lang de onderworpenheid moet hebben bestaan~
wil men recht op deelnemingsvrijstelling hebben~ De tekst van artikel ij

IJtH~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ ptaja~
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lid i Wet vpb eist slechts een onderworpenheid aan een buitenlandse winst~
belasting op het moment dat het voordeel uit hoofde van de deelneming
wordt genoten~ Deze regeling kan zowel ten voordele als ten nadele van het
Nederlands belastingplichtig lichaam strekkent Indien een deelneming in
een buitenlandse vennootschap aanwezig is en in dat land wordt de belas~
ting naar de winst afgeschaft en bijvoorbeeld vervangen door een omzetbe~
lasting~ dan zal de deelnemingsvrijstelling verloren gaan~ zelfs wanneer win~
sten worden uitgekeerd~ die in het verleden wel aan een belasting naar de
winst onderworpen warent Dezelfde situatie kan zich voordoen indien de
buitenlandse vennootschap haar zetel verplaatst van een land waar een be~
lasting naar de winst wordt geheven naar een land~ waar deze vennootschap
niet onderworpen is aan een belasting naar de winstt Naar mijn oordeel
geeft de wettekst in dit soort gevallen niet de ruimte om de deelnemings~
vrijstelling te kunnen genieten voor reeds in het verleden in het buitenland
belaste winstent

In het omgekeerde geval~de situatie waarbij een onderworpenheid aan
een belasting naar de winst ontstaat~zal de deelnemingsvrijstelling mijns
inziens in Nederland genoten kunnen worden~ zelfs als vaststaat dat de uit~
gekeerde reserves gevormd zijn uit in het verleden niet aan een winstbelas~
ting onderworpen winsten~ aangezien het naar de tekst van de wet voldoen~
de is dat de onderworpenheid bestaat op het moment dat het voordeel uit
hoofde van de deelneming wordt genoten~

Men kan zich uiteraard afvragen of een dergelijk formeel standpunt tot
een juiste toepassing van de deelnemingsvrijstelling leidt~ doch naar mijn
oordeel laat noch de tekst van artikel ij lid g Wet vpb noch zijn ontstaans~
geschiedenis een andere dan deze formele interpretatie toet

Indien men dit formele standpunt niet wil innemen zal het~ voor de vraag
ofvoor dividenden de deelnemingsvrijstelling kan worden genoten~ in het
algemeen niet moeilijk zijn na te gaan of de dividenden zijn uitgekeerd uit
al dan niet aan de heffmg van een buitenlandse winstbelasting onderworpen
winsten~ Moeilijkheden zullen bij deze interpretatie ontstaan in geval de
deelneming wordt vervreemdt De winst bij vervreemding van een deel~
neming zal mogelijk bestaan uit een vergoeding voor gereserveerde win~
sten~ die niet aan de heffing van een winstbelasting onderworpen zijn ge~
weest~ voor gereserveerde winsten~ die wel de tol van de winstbelasting zijn
gepasseerd en voor toekomstige winstent Het door de wetgever gekozen
systeem in artikel li Wet vennootschapsbelasting laat naar mijn oordeel niet
toe in een dergelijk geval de boekwinst te splitsen in een onbelast en een be~
last gedeeltet
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S S ~ Conclusie S q~i vergelijking met buitenlandse vaste
inrichting

In S q~ heb ik verdedigd dat het in wezen in strijd is met de erkenning van de
belastingsoevereiniteit van de staat waar de dochtermaatschappij gevestigd
is~ voor de buitenlandse deelnemingsverhouding te eisen dat aldaar een on~
derworpenheid aan een belasting moet bestaant Zulks impliceert dat zeker
geen eisen mogen worden gesteld aan het karakter van de belasting~ welke
door de vreemde staat wordt geheven~ De eis dat een belasting naar de
winst moet worden geheven~ zou naar mijn oordeel ten minste moeten
vervallen~

Hierbij dringt de vraag zich op ofen zoja in hoeverre bij een buitenlandse
vaste inrichting een onderworpenheidseis aan een buitenlandse winstbelas~
ting wordt geëist~ wil in Nederland een aftrek ter voorkoming van dubbele
belasting mogelijk zijn~ Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen
de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting
en de bilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele belasting Cbelasting~
verdragen~~

a~De eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting

In artikel l lid a van het KB van jo augustus Igbz Stbtjq~~ houdende een~
zijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting wordt~ evenals in de
daaraan voorafgaande beschikkingen de volgende formulering gebezigd~

Ironnen van inkomen ter zake waarvan een binnen het Rijk wonende na~
tuurlijke persoon buiten het Rijk aan een belasting is onderworpen~ welke
ten behoeve van een ander land van het Koninkrijk ofvan een andere Mo~
gendheid wordt geheven~~

Bouwsmal is van mening dat uit deze omschrijving kan worden afgeleid
dat een subjectieve en een objectieve belastingplicht wordt geëist~ hetgeen
zou betekenen dat het KB van Iqba afwijkt van de opvatting~ dat voor de
deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse deelnemingsverhouding een sub~
jectieve onderworpenheid voldoende is~ Opvallend is dat in het KB vanI
april rqbs ~ Stbtl~s~ waarbij genoemd KB van Iqba werd ingetrokken~ een
geheel gewijzigde formulering is opgenoment Daar wordt het object van de
buitenlandse bronnen voorop gesteld~ hetgeen Bouwsma tot de conclusie
brengt dat het voldoende is dat ingevolge de belastingwet van de vreemde

iJ~ Bouwsma~Voorkoming van dubbele belasting~ derde druk~
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mogendheid van een objectieve belastingplicht kan worden gesproken~
waarbij hij stelt dat het niet van belang is ofer daadwerkelijk belasting is ge~
heven~ Naar mijn oordeel is het te betwijfelen of de opvatting van Bouwsma
juist is~ Immers als er een objectieve belastingplicht is~ moet er ook een sub~
jectieve belastingplichtige zijn~ zodat alsdan wederom sprake is van een sub~
jectieve en een objectieve belastingplicht~ Als hij dan vervolgens stelt dat het
niet ter zake doet of effectief belasting betaald wordt~bijv~ door een ob~
jectieve vrijstelling~dan kom ik tot de conclusie dat de eenzijdige regeling~
evenals de deelnemingsvrijstelling~ een subjectieve onderworpenheid zonder
objectieve onderworpenheid eistt

Erkenning van de belastingsoevereiniteit van de buitenlandse mogendheid
zou~ evenals bij de buitenlandse deelnemingsvrijstelling~ in de eenzijdige re~
geling moeten kunnen leiden tot een aftrek ter voorkoming van dubbele be~
lasting zonder dat sprake behoeft te zijn van een buitenlandse belasting~
plicht~ Mogelijk zal men in dit verband dan ten minste een wederkerig~
heidseis moeten stellen teneinde te voorkomen dat~en Van Soest~ heeft
hierop naar mijn oordeel terecht gewezen~de Nederlandse onderhande~
lingspositie bij het afsluiten van verdragen te zeer zou verzwakken~

b~De verdragen ter voorkoming van dubbele belasting

De belastingverdragen hebben heden ten dage duidelijk het karakter van
toedelingsverdragen~ Aan een bepaald land worden bepaalde bronnen van
inkomen toebedeeld~ ongeacht de vraag of die andere staat van het hieruit
voortvloeiende recht tot belastingheffing gebruik maaktt De belastingsoe~
vereiniteit van de andere staat wordt volledig gerespecteerd en de aftrek
ter voorkoming van dubbele belasting wordt in het algemeen zonder ver~
dere beperkingen verleendt Reuversz is van mening dat de onderworpen~
heidseis in de verdragen niet wordt gesteld omdat de verdragsluitende staten
vooraf in de gelegenheid zijn te beoordelen ofde bronnen die aan de andere
staat worden toebedeeld~ daar ook daadwerkelijk belast zijnt Naar mijn oor~
deel is deze opvatting te algemeent Zeker in het kader van de ~saldo~bepa~
ling~ die in de meeste verdragen voorkomt~ kan het zich voordoen dat aan
de andere staat toebedeelde bronnen aldaar niet worden belastt Als voor~
beeld moge ik noemen de liquidatie~uitkering van een Nederlandse ven~
nootschap aan haar Belgische aandeelhouderst Op grond van het verdrag
ter voorkoming van dubbele belasting met België heeft België het recht tot
de heffing van inkomstenbelasting~ Op grond van haar belastingstructuur

IAtJ~ van Soest~Belasting van in den vreemde verworven inkomensbestanddelen~ VV
ZMtRt Reuvers~Internationale dubbele belasting~ p ~ i~ ~
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maakt België voor de inkomstenbelasting van dit recht geen gebruiktl
De onvoorwaardelijke erkenning van de belastingsoevereiniteit is in en~

kele oude belastingverdragen soms enigszins beperkt~ door alleen een aftrek

ofvrijstelling te verlenen indien bepaalde bronnen in de andere staat aan een

belastingheffing waren onderworpen~ Het meest vergaande voorbeeld is te

vinden in het~inmiddels vervallen~verdrag ter voorkoming van dubbele

belasting met België van Igjj ~ In artikel i~ inzake de rijwielbelasting was

bepaald dat een vrijstelling in de andere staat mogelijk was onder de voor~

waarde dat aangetoond werd dat tde in het land van hun fiscale woonplaats

verschuldigde belasting is betaaldit
Een ander voorbeeld is te vinden in het~eveneens vervallen~verdrag ter

voorkoming van dubbele belasting met Groot~Brittannië en Noord~Ierland

van IqqHIn artikel VII Cinzake interest en royalty~s~ en artikel XI Cinzake

pensioen en lijfrente~ werden vrijstellingen in de ene staat verleend~ mits die

bronnen in de andere staat aan belasting onderworpen warent
Ten slotte moge nog worden verwezen naar een bepaling in enkele ver~

dragenZ waarin weliswaar geen inbreuk op de belastingsoevereiniteit wordt

gemaakt~ doch waarbij de in die verdragen opgenomen tegemoetkoming

pas wordt gegeven na overmaking van de betreffende inkomstent Het gaat

hier niet zo zeer om de onderworpenheid doch om een regeling ter voor~

koming van dubbele belasting bij niet gelijktijdigheid van heffmg~ S
Geconcludeerd kan worden dat in vele door Nederland afgesloten verdra~

gen ter voorkoming van dubbele belasting de buitenlandse belastingsoeve~
reiniteit in het algemeen zo zeer wordt erkend~ dat aan de aftrek ter voor~
koming van dubbele belasting ter zake van winsten behaald door een bui~

tenlandse vaste inrichting geen verdere voorwaarden worden verbonden~a

Dit betekent naar mijn oordeel dat het eventueel laten vervallen van de

eis~ dat de buitenlandse dochtervennootschap aldaar aan een belasting naar

de winst onderworpen moet zijn~ wil men de deelnemingsvrijstelling in Ne~

derland voor zofn belang kunnen genieten~ volledig in overeenstemming is

met de praktijk welke door Nederland gevolgd wordt bij het afsluiten van

verdragen ter voorkoming van dubbele belasting~

l De liquidatie~uitkering van een Belgische NV is onderworpen aan een speciale heffing van Bel~

gische vpb~ waardoor geen IB in België over liquidatie~uitkeringen wordt geheven bij de aan~

deelhouder~
Z Artikel b van het verdrag met Groot~Brittannië~ artikel b van het verdrag met Japan en artikel S
van het verdrag met Singapore~
s Verwezen wordt naar het proefschrift van MtR~ Reuvers~Internationale dubbele belasting~

ptiq ~
a Slechts in het verdrag met de Verenigde Staten ter voorkoming van dubbele belasting komt de
onderworpenheidseis van de eenzijdige regeling op indirecte wijze voor~ namelijk doordat in het
artikel inzake de wijze van vermijding van dubbele belasting naar de Nederlandse eenzijdige re~

geling wordt verwezen ~artikel XIX van het verdrag~~
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Hoofdstuk IV

De oneigenlijke deelneming

S i ~ Inleiding

De terminologie ~oneigenlijke deelnemingf is overgenomen van Christiaan~
sel waarbij ik opmerk dat ik het met hem eens ben dat de gebezigde term in
wezen onjuist is~ Oneigenlijk is de deelneming alleen als men het aandelen~
bezit beziet vanuit het formele S o~criterium~ overigens gaat het om echte
deelnemingen ~ De oneigenlijke deelneming is geregeld in artikel ij lid s
Wet vpb ~ welk lid ogenschijnlijk materieel vrijwel overeenkomt met het be~
paalde in artikel io lid S Besluit Vpb iq tzt Met opzet gebruik ik het woord
ogenschijnlijk omdat hierna zal blijken dat er belangrijke verschillen tussen
beide bepalingen bestaan ~

De regeling voor de oneigenlijke deelneming beoogt de deelnemings~
vrijstelling te verlenen voor een aandelenbezit dat~ op grond van de door de
wet gestelde eisen~ geen deelneming vertegenwoordigt ~ Deze bepaling
vloeit voort uit het feit dat aan een aandelenbezit een formeel criterium
wordt gesteld ~ wil er van een deelneming sprake zijnt Opvallend is het daar~
bij dat de Wet~ evenals het Besluit ~ wel een regeling kent voor een deelne~
ming ~ die niet aan de formele eisen voldoet en niet voor een belegging~ die
de formele grens overschrijdt ~ Het belang van de bepaling inzake de on~
eigenlijke deelneming is~ in vergelijking met het Besluit~ uiteraard geringer~
doordat het formele deelnemingscriterium van asoo tot So~o is terugge~
bracht ~ waarmede de wetgever aansluiting heeft gezocht bij de door de toe~
passing van artikel io lid i Besluit Vpb ig~a ontstane praktijktZ

Alvorens in afzonderlijke paragrafen op een aantal facetten van de onder~
havige regeling in te gaan ~ wil ik nog twee algemene opmerkingen maken ~
In de eerste plaats ontbreekt in lid S~en naar mijn oordeel terecht~de zin~
snede dat een aandelenbezit iop verzoek van de belastingplichtige~ met een
deelneming gelijk kan worden gesteldt Dit betekent dat niet alleen de be~
lastingplichtige ~ doch ook de fiscus in een gegeven geval kan stellen dat het
formeel te kleine aandelenbezit ~ een deelneming vertegenwoordigt ~ In de
tweede plaats wil ik opmerken dat het bepaalde in lid S naar mijn mening
geldt zowel voor een bezit aan aandelen in een binnenlandse vennootschap

i J~H~ Christiaanse~Deelnemingsvrijste ll ing~ p~ li S~
i MvTpt ig lkt
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als voor een bezit aan aandelen in een in het buitenland gevestigde vennoot~
schap~ Naar mijn oordeel kan noch uit de wet noch uit de wetssystematiek~
lid S volgt op de leden b ~binnenlandse deelnemingsverhouding~ en ~ Cbui~
tenlandse deelnemingsverhouding~en beperking tot binnenlands aan~
delenbezit worden afgeleid~ terwijl zulks bovendien in strijd zou zijn met
de volgende in de MvTI gemaakte opmerking ~

In het ontwerp is dan ook voorgesteld de deelnemingsvrijstelling voor bui~
tenlandse participaties in beginsel op dezelfde voet als voor binnenlandse
deelnemingen te handhaven~f

Volledigheidshalve merk ik op dat artikel li lid S mede toegepast kan wor~
den op eenbezit aan bewijzen van deelgerechtigdheid~ doch alleen in de bin~
nenlandse deelnemingsverhouding~ aangezien op grond van lid ~ geen deel~
nemingsvrijstelling kan worden genoten voor een bezit aan bewijzen van
deelgerechtigdheid in een buitenlands fonds voor gemene rekening~

SZ~ Welke defecten in het deelnemingscriterium worden op~
geheven

Noch uit de tekst van het Besluit Vpb noch uit de tekst van de Wet
vpb rgbg valt te lezen of de regeling van de oneigenlijke deelneming alleen
van toepassing is indien het deelnemingscriterium van resp~ zso~o en Sjo niet
wordt gehaald~ dan wel dat de regeling tevens geldt in geval aan een van de
andere voorwaarden~ zoals annaal bezit~ aandeelhouderschap~ niet weder~
kerig aandelenbezit Calleen onder Besluit Vpb igtz van belang~~ niet is vol~
daan~ ChristiaanseZ komt tot de conclusie dat de regeling van artikel ro lid
ook geldt om een defect in het annaal bezit en een defect vanwege wedcr~
kerig aandelenbezit op te heffent Naar zijn oordeel kan lid j niet toegepast
worden om economische eigendom van aandelen met juridische eigendom
gelijk te stellent

Zonder een standpunt over de opvatting van Christiaanse in te nemen ben
ik van mening dat de wetgever bedoeld heeft alleen een defect in het oó~
criterium op te heffen~ In de eerste plaats leid ik dit af uit een opmerking in
de MvT~ waarin overigens naar mijn oordeel foutieve verwijzingen voor~
komen~ In het hierna volgende citaat heb ik tussen haakjes gesteld naar welk
lid van het ontwerp aitikel mijns inziens had moeten worden verwezen en
welk lid het in artikel i j uiteindelijk geworden is~ In de MvTs wordt dan
opgemerkt ~

iPtrs rkt
zJ ~ H~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling ~ ptiZi etv ~
~Ptzr Ikt
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~Met het oog op de mogelijkheid dat zich gevallen kunnen voordoen waar~
in het redelijk is de deelnemingsvrijstelling mede toe te passen bij een aan~
delenbezit dat niet voldoet aan de eisen van het derde lid ~moet naar mijn
mening zijn vierde lid~ en is in de wet gekomen als zesde lid~ is in het vijfde
lid Cmoet naar mijn mening zijn zesde lid~ en is in de wet gekomen als acht~
ste lid~ een bepaling opgenomen overeenkomende met die van art~ io~ derde
lid~ van het Besluittf

Aangezien~ de eis van het aandeelhouderschap buiten beschouwing latend~
in de leden b en l van artikel ij alleen het formele Soocriterium voorkomt~
kan naar mijn oordeel lid S alleen op dit facet van een niet aan de eisen vol~
doend aandelenbezit betrekking hebben~ Ook elders in de MvTI wordt
duidelijk verwezen naar een aandelenbezit kleiner dan So~oi

iDaarnevens is het wenselijk ten behoeve van een minderheid van gevallen~
waarin bij een geringer aandelenbezit sprake is van een deelneming welke
in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening ligt of die in het algemeen be~
lang is aangegaan~ een ministeriële bevoegdheid in de trant van de bestaande
te handhavent~

Ten slotte kan worden vermeld dat dit standpunt ook wordt ingenomen in
de Resolutie van l juli Iqzi BNB Iq~I l IbS~ waarin enige richtlijnen voor de
toepassing van de Wet vpb rqbq worden gegeven en waarin punt S ~uitwer~
king artikel ij lid S~ als opschrift draagt ~deelnemingsvrijstelling bij bezit
kleiner dan vijfpercentft

S jt Aanvullende eisen aan aandelenbezit

Gelijkstelling met een deelneming vindt alleen plaats indien~ hetzij het hou~
den van het aandelenbezit in de lijn ligt van de normale uitoefening van de
door de belastingplichtige gedreven onderneming~ hetzij met het verwerven
van dat bezit het algemeen belang gediend is geweestt Deze aanvullende
eisen zijn identiek aan die~ gesteld in het Besluit Vpb ~ zodat aangenomen kan
worden dat de voor het Besluit gegeven resoluties wat deze eisen betreft hun
belang hebben behoudent

Genoemd kan worden de Resolutie van b september iqqs B Sigo~ waarin
een niet te ver verwijderd verband tussen de bedrijven van moeder~en doch~
tervennootschap wordt geëist~ terwijl bovendien werd gesteld dat een deel~
neming zelfs aanwezig kan zijn indien het aandelenbezit slechts een zeer ge~
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ALGEMEEN BELANG

ring percentage van het gestorte kapitaal van de andere vennootschap uit~
maaktt

Teneinde duidelijk te doen uitkomen dat de regeling niet voor beleg~
gingen mocht gelden werd het ~niet al te ver verwijderd verband~ in de Re~
solutie van zb november iq~b B Siz~ als volgt omschreveni

~Voor de toepassing van art~ro~ derde lid~ moet worden onderscheiden tus~
schen bedrijf in ruimen en engen zint Onder bedrijf in ruimen zin moet wor~
den verstaan al hetgeen waarmede het lichaam zich bezig houdt~ onder be~
drijf in engen zin slechts datgene~ wat~ indien een natuurlijk persoon het ver~
richt~ als uitoefening van een bedrijf wordt beschouwdt Het beleggen van
vermogen in effecten kan niet worden beschouwd als het uitoefenen van een
bedrijf in engen zint Arttio~ derde lid~ mag~behoudens in gevallen~ waarin
het algemeen belang door het aangaan van de deelneming is gediend~door
de inspecteurs uitsluitend worden toegepast~ indien het aanhouden van de
deelneming dient om de belangen van het bedrijf in engen zin te bevorde~

~rent

Het hanteren van de in deze resoluties gegeven omschrijvingen en van de
definities van deelnemen en beleggen in jurisprudentie en parlementaire
geschiedenisl zal veelal uitkomst geven over de vraag of het in percentage
uitgedrukt lage aandelenbezit als een deelneming kan worden aangemerktt
Uiteraard zullen er twijfelgevallen blijven ~ doch veel problemen behoeven
niet te ontstaan nu de Staatssecretaris van Financiën heeft opgemerkt het toe
te juichen dat de inspecteurs een ruim standpunt innemen en zodoende
dubbele heffing voorkomentZ

In tegenstelling tot het feit dat het bij het verlenen van de deelnemings~
vrijstelling ter bevordering van het bedrijf in enge zin gaat om de vraag
of het houden van het aandelenbezit het bedrijf in enge zin bevordert ~ gaat
het er bij het verlenen van de vrijstelling in verband met het algemeen be~
lang oni ofmet het verwerven van het aandelenbezit het algemeen belang is
gediend~ Ofmet het latere houden van de aandelen nog het algemeen belang
is gediend~ doet niet terzake ~ Met Christiaanse ~ ben ik van mening dat de be~
oordeling van de vraag of het algemeen belang met de verwerving van de
aandelen is gediend~ niet beperkt moet worden getoetst aan het belang bin~
nen de grenzen van ons landt

i Ik verwijs hierbij naar hoofdstuk III~ Sj~
Z Handelingen Tweede Kamer~ p ~ g i S~t
~JtH~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ p~zqi~
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ONEIGENLIJKE DEELNEMING

S q~ ~ Formele gang van zaken

In de Resolutie van b september iqqs B Hlqo was bepaald dat de inspecteurs
werden belast met het afgeven en eventueel intrekken van verklaringen als
bedoeld in artikel ro lid S Besluit Vpb ~ Alleen in geval er sprake was van
wederkerig aandelenbezit moest de verklaring door de Minister van Finan~
ciën worden afgegevent

Bij de parlementaire behandeling is de vraag naar de formele gang van
zaken niet aan de orde geweestt Zelfs zou men op grond van de tekst van
artikel is lid S en op grond van de in S S genoemde uitlating van de Staats~
secretaris hebben kunnen aannemen dat de bestaande praktijk zou worden
gehandhaafdt Zulks is evenwel niet het gevalt in artikel ~ van de Uitvoe~
ringsbeschikking vpb iq~I dtd ~ i september iq~it wordt de formele gang
van zaken in het midden gelaten~ Bepaald is in artikel ~ slechts dat een aan~
delenbezit ofeen bezit aan bewijzen van deelgerechtigdheid~ dat geen deelne~
ming vertegenwoordigt~ voor de toepassing van artikel r j van de Wet met
een deelneming gelijkgesteld wordt~ indien aan de voorwaarden van lid S
wordt voldaant De formele gang van zaken komt aan de orde in de~van
een vroegere datum zijnde~Resolutie van i juli Iq~i BNB Ig zij rbHt Punt
H luidt als volgt t

~Een bezit aan aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid dat geen deelne~
ming vertegenwoordigt~ doch dat voldoet aan de in arttl S~ achtste lid~ van
de wet gestelde vereisten~ is in art~q~ van de Uitvoeringsbeschikking ven~
nootschapsbelasting Iq~I met een deelneming gelijkgesteldt De aandacht
wordt erop gevestigd dat~anders dan onder het Besluit op de Vennoot~
schapsbelasting iq~z~de inspecteurs der vennootschapsbelasting dus geen
verklaring meer behoeven af te geven dat aan de gestelde vereisten om als
deelneming te worden aangemerkt is voldaant Bovendien wordt opgemerkt
dat de vraag ofaan de vereisten wordt voldaan thans aan het oordeel van de
rechter kan worden onderworpentf

Wat deze wijziging voor de praktijk betekent~ is moeilijk te voorspellen~
Een beroep op de Minister of de Staatssecretaris van Financiën in geval de
inspecteur een ruim standpunt niet wil innemen~ is niet meer de aangewe~
zen wegtz Afgewacht moet worden ofde rechter een ruim standpunt zal in~
nemen~ Als voordeel kan worden genoemd dat de rechter in de gelegen~

tOtat gepubliceerd in VN rg I t p ~ bbr ~
Z Ondanks het feit dat de formele gang van zaken door de invoering van de Wet vpb is gewijzigd~
blijft een aanwijzing tot deelneming toch nog m ogelijk ~ gezien de Resolutie van zH september

VN iq~j p ~ ~~g inzake vóór r januari cg ~l i verkregen aandelen in De Nationale Investe~
ringsbank NV~
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heid wordt gesteld de begrippen deelnemen en beleggen nader te formu~
leren~ hetgeen mede van eminent belang kan zijn voor de buitenlandse deel~
nemingsverhouding en het daar zich voordoende probleem van het als be~
legging houden van aandelen~
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Hoofdstuk V

Voordelen uit hoofde van
de deelneming

S i t Inleiding

Het object van de deelnemingsvrijstelling wordt in artikel ij lid t Wet ven~
nootschapsbelasting igbq als volgt geformuleerd~

~~ t ~ blijven voordelen uit hoofde van die deelneming of een daarmede ver~
band houdend bezit aan winstbewijzen~ dan wel uit hoofde van dat lid~
maatschap bij het bepalen van de winst buiten aanmerking~~

De met het object van de deelnemingsvrijstelling verband houdende bepa~
ling inzake het verlies bij liquidatie van een deelneming Clid s~ is naar mijn
oordeel zo nauw met het begrip ~voordelen~ verbonden~ dat die betreffende
bepaling in dit hoofdstuk aan de orde moet koment Ik heb er daarbij de
voorkeur aan gegeven niet de volgorde van de wet aan te houden~ doch te
streven naar een meer bij de opzet van dit hoofdstuk passende volgorde~

In de eerste plaats zal het begrip evoordelen uit hoofde van die deelne~
ming~ worden besproken C S z~ waarna in S i een korte beschrijving van de
voordelen uit hoofde van de deelneming volgt~ terwijl daarna de proble~
matiek van het met de deelneming verband houdend bezit aan winstbe~
wijzen aan de orde wordt gesteld C S~~~ ~ In S S wordt ingegaan op de proble~
matiek van de waardefluctuaties en gerealiseerde koersverschillen~ Het hier~
mede samenhangende probleem van de waardering van vorderingen op
deelnemingen komt in S b aan de orde~ terwijl in S ~ wordt ingegaan op de
regeling van het verlies bij liquidatie van een deelneming ~ in die paragraaf
komen de diverse vormen van voordelen uit hoofde van de deelneming~
zoals dividend~ winstbonus~ agiobonus~aan de orde in verband met hun
relatie tot het centraal staande begrip ivoor de verkrijging van de deelne~
ming opgeofferde bedragJ~ terwijl ten slotte in S S een beschouwing wordt
gegeven over alternatieve regelingen voor verliezen uit hoofde van een
deelneming~ waarbij met name naar een oplossing wordt gezocht om het
verschil in fiscale behandeling tussen voordelen uit hoofde van een deelne~
ming enerzijds en voordelen uit hoofde van een vordering op een deelne~
ming anderzijds zoveel mogelijk op te heffen~ Het vraagstuk van de kosten
in verband met een deelneming zal in hoofdstuk VI aan de orde komen~
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BEGRIP VOORDELEN

In dit hoofdstuk zal steeds worden gesproken over voordelen uit hoofde

van de deelneming~ Daaronder is mede begrepen het begrip voordelen uit

hoofde van het lidmaatschap van een co~peratieve verenigingt De voordelen
uit dien hoofde en de daarmede samenhangende problematiek zijn naar mijn

oordeel zodanig identiek met de voordelen uit hoofde van aandelenbezit~

een deelneming vormend~ dat deze voordelen te zamen als voordelen uit

hoofde van een deelneming kunnen worden besproken~

S Z ~ Begrip ~voordelen uit hoofde van de deelneming~

In het Besluit Vpb ig~z werd gesproken over ~ter zake van dat belangf~

Hoewel de wet thans spreekt over tuit hoofde van de deelnemingJ heeft naar
mijn oordeel deze redactionele wijziging geen materiële betekenis~ Ik moge
verwijzen naar het arrest van de Hoge Raad dtd ~ S oktober igsb BNB Igsb l

SaI waarin onder meer overwogen werd i

Mat het aldus vrijgestelde bedrag omvat al hetgeen door de aandeelhouders
als aandeel in de winst ter zake van zulk een belang~ dat is uit hoofde van hun
aandeelhouderschap is genoten~f

Indien aan een belastingplichtige~ die een deelneming in een andere ven~

nootschap heeft~ voordelen opkomen~ zal men zich primair moeten afvra~

gen of het gaat om voordelen~ die uit hoofde van de deelneming dan wel
uit andere hoofde opkomen~ Niet in alle gevallen behoeft het duidelijk te

zijn krachtens welke titel bepaalde voordelen worden verkregent Vooral bij

leden van co~peratieve verenigingen zal het niet steeds duidelijk zijn of be~

paalde voordelen worden genoten als lid van de co~peratie~ dan wel uit

andere hoofde~ bijvt als afnemer Comzetkortingen~~
De wettelijke uitdrukking evoordelen uit hoofde van die deelneming~ is

door haar algemeenheid gevaarlijkt In de eerste plaats rijst de vraag~in we~

zen een tcontradictio in terminis~~of nadelen ook voordelen in de zin der

wet zijn~ terwijl men zich tevens moet afvragen of het begrip voordelen op
bruto dan wel op netto bedragen betrekking heeft~ Artikel is lid i van de
Wet vangt aan met de woorden~

tHet eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van het verlies op een deel~

neming t ~ ~

Hieruit kan men afleiden dat het eerste lid in het algemeen ook handelt over

verliezen op een deelneming~l Daaruit volgt dat het begrip ~voordelenJ in

i Zie o~m~ KtHt van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijste ll ing~ MAB april ig~o~
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VOORDELEN UIT HOOFDE VAN DE DEELNEMING

het eerste lid tevens de negatieve resultaten omvat ~ t In de MvTz was reeds
op deze extensieve interpretatie van het begrip ~voordelenf gewezen i

~Het in de eerste volzin van het eerste lid gebezigde beg rip ~~voordelen~f
omvat dus~ evenals het begrip voordelen in bijvt art~~ van het ontwerp van
de Wet op de inkomstenbelasting Iqbo~ evenzeer de negatieve resultatent~

Is het derhalve duidelijk dat nadelen als voordelen moeten worden be~
schouwd ~ minder duidelijk is het ofhet beg rip ~voordeel~ bruto dan wel net~
to moet worden geïnterpreteerd ~ Onder de werking van het Besluit Vpb
Iq~a was duidelijk dat alleen netto~bedragen onder de deelnemingsvrijstel~
ling konden worden gebracht ~ immers artikel Io stelde deelnemingsdivi~
denden C bruto~ vrij ~ doch artikel ij bepaalde dat met de deelneming ver~
band houdende kosten niet in aftrek van de fiscale winst mochten worden
gebrachtt Artikel i j van de Wet stelt nu in haar algemeenheid de voordelen
vrij ~ terwijl in artikel ij lid ~ een regeling voorkomt met betrekking tot de
kosten van een buitenlandse deelnemingtj In de literatuur is betwijfeld ofhet
niet overnemen van het bepaalde in artikel is Besluit Vpb Iq~z wel een
materiële wijziging betekentt Indien men het begrip ~voordelenl netto in~
terpreteert ~ houdt zulks in dat in wezen niets veranderd ist Giele meent dat ~
behalve ten aanzien van de finan cieringskosten~ mogelijk weinig zal veran~
derent Hij schrijft onder meer ~

~Duidelijk is wel dat de rente op leningen aangegaan ter fin anciering van de
verwerving van een deelneming van de winst aftrekbaar zal wordent Voor
de beheerskosten en inningskosten lijkt mij bij de gebruikelijke interpretatie
van het begrip voordeel in de winstsector niets veranderd ~ Hoogstens kan
een welwillende historische interpretatie tot gunstiger resultaten leiden nu
de Memorie van Toelichting betoogt dat de nieuwe regeling verder reiken~
de gevolgen heeft~f

Ook Brulls twijfelt ofde gegeven opvatting van de MvT wel voldoende ist
Met Giele is hij van mening dat ~ afgezien van het bepaalde in artikel is lid ~
van de Wet ~ met het schrappen van artikel is Besluit Vpb het daarin vervat~
te voorschrift niet tot het verleden zal behorent Hij wijst er daarbij op dat de
Hoge Raad in de IB~sfeer bij vrijstellingen steeds uitgegaan is van het netto

i MvA p ~ij rkt
ZPtzo lkt
~ In hoofdstuk VI zal ik uiteenzetten dat de terminologie ~ dat a rtikel t j lid q ziet op ~kosten ver~
band houdend met buitenlandse deelnemingen~ ~ niet geheel juist ist Terwi ll e van de leesbaarheid
zal ik overigens deze terminologie steeds zoveel mogelijk aanhouden ~
~J~ F ~ M ~ Giele~De deelnemingsvrijste ll ing in het ontwerp vennootschapsbelasting~ W qsjq ~
S D ~ Brull~Objectieve en subjectieve aspecten v an het fiscale winstbegrip~ p~g sot
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bedrag~ Tukr heeft eveneens gewezen op de tegenstrijdigheden in de MvT
met betrekking tot de vraag of het gaat om bruto~ ofnetto~voordelen~ In de
MvTz komt bij artikel li Cspaarbankvrijstelling~j de volgende opmerking
voor z

~Het niet overnemen in het ontwerp van het voorschrift van arttlS van het
Besluit~ volgens hetwelk met bedrijfskosten geen rekening wordt gehouden
voor zover zij verband houden met gedeelten van de winst welke niet aan
de belasting zijn onderworpen~ leidt niet tot wijziging in de toepassing van
de onderhavige vrijstelling omdat winst een netto begrip iC

Terecht wijst Tuk erop dat artikel l Wet IB iqb~ het begrip winst formu~
leert als ~winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen~~ Dit zou wij~
zen op een netto begrip voordelen~ doch op dezelfde pagina van de MvTd
wordt bij de deelnemingsvrijstelling opgemerkti

In tegenstelling tot hetgeen geldt voor de in art~Ii van het ontwerp ge~
regelde vrijstelling~ betekent het niet overnemen van het voorschrift van
arttlS van het Besluit een wijziging in de toepassing van de deelnemings~
vrijstelling~ De in het eerste lid van art~IZS gebezigde term ivoordelenf heeft
betrekking op het saldo van bepaalde positieve en negatieve bruto~bedra~

~
gent

In de MvAb wordt het standpunt dat het om bruto~bedragen gaat nog eens
herhaald met de volgende opmerking~

~De ondergetekenden hebben gemeend in deze verhouding ~binnenlandse
deelnemingsverhouding~ J~i de vrijstelling voor het bruto bedrag te moeten
geven om het weinig gelukkige effect van de huidige regeling te vermijden
dat de met de deelneming samenhangende kosten noch bij de moedermaat~
schappij noch bij de dochtermaatschappij in aftrek kunnen koment~

Tuk acht een en ander voldoende om het begrip voordelen bruto te inter~
preterent Een zelfde standpunt wordt door Christiaansel en Van der Lin~
dena ingenomen~

i AtF~ Tuk~Deelnemingen~ De NV oktober rqbot
Z P~zo lkt
~in de Wett artikel izt
dPtzo rk~
S in de Wet i artikel ijt
óMvA~ ptzs Ik~
~J~H~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ ptzqq~
B KtHt van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijstelling~ MAB april rg~lot
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Voor de stelling dat het begrip voordelen een bruto begrip is kan voorts
nog een beroep worden gedaan op het bepaalde in de artikelen li en volgen~
de Wet Inkomstenbelasting iqb~t In artikel zI is bepaaldi ~Zuivere inkom~
sten zijn de inkomsten verminderd met de aftrekbare kosten~f Deze bepaling
rechtvaardigt de conclusie dat het begrip ~inkomsten~ een bruto begrip ist
Artikel zz bepaalt vervolgens dat inkomsten uit arbeid zijn alle niet als winst
uit onderneming aan te merken voordelen enz~ In gelijke zin wordt het
woord evoordelenf gebruikt in de artikelen zi~ z~~ zb en zgat Naar mijn oor~
deel kan hieruit worden geconcludeerd dat voor de heffing van inkomsten~
belasting het begrip voordelen een bruto begrip is~ Niet valt in te zien waar~
om het begrip voordelen voor de heffing van vennootschapsbelasting op an~
dere wijze zou moeten worden geïnterpreteerdt

Concluderend kan worden gesteld dat het begrip voordelen bruto moet
worden geïnterpreteerd~ Naar mijn oordeel berust de deelnemingsvrijstel~
ling op de verlengstukgedachte~ hetgeen met zich brengt~ dat in het alge~
meen niet verklaarbaar is waarom bepaalde kosten van de moedervennoot~
schap in verband met de deelneming fiscaal ~tussen wal en schipf zouden
moeten vallen~ De vraag of het juist is dat in dit opzicht voor de buiten~
landse deelnemingsverhouding een afwijkend standpunt wordt ingenomen~
komt in hoofdstuk VI aan de orde~

Volledigheidshalve wil ik hierbij opmerken dat een bruto deelnemings~
vrijstelling niet betekent dat een moedervennootschap nu fiscaal mag afzien
van het doorberekenen van kosten aan de dochtervennootschapt Teneinde
winstverschuivingen door het niet doorberekenen van kosten tegen te gaan
zal primair een juiste kostentoerekening moeten plaatsvinden~ Alsdan res~
teren bij de moedermaatschappij kosten~ welke naar hun aard niet doorbe~
rekend kunnen worden~ zoals fmancieringskostent Een bruto deelnemings~
vrijstelling is te dien aanzien naar mijn mening in overeenstemming met de
grondslag van de vrijstelling~

S j t Voordelen uit hoofde van de deelneming

Onder de werking van het Besluit Vpb Ig~z gold de deelnemingsvrijstelling
slechts voor ter zake van de deelneming genoten dividendent In de Wet vpb
zqbg is de werking van de vrijstelling uitgebreid tot alle voordelen uit hoof
de van de deelneming~ Deze zeer belangrijke uitbreiding van de werkings~
sfeer van de deelnemingsvrijstelling wordt in de MvTI als volgt toegelicht~

~De waarde~fluctuaties van een deelneming zijn immers~ over het geheel ge~
nomen~ bij het deelnemende lichaam de afspiegeling van de winsten en ver~

iP~ i~ Ikt
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liezen van het lichaam waarin wordt deelgenomen~ Indien deze winsten en

verliezen bij het berekenen van de winst van het deelnemende lichaam bui~
ten beschouwing worden gelaten~ ontstaat een sluitend systeem waarbij

winsten zowel als verliezen voor de vennootschapsbelasting slechts éénmaal

in aanmerking worden genoment~

De uitgebreide deelnemingsvrijstelling geldt zowel voor formele als voor
verkapte voordelen uit hoofde van een deelnemingt

Door de uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling tot alle voor~ en na~

delen uit hoofde van een deelneming zijn een groot aantal problemen~ welke

zich bij de toepassing van de deelnemingsvrijstclling onder de werking van
het Besluit Vpb voordeden~ komen te vervallen dan wel hebben deze alleen
nog hun belang behouden met betrekking tot het in artikel is lid S van de
Wet voorkomende begrip van het voor de verkrijging van de deelneming
opgeofferde bedragt

Genoemd kunnen worden de volgende problemen~
rtde jaarlijkse waardering van deelnemingen~ met name met betrekking tot

de vraag of de waarde van de deelneming gedaald was beneden de kost~
prijs~ zodat een afwaardering ten laste van de fiscale winst mocht plaats~
vindent Had zo een afwaardering plaatsgevonden~ dan rees jaarlijks het
probleem of en zo ja in hoeverre een opwaardering in verband met een
waardestijging van de deelneming moest plaatsvinden~

a~de waardering van bonusaandelen~ met name de vraag of deze aandelen
tot het nominale bedrag mochten worden geboekt bij de boekwaarde van

de deelneming~
S tde vraag of en in hoeverre dividenden als zijnde meegekochte dividenden

op de boekwaarde van de deelneming in mindering moesten worden ge~
bracht~ waardoor een beroep op de deelnemingsvrijstelling onmogelijk
werd~

~thet karakter van agio~bonussen en agio~uitkeringen in contanten~ al dan

niet uit ifusie~agio~ van de dochtermaatschappij~
Hoewel deze problemen zich bij de jaarlijkse winstbepaling in het algemeen
niet meer voordoen~ houden met name de onder a tot en met ~ genoemde
problemen duidelijk verband met Iet voor de verkrijging van de deelne~

ming opgeofferde bedrag~~ welk bedrag een van de componenten vormt

voor de berekening van het verlies bij liquidatie van een deelneming als be~
doeld in artikel ij lid S van de Wett In verband met de samenhang niet die
problematiek heb ik de beschrijving van de diverse vormen~ waarin voor~
delen uit hoofde van een deelneming zich kunnen manifesteren en hun even~
tuele invloed op het opgeofferde bedrag opgenomen in S ~ van dit hoofd~
stuk~ gewijd aan het verlies bij liquidatie van een deelneming~

In artikel r j lid i van de Wet is bepaald dat voordelen uit hoofde van de
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deelneming bij het bepalen van de winst buiten aanmerking blijven~ Het
binnenlands inkomen van buitenlandse belastingplichtigen bestaat op grond
van artikel i~ Wet vpb juncto artikel ~q~ lid i Wet IB uit winsten en zui~
vere inkomstent Deelnemingsdividenden bij buitenlandse belastingplichti~
gen~ welke tot de ~zuivere inkomstenf behoren~ zouden door deze wets~
systematiek niet vrijgesteld zijn op grond van artikel i s Wet vpb~ Dit geval
kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een buitenlandse stichting~ gevestigd
in een land waarmede door Nederland geen verdrag ter voorkoming van
dubbele belasting is gesloten~ zuivere inkomsten uit een aanmerkelijk belang
in een Nederlandse NV zou genietent

Over de vraag of de Wet~ dan wel de parlementaire toelichting~ eist~ dat
de voordelen al dan niet een weerspiegeling van de fiscale winst van de
dochtermaatschappij moeten zijn~ zijn de meningen verdeeldt Aangezien
deze problematiek ten nauwste verband houdt met het feit dat de deelne~
mingsvrijstelling mede geldt voor al dan niet gerealiseerde koersfluctuaties~
wil ik op dit vraagstuk nader ingaan in S S van dit hoofdstuk~

Volledigheidshalve wil ik er op wijzen dat in artikel jo lid z Wet vpb
voor bepaalde voordelen uit hoofde van een deelneming~ te weten koers~
winsten op aandelen~ de deelnemingsvrijstelling buiten toepassing is ver~
klaard~ namelijk in geval een fiscale eenheid heeft bestaan tussen de moeder~
en de dochtermaatschappijt Alsdan geldt de deelnemingsvrijstelling niet voor
koerswinsten ~welke worden behaald binnen vijfjaren na het tijdstip waarop
de andere vennootschap geen deel meer uitmaakt van die fiscale cenheid~ in~
dien de samenstelling van het vermogen van de andere vennootschap is ge~
wijzigd ten gevolge van transacties binnen die fiscale eenheid tenzij deze
transacties plaatsvonden in het kader van een bij de aard en de omvang van
de onderneming van de andere vennootschap passende normale bedrijfsuit~
oefeningtf

Het belang van deze beperking van de deelnemingsvrijstelling kan naar
mijn oordeel zeer groot zijn~ gezien het aantal bestaande fiscale eenhedent~
zodat het naar mijn mening gerechtvaardigd is op dit probleem later nog
afzonderlijk in te gaantz

Ten slotte wil ik nog wijzen op het bepaalde in artikel li lid a Wet vpb
iqbq waar in bepaalde gevallen een gedeelte van de commissarissenbeloning
wordt aangemerkt als een voordeel uit hoofde van de deelnemingt

i K~ Rijks vermeldt in zijn FEUs Fiscale brochure ~Het instituut van de fiscale eenheid in de ven~
nootschapsbelastingt de telling van de fiscale eenheden per i januari rqbSt Het waren er toen
i ibo~ waarbij jqbr dochtermaatschappijen betrokken waren~ Het aantal voegingen per jaar steeg
van gb in iqSS tot Soo in rqb~ ~
z Verwezen wordt naar hoofdstuk VIII~
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Artikel li lid z Wet vpb luidt als volgt~

iHet op grond van het eerste lid niet in aftrek komende gedeelte van een be~

loning van een commissaris~ wordt indien die beloning ten goede komt aan

een lichaam dat in de belastingplichtige een deelneming heeft als bedoeld is

in art~ i j~ aangemerkt als een voordeel uit hoofde van die deelnemingt~

In artikel i i lid i van de Wet is gefixeerd het gedeelte van een commissaris~

loon dat in bepaalde gevallen als een soort verkapt dividend moet worden

aangemerkt~ De wetgever heeft bij wetsduiding in lid z bepaald dat voor dit
verkapte dividend een beroep op de deelnemingsvrijstelling kan worden ge~
daan~ Door het feit dat artikel r l van de Wet niet stelt dat een gedeelte van
het commissarisloon in bepaalde gevallen ~als dividend moet worden aan~

gemerktf is behoefte aan deze wettelijke bepaling ontstaan~ Artikel li lid z

sluit derhalve volledig aan bij het bepaalde in artikel ij lid i dat alle voor~

delen uit hoofde van een deelneming bij het bepalen van de winst buiten
aanmerking blijven~

Bij de parlementaire behandeling van het huidige artikel li is lid z ver~

moedelijk door het grote aantal amendementen ~per vergissingf in de Wet

gekoment in het ontwerp werd in lid i alleen gesproken over een com~

missaris~ Door aanvaarding van het amendement Peijnenburgl werd het

woord commissaris vervangen door ~een commissaris~natuurlijk persoon

die in het lichaam een aanmerkelijk belang heeft in de zin van artikel iq van

de Wet op de inkomstenbelasting iqb~~t Door aanvaarding van dit amen~

dement had naar mijn oordeel het andere amendement PeijnenburgZ~ hou~

dende de invoering van het bovenvermelde tweede lid moeten worden in~
getrokken~ Dit amendement werd evenwel diiect na aanvaarding van het

amendement Pcijnenburg Cstuk notsoi eveneens aangenomen~
Verhoevenj heeft getracht een geval te bedenken~ waarin artikel li lid z

van belang kan zijnt Hij noemt het geval dat de moedermaatschappij com~

missaris is bij de dochter doch de werkzaamheden laat uitoefenen door een
persoon~ die in het dochter~lichaam een aanmerkelijk belang heeft~ Met hem

ben ik van mening dat in zofn situatie zeer goed op grond van een econo~

mische benadering te verdedigen is~ dat de gehele commissarissenbeloning

aftrekbaar is~ zodat artikel li niet van toepassing is~ Uiteindelijk wordt de
commissaris~rechtspersoon voor zijn commissariaat beloond~ Omgekeerd

kan zich het geval voordoen dat de commissarisfunctie wordt uitgeoefend

door een natuurlijk persoon~aanmerkelijk belanghouder~ welke persoon

l Stuk no~ Sot
Z Stuk no~qq~
~H~BtAt Verhoeven~De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting iybq~
W qqbb~
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verplicht is zijn commissarisloon aan een andere vennootschap CNV Xt~ af
te staan~ Indien deze afstand geschiedt omdat de natuurlijke persoon de
commissarisfunctie namens bedoelde NV X~ heeft uitgeoefend~ dan zal op
grond van een economische benaderingswijze artikel li lid l en daarmede
lid z buiten beschouwing blijven~ Indien aan de afstand van de commissaris~
senbeloning een andere titel ten grondslag ligt~ ontvangt NV X~ niet een
commissarissenbeloning als bedoeld in artikel li lid a ~ zodat ook in een der~
gelijk geval aan dit lid geen waarde kan worden toegekendt

Met Klein Wassinkl ben ik dan ook van mening dat artikel li lid a in
feite een overbodige bepaling is gewordent

S ~~ Met een deelneming verband houdend bezit aan winstbe~
wijzen

Nieuw is de uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling tot de voordelen uit
hoofde van een met de deelneming verband houdend bezit aan winstbe~
wijzent In de Memorie van Toelichting Wet vennootschapsbelasting Igbq
zoekt men tevergeefs naar een toelichting op deze uitbreiding van de deel~
nemingsvrijstelling~ waardoor in grote mate rechtsonzekerheid is ontstaan
bij de beoordeling van de vraag op de voordelen van welke winstbewijzen
de deelnemingsvrijstelling van toepassing kan zijnt

Een eerste onzekerheid is gelegen in de terminologie ~winstbewijzenJ~
Winstbewijzen bestaan er in vele soorten qua rechten en onder verschillende
benamingen~ Het essentiële van winstbewijzen is~ dat zij recht geven op een
aandeel in de winst van de naamloze vennootschap~ welke de winstbewijzen
heeft uitgegeven~ De winstbewijshouders nemen niet deel in het kapitaal
van de vennootschap~ zulks in tegenstelling tot de aandeelhouders~

De oorzaak van de diversiteit in de benaming van de winstbewijzen moet
naar het oordeel van Scholtenz worden gezocht in de aard van de bijkomen~
de rechten en in de oorzaak welke tot uitreiking heeft geleid~ Genoemd kun~
nen worden oprichtersbewijzen Cbijvt als tegenprestatie aan hen die bij de
oprichting meer hebben ingebracht of zich op andere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt~~ restant~ of amortisatiebewijzen ~meestal recht gevend op
een gemaximeerd winstaandeel en uitgereikt in het kader van een fusie of
reorganisatie~~ De winstbewijzen behoeven daarbij niet altijd aan aandeel~
houders te worden uitgereikt ~ voorbeelden ~ ter schadeloosstelling van cre~
diteuren~ ter beloning van werknemerst Naar mijn oordeel kan de wetgever
niet bedoeld hebben alle soorten winstbewijzen~ zoals restantbewijzen voor
crediteuren of bepaalde oprichtersbewijzen~ te doen vallen onder het begrip

iHtJtWt Klein Wassink~De commissarissenbeloning ~ MBB augustus igbqt
Z W~ Scholten~Winstbewijzen~W qsoq en qsos~
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winstbewijzen in artikel ij lid i Wet vennootschapsbelasting Iqbq ~ Nage~

gaan zal moeten worden om welke reden de winstbewijzen zijn uitgereiktt

In Duitsland~ waar voor uitkeringen opwinstbewijzen het Schachtelprivileg

kan worden genoten~ heeft Von Wallisl naar aanleiding van dit probleem

het volgende opgemerkt~

~Der Begriff Gewinnanteile setzt voraus~ dass die Vorteile~ die den Aktio~

n~ren zugewendet werden~ ihre rechtliche und tatsáchliche Grundlage in

dem Gesellschaftsverh~ltnis habent Zahlungen an die Gesellschafter~ die auf

andere Rechtsgriinde~ insbesondere auf Gl~ubigerrechte der Aktionáre

Cwinstdelende vorderingen~ Jt~ zuruckgehen~ sind daher keine Gewinnan~

teile~ auch wenn Voraussetzung der Zahlungsverpflichtung das Vorhanden~

sein eines Gewinnes bei der zahlenden Kapitalgesellschaft ist und die Zah~

lung tats~chlich aus dem Gewinn erfolgttl

In de tweede plaats is de werking van de deelnemingsvrijstelling voor voor~

delen uit winstbewijzen onzeker door het geëiste verband tussen de deel~

neming en de winstbewijzen~ Ook hierin kan een aanwijzing gelegen zijn

dat de titel van de uitreiking van winstbewijzen van belang ist Uit de juris~

prudentie kunnen in dit verband een aantal interessante uitspraken worden

vermeld~ In het arrest van de Hoge Raad van ~ november iq s q~ B S~Iq ging

het om de vraag voor de inkomstenbelasting~bronnen fictiestelsel~of er

een zodanig verband tussen aandelen en winstbewijzen was~ dat de op~

brengst van de winstbewijzen belast kon worden~ waarbij op de peildatum

de aandelen wel en de winstbewijzen niet meer tot het vermogen van de be~

lastingplichtige behoorden~ De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat de

winstbewijzen een zelfstandig bestaan waren gaan leiden nu in de statutaire

regeling niets over enig verband tussen aandelen en winstbewijzen was ge~

bleken~ Een zelfde standpunt werd in wezen ingenomen door de Hoge Raad

in het arrest van so april Iq~ ~j B S iqs~ In dit arrest~ gewezen voor de heffing

van de Vermogensbelasting van lichamen~waarin eveneens een deelne~

mingsvrijstelling voorkwam~~ werd beslist dat de deelnemingsvrijstelling

alleen kon gelden voor dividenden welke uit hoofde van het aandeelhouder~

schap werden genoten~ waardoor de vrijstelling niet van toepassing kon zijn

op uitkeringen op oprichtersbewijzen~ Van enig verband tussen aandeel~

houderschap en de uitgifte van oprichtersbewijzen blijkt ook hier niett

In het arrest van de Hoge Raad d ~ dt j oktober Iqsb BNB IqSbljal was

evenwel duidelijk sprake van een verband tussen het winstbewijs en de deel~

nemingt Bij het ter beurze noteren van de aandelen van de dochtermaat~

schappij was aan de bestaande aandeelhouders één winstbewijs per aandeel

l H~ von Wallis~Besteuerung der Untemehmenszusammenfassungen~ ptbqt
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aangebodent Hier was derhalve sprake van een uitreiking van een winstbe~
wijs aan aandeelhouders als zodanig l waarbij de Hoge Raad onder meer over~
woog t

Mat ten aanzien van de onderhavige amortisatiebewijzen vaststaat~ dat zij
aanspraken bevatten~ welke aanvankelijk waren verbonden aan de aandelen
zelf f

A ~J ~ van Soest geeft het arrest als volgt in de noot in de BNB weert

LNiet alleen winstuitdelingen~ welke rechtstreeks op aandelen worden ge~
noten~ delen in de vrijstelling~ maar ook winstuitdelingen~ welke indirect
uit het aandeelhouderschap worden genoten~ doordat zij voortkomen uit
rechten~ die zelf weer van dat aandeelhouderschap zijn afgesplitsC

Vermeldenswaard is ook nog de slotopmerking~ die Van Soest in zijn anno~
tatie maakt ~

~Zelfs is het niet onwaarschijnlijk ~zie de woorden ~~en deze sindsdien als on~
derdeel van haar belang bij die vennootschap heeft aangehouden~ dat de
Hoge Raad de vrijstelling niet meer toepasselijk zou achten op de dividen~
den op de amortisatiebewijzen als deze~ los van het aanmerkelijk belang~
zouden worden overgedragen aan een andere vennootschap~ die zelfook een
aanmerkelijk belang heeft in dezelfde maatschappij~~

Naar mijn mening legt de Hoge Raad in casu een dubbel historisch ver~
band~ te weten ~
a~ op welke grond zijn de winstbewijzen uitgereikt~
b~bestaat het verband tussen aandelen en winstbewijzen nog~
immers verkoop van de winstbewijzen kan het ~bevoorrechtC karakter van
deze winstbewijzen doen vervallen~ terwijl verkoop van de aandelen tot ge~
volg heeft dat er geen deelneming meer is~ waardoor het moeilijk lijkt een
vrijstelling voor de winstbewijzen te handhaven~

De KlerckZ betoont zich een voorstander van deze in de historie gewor~
telde samenhang~ doch Christiaanses aarzelt of deze historische samenhang
niet wat te eng is in het kader van het beginsel der voorkoming van de dub~
bele heffingt

Alvorens over het verband tussen de deelnemingsvrijstelling voor de
voordelen uit winstbewijzen en de grondslag van de vrijstelling enige op~

i Terminologie van a rtikel io letter c Wet vennootschapsbelasting rqbq ~
ZJ~Jt de Klerck~ W qbqit
iJtH~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstel ling~ pt I j i~
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merkingen te maken~ wil ik in de onderhavige beschouwing betrekken de

regeling~ die bestaat in artikel iq Wet Inkomstenbelasting Iqb~ voor ttot een
aanmerkelijk belang behorende aandelen in of winstbewijzen van een ven~
nootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld~f
De Hoge Raad heeft in het arrest van zb juni Iqb j BNB Iqbj JS I S overwo~

gen dat het de strekking van de aanmerkelijk belangregeling is iom bij de

bezitter van een in die artikelen bedoeld aanmerkelijk belang diens aandeel
in de door de vennootschap tijdens de duur van het aanmerkelijk belang ge~
maakte winst als bedrijfswinst te belasten~~ Nobell tekent hierbij het volgen~

de aan i

~Het is duidelijk dat~aangezien de winst van de vennootschap zowel aan
aandeelhouders als aan winstbewijshouders kan toekomen~een sluitende

regeling slechts kon worden verkregen door ook de winstbewijzen onder de

heffing te betrekkent De wetgever heeft deze noodzaak onderkendt Uit de

wijze waarop de wetgever de heffing bij de winstbewijzen heeft geregeld
blijkt duidelijk dat deze heffing slechts is gezien als verlengstuk van de hef
fing bij de aandelen~ De wetgever heeft deze regeling echter niet overal
doorgevoerd~ waardoor een aantal lacunes zijn ontstaan die zowel in het

voordeel als in het nadeel van de belastingplichtige kunnen werken~~

Een en ander brengt met zich dat ook voor de aanmerkelijk belangregeling
de vraag rijst welke winstbewijzen tot het aanmerkelijk belang gerekend

moeten wordent NouwenZ verdedigt dat zo een verband tussen aandelen en

winstbewijzen niet behoeft te bestaan~ gezien het feit dat uit de parlemen~
taire geschiedenis van de Wet inkomstenbelasting iqb l~ niet volgt dat be~
oogd is een materiële wijziging aan te brengen in het onder het Besluit In~
komstcnbclasting Iq~I van kracht geweest zijnde systeem~ waarbij gespro~

ken werd van ~aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap~ waar~

van het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeelE

In aanttS op artikel iq Wet inkomstenbelasting iqbq komt de Vakstudie
inkomstenbelasting tot de conclusie dat indien een aanmerkelijk belang aan~

wezig is~ automatisch alle winstbewijzen die de aandeelhouder heeft~ tot

dat aanmerkelijk belang behorent Van Dijck~ komt tot dezelfde conclusie~

doch maakt een uitzondering voor winstbewijzen die geen recht geven ten
aanzien van de geaccumuleerde winstreserves~ Hij is van mening dat~ aan~

gezien de niet tot de reserves gerechtigde preferente aandelen en prioriteits~

i N ~ Nobel~Winstrechten~ Fiscale Monografie no~zqt
iLtJ~Mt Nouwen~FEUs Fiscale brochure inzake het aanmerkelijk belang~
~JtEtAtM ~ van Dijck~De aanmerkelijk belangregeling~ FEUs Fiscale brochure~
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aandelen niet tot een aanmerkelijk belang behoeven te worden gerekend~
zulks naar analogie ook het geval is met winstbewijzen~ die slechts recht ge~
ven op een uitkering uit dejaarwinst~

De opvatting dat~ indien er een aanmerkelijk belang voor de inkomsten~
belasting is~ elk winstbewijs mede tot het aanmerkelijk belang behoort~ is
naar mijn oordeel niet te hanteren bij de toepassing van de deelnemings~
vrijstelling~ doordat artikel i s Wet vennootschapsbelasting Iqbq spreekt van
een met de deelneming verband houdend bezit aan winstbewijzen~l Met
Nouwen ben ik bevreesd dat~hoewel de deelnemingsvrij stelling voor voor~
delen uit winstbewijzen thans in de Wet vpb verankerd is~er in feite niets
nieuws onder de zon is~ immers uit de parlementaire behandeling blijkt niet
dat de wetgever beoogd heeft iets nieuws te creëren~ waardoor alleen de deel~
nemingsvrijstelling van toepassing zal zijn voor winstbewijzen als omschre~
ven in het reeds genoemde arrest van de Hoge Raad BNB IqSbIjalt

Mijns inziens moet uit de bewoordingen van de Wet worden geconclu~
deerd dat er een historisch verband moet bestaan tussen de deelneming en
de winstbewijzen~ waardoor bijv~ voor later bijgekochte winstbewijzen
geen deelnemingsvrijstelling kan worden genotent De deelnemingsvrijstel~
ling zal ook in gevaar kunnen komen als de tot de deelneming behorende
aandelen wel doch de daarmede verband houdende winstbewijzen niet wor~
den verkocht~ De historische band is dan ook verbroken zodat voor de
winstbewijzen artikel ij Wet vennootschapsbelasting mogelijk niet langer
van toepassing ist

Ik ben mij ervan bewust in het vorenstaande een zeer enge opvatting van
het begrip ~daarmede verband houdendi te hebben gegeven waarbij ik di~
reet wil opmerken dat indien de wetgever een dergelijke enge deelnemings~
vrijstelling voor winstbewijzen heeft willen scheppen~ zulks naar mijn oor~
deel in strijd is met het ne bis in idem~beginsel~ De aanhangers van dit be~
ginsel zullen van mening zijn dat iedere winstuitkering~ die bij de dochter~
maatschappij niet op de fiscale winst in mindering mag worden gebracht~
bij de moedermaatschappij onbelast behoort te zijnt In dit verband merk ik
op dat niet iedere uitkering op een winstbewijs door een dochtervennoot~
schap voor haar een niet van de fiscale winst aftrekbare uitkering vormt~ De
vraag van de aftrekbaarheid hangt samen met de problematiek ofal dan niet
een passivering van de winstrechtverplichting heeft kunnen plaatsvinden en
welke titel aan de uitkering van het winstbewijs ten grondslag heeft gelegen~
De onderhavige problematiek is dermate omvangrijk dat behandeling van
dit probleem in het kader van dit geschrift niet mogelijk ist Ik moge vol~

rHet gaat om een aanmerkelijk belang voor de heffing van IBt In het Besluit Vpb iqqz werd in
artikel io eveneens de terminologie aanmerkelijk belang gebruikt~ doch daarop heeft deze con~
clusie geen betrekking~
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staan met te verwijzen naar de uitvoerige aan deze problematiek door Nobel

gewijde beschouwingen~l
Naar mijn mening zal de vraag van het verlenen van de deelnemingsvrij~

stelling alleen aan de orde mogen komen indien de uitkering op het winst~

bewijs niet direct of indirect ten laste van de fiscale winst van de dochter~

vennootschap kan worden gebrachtt Slechts in zo~n geval is er aanleiding

op grond van het ne bis in idem~beginsel de dubbele heffing van vennoot~

schapsbelasting te voorkomen~ Daarbij zal toepassing van de deelnemings~

vrijstelling veelal nog problematisch kunnen zijn in verband met het feit dat

de dochtervennootschap geen verlengstuk van de winstbewijshouder be~

hoeft te zijnt Behoudens het feit dat de winstbewijshouder niet deelneemt

in een vennootschap~immers hij heeft geen kapitaal in de vennootschap

gestort~kunnen de rechten van de winstbewijshouder Caandeel in de reser~

ves der vennootschap~ stemrecht~ zoveel gelijkenis tonen met de rechten van

de aandeelhouder dat een verschil in fiscale behandeling tussen aandeelhou~

der en winstbewijshouder alsdan nauwelijks verdedigbaar lijktt

Van KetelZ geeft reeds in iqjS aan het winstbewijs onder meer de be~

naming van tbewijs van deelgerechtigdheid~t Uitgaande van deze terminolo~

gie is het te betreuren dat de wetgever niet een mogelijkheid heeft gecreëerd

de deelnemingsvrijstelling open te stellen voor een bezit aan uitsluitend

winstbewijzenat Dat het winstbewijs geen nominale waarde heeft~ behoeft

op zich geen bezwaar te zijn~ gezien de regeling in artikel li lid b Wet ven~

nootschapsbelasting inzake het bezit van bewijzen van deelgerechtigdheid in

een fonds voor gemene rekening~
Geconcludeerd kan worden dat de deelnemingsvrijstelling voor een be~

zit aan winstbewijzen in de Wet vennootschapsbelasting krap is uitgevallen~

Naar mijn oordeel verdient het aanbeveling dat de deelnemingsvrijstelling

voor een bezit aan winstbewijzen wordt verruimd voor het geval dat de

rechten van de winstbewijshouder zodanig zijn dat de uitgevende vennoot~

schap een verlengstuk van de winstbewijshouder ist Zulks zou kunnen ge~

schieden naar analogie met de regeling voor de bewijzen vandeelgerechtigd~

heid in een fonds voor gemene rekening~ waarbij mogelijk enige additio~

nele voorwaarden omtrent de titel van uitgifte en de omvang van de rechten

van de gezamenlijke winstbewijshouders~ mede in het licht van het totaal

der rechten van aandeelhouders~ zouden moeten worden gesteld~ teneinde

te voorkomen dat de deelnemingsvrijstelling voor een bezit aan dit soort

l Nt Nobel~Winstrechten~ Fiscale Monografie no~aqt
zAtBtAt van Ketel~De waarde van het winstbewijs~ MAB oktober rqjHt
sHierbij kan dan een rol spelen de vraag of de deelnemingsvrijstelling moet gelden voor alle

winstbewijzen~ dan wel alleen voor die winstbewijzen~ die mede recht geven op de reserves der

vennootschap ~zoals in de opvatting van Van Dijck~t
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winstbewijzen ruimer wordt dan de deelnemingsvrijstelling voor een bezit
aan aandelen~

In het geval dat de uitgevende vennootschap niet een verlengstuk van de
winstbewijshouder is~ zullen de winstbewijzen in het algemeen geen deel~
neming vormen en veelal zelfs niet tot het bedrijfsvermogen van de ~moe~
dermaatschappij~ behoren~ doch in wezen zijn toe te rekenen aan het be~
leggingsvermogen van de winstbewijshouder~ Voor een uiteenzetting over
de heffing van vennootschapsbelasting over de opbrengst van beleggings~
vermogen verwijs ik naar hoofdstuk IXt

S St Waardefluctuaties en gerealiseerde koersverschillen

Terecht schrijft Christiaansel dat het moeilijkste punt in de Wet op de vpb
Igbq en de daarin opgenomen nieuwe regeling van de deelnemingsvrijstel~
ling is de uitbreiding tot koerswinst en als gevolg daarvan het in beginsel bij
de moedermaatschappij buiten aanmerking laten van koersverliezent Sys~
tematisch is de zaak gecompliceerd omdat met de bespreking van de wette~
lijke regeling ten nauwste samenhangen de problemen van de waardering
van vorderingen op deelnemingen en het verlies bij liquidatie van een deel~
nemingt In deze paragraaf zullen beide onderwerpen mede een rol spelen~
waarbij ik opmerk dat in de paragraaf inzake het verlies bij liquidatie van
een deelneming de technische kant van de regeling zal worden belicht~

Onder de werking van het Besluit Vpb Ig~a gold de deelnemingsvrijstel~
ling alleen voor dividendent De Wet vpb Iqbq heeft de vrijstelling uitge~
breid tot alle voordelen Cen nadelenl~ uit hoofde van de deelneming~ Door
deze uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling blijft de totale weerspiege~
ling van de activiteiten van de dochtervennootschap bij de moedermaat~
schappij in principe fiscaal buiten aanmerkingt Dit is naar mijn oordeel in
overeenstemming met doel en strekking van de deelnemingsvrijstelling~
Koerswinsten en dividenden hebben een zodanige nauwe verwantschap in
hun relatie tot de resultaten van de dochtermaatschappij~ dat het toe te jui~
chen is dat de deelnemingsvrijstelling op dit punt is uitgebreid~ Deze nauwe
verwantschap had onder het Besluit al aanleiding gegeven tot omvorming
van latent belaste koerswinsten tot vrijgestelde dividenden door~ alvorens
een deelneming te verkopen~ grote dividenden~soms geforceerd~door de
dochtermaatschappij te doen uitkeren~ Deze omweg om van de deelne~
Iningsvrijstelling gebruik te maken~ is thans niet meer nodigt

In de literatuur is de vraag gesteld of het begrip voordelen beperkt moet
worden geïnterpreteerd in dier voege dat het slechts gaat om voordelen~ die

iJ~H~ ChristiaanscEnige kernpunten in het ontwerp~vennootschapsbelasting~ MBB mei iqbg ~
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een afspiegeling vormen van de door de dochtermaatschappij behaalde en

aldaar reeds belaste winst~ Wisselinkl heeft betoogd dat winsten behaald

door de moedermaatschappij terzake van het aandelenbezit alleen dan vrij

zouden moeten zijn~ indien de winst reeds bij of vóór die overdracht werd

belast bij de dochtermaatschappijt Een dergelijke beperking zou zijns in~

ziens recht doen wedervaren aan de ratio van de deelnemingsvrijstellingt

BrullZ spreekt in dit verband van een dubieus effect~ indien een vrijstelling

zou worden verleend bij de moedermaatschappij alvorens de winsten~ die bij

de moeder worden vrijgesteld~ bij de dochter zelve zijn belastt~ De opvat~

ting van Wisselink en Briill brengt met zich dat het fiscaal niet zonder risico

is deelnemingen op intrinsieke waarde ~inclt stille rese rv es~ te waarderen~

omdat alsdan de moedervennootschap door opwaardering een voordeel uit

hoofde van de deelneming geniet~ welk voordeel nog niet een weerspiege~

ling is van de fiscaal belastbare winst van de dochtervennootschap~a

BrokS verwerpt het standpunt van Wisselinkt Naar zijn oordeel is het de

meest volkomen en ook praktisch de meest eenvoudige oplossing om bij de

moedermaatschappij de positieve voordelen uit deelnemingen niet in aan~

merking te nemen~ Brok schrijft verder i

Ik kan dan ook het standpunt van Wisselink niet delen dat de wetgever met

deze faciliteit te ver zou zijn gegaant Het lijkt mij uitermate onbevredigend

wanneer een vervreemdingswinst niet buiten beschouwing zou kunnen blij~

ven omdat fiscaal de dochtermaatschappij bijv~ gebruik maakt van de faci~

liteit van vervroegde afschrijving~ van het treffen van fiscaal toelaatbare

voorzieningen of van waardering der voorraden naar het ijzeren~voorraad~

stelsel~~

Tukb wijst er op dat onder het Besluit op de Winstbelasting iqq~o uitdruk~

kelijk een zakelijk verband werd geëist tussen het voordeel uit hoofde van

de deelneming en de fiscale winst van de dochtermaatschappij ~ immers ar~

tikel ~ lid z sprak van tzuiver voordeel uit deelgerechtigdheid in de al dan niet

verdeelde winst van een andere vennootschap~~ Hij komt~zij het onder enig

i MtAt Wisselink~Waardering van deelnemingen in buitenlandse dochtermaatschappijen in ver~
band met het ontwerp vennootschapsbelasting iqbo~ MAB december iqbi ~
ZDt Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip ~ p ~ aqHt

~ Gelijksoortig is het probleem wat de fiscale gevolgen zijn indien een NV over haar commer~

ciële~ doch fiscaal nog stille~ reserves door dividenduitkering beschikt~

aDit zelfde geldt voor een waardering v an een deelneming op bedrijfswaarde ~ indien men met

Wt van Willigen op grond van het arrest van de HR dtd~ r december sq~lr BNB rq~ijrb van

mening is dat waardering op intri nsieke waarde niet langer in overeenstemming is met goed

koopmansgebruikt Ik verwijs naar haar annotatie in FED lB iqbq t Artikel q c Sq~

S AtLt Brok~De deelnemingsvrijstelling in de ontwerp~Wet op de vennootschapsbelasting rgbo ~

MAB februari iqbzt
bA~F~ Tuk~De deelnemingsvrijstelling in het nieuwe wetsontwerp vennootschapsbelasting ~ W

qqrat Zie ook zijn art ikel in De NV oktober rqbot
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voorbehoud~tot de conclusie dat nu in artikel ij lid S het verband met het
fiscale resultaat van de dochtermaatschappij is losgelaten~ het~ om een slui~
tend geheel te verkrijgen~ noodzakelijk is hetgeen voor verliezen geldt~
evenzeer toe te passen op de voordelen~ zodat ook uitdelingen uit agio en
andere voordelen~ die geen weerspiegeling van de winst van de dochter~
vennootschap zijn~ geëlimineerd moeten worden~

Met Christiaanset ben ik van mening dat er theoretisch gezien geen rede~
nen zijn de eis te stellen dat de koerswinst moet corresponderen met reeds
belaste winst van de dochtervennootschap~ Naar mijn oordeel zou een der~
gelijke beperking tot een niet te aanvaarden dubbele belasting leiden indien
deelnemingen worden vervreemd met een waarde die in belangrijke mate
door in die deelnemingen aanwezige stille reserves of fiscaal toelaatbare re~
serves Cbijvt vervangingsreserve~ worden beïnvloedt Deze dubbele heffing
zal zich indirect reeds voordoen bij de overdracht van de aandelen~ De stille
reserves van de dochtermaatschappij zullen bij de vaststelling van de over~
drachtsprijs worden verminderd met de op die reserves rustende latente
belastingclaimt Alsdan wordt over deze stille reserve in feite tweemaal
l geheven~ ~ namelijk in de eerste plaats moet de vervreemdende aandeel~
houder genoegen nemen met een lagere verkoopprijs~ terwijl zijn boek~
winst bij de vervreemding ook nog wordt belastt Noch de wettekst~ noch de
parlementaire geschiedenis geven enigerlei aanwijzing dat het begrip voor~
delen uit hoofde van de deelneming in een beperkte betekenis moet worden
geïnterpreteerdt Dit standpunt wordt mede ingenomen door Van RooyenZ
en Verhoevents

De uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling tot in principe alle voor~
delen en alle nadelen uit hoofde van een deelneming heeft in het algemeen
in het parlement en in de literatuur een goed onthaal gevonden~ behalve dat
velen ernstige bezwaren hebben gemaakt tegen het feit dat een eventuele
waardedaling van een deelneming fiscaal pas ten laste van de belastbare winst
mag worden gebracht op het moment dat de maatschappij~ waarin wordt
deelgenomen~ geliquideerd wordt~ Wisselinka heeft uit de regeling zelfs
afgeleid dat de moedermaatschappij de deelneming steeds op kostprijs moet
blijven waarderen~ Hij schrijft onder meer~

iHet is op zichzelf bepaaldelijk in strijd met goed koopmansgebruik~ indien
een moeder~NV de aandelen in een dochter~NV maar op kostprijs blijft

iJtH~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ ptzsot
ZM~J~ van Rooyen~De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting~
MBB augustus rqbq~
JH~BtAt Verhoeven~De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting iqbq~
W qqbb~
pM~A~ Wisselink~Waardering van deelnemingen in buitenlandse dochtermaatschappijen in
verband met het ontwerp vennootschapsbelasting rqbo~ MAB december sqbr ~
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waarderen~ ondanks het feit~ dat in het buitenland verliezen zijn geleden~

Men krijgt fiscaal en daardoor ook economisch een geheel vals beeld~ als die

verliezen fiscaal niet zouden mogen worden uitgedrukt in de aangifte van

de moedermaatschappij~f

Naar aanleiding van het artikel van Wisselink heeft Brokl gesteld dat naar

zijn mening de regeling van artikel ij van de Wet niets afdoet aan de plicht

van de moedermaatschappij haar deelnemingen ook fiscaal te waarderen

naar goed koopmansgebruik~ Zijns inziens is alleen het gevolg dat een even~

tuele afwaardering de fiscale winst van de moedermaatschappij niet mag be~

invloeden~ Met de opvatting van Brok kan ik mij geheel verenigen~ te meer

daar in de MvAZ een en ander nog eens uitdrukkelijk bevestigd is als volgt~

~Zoals uit het vorenstaande blijkt kan het voorkomen dat de grootte van het

bij liquidatie in aanmerking te nemen verlies extra~comptabel moet worden

berekend t ~~ In het door deze leden gestelde voorbeeld~ waarin verliezen

reeds zijn afgeboekt op de waarde van de deelneming~ zal dit feit dan ook

niet verhinderen dat deze verliezen voor de toepassing van de onderhavige

bepaling wel in aanmerking worden genomen~ Het zou dan ook geen zin

hebben in deze bepaling een waarderingsvoorschrift op te nementf

Hoewel de problematiek van de verlieslijdende dochtervennootschap in ~~

van dit hoofdstuk nader aan de orde zal komen~ wil ik er reeds hier op wij~

zen dat naar mijn oordeel bij de parlementaire behandeling te veel is uitge~

gaan van het automatisme dat~ nu positieve voordelen buiten aanmerking

blijven~ tevens negatieve voordelen buiten beschouwing moeten worden

gelatent Naar mijn mening is men er van uitgegaan dat verlies van een

dochtervennootschap met negatieve winst gelijk te stellen is~ Het effect van

de zogenaamde carry back eliminerend betekent een verlies bij een dochter~

maatschappij in het geheel nog niet dat dit verlies bij de dochtermaatschappij

fiscaal in aanmerking zal worden genomen~ zulks is immers afhankelijk van

de vraag of de dochtermaatschappij in de toekomst~en bij niet~aanloop~

verliezen zelfs binnen ójaren~er in zal slagen winsten te behalen~ die met de

geleden verliezen kunnen worden gecompenseerdt Indien men verlies niet

als negatieve winst beschouwt~ is het mogelijk een regeling te maken~ waar~

bij een waardedaling van de dochtermaatschappij bij de moedermaatschap~

pij in aanmerking mag worden genomen~ Een dergelijke gesplitste regeling

voor positieve voordelen enerzijds en negatieve voordelen uit hoofde van

een deelneming anderzijds is naar mijn oordeel aanvaardbaar~ mits de latere

i A~L~ Brok~De deelnemingsvrijstelling in de ontwerp~Wet op de vennootschapsbelasting iqbo~
MAB februari iybat
ZP~zq rk
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belastinghefffmg~ zowel bij de moeder~ als bij de dochtermaatschappij~ ver~
zekerd is in geval de dochtermaatschappij winsten behaalt en daardoor van
haar rechten op compensatie van verliezen gebruik kan makent

Gegeven het feit dat de waardering van deelnemingen~ afwijkend van
hun kostprijs~ de fiscale winst van de moedermaatschappij niet beïnvloedt
~de invloed op het peilvermogen voor de Nieuwe Onbelaste Reserve
CNOR~ buiten beschouwing latend~heb ik er van afgezien de diverse me~
thoden~ waarop deelnemingen naar goed koopmansgebruik al dan niet
kunnen worden gewaardeerd~ te besprekent

Behalve met een eventueel verlies bij liquidatie van een deelneming wordt
geen rekening gehouden met nadelen uit hoofde van de deelnemingt In de
MvTI wordt als grondslag het volgende opgemerkt r

~De waarde~fluctuaties van een deelneming zijn immers~ over het geheel ge~
nomen~ bij het deelnemende lichaam de afspiegeling van de winsten en ver~
liezen van het lichaam waarin wordt deelgenomen~ Indien deze winsten en
verliezen bij het berekenen van de winst van het deelnemende lichaam bui~
ten beschouwing worden gelaten~ ontstaat een sluitend systeem waarbij win~
sten zowel als verliezen voor de vennootschapsbelasting slechts éénmaal in
aanmerking worden genomen~~

Toch kan men zich naar mijn mening afvragen of het uitschakelen van na~
delen uit hoofde van de deelneming bij de deelnemende vennootschap wel
zo logisch is~ dat van een sluitend systeem kan worden gesprokent Welis~
waar is het in principe juist dat~ indien de winst slechts eenmaal wordt be~
last~ het verlies uiteindelijk ook slechts eenmaal mag worden genomen~
doch het is voor mij dubieus of men niet had moeten kiezen voor een sys~
teem~ waarin het mogelijk is het verlies~ zij het tijdelijk ~ eerder ten laste van
de winst van de moedermaatschappij te brengen~ Een dergelijk systeem~
waarbij in bepaalde gevallen zelfs tweemaal een verlies ten laste van de winst
wordt gebracht~ is in het fiscale recht niet geheel onbekend en komt voor
op terreinen die nauw verwant zijn aan het regime voor de deelnelningent
Ik moge twee voorbeelden noemen~
itDe verlieslijdende buitenlandse vaste inrichting~ Het verlies van de buiten~

landse vaste inrichting mag in Nederland direct worden verrekend met de
winst van de Nederlandse vennootschap~ Indien de buitenlandse vaste in~
richting verlies blijft lijden~ ontstaat een principieel verschil tussen de bui~
tenlandse vaste inrichting en de buitenlandse dochtervennootschap~ im~
mers in het eerste geval wordt het verlies direct ten laste van het Neder~
landse fiscale resultaat gebracht~ terwijl in het tweede geval het deelne~
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mingsverlies pas mag worden genomen op het moment dat de liquidatie

van de buitenlandse dochtervennootschap is voltooidt Uiteraard leidt dit

principiële verschil tot belangrijke praktische gevolgen indien vele jaren

zouden verlopen tussen het moment waarop de verliezen worden geleden

en het moment waarop de liquidatie is voltooidtl
Z ~ De afwaardering van de vordering op de verlieslijdende deelneming~ In~

dien een deelneming geheel met eigen vermogen door de moedermaat~

schappij is gefinancierd~ zullen door de dochtermaatschappij geleden ver~

liezen niet in het fiscale resultaat van de moedermaatschappij tot uitdruk~

king kunnen worden gebracht~ Indien de deelneming evenwel in belang~

rijke mate met leningen is gefinancierd~ zal de moedermaatschappij veel

eerder in staat zijn de slechte gang van zaken in de dochtermaatschappij

met haar eigen fiscale resultaat te verrekenen door een overeenkomstige

afwaardering van de vordering op de deelneming te doen plaatsvindent

Op grond van deze voorbeelden is naar mijn oordeel de vraag gerechtvaar~

digd ofde wettelijke bepaling~ dat nadelen uit hoofde van een verlieslijdende

deelneming pas bij liquidatie van de deelneming bij de moedermaatschappij

tot uitdrukking mogen komen~ wel juist is~ Alvorens op deze vraag nader

in te gaan~ dient eerst de problematiek van de vorderingen op deelnemingen

aan de orde te komen~ hetgeen hierna in S b zal geschieden~ In S l zal het

verlies bij liquidatie van een deelneming worden besproken waarna con~

clusies uit een en ander~met beantwoording van de hiervoor opgeworpen

vraag~zullen worden getrokken in S S met een aanbeveling mijnerzijds

voor de invoering van een nieuw systeem met betrekking tot de fiscale be~

handeling van nadelen uit hoofde van een deelnemingt

S b ~ Vorderingen op deelnemingen

In de vorige paragrafen is uiteengezet dat voor~ en nadelen uit hoofde van

een deelneming behoudens het in S z aan de orde komende verlies bij li~

quidatie van een deelneming~bij het bepalen van de fiscaal belastbare winst

van de moedermaatschappij buiten aanmerking blijvent Voor~ en nadelen

i Bij de vergelijking met de buitenlandse verlieslijdende vaste inrichting doet zich uiteraard het

probleem voor of het reëel is een verrekening van dit verlies toe te staan in het kader van de in

Nederland bestaande vrijstellingsmethode~ Deze vraag zal in hoofdstuk XVI St aan de orde ko~

ment
In dit hoofdstuk wordt volstaan met een beoordeling van de deelnemingsvrijstelling en de

daarin opgenomen regeling voor verliezen uit hoofde van een buitenlandse deelneming in verge~

lijking met het bestaande regime voor verliezen uit hoofde van een buitenlandse vaste inrichtingt

Naar mijn oordeel dienen beide regimes zoveel mogelijk congruent te zijn~ zodat een prin~

cipiële wijziging in het ene regime onvermijdelijk tot een wijziging van het andere regime moet

leident
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uit hoofde van vorderingen op dochtermaatschappijen komen evenwel~
naar algemeen wordt aangenomen~ volledig in aanmerking bij de moeder~
maatschappij ~ In deze paragraaf inzake de vorderingen op vennootschappen~
waarvan het aandelenbezit voor de moedermaatschappij een deelneming
vertegenwoordigt~hierna aan te duiden met de in wezen foutieve uitdruk~
king ~vorderingen op deelnemingen~~wil ik de volgende facetten aan de
orde stellen~
a~ de financieringsaspecten~
btde problematiek van het begrip ~stamkapitaalf ~
c~ de verliesfinanciering ~
dtde kwestie van de omzetting van een onvolwaardige vordering in aan~

delenkapitaal~

atFinancieringsaspecten

In de parlementaire behandeling is aan de orde geweest de vraag of in be~
paalde gevallen leningen van aandeelhouders niet als kapitaalverstrekking
konden worden aangemerkt~ waardoor de betaalde rente op die leningen
niet meer aftrekbaar zou zijn van de fiscale winstt in de Nadere MvAI is
daaromtrent het volgende vermeld~

~Het verheugt de ondergetekenden~ dat vele leden bereid waren begrip te
tonen voor het streven om aan een lichaam ter beschikking gestelde gelden
welke juridisch een schuldkarakter dragen doch welke in wezen mede in
meerdere of mindere mate een functie vervullen welke aan kapitaalver~
strekking eigen is~ voor de toepassing van de wet met zodanige kapitaalver~
strekking gelijk te stellent De ondergetekenden zijn van oordeel~ dat~ daar~
gelaten het standpunt dat men ten opzichte van de zogenaamde dubbele hef
fing inneemt~ nu dit systeem er eenmaal is~ uit een oogpunt van rechtsgelijk~
heid gestreefd dient te worden naar een gelijke fiscale behandeling van in
wezen gelijke vorment~

GrapperhausZ heeft gewezen op de wenselijkheid dat kapitaalstromen bin~
nen het concern zoveel mogelijk ongehinderd door de fiscus moeten kun~
nen plaatsvinden~ Door de verruiming van de deelnemingsvrijstelling tot
alle voordelen uit hoofde van een deelneming is de fiscale invloed met be~
trekking tot de keuze tussen financiering van de dochtermaatschappij hetzij
met eigen vermogen~ hetzij met leningen van de moedermaatschappij even~

I p ~ li rk ~

ZF~HtMt Grapperhaus~Concentraties van het Westeuropese bedrijfsleven fiscaal bezient Iater~
mediair~ Itjanuari Iglzt
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wel niet kleiner doch groter gewordent Hierbij ga ik ervan uit dat vorde~
ringen op een deelneming niet op grond van het specifieke arrest van de
Hoge Raad d ~ dt ij januari IqSS BNB IgSS I SS met een deelneming gelijk~
gesteld kunnen worden~ hoewel de HR overwoog~

~dat de aandelen en de vorderingen uit deze geldlening aldus niet anders wa~
ren dan vormen~ waarin één blijvende deelneming van belanghebbende als
moedermaatschappij in genoemde vennootschap als dochtermaatschappij
tot uitdrukking kwam~ dat de geheel door de verhouding moedermaat~
schappij~dochtermaatschappij bepaalde plaats~ die de aandelen~ en de plaats~
die de geldlening in het bedrijfsvermogen van belanghebbende innamen~ in
economisch opzicht niet verschildent~

Een dergelijke algemene gelijkstelling van een vordering op een deelneming
met een deelneming komt noch in latere jurisprudentie~ noch in de parle~
mentaire geschiedenis van de Wet vpb Igbq voor en zou naar mijn oordeel
duidelijk strijdig zijn met de bedoeling van de Wet waarin met voordelen
uit hoofde van de deelneming duidelijk wordt bedoeld voordelen uit hoofde
van aandelenbezit~ welk aandelenbezit volgens artikel i S lid b tot deelne~
ming wordt bestempeld~

Behalve door het verschil in fiscale behandeling van voordelen uit hoofde
van een deelneming enerzijds en voordelen uit hoofde van vorderingen op
deelnemingen anderzijds~welk verschil van het allergrootste belang kan
zijn bij de financiering van riskante buitenlandse deelnemingen~~ kan de
keuze van de financiering van de dochtermaatschappij nog door andere fis~
cale factoren worden beïnvloed~
i~De aftrekbaarheid van de betaalde interest door de buitenlandse dochter~

maatschappij in verband met dc vraag of de door de moedermaatschapp zij
gegeven lening geheel of gedeeltelijk door de buitenlandse fiscus als kapi~
taalverstrekking wordt aangemerkt~ ik moge de volgende gevallen noe~
men~ In Zwitserland wordt als grens tussen eigen en vreemd vermogen~
hoewel niet wettelijk vastgelegd~ een verhouding aangehouden van r staat
tot b ~ Deze verhouding is onder meer tot uitdrukking gebracht in artikel a j
lid l letter a van het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belas~
ting tussen Zwitserland en Duitsland~ waarin wordt bepaald dat de rente~
dragende schulden niet hoger mogen zijn dan b maal het aandelenkapitaal
en de reserves van de dochtermaatschappij~ In Luxemburg wordt voor
holding~maatschappijen in de zin van de Wet van S I juli Iqzg en het
Wetsbesluit van z~ december Iy S ~~ een verhouding tussen eigen en vreemd
vermogen aangehouden van i op j~ Ook in Engeland kent men een be~
perking ten aanzien van betaalde rente~ namelijk onder meer in het geval
interest op obligaties en andere verplichtingen wordt betaald aan een bui~
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tenlands lichaam ~ dat ten minste ~So~o van de a andelen in de betalende ven~
nootschap bezitt Krachtens artikel ra van het verdrag ter voorkoming van
dubbele belasting tussen Engeland en Nederland geldt deze bepaling niet
in de verhouding tussen Engelse dochter~ en Nederlandse moedermaat~
schappijent Roet vermeldt dat deze Engelse bepaling eveneens buiten
werking is gesteld in de door Engeland gesloten verdragen ter voorko~
ming van dubbele belasting met de Verenigde Staten ~ Zweden en Zwit~
serland ~

Z ~ De hoogte van het buitenlandse winstbelastingtarief plus eventuele cou~
ponbelasting in vergelijking met de hoogte van het Nederlandse vpb~ta~
rief Naarmate het buitenlandse belastingtarief hoger is~ zal financiering
met leningen de voorkeur verdienen ~ Z Reuversj wijst er terecht op dat ~
zelfs indien de buitenlandse belastingtarieven lager zijn ~ voordelen kunnen
worden behaald door de inschakeling van een buitenlandse fmancierings~
maatschappij ~ Het zou te ver voeren op het aspect van die buitenlandse
financieringsmaatschappij hier nader in te gaan ~

S~ De fiscale aanvaardbaarheid van de hoogte van de rente bij intercompany~
verhoudingen~ Afwijkende rente types kunnen leiden tot de constructie
van informele kapitaalstortingen of tot verkapte winstuitkeringen met alle
gevolgen van dien ~ zoals dubbele belastinghe ffmgt Ik moge hierbij verwij~
zen naar een uiteenzetting van Spierdijkta

~~ De heffing van respt de invoering van een buitenlandse couponbelasting
op interest kan de verhouding tussen belastingdruk in het land waar de
dochtermaatschappij is gevestigd en in het land waar de moedermaat~
schappij is gevestigd zodanig beïnvloeden dat een herziening van de finan~
ciële verhoudingen noodzakelijk kan zijnt Overigens is het de vraag of de
couponbelasting een grootse toekomst tegemoet gaat nu de Europese
Commissie in het kader van de harmonisatie van de vennootschapsbelas~
ting voo rnemens is voor te stellen deze belasting te schrappen ~ s

Bij de parlementaire behandeling van de Wet vpb Iqbg is de vraag aan de
orde geweest of het buiten aanmerking laten van nadelen uit hoofde van een
deelneming niet tot ongewenste gevolgen aanleiding zal geven~ Van de zijde
van de bewindslieden van Financiën werd gesteld dat zulks niet het geval zal
zijn~ te meer niet waar dochtermaatschappijen~ waarin bijzondere risico~s
zijn ondergebracht~ veelal voor het grootste gedeelte worden gefinancierd
door leningen~ waarbij werd gesteld dat in de waardering daarvan niets zal

i H~Rt Roe in rapport IFA~congres Brussel rq~o~
zZo ook Jt van Hoorn Jrt~Enkele aspecten van internationaal belastingrecht in verband met
vennootschappen~ i~htbt terzake van moeder~dochterverhoudingen~ MBR maart igb l t
a M~Rt Reuvers~Internationale dubbele belasting~ ptS i t
~J~F~ Spierdijk~Rapport IFA~congres Washington iq~it
s Zie artikel ~Geen Europese couponbelasting~ in Financieele Dagblad van zq december rq~z~
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veranderen door de invoering van de wettl Bij de mondelinge behandeling
in de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën evenwel aange~
kondigd maatregelen te zullen overwegen indien deelnemingen te veel met
leningen zouden worden gefinancierdt Het volgende werd opgemerkttZ

Ik erken dat het niet helemaal uitgesloten is dat de verruiming van de deel~
nemingsvrijstelling het effect kan hebben~ dat men dochtermaatschappijen
meer met geldleningen dan met aandelenkapitaal gaat financieren~ Dit ef
fect is niet beoogdt Wij zouden dan de situatie krijgen~ dat de uitsluiting van
koersverliezen op deelnemingen geen betekenis heeft~ daar hiervoor in de
plaats verliezen op de geldleningen zouden worden afgetrokken~ terwijl de
koerswinsten op het aandelenkapitaal wel buiten de heffmg zouden blijvent
Ik heb het gevoelen~ dat de gevaren~ die de geachte afgevaardigde signa~
leert~ op dit moment naar het zich laat aanzien niet van een dergelijke be~
tekenis zijn~ dat wij maatregelen zouden moeten nemen~ Ik wil de geachte
afgevaardigde echter toezeggen~ dat als zich inderdaad een ontwikkeling in
die richting manifesteert en als het van betekenis wordt~ op dit punt een
wijziging zal worden aangebracht in de deelnemingsvrijstelling~ Men zou
kunnen denken aan een regeling~ waarbij tot het verlies op buitenlandse
deelnemingen ook kan worden gerekend het verlies op geldleningen aan
deelnemingen~s Ook zou men kunnen denken aan een regeling~ waarbij de
resultaten van alle deelnemingen worden gesaldeerd en waarbij een negatief
saldo van een bepaald jaar wordt verrekend met de resultaten van de daarop
volgendejarentl

Deze uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën brengen mij tot de be~
spreking van de problematiek van het istamkapitaal~t

b~De problematiek van het e stamkapitaalf

Van Rooyena merkt op dat in het Nederlands belastingrecht een geldlening
aan een dochter nimmer met een deelneming wordt gelijkgesteld~ met an~
dere woorden de leer van het tstamkapitaaP vindt in Nederland geen toe~
passingt Ik vind zulks een gevaarlijke stelling~ aangezien de mogelijkheid
toch aanwezig is dat een geldlening wel met een kapitaalverstrekking gelijk

i Zie vraag en antwoord bS van het Verslag van het Mondeling Overleg met de Vaste Commis~
sic van Financiën van de Tweede Kamer~
Z Handelingen Tweede Kamer~ p ~ g r H j~g r Hq ~
SConform de overwegingen in het hiervoor in deze paragraaf geciteerde arrest van de HR in
BNB iqSglgSt
IM~Jt van Rooyen~De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting~
MBB augustus iqbqt
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gesteld wordt~ Immers nog steeds is van kracht de overweging van de Hoge

Raad in het arrest van g november IqSt BNB IqS ~~Ij S ~ i

~dat als regel geldt~ dat niet beslissend is de schijn~ dat is de naam~ waarmede
een transactie wordt uitgedost en de vorm waarin zij wordt gegoten~ doch
dat het aankomt op wat in werkelijkheid tussen partijen is verhandeld~ dat is
op de verhoudingen~ welke naar burgerlijk recht beoordeeld in werkelijk~
heid tussen partijen bestaantf

Uit de overbekende arresten van de Hoge Raad van a~ december Iqb~

BNB IqbSIHo en a~ februari Iq I I BNB m I~~~ is duidelijk gebleken dat de

Hoge Raad~ waar nodig~ het wezen boven de schijn laat prevaleren~

De wetgever is klaarblijkelijk niet zo overtuigd van de strijdvaardigheid
van de Hoge Raad tegen irreële constructies op het gebied van de finan~

ciering door aandeelhouders van vennootschappen~ getuige het hiervoor

genoemde citaat uit de Handelingen van de Tweede Kamer en het feit dat de

wetgever getracht heeft in artikel Io van de Wet ~artikel q ontwerp~ rente op

bepaalde door aandeelhouders verstrekte leningen niet aftrekbaar te doen

zijn van de fiscale winst van de rente betalende vennootschapt Toen de wet~

gever leningen in bepaalde gevallen in de Wet als kapitaalverstrekkingen
wilde fixeren is hiertegen van verschillende kanten bezwaar gemaaktt In dit

verband wil ik noemen de publikaties van Meelesl en Van Sikkelerus~Z Bei~

de schrijvers willen het onderhavige probleem aan het oordeel van de rech~

ter overlatent Van Sikkelerus merkt daarbij het volgende op t

~Dat er op dit punt een bepaalde leemte zou bestaan~ is tot nu toe noch uit de
jurisprudentie noch uit de literatuur gebleken~~

Meeles stelt onder meert

~Deze ~de rechter~ J~~ heeft blijk gegeven constructies waarbij een schuld~
verhouding nadert tot kapitaalverschaffing op de juiste merites te kunnen
beoordelen en het wezen voor de schijn te kunnen stellen ~ ~

Meeles wijst er daarbij terecht op dat de reeds onder de Dividend~ en Tan~
tièmebelasting gewezen arresten voor de onderhavige problematiek hun be~
lang niet hebben verloren~

Alvorens in vogelvlucht enkele arresten te noemen wil ik tot goed begrip
een opmerking makent Van Sikkelerus~ heeft opgemerkt dat de Hoge Raad

i DtAtMt Meeles~Schulden als eigen vermogena~ MBB september rgbS~
z W~Pt van Sikkelerus~Leningen als kapitaalverstrekking~ W qqrz~
j W~P~ van Sikkelerus~Aandelenkapitaal of lening~ W So~Fot
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eerder geneigd is aan te nemen dat de rente een winstuitdeling vormt dan
dat aanvaard wordt dat de leningen van de aandeelhouder als kapitaalver~

strekking moeten worden aangemerktt Arrestenl~ waarin beslist werd dat

de rente niet aftrekbaar was omdat de rentebetaling afhankelijk van de winst
werd gesteld~ blijven buiten besprekingt

In het arrest van de Hoge Raad van aajuni Iqz~ B~oHS werd ten aanzien
van een creditering wegens overinbreng aangenomen dat er sprake van een
zodanige financieringsfout was dat deze crediteling als stamkapitaal moest
worden beschouwd~ In het arrest van de Hoge Raad d ~ d ~ jo september Iq~a

B~m~ werd uitdrukkelijk beslist dat de geldlening niet wordt aangemerkt
als stamkapitaal~ doch dat de rente niet aftrekbaar is omdat deze slechts ver~
schuldigd was indien de winst het toeliett Op IS mei Iq~q wees de Hoge
Raad een belangrijk arrest CB Sb~S~ voor de Vermogensbelasting van li~
chatnen betreffende de vraag of een obligatielening~ verstrekt door de aan~
deelhouder en vele malen groter dan het aandelenkapitaal~ al dan niet tot het
eigen vermogen moest worden gerekend~ De Hoge Raad overwoog onder
meert

~dat toch~ staat eenmaal vast dat een NV een obligatielening heeft aange~
nomen~ zulks Inedebrengt~ dat tot het beloop van die lening voor de NV een
schuld bestaat~ dat hierin geen verandering komt doordien de lening ver~
strekt is door den enig aandeelhouder~ noch doordien de obligatieschuld het
aandelenkapitaal vele malen overtreft~ noch doordien de obligatiehouders
het geleende bedrag op andere wijze dan door storting van geld hebben ver~

schaft~ noch indien de obligatiehouders berusten in het niet uitbetaald wor~
den van de verschuldigde rente~ noch door enige andere bijzondere om~
standigheiE

Het arrest van de Hoge Raad d~ dt IS oktober Iqso B SSts is naar mijn oor~
deel van belang~ omdat daarin een definitie~zij het voor een co~peratieve
vereniging~wordt gegeven van het begrip Iapitaalverstrekking~~ welke
ook thans nog kan gelden~

~dat~ wat coóperatieve verenigingen betreft~ onder kapitaalverstrekking al~
leen kan worden verstaan hetgeen door leden aan de vereniging aldus wordt
afgestaan~ dat het gaat behoren tot het voor de schulden van het lichaam
aansprakelijke en in het risico van het bedrijf der vereniging delende ver~
mogen~ zonder dat daartegenover voor het lid aanspraken ontstaan~ die het
karakter hebben van vorderingen~ welke met die van andere schuldeisers op
een lijn kunnen worden gesteld en waarvan het bedrag ook door eventuele
door het lichaam te lijden verliezen niet wordt aangetasC

i Als voorbeelden noem ik ~ HR ij november iqjS B Sqbj~ HR i~ december iyqi B ~Jj q~~ HR
Sjuni i g S ~ BNB rgS~Jl ZjJt
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Dat niet alleen in oude ~ maar ook in recente jurisprudentie geldleningen
als ~informele~ kapitaalverstrekkingen kunnen worden aangemerkt moge
blijken uit de in het arrest van de Hoge Raad dtd~ a~ februari Iyli BNB
IgJI~~q voorkomende overwegingen van het Gerechtshof te Leeuwardeni

~dat de bij zakelijke verhoudingen niet verklaarbare voorwaarden van de ge~
stelde obligatielening in dezelfde richting wijzen~ dat de hierboven weer~
gegeven bedoeling van de zogenaamde renteloze obligaties naar ~s Hofs oor~
deel medebrengt dat in werkelijkheid geen geldlening is tot stand gekomen~
daar de wil van partijen niet werkelijk op het ter leen verstrekken en ont~
vangen van geld was gerichC

Uit de hiervoor geciteerde arresten van de Hoge Raad volgt naar mijn oor~
deel dat de Hoge Raad blijk geeft door gekunstelde leningsverhoudingen
heen te zien~ Een bezwaar is evenwel dat een zekere mate van rechtsonzeker~
heid bestaat~ indien ondernemingen naar nieuwe financieringsvormen zoe~
ken zonder de fiscale consequenties daarvan volledig te kennen~ In een ar~
tikel van Gansl wordt opgemerkt dat~ gezien het feit dat de financiering met
eigen vermogen ten minste tweemaal zo duur is als financiering met ge~
leend geld de ondernemingen op zoek zijn naar een financieringsfiguur die
dezelfde functie heeft als het eigen vermogen~ maar er niet de nadelen van
heeft~ Hij wijst er op dat de financiering met achtergestelde leningen niet
voldoet aan de wens dat zulk een financiering het karakter van eigen ver~
mogen krijgtt Gans wijst er op dat het schuldkarakter toch blijft prevaleren
en dat de leencapaciteit van een onderneming met het opnemen van achter~
gestelde leningen niet in dezelfde mate toeneemt als bij een financiering met
eigen vermogen het geval zou zijn geweest~z

Met Van Sikkelerus ben ik van mening dat tussen de beide grondvormen
van het gewone aandelenkapitaal enerzijds en de rentedragende lening an~
derzijds zich een breed overgangsgebied vertoont van vormen met een min
of meer hybridisch karakter~ Nu de fiscus door de uitbreiding van de deel~
nemingsvrijstelling het verschil in fiscale behandeling tussen voordelen uit
hoofde van een deelneming enerzijds en voordelen uit hoofde van een vor~
dering op een deelneming anderzijds heeft vergroot~ moet worden aange~
nomen dat in de praktijk meer van financieringen met een tgemengd karak~
terf gebruik zal worden gemaakt~ Naar mijn oordeel zal men het op basis
van de bestaande jurisprudentie aan de Hoge Raad moeten overlaten te be~

i MtPt Gans~Financiering met achtergestelde obligaties~ ESB ib augustus tq~lz~
ZDe opvatting van Gans is bestreden door L~ Coren~Financiering met achtergestelde obligaties~
ESB g januari Hij stelt dat het zeer wel verdedigbaar is bij een achtergestelde langlopende
obligatie ffls voorbeeld wordt de door de SHV geïntroduceerde surplus obligatie genoemd~
voor het eerste deel van de looptijd het schuldkarakter te ontkennen~ Coren gaat niet in op de
vraag wat de fiscale consequenties van zo~n ontkenning kunnen zijnt
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palen in welke gevallen en onder welke voorwaarden een geldlening een zo~
danig karakter van kapitaalverstrekking krijgt dat van een ~stamkapitaalr
kan worden gesproken~ Indien men zulks aan de rechter overlaat en tevens
een nadere regeling zou maken voor nadelen uit hoofde van een deelne~
ming~hetwelk hierna in S H aan de orde komt~zal naar mijn oordeel een
voor de praktijk aanvaardbare oplossing ontstaant

Ten slotte wil ik er op wijzen dat bij de keuze van de financieringsvorm
van de deelneming niet alleen fiscale overwegingen een rol spelen~ Dit geldt
met name bij de financiering van buitenlandse deelnemingsverhoudingent
In de eerste plaats kan als voorbeeld genoemd worden de Duitse maatrege~
len ter voorkoming van toevloed van buitenlands kapitaalt indien een Ne~
derlandse moedermaatschappij een geldlening boven een bepaald bedrag~
aan haar Duitse dochtermaatschappij leent~ dient een bedrag gelijk aan dit
surplus renteloos bij een bank in Duitsland te worden gedeponeerdt Zo zijn
ook gevallen bekend dat de Nederlandsche Bank geëist heeft dat leningen
van de buitenlandse moedermaatschappij in aandelenkapitaal werden om~
gezett

Een ander deviezenrechtelijk aspect bij de financiering van buitenlandse
dochtermaatschappijen is de mate waarin het in de toekomst mogelijk zal
zijn deze bedragen naar de Nederlandse moedermaatschappij te doen terug~
vloeien~ Indien dividendtransfer resp~ terugbetaling van aandelenkapitaal
door de buitenlandse dochtermaatschappij in de toekomst onmogelijk moet
worden geacht~ zal financiering met leningen voor de hand liggen~ Deze
aspecten zullen naar mijn oordeel in het oog moeten worden gehouden bij
de beoordeling van de vraag of een aan de dochtermaatschappij verstrekte
geldlening al of niet een reëel karakter heeftt

c~ Verliesfinanciering

Onder verliesfinanciering versta ik het geval dat de dochtermaatschappij zo~
danige verliezen heeft geleden dat haar gehele eigen vermogen verloren is
gegaan en de moedermaatschappij via geldverstrekkingen de dochtermaat~
schappij in staat stelt haar activiteiten voort te zetten~ Deze methode van
geldverstrekking is naar mijn oordeel van zodanig bijzondere aard dat een
afzonderlijke bespreking van dit onderwerp in deze paragraaf gerechtvaar~
digd ist

Hoewel uiteraard ieder geval van verliesfinanciering zijn eigen karakter
zal hebben~bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag waarom de moeder~

iEen exact bedrag wil ik niet noemen~ omdat dit bedrag zich regelmatig wijzigtt Deze maat~
regelen zijn in januari rqiq weer buiten werking gesteldt
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maatschappij de dochtermaatschappij in staat stelt haar activiteiten te con~
tinueren en in hoeverre de geldverstrekking en de voorwaarden daarvan at
armfs length zijn~kan men de verliesfinanciering ten aanzien van de moe~
dermaatschappij naar mijn oordeel als volgt fiscaal benaderen i
I~Door de geldverstrekking van de moedermaatschappij ontstaat een vorde~

ring van de moedermaatschappij op de dochtermaatschappijt in verband
met de verliezen van de dochtermaatschappij kan deze vordering aan het
eind van het boekjaar geheel ofgedeeltelijk onvolwaardig zijn en worden
afgeboektt Er is dan sprake van een nadeel uit hoofde van een vordering
op een deelneming~ hetwelk ten laste van de fiscale winst van de moeder~
maatschappij kan worden gebracht~

ZtDoor de geldverstrekking van de moedermaatschappij ontstaat geen reële
vordering~schuldverhouding tussen de moeder~ en de dochtermaatschap~
pij ~ zodat geen verlies uit hoofde van een vordering op de deelneming in
aanmerking kan worden genomen~ Er zal derhalve alsdan sprake zijn van
een Cinformele~ kapitaalinbreng~ welke in het algemeen de kostprijs van de
deelneming zal verhogen~ Een afboeking op de kostprijs van de deelne~
ming zal evenwel geen invloed op de fiscale winst van de moedermaat~
schappij hebben~ omdat hier sprake is van een nadeel uit hoofde van een
deelneming~ hetwelk fiscaal buiten beschouwing blijftt Wel kan men zich
afvragen of het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde be~
drag met het bedrag van de geldverstrekking wordt verhoogd~ waardoor
het bedrag van de verliesfinanciering bij liquidatie van de dochtermaat~
schappij alsnog ten laste van de fiscale winst van de moedermaatschappij
zou kunnen worden gebracht~ Dit is op zich genomen een gecompliceerd
probleem~ dat hierna in S ~ van dit hoofdstuk nader aan de orde zal ko~
ment

StGielel heeft de vraag opgeworpen ofeen uit de verliesfinanciering voort~
vloeiend verlies voor de moedermaatschappij bij de winstberekening van
de moedermaatschappij niet geëlimineerd moet worden~ omdat een der~
gelijke verliespost zou vormen een kostenpost in de zin van artikel li van
het Besluit Vpb ~ Dit probleem wordt door de Wet Cartikel ij lid ~~ thans
beperkt tot de buitenlandse deelnemingsverhoudingt Naar mijn oordeel
moet de door Giele opgeworpen vraag ontkennend worden beantwoord~
omdat artikel ij lid ~ evenals artikel IS ziet op de bedrijfskosten verband
houdend met een deelneming~ waarbij vermogensverliezen uit hoofde van
verliesfinanciering naar mijn mening niet als bedrijfskosten zijn te be~
schouwen~ Op dit probleem kom ik hierna in hoofdstuk VI nader terug~

Ongetwijfeld zullen zich in het kader van verliesfinancieringen bijzondere
gevallen onder bijzondere voorwaarden kunnen voordoen waardoor de

iJ~FtMt Giele~De deelnenungsvrijste lling in het ontwerp Vennootschapsbelasting iqbo~ W

~iS~Jt
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geldverstrekkingen niet zijn aan te merken als reële leningen van de moeder~

maatschappij aan haar dochtervennootschapt Men zal er evenwel voor moe~

ten waken niet iedere vorm van verliesfinanciering als informele kapitaal~
inbreng te beschouwen~ Naar mijn mening dient er geen verschil te worden
gemaakt tussen het geval dat de moedermaatschappij leningen verstrekt~ die

later ten gevolge van nadien door de dochtermaatschappij geleden verliezen

niet meer volwaardig zijn en het geval dat leningen worden verstrekt naar~

mate verliezen door de dochtermaatschappij worden geleden~ In beide ge~

vallen dient naar mijn oordeel ervan te worden uitgegaan dat in principe
reële schuldvorderingen zijn ontstaan~ tenzij de voorwaarden van de in het

kader van de verliesfinanciering verstrekte leningen zodanig niet normale
geldleningsvoorwaarden bevatten dat van een kapitaalverstrekking Cstam~

kapitaaij kan worden gesproken~ Het oordeel hierover kan naar mijn me~
ning aan de rechter worden overgelaten gezien de volgende overweging in

het arrest van de Hoge Raad dtd ~ zb juni IqbS BNB Iqb slZqat

~dat het evenwel den rechter~ die over de feiten oordeelt~ vrijstaat in ver~
band met de omstandigheid~ dat een aantal naamloze vennootschappen alle
onderworpen zijn aan de zeggenschap van dezelfde persoon of groep van
personen~ aan te nemen dat uit onderlinge stortingen van deze naamloze

vennootschappen geen werkelijke vorderingen en schulden ontstaan~ ook al

worden deze stortingen over en weer als geldleningen geboekttf

d~De kwestie van de omzetting van een onvolwaardige vordering in aandelen~

kapitaal

Indien~ nadat op een vordering op een deelneming in verband met geleden
verliezen~ is afgeschreven~ de dochtermaatschappij winsten gaat behalen~ zal
de moedermaatschappij verplicht zijn de vordering weer op te waarderen~
zulks ten bate van haar fiscale winstt Deze verplichte opwaardering van de

vordering kan worden voorkomen door de onvolwaardige vordering om te
zetten in aandelenkapitaalt Deze omzetting zal alleen dan fiscaal aantrekke~
lijk zijn indien op het moment van de omzetting geen fiscaal belastbare
winstneming door de moedermaatschappij behoeft plaats te vindent Hier~
over bestaan verschillende theorieën~ die hierna in het kort zullen worden

besproken~
Alvorens de fiscale aspecten van een omzetting te bespreken~ wil ik de

vraag aan de orde stellen ofeen dergelijke omzetting civielrechtelijk moge~
lijk is~ Artikel jHa lid S Wetboek van Koophandel bepaalt dat ten aanzien
van de verplichting tot storting op een aandeel nimmer schuldvergelijking
plaatsvindtt
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In het arrest dtdt li januari Iqjs NJ iq s S ~ ptSzl heeft de Hoge Raad be~
slist dat het compensatieverbod niet van toepassing is op een naamloze ven~
nootschap ~ deze vennootschap kan zich op compensatie beroepen~ indien zij
een schuld heeft aan een aandeelhouder die zijn aandelen niet heeft volge~
stortt Het compensatieverbod ontzegt alleen de aandeelhouder een beroep
op schuldvergelijking indien hij een vordering op de NV met zijn stortings~
plicht wil verrekenent Schuldvergelijking kan wel plaatsvinden~ indien de
compensatie tussen de NV en haar aandeelhouder wordt overeengekomen~
aldus de Hoge Raad in het arrest van Iq januari Ig~o NJ Iq~o~ no~zb~t Als~
dan is er geen sprake van een storting op aandelen op andere wijze dan door
betaling van Nederlands wettig betaalmiddel~ zodat de artikelen ~oa~~ob en
~oc Wetboek van Koophandel niet van toepassing zijn~ Deze artikelen van
het WvK zijn~ aldus de Hoge Raad in het arrest van zj december Ig j~~ NJ
Ig S S ~ notSjS wel van toepassing in geval de volstorting van aandelen plaats~
vindt door inbreng van een vorderingt Door de inbreng van de vordering
komen vordering en schuld in één hand ~ de schuld gaat alsdan door schuld~
vermenging teniet~

Men kan zich afvragen ofbij omzetting van een onvolwaardige vordering
in aandelenkapitaal moet worden aangenomen dat de aandelen slechts ten
dele zijn volgestort~ in verband met de lagere reële waarde van de vordering~
derhalve toepassing van de regels van de waardering van een inbreng in na~
tura~ dan wel dat men kan stellen dat de aandelen zijn volgestort in verband
met het feit dat de emitterende vennootschap voor het nominale bedrag van
haar schuld is bevrijdt Gielel verdedigt dat uitsluitend van belang is het be~
drag dat de emitterende vennootschap verkrijgt en niet het bedrag dat door
de aandeelhouder wordt opgeofferdt De emitterende vennootschap ver~
krijgt naar zijn oordeel een voordeel in de vorm van het tenietgaan van een
schuld~ welk voordeel nu eenmaal bepaald wordt door de nominale waardet
Hij vindt voor die opvatting steun in het arrest van de Hoge Raad van zs
juni Igbg BNB Iqbqlzoz~ waarin de volgende overwegingen voorkoment

Mat volstorting van aandelen kan geschieden door een vereffeningsover~
eenkomst~ waarbij krachtens de wil van vennootschap en wederpartij ver~
rekening plaatsvindt~ dat~ zulks in aanmerking genomen~ het Hof op grond
van de in de uitspraak vastgestelde feiten terecht heeft beslistl dat de onder~
havige nieuwe aandelen zijn volgestort en belanghebbendes schulden zijn
voldaan~~

Wat betreft de fiscale gevolgen voor de moedermaatschappij van een om~
zetting van een onvolwaardige vordering in aandelenkapitaal bestaat een
viertal opvattingen~ die tot verschillende fiscale uitkomsten leident

iJ~F~M~ Giele~De omzetting van schulden in aandelenkapitaal~ W qqsq~
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I tIn de eerste plaats kan worden genoemd de opvatting van de redactie van

het Weekblad voor Fiscaal Rechtt Naar aanleiding van gestelde vragen

over de onderhavige problematiekl heeft de redactie het standpunt inge~

nomen dat op grond van het arrest van de HR BNB Igbqlaoz moet wor~

den aangenomen dat de omzetting van de vordering in aandelenkapitaal in

wezen in twee gedeelten uiteenvalt~ te weten betaling van de schuld door

de dochtermaatschappij Ceerste fase van de vereffeningsovereenkomst~ en

storting op de geëmitteerde aandelen Ctweede fase van de vereffenings~

overeenkomst~t in de opvatting van de redactie van het Weekblad heeft de

eerste fase tot gevolg dat fiscaal winst wordt behaald op de afgeboekte vor~

dering~ terwijl na de tweede fase van de vereffeningsovereenkomst een af

waardering plaatsvindt~ hetgeen fiscaal behandeld moet worden als een

nadeel uit hoofde van een deelnemingt Onder de werking van het Besluit

Vpb Iq~z viel het fiscale voordeel van de winst op de vordering bij de

moedermaatschappij weg tegen het nadeel van de afwaardering van de

deelneming~ zodat per saldo aan de omzetting zelve voor de moedermaat~

schappij geen fiscale gevolgen waren verbonden~

Aangezien nadelen uit hoofde van een deelneming onder de werking

van de Wet vpb buiten aanmerking worden gelaten~ leidt omzetting van

een onvolwaardige vordering in aandelenkapitaal in de visie van de redac~

tie van het Weekblad tot een fiscaal belast voordeel bij de moedermaat~

schappij~ Deze consequentie kan naar het oordeel van de redactie niet wor~

den ontgaan door de toepassing van de zogenaamde ruilarresten~ Voor

deze opvatting wordt een beroep gedaan op het arrest van de Hoge Raad

dtd ~ S mei Iqbl BNB IqbIlIzS~ op welk arrest ik hierna onder z nader

terugkom~
Z~De opvatting van de redactie van het Weekblad voor Fiscaal Recht~

hierna te noemen fictietheorie~is verworpen door VeldttZ Naar zijn oor~

deel zijn~ ook onder de werking van de Wet vpb~ de ruilarresten van toe~

passingt Hij doet een beroep op het arrest van de Hoge Raad d ~ d ~ IS

januari IqSS BNB IqSHISS waarin de volgende overwegingen voorko~

men ~

Mat blijkens de uitspraak de A is een dochtermaatschappij van belangheb~

bende~ die alle aandelen in deze vennootschap bezit en haar tot het jaar

Iq~b~Iqq~ tevens financierde~ ondermeer door een vaste en duurzame

geldlening~ dat de aandelen en de vorderingen uit deze geldlening aldus

niet anders waren dan vormen~ waarin één blijvende deelneming van be~

langhebbende als moedermaatschappij in genoemde vennootschap als

dochtermaatschappij tot uitdrukking kwam~ dat de geheel door de ver~

I Zie de vragenrubriek in W Soj Sen W Sos~~
IJtAt Veldt~De omzetting van vorderingen op een deelneming in aandelen ~ W So~~ ~
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houding moedermaatschappij~dochtermaatschappij bepaalde plaats~ die de
aandelen~ en de plaats~ die de geldlening in het bedrijfsvermogen van be~
langhebbende innamen~ in economisch opzicht niet verschilden~ dat de
deelneming niet van aard veranderde doordat in Ig~b~Iq~~ het uit de geld~
lening bestaande deel van de deelneming werd omgezet in aandelen tot
eenzelfde nominaal bedrag in ponden als het bedrag dier geldlening beliep
en dan ook~ voorzover de deelneming uit een vordering bestond~ geen
realisatie van dit belang plaatsvond ~ dat het belanghebbende dan ook vrij
stond als aanschaffmgskosten van de aandelen aan te nemen het bedrag
waarvoor de geldlening~ die in aandelen werd omgezet~ te boek stonE

In tegenstelling tot de redactie van het Weekblad is Veldt van oordeel dat
het arrest van de Hoge Raad van S mei Iqbi BNB IgbiJI~S niet een be~
roep op het arrest van de Hoge Raad BNB IgSSISS in de weg staat on~
danks het feit dat de deelnemingen fiscaal principieel anders worden be~
handeld dan vorderingen op deelnemingent Met Korpershoekt ben ik van
oordeel dat de opvatting van Veldt onjuist is indien men de overwegingen
uit het arrest BNB IgbI l I~S nader beschouwt~ Het arrest handelt over de
vraag of bij inbreng van een effectenportefeuille in een daartoe opgerichte
beleggingsmaatschappij Cioooo dochter~ de stille reserve in de boekwaarde
van de effectenportefeuille mag worden doorgeschoven naar de boek~
waarde van de verworven deelneming~ In het arrest wordt onder meer
overwogen i

Cdoor het Gerechtshof te Leeuwarden~
~dat op grond van een en ander Cdeelnemingsvrijstelling bij de moeder en
status beleggingsmaatschappij van de dochter~ Jt~ de economische beteke~
nis van het bezit van de aandelen in de beleggingsmaatschappij niet on~
aanzienlijk verschilt van de betekenis van het bezit van de afgestane ef
fectenportefeuille~ en mag worden aangenonien dat het de economisch
gunstige aspecten van de nieuwe situatie zijn geweest~ die belanghebben~
den tot het oprichten van de beleggingsmaatschappij hebben bewogen~
dat derhalve niet kan worden volgehouden dat er door de oprichting dier
maatschappij in economisch opzicht in wezen niets veranderd is ~~

Cdoor de Hoge Raad~
Uat te dezen een uitzondering op dezen regel niet valt te maken~ reeds
op den daarvoor door het Hof gebezigden grond dat aan de door belang~
hebbende tot stand gebrachte deelneming in de beleggingsmaatschappij
geheel andere~voor een beleggingsportefeuille van essentiële betekenis

~ Jt Korpershoek~De conversie van een onvolwaardige vordering op een dochtervennootschap
in aandelenkapitaal~ MBB november ig~z

I OQ~



OMZETTING ONVOLWAARDIGE VORDERING

zijnde~fiscale gevolgen verbonden waren dan die ~ welke het bezit van de
in de beleggingsmaatschappij ingebrachte effecten voor belanghebbende
medebrachC

Naar mijn oordeel is het fiscale regime voor deelnemingen van principieel
verschillende aard in vergelijking met het fiscale regime voor vorderingen
op deelnemingen zodat door het arrest van de HR BNB IqbI l I~H bij een

omzetting van een onvolwaardige vordering op een deelneming in aan~
delenkapitaal geen beroep op het arrest van de HR BNB IqSRJss kan
worden gedaan~

j~Zonder een uitspraak over de hiervoor weergegeven standpunten te doen~
stelt Bloklandl dat~ indien de fictietheorie zou moeten worden toegepast~
de moedermaatschappij een afwaardering van de deelneming kan voor~

nemen~ omdat er ten aanzien van de bij de omzetting van de vordering
verkregen aandelen geen sprake is van een annaal bezit~ Hij wijst in dit
verband op de Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën dtd~ I juli
Ig l I ~ BNB Ig~rIIbHZ waarin wordt goedgekeurd dat de deelnemings~
vrijstelling kan worden toegepast in geval een deelneming in de loop van
het jaar wordt uitgebreid en er sprake is van een reële blijvende vergroting
van de deelneming~ Naar mijn mening wijst Blokland er terecht op dat
deze resolutie de afwaardering van een deelneming~ in het jaar dat een on~

volwaardige vordering in aandelenkapitaal wordt omgezet~ niet kan
tegenhouden~ omdat een dergelijke goedkeuringsresolutie het wettelijke
regime uiteraard slechts ten gunste van de belastingplichtige vermag te
veranderent

Toch vraag ik mij af of het door Blokland in de onderhavige materie

naar voren gebrachte facet van het annaal bezit wel terzake dienend is~

Artikel ij lid l zegt dat indien de belastingplichtige sedert het begin van
het jaar onafgebroken een deelneming heeft gehad voordelen uit hoofde
van die deelneming buiten aanmerking blijven~ In lid b wordt vervolgens
het deelnemingsbegrip geformuleerdt Naar mijn oordeel sluit de tekst

van de Wet de deelnemingsvrijstelling ten aanzien van het gedeelte waar~

mede een deelneming in de loop van eenjaar is uitgebreid niet a priori uit~
waardoor ik twijfel aan de zin van de door de goedkeuringsresolutie ge~
geven ~uitbreiding~ van het regime van artikel i j ~ Men kan namelijk ver~
dedigen dat wat als iuitbreiding~ van het regime wordt aangemerkt~ in de

Wet reeds is verankerd~
Volledigheidshalve wil ik hierbij wijzen op het Duitse standpunt ten

aanzien van de uitbreiding van de deelneming~ In geval bij een emissie aan
oude aandeelhouders een voorkeursrecht wordt gegeven~ bestaat voor de

iT~ Blokland~De omzetting van vorderingen op een deelneming in aandelen~ W jog S t
ZBespreking van deze resolutie vond plaats in hoofdstuk II gq~
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nieuw verworven aandelen van den beginne af recht op deelnemingsvrij~
stelling~ voor zover deze nieuwe aandelen niet leiden tot een stijging van
het deelnemingspercentage ten opzichte van het begin van het jaart indien
in Nederland de deelnemingsvrijstelling bij een uitbreiding van de deel~
neming alleen kan worden genoten voor zover het deelnemingspercentage
niet toeneemt~ dan zal de eis van het annaal bezit en de daarmede verbon~
den mogelijkheid tot afwaardering in de meeste gevallen geen rol spelen~
aangezien de omzetting van een onvolwaardige vordering in aandelen~
kapitaal veelal alleen zal voorkomen bij een ioooo moeder~dochterver~
houding~

~tTen slotte zij nog vermeld de opvatting van Korpershoek~t Hij is van
mening dat het in ruil verkregen object ~aandelen~ te boek mag worden ge~
steld op de reële waarde van het afgestane object Cvordering~~ Om een~ in
verband met het verlies bij liquidatie van een deelneming enigszins tbe~
smette~ uitdrukking te bezigem de reële waarde van de vordering vormt
bij de omzetting van de vordering in aandelenkapitaal het voor de ver~
krijging van die aandelen opgeofferde bedrag~ Deze conclusie dat geen
winst behoeft te worden genomen op de onvolwaardige vordering~ om~
dat het bij de volstorting van de aandelen gaat om de waarde van het af
gestane object~ heeft in de praktijk de bezwaarlijke kant dat deze redene~
ring voor de moedermaatschappij haar spiegelbeeld niet vindt bij de doch~
termaatschappij~ noch fiscaal~ noch civielrechtelijk~ Weliswaar kan men de
opvatting van Korpershoek juist achten~ omdat de fiscale winstbepaling
van de moedermaatschappij en van de dochtermaatschappij in principe
onafhankelijk van elkaar moet geschieden~ doch van deze principiële schei~
ding wordt bij de verlengstukgedachte Cbijv~ bij de fiscale eenheid~ af
gewekent

Naar mijn oordeel moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid
dat de Hoge Raad de fictietheorie voor de moedermaatschappij zal aanvaar~
den~ niet alleen omdat in het arrest van de HR dtdt as juni Iqbq BNB Iqbql
zoa deze theorie in wezen voor de dochtermaatschappij is aanvaard~ maar
ook omdat door aanvaarding van de fictietheorie én recht wordt gedaan aan
de verlengstukgedachte én dezelfde situatie wordt bereikt als in het geval
waarin de moedermaatschappij bij derden geld leent~ de aandelen in de
dochtermaatschappij volstort~ waarna de dochtermaatschappij haar schuld
aftostt Alsdan behaalt immers de moedermaatschappij daadwerkelijk een
voordeel uit hoofde van haar vordering op de deelneming~

Aanvaarding van de fictietheorie zal naar mijn oordeel tot gevolg hebben
dat op het gebied van de omzetting van onvolwaardige vorderingen in aan~
delenkapitaal geen constructies meer zullen plaatsvinden uitsluitend om het

i Jt Korpershoek~De conversie van een onvolwaardige vordering op een dochtervennootschap
in aandelenkapitaal ~ MBB november iq~zt
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voordeel te bereiken dat de opwaardering van de vorderingen achterwege
mag blijven in geval het vermogen van de dochtermaatschappij door het be~
halen van winst stijgtt

S ~~ Verlies bij liquidatie van een deelneming

atAlgemeen

Zoals in de vorige paragrafen is uiteengezet geldt onder de werking van de
Wet vpb Iqbq de deelnemingsvrijstelling voor alle voor~ en nadelen uit
hoofde van een deelnemingt in artikel li lid s is slechts één uitzondering ge~

maakt~ namelijk voor een eventueel verlies bij liquidatie van een dochter~

maatschappijt Alsdan mag het verschil tussen het voor de verkrijging van de
deelneming opgeofferde bedrag en h~t totaal van de liquidatie~uitkeringen
~hierna te noemen liquidatieverlies~ten laste van het fiscale resultaat van

de moedermaatschappij worden gebracht~ In de MvT wordt op twee plaat~

sen het opnemen van deze uitzondering gemotiveerd~ Eerstl wordt het vol~
gende opgemerkt~

iVoor het geval van liquidatie van het lichaam waarin wordt deelgenomen
is een bijzondere voorziening getroffent Een liquidatieverlies kan bij het
lichaam waarin wordt deelgenomen fiscaal niet meer worden verrekend~
terwijl bij het deelnemende lichaam dit verlies~ als een fiscaal deelnemings~
verlies~ evenmin in aanmerking zou worden genoment In art~IaZ van het

wetsontwerp is daarom de bepaling opgenomen dat bij het deelnemende

lichaam een dergelijk verlies op de deelneming volgens de gewone regels
voor de verliescompensatie verrekenbaar is~ Op deze wijze wordt recht ge~
daan aan de regel dat geleden verliezen zoveel mogelijk bij de heffing van de
belasting worden vergolden~~

Bij de verdere toelichtingj wordt dan vervolgens ten aanzien van deze rege~
ling opgemerkt ~

~Deze voorziening~ welke een uitzondering is op de hierboven genoemde

uitschakeling van verliezen~ komt hierop neer dat het eventuele verlies~ dat

bij liquidatie van de dochtermaatschappij tot uitdrukking komt in het deel~
nemingsbezit van de moedermaatschappij bij de laatstgenoemde maatschap~
pij in aanmerking wordt genomen in het jaar waarin definitief vaststaat hoe
groot dit verlies is~ dat is het jaar waarin de vereffening is voltooid~ Zoals ter

i P~ iq lkt
i Inde Wet ~ artikel t s~
~ MvT p~zo Ikt
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aangewezen plaatse is uiteengezet~ wordt de voorgestelde regeling gemoti~
veerd met het feit dat door de liquidatie van de dochter voorgoed de moge~
lijkheid verloren gaat de verliezen van deze maatschappij nog met winsten
van haarzelf te compenserent In stede van dit onverrekend gebleven verlies
vast te stellen en over te brengen naar de moedermaatschappij~welk regi~
me op grote praktische bezwaren zou stuiten~hebben de ondergetekenden
gemeend aansluiting te moeten zoeken bij het verlies dat zich bij de moeder~
maatschappij manifesteert~f

Hoewel de uitzonderingsbepaling een regeling wil treffen voor het com~
pensabele verlies~ dat bij de dochtermaatschappij bij liquidatie verloren gaat~
is een regeling getroffen voor de moedermaatschappij~ namelijk een ver~
mindering van haar fiscaal resultaat met een~overigens extra comptabel~
te berekenen liquidatieverlies~ Het fiscale nadeel van verliesverdamping
bij de dochtermaatschappij in geval van liquidatie vindt derhalve een tegen~
hanger in een fiscale tegemoetkoming bij de moedermaatschappijt

Merkwaardig hierbij is dat een vergelijking van de hiervoor geciteerde
passages uit de MvT met de wettelijke regeling tot de conclusie voert dat in
de Wet een regeling is getroffen die geen afspiegeling van haar motivering
vormt~ Immers de motivering spreekt alleen over een tegemoetkoming in
verband met het feit dat bij liquidatie van de dochtermaatschappij op dat
moment nog compensabele verliezen verloren gaant Over verliezen~ die
mogelijk tijdens het bestaan van de dochtermaatschappij reeds verdampt
zijn door verloop van de wettelijke compensatietermijn~ spreekt de MvT
niet~i Het merkwaardige is hierin gelegen dat de reeds vóór de liquidatie bij
de dochtermaatschappij verdampte verliezen in principe wel de omvang van
het door de moedermaatschappij in aanmerking te nemen liquidatieverlies
beïnvloeden~ hoewel in de gegeven motivering over deze reeds verdampte
verliezen in het geheel niet wordt gesproken~ Afgezien van het feit dat de
omvang van het liquidatieverlies bij de moedermaatschappij niet gelijk be~
hoeft te zijn aan het totaal van de verdampte verliezen bij de dochtermaat~
schappij~ Ierleven~ derhalve de reeds vóór de liquidatie bij de dochtermaat~
schappij verdampte verliezen in principe in het liquidatieverliesl dat door de
moedermaatschappij in aanmerking mag worden genomen~ Zulks betekent
dat de wettelijke regeling een andere inhoud heeft dan de in de MvT gege~
ven motivering~ Ik acht dit een gunstige omstandigheid omdatdaardoor geen
principieel verschil wordt gemaakt tussen bij de dochtermaatschappij vóór
de liquidatie reeds verdampte verliezen enerzijds en de in het kader van haar
liquidatie verdampende verliezen anderzijds~

lJ tH~ Christiaanse~Deehiemingsvrijstelling~ ptzs i heeft er terecht op gewezen dat er tussen het
verloren gaan van rechten op verliescompensatie tijdens het bestaan van de vennootschap~ dan
wel bij haar liquidatie~ geen principieel verschil bestaat~
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De grondgedachte~ welke geleid heeft tot de regeling van het verlies bij
liquidatie van een deelneming~ is geweest~ dat~ nu de deelnemingsvrijstelling
beoogt de dubbele heffing van vennootschapswinsten te vermijden door
alle voordelen buiten aanmerking te laten~ tevens voorkomen moet worden
dat verliezen van de dochtermaatschappij zowel bij de dochter~ als bij de
moedermaatschappij in aanmerking zouden worden genomen~ Derhalve is
bepaald dat in principe alle nadelen buiten aanmerking moeten blijven~ In
deze gedachtengang worden verliezen beschouwd negatieve winsten te zijnt
Zulks moge voor de toepassing van de artikelen b en volgende Wet inkom~
stenbelasting iqb~ liet geval zijn~ naar mijn oordeel is het niet juist in het ka~
der van de deelnemingsvrijstclling verliezen met negatieve winsten gelijk te
stellent Doordat op het moment dat een dochtermaatschappij verlies lijdt
~afgezien van de invloed van de carry back~ het geenszins zeker is of deze
verliezen bij de dochtermaatschappij ooit met winsten gecompenseerd zul~
len worden~ behoeft er mijns inziens geen bezwaar tegen te bestaan dat de
moedermaatschappij op dat moment het door de dochtermaatschappij gele~
den verlies in de waardering van de deelneming fiscaal tot uitdrukking
brengtt Het verlies van de dochtervennootschap wordt op dat moment
slechts eenmaal verdisconteerd~ namelijk bij de moedermaatschappij~ Tegen
een dergelijke enkelvoudige verliesverdiscontering behoort naar mijn oor~
deel bij een consequente toepassing van de verlengstukgedachte geen be~
zwaar te bestaan~ Wel dient in deze regeling te worden voorzien dat~ indien
de dochtermaatschappij haar geleden verliezen met winsten kan compen~
seren~ het door de moedermaatschappij geboekte deelnemingsverlies op
adequate wijze wordt verminderd~ Naar mijn mening heeft de wetgever~
uit angst dat winstnenling bij de moedermaatschappij~ zodra het de dochter~
maatschappij beter vergaat~op welke wijze dan ook~~ zou worden ver~
meden~ het niet aangedurfd te bepalen dat verliezen uit hoofde van een deel~
neming~ tijdens het aanhouden daarvan~ bij de moedermaatschappij tot uit~
drukking mogen worden gebracht~ De wetgever heeft blijkens het hiervoor
geciteerde gedeelte van de MvT rigoureus~ om iedere vorm van ~oneigenlijk
gebruW te vermijden~ gekozen voor een systeem dat pas een verlies mag
worden genomen op het moment dat de liquidatie van de dochterniaat~
schappij is voltooid~ aangezien eerst op dat moment vaststaat dat de ten tijde
van de liquidatie van de dochtermaatschappij nog compensabele verliezen
voorgoed van het fiscale tapijt zijn verdwenen~ Zoals hiervoor reeds werd
uiteengezet geeft de wettelijke regeling een geheel andere uitkomst dan de in
de MvT gegeven motivering zou doen vermoeden~

De wetgever heeft het te ingewikkeld geoordeeld dat de ten tijde van de
liquidatie van de dochtermaatschappij nog compensabele verliezen zouden
worden overgeheveld naar de moedermaatschappij doch heeft een geheel
aparte~en zoals hiervoor is uiteengezet een ruimere~regeling voorgesteld~
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namelijk de bepaling dat bij liquidatie van een deelneming door de moeder~
maatschappij een liquidatieverlies in aanmerking mag worden genomen ter
grootte van het verschil tussen het voor de verkrijging van de deelneming
opgeofferde bedrag en de ontvangen liquidatie~uitkering~

De keuze van de wetgever heeft er toe geleid dat het verlies bij liquidatie
van een deelneming qua omvang geen verband behoeft te houden met het
verlies~ dat bij de dochtermaatschappij bij liquidatie verdampt~ resp~ reeds
eerder verloren is gegaant Met enkele voorbeelden waarin NV M~ de moe~
dermaatschappij en NV Dt de dochtermaatschappij is~ wil ik een en ander
toelichten~

I~Geval waarin NV M~ een verlies bij liquidatie lijdt ~ terwijl bij liquidatie
van NV Dt geen compensabel verlies verloren gaatt NV Mt koopt NV Dt
en betaalt voor de aandelen ~oo ~Soo intrinsiek ~ zoo goodwilij~ Na aan~
koop van de deelneming wijzigt zich de marktsituatie~ waardoor NV Dt
haar activiteiten moet staken~ NV Dt liquideert en keert haar intrinsieke
waarde uitt Verloren verliescompensatie NV D ~ ~ o~ Verlies NV Mt z zoot

ztGeval waarin NV M~ een verlies lijdt bij liquidatie NV D ~~ terwijl veel
meer verlies bij NV Dt verloren gaat~ NV M~ koopt NV Dt en betaalt
voor de aandelen joo Csoo intrinsiek ~ zoo wegens onderrentabiliteit~~ Na
enkele jaren~ waarin NV Dt winst noch verlies lijdt ~ vergaat het NV D ~
onverwacht zeer slechtt Er wordt Soo verlies geleden~ waarna NV D ~
wordt geliquideerd~ Verloren verliescompensatie NV D ~ z Soot Verlies
NV Mtt joot

StGeval waarin verlies van NV D ~ ten dele dubbel wordt genomen~ NV M~
koopt NV Dt en betaalt voor de aandelen Soo Cintrinsieke waarde~~ NV D ~
lijdt in het jaar erop verlies van zoo~ dat door carry back verrekend kan
worden~ Door de restitutie aan vennootschapsbelasting daalt intrinsieke
waarde tot q~oot Bij liquidatie van NV D ~ lijdt NV M~ een verlies van Ioo~
In totaal wordt aan de fiscus derhalve joo verlies gepresenteerd~

Naar mijn oordeel kan op grond van bovenstaande voorbeelden niet wor~
den gezegd dat de verliezen van de dochtermaatschappij op ruwe enlof
forfaitaire wijze naar de moedermaatschappij worden overgebracht~ er is
mijns inziens een regeling getroffen die principieel het verband met de bij
liquidatie ~verdampende~ en reeds op een eerder tijdstip verdampte com~
pensabele verliezen van de dochtermaatschappij loslaat~

Van Rooyenl heeft gesteld dat de deelnemingsvrijstelling door deze op~
zet een tweeledig karakter heeft verkregen t

~MtJt van Rooyen~De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting~
MBB augustus iqbq~
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e bij lopende winsten en verliezen Cen bij liquidatiewinst~ gaat men uit van de
fiscale zelfstandigheid van de dochter~ doch bij het liquidatieverlies wordt de
concerngedachte toegepast~ dat wil zeggen de dochter wordt als een onder~

deel van de moeder beschouwdtf

Met de opvatting van Van Rooyen kan ik mij echter niet verenigent Naar
mijn oordeel berust de deelnemingsvrijstelling op de gedachte dat de doch~

termaatschappij als een verlengstuk van de moedermaatschappij moet wor~

den beschouwd~ In deze gedachte zou het passen de niet compensabele ver~

liezen van de dochtermaatschappij naar de moedermaatschappij over te he~

velent De keuze van de wetgever om het verlies bij liquidatie van een deel~
neming bij de moedermaatschappij zelfstandig te bepalen~ doorbreekt naar
mijn mening juist de verlengstukgedachtet Naar mijn oordeel is de concern~
gedachte wel terug te vinden in de aan de regeling ten grondslag liggende
gedachte van de wetgever~ doch bij de praktische uitvoering is de concern~

gedachte mijns inziens geheel verdwenen~
Door de wetgever is gesteld dat een overheveling naar de moedermaat~

schappij van het compensabel verlies dat bij de dochtermaatschappij verloren
gaat op grote praktische bezwaren zou stuiten~ l Op deze praktische bezwa~

ren kom ik bij de bespreking van het door Brok voorgestelde systeem in S B
terug~ doch het is naar mijn oordeel de vraag of de huidige wettelijke rege~
ling in de praktijk niet evenzeer slechts met grote moeite te hanteren valt~

b~De cornponenten van het liquidatieverlies

Het verlies bij de liquidatie van een dochtermaatschappij wordt bij de moe~
dertnaatschappij gesteld op het bedrag waarmede het voor de verkrijging
van de deelneming of een daarmede verband houdend bezit aan winstbe~
wijzen dan wel het lidmaatschap opgeofferde bedrag het totaal van de liqui~
datie~uitkeringen overtreft~ Het liquidatieverlies bestaat derhalve uit de vol~

gende componenten~
ithet totaal van de liquidatie~uitkeringen~
a~hct voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag~ terwijl de
omvang van het verlies voorts wordt beïnvloed door
j~de gevoerde dividendpolitiekt

ad ItHet totaal van de liquidatie~uitkeringen

Moeilijkheden bij de vaststelling van het totaal der liquidatie~uitkeringen

zullen zich in het algemeen niet voordoen~

i MvT p~zo rk~~ NMvA ptaq rkt
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ad a~Het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag

Grotere problemen dan bij het vaststellen van het totaal der liquidatie~uit~
keringen moeten worden gevreesd met de vaststelling van het voor de ver~
krijging van de deelneming opgeofferde bedragt Op het moment dat de
deelneming wordt verworven zal het voor de verkrijging van de deelne~
ming opgeofferde bedrag~behoudens toepassing van de laatste volzin van
artikel I S lid Sr~gelijk zijn aan de kostprijst De hoogte van het voor de ver~
krijging van de deelneming opgeofferde bedrag kan evenwel tijdens de be~
zitsduur van de deelneming in belangrijke mate worden beïnvloed door
kapitaalstortingen en door uit hoofde van de deelneming opkomende voor~
delen~

Opmerkelijk is dat het voor de verkrijging van de deelneming opgeoffer~
de bedrag als component voor het liquidatieverlies is genomen en niet de
fiscale boekwaarde van het aandelenbezit op het moment dat het aandelen~
bezit als een deelneming kan worden beschouwd~ In beginsel kunnen zich
hierdoor gevallen voordoen dat een verlies van de dochtervennootschap bij
de moedermaatschappij tweemaal fiscaal in aanmerking wordt genoment
Ik denk hierbij aan een afwaardering op het aandelenbezit vóórdat dit bezit
een deelneming vertegenwoordigtt Op het moment dat het aandelenbezit
een deelneming wordt~ vindt geen verlaging van het opgeofferde bedrag
plaats~ zodat bij een latere liquidatie van de dochtermaatschappij van dit
Chogere~ opgeofferde bedrag moet worden uitgegaan~ Deze situatie kan zich
onder meer voordoen in de volgende gevallen t
Ithet aandelenbezit vertegenwoordigt geen deelneming~ omdat aan de eis

van het annaal bezit niet is voldaan ~
z~het aandelenbezit vertegenwoordigt geen deelneming~ omdat de buiten~

landse vennootschap aldaar niet aan een belasting naar de winst is onder~
worpen~

Uit deze gevallen blijkt dat de deelnemingsvrijstelling aanmerkelijk zou
worden vereenvoudigd indien de naar mijn mening ten onrechte gestelde
eisen als annaal bezitZ en onderworpenheid aan een buitenlandse belasting
naar de winsta zouden vervallen~

Bij de hierna volgende bespreking van de diverse vormen van voordelen
uit hoofde van de deelneming zal het probleem van de invloed op het voor
de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag centraal staant Buiten
bespreking blijven de voordelen uit hoofde van een aandelenbezit~ hetwelk
geen deelneming vertegenwoordigt omdat het aandelenbezit niet aan de in
artikel ij van de Wet gestelde eisen voldoet~

i Hierop kom ik onder letterj~ nader terugt
Z Ve rwezen wordt naar hoofdstuk II Cqt
jV e rwezen wordt naar hoofdstuk III Cq en St
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Zoals ik hierna zal uiteenzetten dient naar mijn oordeel het begrip Iet
voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedragJ niet letterlijk
te worden geïnterpreteerd~ In onderdeel c zal ik bij de kapitaalstortingen
vermelden waarom uit de woorden ~voor de verkrijging van de deelneming~
niet mag worden afgeleid dat het om een zuiver historisch kostprijsbegrip
gaat~ terwijl bij de bespreking van de winstbonus en de kosten in verband
met een deelneming verdedigd zal worden dat aan het woord Lopgeofferdf
een ruime inhoud dient te worden gegeven~

ad j ~ De gevoerde dividendpolitiek

Ten gevolge van het feit dat de wetgever een regeling heeft getroffen voor
een in aanmerking te nemen liquidatieverlies bij de moederniaatschappij~ ont~
staat de situatie dat de door de dochtermaatschappij gevoerde dividendpoli~
tiek invloed uitoefent op de omvang van het liquidatieverlies~ immers hoe
meer dividenden zijn uitgekeerd~ des te kleiner zal de liquidatie~uitkering~ en
des te groter zal het eventuele liquidatieverlies zijn~ In geval de wetgever zou
hebben gekozen voor een stelsel waarbij de compensabele verliezen ten tijde
van de liquidatie van de deelneming Cconform de motivering in de MvT~
ofhet totaal van de verdampte verliezen van de dochtermaatschappij naar de
moedermaatschappij zou mogen worden overgebracht~ zou een ten opzich~
te van de dividendpolitiek neutraal stelsel zijn ingevoerd~ Dat de gevoerde
dividendpolitiek invloed op de omvang van de deelnemingsvrijstelling uit~
oefent is niet nieuw~ Onder het Besluit Vennootschapsbelasting Ig~a leidde
een dividendpolitiek~ waarbij de gehele winst steeds werd uitgekeerd~ er
reeds toe dat~ in geval de dochtermaatschappij verlieslijdend werd~ eerder
een boekverlies op de deelneming kon worden genomen dan in geval de
voorheen behaalde winsten niet door de dochtermaatschappij zouden zijn
uitgekeerd~ De invloed van de dividendpolitiek op een eventueel verlies bij
liquidatie van een deelneming behoeft naar mijn oordeel niet principieel te
worden afgewezen~ Onder het regime van de fiscale eenheid~ een regime
waarin de verlengstukgedachte volledig wordt gehonoreerd~ doet zich de
omstandigheid voor dat verliezen van de dochtermaatschappij direct in aan~
merking worden genomen~ Nu de deelnelningsvrijstelling een beperkte
realisering van de verlengstukgedachte inhoudt~ behoeft er naar mijn oor~
deel geen bezwaar tegen te bestaan dat dividenden in het verleden tot een
navenant hoger liquidatieverlies kunnen leiden~ Het behoeft mijns inziens
dan ook niet als een principieel bezwaar te worden beschouwd dat artikel I S
lid S een aanmoediging inhoudt in deelnemingsverhoudingen steeds een zo
hoog mogelijk dividend aan de moedermaatschappij uit te kerent Alleen
door deze zo hoog mogelijke uitkeringen kan worden bereikt dat fiscale ver~
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VERLIES BIJ LIQUIDATIE DEELNEMING

liezen van de dochtermaatschappij~ geleden in de laatste jaren van haar be~
staan~ door toepassing van artikel ij lid S Wet vennootschapsbelasting Igbg ~
bij de moedermaatschappij tot uitdrukking kunnen worden gebracht~

Uiteraard zijn er bezwaren aan te voeren tegen een wettelijk stelsel dat
alleen dan een optimaal effect teweegbrengt~ indien de dochtervennoot~
schap steeds haar gehele winst na vennootschapsbelasting zou moeten uit~
keren~ Ik moge de volgende facetten noemen i
i~de strijdigheid van belangen indien de aandelen van de dochtervennoot~

schap met uitsluitend door andere Nederlandse vennootschappen worden
gehouden CIB bij aandeelhouders~natuurlijke personen~ dividendbelasting
ten laste van buitenlandse aandeelhouders~rechtspersonen~~ Dit bezwaar
kan in de praktijk worden opgevangen door met verschillende series aan~
delen te werken~

atde uitholling van de dochtervennootschap indien de gehele winst in con~
tanten wordt uitgekeerdt Dit bezwaar is te voorkomen door winstuitke~
ring in de vorm van bonusaandelen~ waarbij de moedervennootschap het
opgeofferd bedrag met de nominale waarde van de bonus mag verhogent l
Door deze kapitaalverhogingen kunnen evenwel nu of in de toekomst
mogelijk weer andere tkritische grenzen worden overschreden Cverplichte
benoeming registeraccountant~ publikatievoorschriften~ ondernemings~
raden~~

ct Kapi taalstortingen

Het bedrag dat aan kapitaal wordt gestort bij de oprichting van een dochter~
vemiootschap behoort bij de moedermaatschappij ongetwijfeld tot het voor
de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag~ Indien na de ver~
werving van de deelneming het aandelenkapitaal van de dochtermaatschap~
pij wordt verhoogd~ rijst de vraag ofhet opgeofferde bedrag bij de moeder~
maatschappij met het bedrag~ dat op de nieuw geëmitteerde aandelen wordt
gestort~ mag worden verhoogd~ Het antwoord op de onderhavige vraag is
afhankelijk van het feit of het begrip opgeofferd bedrag al dan niet als een
zuiver historisch gegeven moet worden gezien~

Het meest vergaande standpunt~ namelijk dat het opgeofferde bedrag een
historisch begrip is~ wordt ingenomen door Verhoeven~Z Hij is van mening
dat~ wanneer na de verkrijging van de deelneming door een kapitaalsuit~
breiding in de verdere expansie~financiering van de dochtermaatschappij
wordt voorzien~ deze additionele financiering bij de berekening van het li~

i Verwezen wordt naar onderdeel E van dit hoofdstukt
ZHtB~A~ Verhoeven~De deelnemingsvrijste ll ing in de Wet op de vennootschapsbelasting igbg ~
W qgbbt
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quidatieverlies op de deelneming buiten aanmerking blijftt Verhoeven voert
voor zijn standpunt drie argumenten aan~
ItIn de eerste plaats doet hij een beroep op de NMvAt waarin het volgende

is opgemerkt~

~De vraag van deze leden of bonusaandelen tot het opgeofferde bedrag in
de zin van art~IaZ~ vijfde lid~ behoren~ is de ondergetekenden niet geheel
duidelijk~ Zo deze vraag ziet op de situatie~ dat de dochtermaatschappij~ na
de verkrijging van de deelneming door de moedermaatschappij~ bonus~
aandelen uitgeeft~ wijzen de ondergetekenden er op~ dat deze uitgifte het
opgeofferde bedrag onberoerd zal latent Bij uitkering door de dochter van
dividend met een terugstorting door de moeder van dit dividend als kapi~
taal~ is dat eveneens het geval~ l

z~In artikel jo lid i van de Wet vennootschapsbclasting is bepaald dat het
opgeofferde bedrag niet hoger wordt gesteld dan de boekwaarde aan het
einde van het laatste jaar waarover de winst volgens het Besluit Vennoot~
schapsbelasting ig~z is bepaald~ Dit zou betekenen dat~ bij een onder het
Besluit verkregen deelneming~ een additionele financiering onder de Wet
het opgeofferde bedrag niet kan beïnvloeden~

jtEen soortgelijke conclusie zou kunnen worden getrokken uit de slotzin
van artikel I S lid s van de Wet luidende i

Ingeval de deelneming ~ t t is verkregen van een lichaam of persoon waar~
toe de belastingplichtige of een derde in een verhouding staat~ als is om~
schreven in art~H~ tweede lid~ letters b of c~ wordt het voor de verkrijging
opgeofferde bedrag niet hoger gesteld dan het bedrag hetwelk dat lichaam
of die persoon voor de verkrijging heeft opgeofferE

Met Verhoeven ben ik weliswaar van mening dat een grammaticale inter~
pretatie tot zijn uitleg van het bepaalde in artikel ij lid S laatste volzin en
artikel jo lid l kan voeren~ doch naar mijn oordeel is in beide wetsbepalin~
gen sprake van een zeer onzuivere formulering van de bedoeling van de
wetgever Aan beide bepalingen liggen geheel andere gedachten ten grond~
slagt Ik kom hierop in deze paragraaf nog terugt Als bezwaar tegen de op~
vatting van Verhoeven kan worden genoemd dat zijn interpretatie tot con~
sequenties zou leiden~ die naar mijn mening niet in overeenstemming kun~
nen zijn met de bedoeling van de wetgever~ Met een voorbeeld moge ik dit
verduidelijken~ NV M~ ontwikkelt een nieuwe activiteit in een daartoe spe~
ciaal opgerichte dochtermaatschappij NV Dt NV Dt wordt opgericht met
een aandelenkapitaal van f Io~ooo~ NV Dt expandeert in grote mate waar~

i P~zq rk~
ZIndeWet~artikel igt
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door de behoefte ontstaat het aandelenkapitaal geleidelijk te verhogen tot
f Sootooo~ Naar mijn oordeel bedraagt het opgeofferde bedrag bij NV Mt
alsdan f Sootooo~ evenals het geval zou zijn indien NV M~ het aandelenkapi~
taal van het begin af aan op f Sootooo zou hebben gesteldt Dit voorbeeld
leidt tot de conclusie dat de opvatting van Verhoeven mijns inziens in strijd
is met de systematiek van artikel ij van de Wet~ In lid l wordt gesproken
over een deelneming~ terwijl in lid b een definitie wordt gegeven van wat
een deelneming ist Deze definitie komt er op neer dat er sprake is van een
deelneming in geval de moedermaatschappij zoveel aandelen bezit dat zij
meer dan Soo van het gestorte kapitaal heeft~ Dit betekent dat met lid S ~
sprekend van een voor de verkrijging van de deelneming opgeofferd be~
drag~ bedoeld is te spreken van een voor de verkrijging van aandelen~ welke
tot een deelneming leiden op grond van het bepaalde in lid ó ~ opgeofferd
bedragt Hierbij heeft men uiteraard alle aandelen op het oog~ ongeacht de
vraag of deze nadat het aandelenbezit tot een deelneming is uitgegroeid~ al
dan niet uit een emissie door de moedermaatschappij zijn verworven~

Resumerend zou ik willen stellen dat het begrip voor de verkrijging van
de deelneming opgeofferde bedrag geen historisch begrip ist Naar mijn me~
ning kan het opgeofferde bedrag met latere kapitaalstortingen worden ver~
hoogd~ Daarbij rijst de vraag of iedere vorm van kapitaalstorting het opge~
offerde bedrag verhoogtt Naar mijn oordeel kunnen complicaties ontstaan
in de volgende gevallent
I~Verliesfinancieringtl GieleZ heeft verdedigd dat onderscheid moet worden

gemaakt tussen de kosten van verkrijging van de deelneming en kosten
tot behoud van dat belang~ Naar zijn oordeel kan verliesfinanciering een
zodanig karakter hebben~ dat alsdan moet worden gesproken van kosten
tot behoud van het belang~ waardoor het opgeofferde bedrag niet kan wor~
den verhoogdt Hoewel ik niet geheel afwijzend sta tegenover een dergelijk
onderscheid ben ik bevreesd dat dit onderscheid mogelijk tot onaanvaard~
bare consequenties zal leident Indien het de dochtermaatschappij weer goed
gaat ten gevolge van de financiering door de moedermaatschappij~ doch
de dochtermaatschappij naar verloop van jaren door andere oorzaken
failleert~ valt niet in te zien dat de kapitaalverstrekkingen van de moeder~
maatschappij het opgeofferd bedrag niet zouden kunnen verhogen~ Bo~
vendien dient men bij het door Giele voorgestane onderscheid te beden~
ken dat indien het de dochtermaatschappij slecht blijft vergaan~ waarna zij
wordt geliquideerd~ de door de dochtervennootschap geleden verliezen
fiscaal aldaar niet in aanmerking zijn genomen bij de verliescompensatie~

iEen uiteenzetting van het begrip verliesfinanciering komt voor in SIS onderdeel c~ van dit
hoofdstukt
ZJ~FtM~ Giele~De deelnemingsvrijstelling in het ontwerp Vennootschapsbelasting rqbo~ W
~S~gt
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zodat uit dien hoofde geen bezwaren behoeven te bestaan tegen een ver~
hoging van het opgeofferde bedrag met de kosten van een overigens mis~
lukte poging tot behoud van een deelneming~

ztlnformele kapitaalinbreng~ Naar mijn oordeel dient geen onderscheid te

worden gemaakt tussen formele en informele kapitaalverstrekkingen~ Bei~

de vormen van kapitaalverstrekking dienen op gelijke wijze het opge~
offerde bedrag te béinvloedent

S~Volstorting van aandelen met onvolwaardige vorderingenl~ storting in

natura~ Indien de opvatting van KorpershoekZ juist is dat de in ruil ver~

kregen aandelen te boek moeten worden gesteld op de reële waarde van de

afgestane onvolwaardige vordering~ zal zulks naar mijn mening er toe
kunnen leiden dat het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde
bedrag met de reële waarde van de afgestane onvolwaardige vordering

wordt verhoogdt Alsdan zal men aan een dergelijke storting dezelfde con~

sequenties verbinden~ welke verbonden zijn aan een kapitaalstorting in
natura~ dan zal het opgeofferde bedrag met de bedrijfswaarde van de af

gestane activa mogen worden verhoogd~ Consequente toepassing van de

fictietheorie zal naar mijn oordeel leiden tot een verhoging van het opge~

offerd bedrag met de nominale waarde van de onvolwaardige vorderingt

d~ Terugbetaling van kapitaal ~ inkoop van eigen aandelen~ afstempeling

Bij terugbetaling van kapitaal of inkoop van eigen aandelen door de doch~

termaatschappij zal in het algemeen het opgeofferde bedrag bij de moeder~
maatschappij dienovereenkomstig dienen te worden verminderdt Evenwel
kunnen zich complicaties voordoen indien de moedermaatschappij de deel~

neming beneden de nominale waarde heeft verworvent Daarbij doet zich

de situatie voor dat terugbetaling van kapitaal andere gevolgen voor het op~

geofferde bedrag heeft dan bij inkoop van eigen aandelen het geval ist Ik

moge zulks met het volgende voorbeeld toelichten~ Stel NV Mt verwerft

alle aandelen Cio van nomt f Itooo~ tegen een koers van booot Het opge~

offerde bedrag bedraagt voor NV Mt derhalve f btooo~ Na i jaar zijn de aan~

delen NV D ~~ ten gevolge van door NV Dt behaalde winsten~ Ioooo waard~

Indien NV Dt dan Sooo van haar kapitaal terugbetaalt~ rijst de vraag op
welke wijze het opgeofferde bedrag bij NV M~ door deze f Stooo wordt
beïnvloedt Naar mijn mening bestaan er S mogelijkheden~
a~ het opgeofferde bedrag daalt tot f I~ooo ~ geen voordeel uit hoofde van de

deelneming~

IEen uiteenzetting van dit probleem komt voor in Cb onderdeel dt van dit hoofdstuk~

ZJt Korpershoek~De conversie van een onvolwaardige vordering op een dochtervennootschap
in aandelenkapitaal~ MBB november iq~z~
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b~het opgeofferde bedrag daalt met Sooo tot fj~ooo~ voordeel uit hoofde
van de deelneming fatooo ~

c~ het opgeofferde bedrag daalt tot f S~ooo ~ voordeel uit hoofde van de deel~
neming f~~ooo~

Naar mijn oordeel zal hier mogelijkheid a moeten worden gekozen~ aan~
gezien de terugbetaling van kapitaal op alle aandelen betrekking heeft~
Daarbij doet zich de vreemde situatie voor dat in geval NV D ~ de helft van
haar aandelen zou hebben ingekocht bij NV M~ hetzelfde gevolg zou zijn
ingetreden als bij verkoop van Sooo van de deelneming tegen Ioooo aan een
derde~ te weten daling van het opgeofferde bedrag tot fjtooo met een rea~
lisatie van een voordeel uit hoofde van de deelneming ad f atooo Cmogelijk~
heid b~ ~

Complicaties ten aanzien van het opgeofferde bedrag kunnen zich voorts
voordoen indien een dochtermaatschappij~ na afstempeling van de door haar
geleden verliezen op het aandelenkapitaal~ winsten behaalt en daarna wordt
geliquideerd~ Dit probleem wil ik eveneens met een voorbeeld verduide~
lijkent Stel NV Mt richt op NV D ~ met een aandelenkapitaal van loot Op~
geofferd bedrag loot NV D ~ lijdt in de eerste b jaren van haar bestaan een
verlies van bot Na b jaar wordt het verlies op het aandelenkapitaal afge~
stempeld~ Deze afstempeling heeft geen fiscale gevolgeni bij NV Mt blijft
het opgeofferde bedrag Ioo en NV D ~ houdt recht op een verliescompen~
satie van óo~ In de volgende ójaar behaalt NV Dt een winst van loot Te be~
talen vennootschapsbelasting Soo~o van Czoo ~ bo~ ~~o~ zodat NV Dt na die
b jaar een intrinsieke waarde heeft van ~o ~ zoo ~~o ~ I~o~ NV Dt legt
haar bedrijf stil en keert Ijo dividend uit~ Na a jaar wordt NV Dt geliquit
deerd~ Uitkering ~oa Indien een gedeelte van de uitkering van Ijo niet als
terugbetaling van opgeofferd bedrag bij NV M~ wordt aangemerkt~ zal
NV M~ een liquidatieverlies lijden van ioo ~~o ~ bo~ Het verlies van bo
wordt alsdan tweemaal verrekend~

De stelling dat NV M~ een terugbetaling van opgeofferd bedrag ont~
vangt~ lijkt aanvechtbaar~ aangezien NV Mt een liquidatieverlies van de~
zelfde omvang zou hebben geleden indien NV D ~ telkenjare haar winst na
belasting als dividend zou hebben uitgekeerd~

e~Divideud~ meegekocht dividend

In artikel io lid i van het Besluit Vennootschapsbelasting rqq~z was bepaald
dat de dividenden uit hoofde van een deelneming in het algemeen voor de
heffing van de vennootschapsbelasting buiten beschouwing konden blijven
voor zover die dividenden niet in mindering op de boekwaarde van het aan~
delenbezit moesten worden gebracht~ De tirade omtrent het in mindering
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DIVIDEND ~ MEEGEKOCHT DIVIDEND

brengen van dividenden op de boekwaarde van het aandelenbezit komt in

artikel is Wet vennootschapsbelasting Iqbg uiteraard niet meer voor nu
alle voordelen uit hoofdc van de deelneming bij de fiscale winstbepaling
van de moedermaatschappij buiten aanmerking blijven~

Door het bepaalde in artikel ij lid s van de Wet is evenwel het probleem

actueel gebleven of en in hoeverre bij een dividenduitkering sprake is van

de uitkering van een meegekocht dividendt Naar mijn oordeel dient~ voor

zover er sprake is van de uitkering van een meegekocht dividend~ het voor
de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag dienovereenkomstig
te worden verminderdt Dit blijkt uit de volgende passage uit de MvTI ~

tDe ondergetekenden stellen voorop dat goed koopmansgebruik in velerlei
situaties eist dat een afboeking op de boekwaarde van de deelneming plaats~
vindt~ In zodanige situaties zou het niet juist zijn bij de berekening van het

bij de liquidatie in aanmerking te nemen verlies uit te gaan van de oorspron~

kelijke kostprijs van de deelnemingt Dit zal zich otat voordoen bij meege~
kochte reserves die vóór de liquidatie zijn uitgedeelE

Voorts blijkt uit deze passage dat het voor de verkrijging van de deelne~

ming opgeofferde bedrag noch aan de kostprijs noch aan de boekwaarde

van de deelneming gelijk behoeft te zijn~ Het feit dat bij uitkering van mee~
gekochte reserves het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde
bedrag moet worden verminderd~ betekent dat de op het Besluit Vennoot~

schapsbelasting betrekking hebbende jurisprudentie voor het onderhavige

probleem haar belang heeft behouden~ De vraag of sprake was van een uit~
kering van al dan niet meegekochte dividenden is onder de werking van het
Besluit Vennootschapsbelasting Iq~z een aantal malen aan het oordeel van

de rechter onderworpen~ In de uitspraak van het Gerechtshof te ~s~Graven~
hage dtd ~ a~ maart IqSS BNB IqSqlIS~ werd door het Hof beslist dat alleen

van de uitkering van meegekochte dividenden kan worden gesproken in~

dien een uitdeling plaatsvindt van waardebestanddelen~ die bij de verwer~
ving van de deelneming in de verwervingsprijs waren verdisconteerdt De
opvatting van het Haagse Gerechtshof is bevestigd in het arrest van de

Hoge Raad dtdt z~ april Iqbo BNB Iqbolzzi waarin onder meer werd over~

wogen ~

tdat echter~ indien de uitdeling geschiedt uit winst~ welke bij het verkrijgen
van de deelneming door de moedermaatschappij bij de dochtermaatschappij
reeds aanwezig was~ en die winst dus niet~bij wege van verhoging van de

boekwaarde van het aandelenbezit~tot heffing van vennootschapsbelasting

i P~zq rk~
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bij de moedermaatschappij aanleiding heeft kunnen geven~ toepassing van
de vrijstelling van art~io naast vermindering van de op kostprijs gestelde
boekwaarde met het beloop van de uitkering voor de moedermaatschappij
een in het systeem van het Besluit niet gerechtvaardigd voordeel zoude be~
tekenen~f

De vraag of deze afboekingseis alleen ziet op zichtbare reserves dan wel
tevens op stille reserves~ welke bij de verwerving van de deelneming de
kostprijs hebben beïnvloed~ is aan de orde gekomen in het arrest van de
Hoge Raad dtdt as januari Iqbi BNB Iqblf Ioi~ In het berechte geval wer~
den de stille reserves in de dochtermaatschappij~ een jaar nadat de moeder~
maatschappij de deelneming had verworven~ gerealiseerd en als dividend
aan de moedermaatschappij uitgekeerd~ De Hoge Raad besliste dat ook in
dit geval sprake was van de uitkering van een meegekocht dividend en over~
woog ~

Mat het in zodanig geval in strijd met goed koopmansgebruik moet worden
geacht de boekwaarde van de aandelen bij de moedervennootschap op het
bedrag van den kostprijs aan te houden~ immers goed koopmansgebruik ge~
biedt de boekwaarde van de aandelen in overeenstemming te brengen met
de kennelijk duurzaam gedaalde reële waarde en mitsdien de Inspecteur dit
krachtens het voor de winstbepaling van naamloze vennootschappen toe~
passelijke voorschrift van artt~ lid I ~ van het Besluit op de Inkomstenbe~
lasting iq~I mag verlangen~ dat alsdan ten aanzien van de dividenduitkering
de vrijstelling van art~io van het Besluit Vennootschapsbelasting Iqta lui~
dens de daarbij gemaakte uitzondering niet van toepassing istf

Dat het systeem van de afboeking van meegekochte dividenden onder het
Besluit Vennootschapsbelasting iqq~a tot interessante berekeningen kan lei~
den~ blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam d ~ dt ~ juni
Iq~I BNB Iq~ijp~

Ten slotte zij nog vermeld het arrest van de Hoge Raad dtd ~ Io oktober
Iq~ j no~I~~iq~stl In het berechte geval ging het om de vraag ofsprake was
van een uitkering van meegekochte dividendent De belastingplichtige stelde
dat in casu bij de verwerving van de deelneming niet was betaald voor good~
will van de dochtermaatschappij doch dat een extra bedrag was betaald in
verband met de plaats welke de deelneming binnen het concern zou inne~
ment Dit standpunt werd door het Hof erkend~ waardoor een gedeelte van
de latere dividenduitkering niet als meegekocht dividend was te beschou~
wen~ Indien het arrest onder de Wet vennootschapsbelasting was gewezen~

i VN d ~ dt io november iqzg~ ptHqi ~
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zou naar mijn oordeel beslist zijn dat het dividend geheel in mindering op

het opgeofferd bedrag zou moeten worden gebracht~ Hield de jurispruden~

tie ten aanzien van het begrip ~meegekocht dividendf zich bezig met de

vraag wat er in de dochtermaatschappij aanwezig is bij de verwerving van

de deelneming~ de jurisprudentie onder de Wet zal zich naar mijn oordeel

bezig moeten houden met de vraag wat voor de deelneming is opgeofferd~

waarbij niet van belang is de vraag of de excedent prijs betaald is voor iets

dat van de dochtermaatschappij dan wel van de moedermaatschappij ist

Overigens blijft vorengenoemde jurisprudentie ten aanzien van het begrip

meegekocht dividend van overeenkomstige toepassing met betrekking tot

de vraag welke dividenden ofgedeelten daarvan leiden tot een verlaging van

het opgeofferde bedrag bij de moedermaatschappijt Dit heeft tot gevolg dat

men zich bij elk dividend op een van derden verworven deelneming zal

moeten afvragen of en in hoeverre sprake is van een uitkering van een bij de

verwerving van de deelneming meegekocht dividend~ Dit meegekocht di~

vidend kan betrekking hebben op in de verworven deelneming aanwezig

vermogen boven het geplaatste nominale aandelenkapitaal~ op fiscale re~

serves~ op stille reserves~ In dit verband wil ik nog wijzen op de vraag die

Gielel heeft opgeworpen voor het geval een deelneming wordt gekocht

waarbij in de koers een vergoeding voor de goodwill in de onderneming

wordt betaaldt Hij vraagt zich af of de dividenden~ die over een aantal jaren

na de verwerving van de aandelen worden uitgekeerd~ geheel of ten dele als

reeds betaald in de kostprijs moeten worden beschouwdt Naar mijn oordeel

dient deze vraag in principe bevestigend te worden beantwoord~ De prak~

tische uitwerking kan uiteraard gecompliceerd zijn~ omdat men zich telken~

jare per geval zal moeten afvragen of de verwachtingen~ die tot goodwill~

betaling in de koopprijs hebben geleid~ reeds in de winst van de dochter~

maatschappij zijn gerealiseerd en in de dividenddeclaratie zijn opgenomen~

Met name het hier aan de orde zijnde probleem van de invloed van latere

dividenduitkeringen op het opgeofferde bedrag heeft bij mij de vraag doen

rijzen ofhet door de wetgever gekozen systeem voor de berekening van het

verlies bij liquidatie van een deelneming wel zo veel eenvoudiger is dan het

alternatieve systeem van overheveling van de niet meer compensabele ver~

liezen van de dochtervennootschap naar de moedermaatschappijt Het door

de wetgever gekozen systeem zal naar mijn oordeel vooral tot eindeloze

discussies aanleiding geven indien tussen het moment van de verkrijging

van de deelneming en haar liquidatie vele jaren zijn verlopen~ waarin divi~

denden en andere voordelen uit hoofde van een deelneming en kapitaal~

stortingen elkaar hebben afgewisseld~

IJtF~M~ Giele~Verliezen met een deelneming ~ MBB september igbH
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f wilurboilus

Vooraf wil ik opmerken dat het naar mijn oordeel te ver zou voeren in dit
kader uitvoerig in te gaan op het karakter van de winstbonust Ik moge voor
een uitvoerige behandeling daarvan verwijzen naar het in Iq~I uitgebrachte
rapport~ van de Adviescommissie voor een aantal fiscale vraagstukken
CCommissie~Hofstra~ en de daarop gevolgde bespreking van dit rapport in
de literatuur~Z Ik wil mij in dit verband beperken tot de bespreking van de
relatie tussen de winstbonus en de deelnemingsvrijstelling~ waarbij een korte
uiteenzetting over deze bonus in de inkomstenbelasting onvermijdelijk ist

Een van de grondslagen van het fiscale regime in Nederland is dat de
winst van een naamloze vennootschap~ behaald tussen het moment van haar
oprichting en haar liquidatie bij de aandeelhouders moet worden belast als
inkoment Indien een naamloze vennootschap haar reserves in kapitaal oni~
zet~ zal een dergelijke transactie tot belastingheffing aanleiding moeten ge~
ven~ hetzij op het moment van de uitreiking van het gratis aandeel~een gra~
tis bijschrijving hieronder begrepen~ hetzij op het moment dat terugbe~
taling op zulk een gratis aandeel geschiedtt Voor de inkomstenbelasting is
uitdrukkelijk gekozen voor het moment van de uitreiking van een gratis
aandeel~ uitgaande van de gedachte dat eerst dividend in contanten wordt
uitgekeerd~ gevolgd door uitgifte van een nieuw aandeel~ met dit contante
dividend vol te storten Cartikel zq lid l Wet IB Iqb~ en voorheen reeds in
artikel Si lid l Besluit IB Ig~I~t In het arrest van ijuni IqSS ~ BNB IqSS I agI
besliste de Hoge Raad dat artikel sa Besluit IB niet bij de winstberekening
voor de vennootschapsbelasting toepasselijk is~

De vraag kan worden gesteld ofde bonus in feite wel een als dividend aan
te merken winstuitdeling is voor de uitdelende en voor de ontvangende
NVt Voor de uitdelende NV moet de winstbonus naar mijn mening als
winstuitdeling worden beschouwd~ Tuk~ doet voor deze stelling een beroep
op artikel I~ Invoeringsbesluit Vennootschapsbelasting Iq~z luidende als
volgt ~

~Voor de toepassing van art~Ig van het Besluit blijven uitdeelingen in de
vorm van omzetting van reserves in gestort aandeelenkapitaal buiten be~
schouwing ~ t ~~

lRapport ~Heffing van inkomstenbelasting van bonusaandelen en stockdividenden~~ door de
Staatssecretaris van Financiën op z juni rg~i aan de Tweede Kamer der Staten~Generaal gezon~
dent
z Verwezen wordtonder meer naar MtJ ~H ~ Smeets~HefFmg van inkomstenbelasting van bonus~
aandelen en stockdividenden~ W Sobq en JtSt Rijkels~De commissie~Hofstra over de belasting~
heffing van bonusaandelen en stockdividenden~ MAB oktober ig~z ~
a AtFt Tuk~Winstuitdelingen en winstuitkeringen van lichamen~ W qqgo~
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Voor de stelling dat een winstbonus voor de uitdelende NV een winstuit~

deling vormt~ kan ook grond worden gevonden in artikel Io letter a van de

Wet waar bepaald is dat met onttrekkingen worden gelijkgesteld ~de niet

onder arttq vallende onmiddellijke ofmiddellijke uitdelingen van winst~ on~

der welke naam ofin welke vorm ook gedaan~l

Hieruit blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is dat bonussen als

winstuitdeling moeten worden beschouwd~ welke winstuitdelingen geen

invloed op de winst mogen hebben~
Nu de bonus als winstuitdeling voor de uitdelende NV moet worden aan~

gemerkt~ is hij dan ook een dividend voor de ontvangende NV z In de Re~

solutie van Ia april Iq~q~ B~Iqqo was~ in navolging van het regime van de

Dividend~ en Tantièmebelasting~ bepaald dat bonusaandelen tot hun no~

minale waarde als dividenden konden worden aangemerkt~ In verband met

de onzekere situatie die was ontstaan door het hiervoor genoemde arrest

BNB IqSSIzql~waarover later meer~werd bij Resolutie van b augustus

Iqsb BNB IqSblzSS goedgekeurd dat winstbonussen ten hoogste tot het

nominale bedrag als dividenden aangemerkt mochten blijvent De in de re~

solutie neergelegde gedachte is in feite een laten voortbestaan van de fictie

dat de winstbonus kan worden beschouwd als een uitkering in contanten~

onmiddellijk gevolgd door volstorting van geëmitteerde aandelen met dit

contante dividend~
Over de positie van de winstbonus ten opzichte van de deelnemingsvrij~

stelling onder de Wet vennootschapsbelasting Iqbq komt in de MvAI de

volgende passage voor~

iDe vraag of bonusaandelen onder de deelnemingsvrijstelling zullen vallen~

kan bevestigend worden beantwoord~ Na de uitbreiding van de vrijstelling

van dividend tot alle voordelen uit hoofde van de deelneming zullen zij~

voor zover zij bij de winstbepaling in het kader van de door de belang~

hebbende gevolgde bestendige gedragslijn als voordeel tot uitdrukking ko~

men~als deelnemingsvoordelen zijn vrijgesteld~ De Resolutie van b augus~

tus Iqsb BNB IqSblZSS~ waarin bij wege van goedkeuring~ derhalve als

gunst~ winstbonussen ~ten hoogste~ voor het nominale bedrag als dividen~

den in de zin van arttlo van het Besluit Iq~z worden aangemerkt~ zal dan

ook onder de nieuwe regeling haar belang verliezen~~

Nu de in de sfeer van de inkomstenbelasting nog voortlevende fictietheorie

inzake winstbonussen geacht kan worden niet zonder meer te gelden voor

de heffing van de vennootschapsbelasting~ rijst de vraag wat de invloed is

t Ptzb Ikt
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van een winstbonus~ uitgekeerd door een dochtermaatschappij~ op het door
de moedermaatschappij voor de verkrijging van de deelneming opge~
offerde bedrag~ In de literatuur zijn de meningen verdeeld~

Van Rooyent verdedigt dat het voor de verkrijging van de deelneming
opgeofferde bedrag met name mede wordt verhoogd ~met door de dochter
toegekende bonusaandelen waarvan de nominale waarde als het ware door
de moeder is teruggestorCt De fictietheorie ligt hieraan derhalve ten grond~
slag~ Daarentegen is Verhoevenz van mening dat de uitgifte van bonusaan~
delen door de dochtermaatschappij het opgeofferd bedrag onberoerd laat~a
Hij doet hiervoor een beroep op de NMvAd waarin het volgende is opge~
merkt ~

~De vraag van deze leden of bonusaandelen tot het opgeofferde bedrag in de
zin van art~IaS~ vijfde lid~ behoren~ is de ondergetekenden niet geheel dui~
delijkt Zo deze vraag ziet op de situatie ~ dat de dochtermaatschappij~ na de
verkrijging van de deelneming door de moedermaatschappij~ bonusaan~
delen uitgeeft~ wijzen de ondergetekenden er op~ dat deze uitgifte het op~
geofferde bedrag onberoerd zal laten~ ~

In het arrest van de Hoge Raad d~d~ I juni igss BNB IgSS lzgI heeft ons
hoogste rechtscollege een beslissing gegeven over de vraag of een gratis bij~
schrijving op niet volgestorte aandelen~materieel met een winstbonus ge~
lijk te stellen~de verplichting met zich brengt de deelneming hoger te
waarderent Deze vraag werd door de Hoge Raad ontkennend beantwoord
met de navolgende overweging i

Mat een bijschrijving op alle aandelen gelijkelijk door de uitgevende instel~
ling ten laste van winst of reserve~ aangezien zij geschiedt zonder storting
door de aandeelhouders en ook generlei ander offer van hen vergt~ geen ver~
hoging van de aanschaffmgskosten voor hen inhoude~ dat wel de wetgever
door wetsduiding het bijgeschreven bedrag met een uitkering van winst
gelijk kan stellen~hetgeen hij echter te dezen niet heeft gedaan~en alsdan
tot beter begrip van deze gelijkstelling kan dienen de voorstelling~ dat de
bijschrijving als het ware is een uitkering van het bijgeschreven bedrag aan
den aandeelhouder en een storting van dit bedrag door den aandeelhouder

lMtJt van Rooyen~De deelnemingsvrijste lling in de Nederlan dse vennootschapsbelasting~ MBB
augustus iqbqt
zHtB~At Verhoeven~De deelnemingsvrijste lling in de Wet op de vennootschapsbelasting iqbg~
W qqbbt
~Het hiermede ten nauwste samenhan gende probleem van effectieve dividendbetaling gevolgd
door emissie kwam reeds in onderdeel c~ aan de ordet
~Ptzq rk~
s In de Wet i artikel ij tt
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op zijn aandeel~ doch dat deze voorstelling er niet aan afdoet~ dat in werke~
lijkheid uitkering noch storting plaatsvindt~ dat alzo in geval van bijschrij~
ving een verplichting tot hogere waardering op grond~ dat bijschrijving de
aanschaffmgskosten zou verhogen~ niet kan worden aanvaarE

Naar mijn mening kan noch uit voormeld citaat uit de MvA~ noch uit voor~
meld arrest van de Hoge Raad worden geconcludeerd dat de winstbonus
het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag onberoerd
laatt In de MvA wordt uitdrukkelijk gesproken over een winstbonus ~na de
verkrijging van de deelneming~ door de moedermaatschappij~ Uiteraard zal
een dergelijke winstbonus per saldo het opgeofferde bedrag onberoerd laten
voor zover de bonus wordt verkregen uit de door de moedermaatschappij
meegekochte reserves~ Het arrest van de Hoge Raad stelt alleen dat geen
verplichting tot opwaardering van de deelneming bestaat~ in geval een bo~
nus wordt verkregent De Hoge Raad heeft in het midden gelaten de vraag
of een activering van een winstbonus bij de moedermaatschappij is toege~
staant

Toepassing van de fictieleer op de winstbonus heeft het gevolg dat het
voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag met de nomi~
nale waarde van de winstbonus mag worden verhoogd~ tenzij het fictieve
dividend van de winstbonus het karakter van een meegekocht dividend
draagtt Weliswaar kan men stellen dat de fictietheorie niet behoort te wor~
den toegepast~ aangezien de moedermaatschappij per saldo niets opoffert bij
de verkrijging van de winstbonus~ toch dient men mijns inziens zeer voor~
zichtig te zijn met de verwerping van de fictietheorie~ gezien de redelijke
uitkomsten~ die toepassing van deze theorie met zich brengt~ Meegekochte
dividenden buiten beschouwing latend ben ik van mening dat het voor de
vcrkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag met het nominale be~
drag van de winstbonus dient te worden verhoogdt Ik wil hiervoor de vol~
gende argumenten aanvoeren i
i~Indien de winstbonus niet tot een verhoging van het opgeofferde bedrag

zou leiden~ zal een niet te aanvaarden verschil in fiscale behandeling ont~
staan tussen het geval waarin de dochtermaatschappij stel f Soo~ooo nomi~
naal bonusaandelen uitgeeft enerzijds en het geval waarin door de moe~
dervennootschap tijdens het aanhouden van de deelneming in de loop der
jaren f Soo~ooo dividend wordt ontvangen en f Soo~ooo kapitaal wordt ge~
stort anderzijds~ Zonder toepassing van de fictieleer zou in het tweede
geval het opgeofferd bedrag f Soo~ooo hoger zijn dan in het eerste geval~

atIn onderdeel b van dit hoofdstuk heb ik uiteengezet dat de dividendpoli~
riek invloed uitoefent op de hoogte van een eventueel verlies bij liquidatie
van een deelneming~ Ik heb daar uiteengezet dat~ in geval de dochterven~
nootschap haar winsten steeds uitkeert~ de beste waarborg wordt gescha~
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pen dat de moedervennootschap een liquidatieverlies op de deelneming
in aanmerking mag nemen in geval het de dochtermaatschappij in de
laatste jaren van haar bestaan slecht vergaatt Dit is volledig in overeen~
stemming met de bedoeling van de wetgever~ die de voorkeur heeft ge~
geven aan een wettelijke regeling uitsluitend voor de moedermaatschappij
in de plaats van een regeling~ welke een overheveling van rechten op ver~
liescompensatie zou inhoudent Het voeren van een dividendpolitiek~ ge~
richt op een naderhand eventueel zo hoog mogelijk liquidatieverlies~ kan
derhalve niet worden aangemerkt als een frustreren van de bedoelingen
van de wetgevert Naar mijn oordeel dient dan ook geen principieel ver~
schil te worden gemaakt tussen een dividendpolitiek~ waarbij het dividend
in contanten wordt betaald en een dividendpolitiek~ waarbij het dividend
in de vorm van winstbonussen wordt uitgekeerdt

In mijn aan de deelnenningsvrijstelling gewijde brochure van FED ben ik tot
de conclusie gekomen dat een winstbonus het opgeofferd bedrag niet zou
beroeren~ Met name het hiervoor onder z gestelde heeft mij er toe gebracht
mijn conclusie te herzient Bovendien vrees ik complicaties in geval de winst~
bonus niet het opgeofferd bedrag zou beïnvloeden~ immers de consequentie
daarvan is dat een latere terugbetaling op deze gratis aandelen als dividend
moet worden aangemerkt~ Bij een terugbetaling zal dan de vraag moeten
worden beantwoord of al dan niet wordt terugbetaald op de in het kader
van de winstbonus gratis uitgereikte aandelen~

gtAgio~uitkering

De agiobonus en de agio~uitkering in contanten zijn onderwerpen met
breed vertakte fiscale problement Het aanrakingsvlak met de deelnemings~
vrijstelling is echter van een beperkte omvang~ waartoe ik mij in deze sub~
paragraaf wil beperken~

Voor de heffing van de inkomstenbelasting werd in de Resolutie van is
maart Igs~ no~qz bepaald dat uitreiking van aandelen ten laste van een
agioreserve niet met inkomstenbelasting op de voet van artikel SI lid l
Besluit IB Iq~i mocht worden belast~ doch dat door analoge toepassing van
lid z van dat artikel een agiobonus vrij mocht blijven van de heffing van in~
komstenbelasting~ Een consequentie van de in deze resolutie neergelegde
gedachte was dat de Resolutie van b augustus Iqsb BNB IqSbJzSS uitdruk~
kelijk agiobonussen uitsloot van de mogelijkheid deze bonussen tot maxi~
maal het nominale bedrag als dividend te beschouwent

Voor de beantwoording van de vraag of de agiobonus de hoogte van het
opgeofferde bedrag beïnvloedt~ dient onderscheid te worden gemaakt tus~
sen de volgende gevallen~
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i~De agiobonus wordt door de dochtervennootschap gegeven ten laste van
een door alle aandeelhouders naar evenredigheid gestort agiot In dit ge~
val zal het gestorte agio bij de moedermaatschappij reeds onderdeel vor~
men van het opgeofferde bedrag~ hetzij doordat zij zelf het agio heeft ge~
stortl ~ hetzij dat zij er voor betaalde bij de verwerving van de deelnemingt
Alsdan zal de agiobonus het opgeofferde bedrag ongemoeid laten~ indien
men in casu de fictietheorie van de winstbonus naar analogie zou toepas~
sen~ zouden bij~ en afboeking op het opgeofferde bedrag elkaar neutra~
liseren~

ztDe agiobonus wordt door de dochtervennootschap gegeven ten laste van
een niet door alle aandeelhouders naar evenredigheid gestort agio~ Ge~
dacht wordt aan het geval dat een of meer aandeelhouders naderhand zijn
toegetreden en ter verwerving van een evenredig gedeelte in de reserves
der vennootschap een agio hebben gestortt Indien een moedermaatschap~
pij een agiobonus uit een dergelijk niet door haar gestort agio ontvangt~
zal de agiobonus voor haar het karakter van een winstbonus hebben~ het~
geen naar mijn oordeel tot een adequate verhoging van het opgeofferd
bedrag kan leiden~ tenzij de bonus geheel of ten dele het karakter van een
meegekocht dividend zou hebben~

Uiteraard ligt de situatie bij een agio~uitkering in contanten niet anderst
Evenals bij de agiobonus moeten weer twee gevallen worden onderschei~
dent

ad l t
Indien de uitkering plaatsvindt ten laste van een door alle aandeelhouders

naar evenredigheid gestort agio zal een met de agio~uitkering in contanten
overeenkomende vermindering van het opgeofferd bedrag moeten plaats~
vindent

ad Z~
Evenals de agiobonus uit een niet door de moedermaatschappij gestort

agio kan de agio~uitkering in contanten voor de betreffende moedermaat~
schappij het karakter van een winstuitkering hebben~ Indien de winstuit~
kering op haar beurt weer het karakter van meegekocht dividend in zich
draagt~ zal het opgeofferd bedrag een evenredige vermindering moeten
ondergaan~

t In de opvatting van H~B~A~ Verhoeven~De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennoot~
schapsbelasting iqbq ~ W~qbb~ is het opgeofferde bedrag een historisch begript In zijn opvatting
zal een latere agiostorting dit bedrag niet verhogent Het opgeofferde bedrag ondervindt alsdan
ook geen vermindering bij de uitkering van een agiobonust Zoals in onderdeel c~ is uiteengezet
kan ik mij met de opvatting van Verhoeven niet verenigent
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htClaims

De moedermaatschappij~ die op haar een deelneming vormend aandelen~
bezit claimrechten verkrijgt~ heeft de keuze de claims te verkopen of van
haar rechten gebruik te makent indien een moedermaatschappij van haar
clairnrechten gebruik maakt~ zullen de daaraan verbonden kosten en het op
de nieuwe aandelen te storten bedrag het voor de verkrijging van de deel~
neming opgeofferde bedrag kunnen verhogen~ tenzij men de hiervoor in
onderdeel c besproken opvatting van Verhoeven huldigt dat na het moment
van de verkrijging te plegen additionele financiering met aandelenkapitaal
het opgeofferde bedrag niet kan verhogen~

Een geheel ander probleem wordt gevormd door de vraag of en zo ja in

hoeverre het opgeofferde bedrag moet worden verminderd in geval de moe~

dermaatschappij haar claimrechten door verkoop realiseertt Met een variant

op Van Soestl zijn er vier mogelijkheden ~
i ~Het opgeofferde bedrag heeft in de eerste plaats betrekking op de claims~

Dit betekent dat de gehele claimopbrengst~ hoewel volledig een voordeel

uit hoofde van de deelneming~ extra comptabel in mindering van het op~

geofferde bedrag moet worden gebrachtt Deze methode werd voor een

tot het bedrijfsvermogen behorend pakket aandelen en claims gevolgd

door de Hoge Raad in het arrest van IS maart Iqsq BNB iqSqlIbi~~ In dit

arrest werd beslist~ dat~ indien een verantwoorde berekening van de kost~

prijs van het door de verkoop van de claim gerealiseerde gedeelte moeilijk

kan plaatsvinden en uitstel van winstneming niet bezwaarlijk is~ de claim~

opbrengst op de kostprijs van de aandelen mag worden afgeboektt Deze

methode is voor de toepassing van de aanmerkelijk belangbepalingen in

de inkomstenbelasting verworpen door het arrest van de Hoge Raad
d ~ d ~ za april Iqb~ BNB Iqbtji~q~ Dit arrest is in de winstsfeer bevestigd in

het arrest d ~ dt IS november Iq~a~ VN d ~ dt ~ december Iq~a p~IOlzta

a~Het opgeofferde bedrag heeft naar evenredigheid betrekking op het pak~

ket aandelen en op de claimst Voor de toepassing van de aanmerkelijk be~

lang bepalingen komt deze opvatting voor in de Resolutie van zb januari
IqS~ BNB IqS~lHot in deze resolutie wordt~ voor wat treële claimcon~
structiesf wordt genoemd~ vooralsnog goedgekeurd dat de verkoop van de

claims niet wordt betrokken in de werkingssfeer van het aanmerkelijk be~

lang~ Deze goedkeuring is herhaald in de Resolutie van ~ maart Iqba

BNB IqbaIaost In de Resolutie van Ib februari Iqbs BNB IqbSlloa werd

deze goedkeurende houding niet meer ingenoment

lJ~ van Soest~ annotatie BNB rqbq~i~gt
i Voor de toepassing van de aanmerkelijk belangbepalingen werd dit standpunt reeds ingenomen

in het arrest van de Hoge Raad d~dt zH november iqsb BNB iqs zj j r~
sTevens gepubliceerd in BNB iq~ijr~zt
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jtHet opgeofferde bedrag wordt in de eerste plaats aan de aandelen toege~
rekend~ hetgeen tot gevolg heeft dat de opbrengst van de vervreemding
van de claims geheel als voordeel uit hoofde van een deelneming zou kun~

nen worden aangemerkt~ Voor het aanmerkelijk belang is deze opvatting

door de Hoge Raad ingenomen in het arrest BNB Iqb~~I~qt De Hoge
Raad legt in dit arrest in wezen het criterium bij de vraag of~ door de ver~
koop van de claims~ de waarde van het aanmerkelijk belangpakket bene~
den de kostprijs daalde en wel als volgt ~

~dat onder deze omstandigheden valt aan te nemen~ dat de waarde van
belanghebbendes aandelen als gevolg van de claimemissie niet~ althans niet
in enigszins belangrijke mate~ daalde beneden het bedrag~ waarvoor be~
langhebbende die aandelen heeft verworven~f

De Staatssecretaris van Financiën formuleert deze methode in de genoem~
de resolutie BNB IqbSlIOa als volgt~

~De opbrengst van de vervreemde claims zal in het jaar~ waarin de claims
zijn vervreemd~ in de regel volledig moeten worden belast~ daar voor af
boeking van de claimopbrengst op de verkrijgingsprijs van de oude aan~
delen niet dan bij wijze van uitzondering aanleiding zal bestaantf

~~Een gedeelte van het opgeofferde bedrag wordt toegerekend aan de claims
voor zover bij de verwerving van de aandelen een aandeel in de reserves
van de dochtermaatschappij is verkregent Deze methode~ welke door
Lindeijerl is geïntroduceerd~ leidt er toe dat~ indien het voor de verkrijging
van de deelneming opgeofferde bedrag niet hoger is~respt door afboe~
kingen van meegekochte en uitgekeerde dividenden niet hoger meer is~
dan de nominale waarde~ de claimopbrcngst steeds integraal als voordeel
uit hoofde van de deelneming kan worden aangemerkt~

Naar mijn mening leidt de methode~Lindeijer tot de meest zuivere bena~
dering voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre het voor de
verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag bij verkoop van claims
dient te worden verminderd~ Evenwel dient deze methode te worden ge~
amendeerd voor het geval het opgeofferde bedrag hoger is dan de nomi~
nale waarde van de~ de deelneming vertegenwoordigende~ aandelen~ Im~
mers zeker in het geval dat de moedermaatschappij de aandelen in een winst~
behalende dochtermaatschappij reeds geruime tijd bezit~ zal de waarde van
de claims niet alleen beïnvloed worden door de hoogte van de reserves op
het moment dat de moedermaatschappij de deelneming heeft verworven
doch mede door de omvang van de tijdens de bezitsduur aangegroeide re~

iAtG~Ft Lindeijer~Aanmerkelijk belang en verv reemding van claimrechten~ MBR augustus
iqbj~
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serves~ In zo~n geval is het mijns inziens onvermijdelijk dat de claimop~
brengst wordt gesplitst in twee gedeelten~ te weten Ca~ een gedeelte dat aan~
gemerkt kan worden als een vergoeding voor het ten dele afstand doen van
het aandeel in de reserves op het moment van de verkrijging van de deel~
neming en Cb~ een gedeelte dat aangemerkt kan worden als een vergoeding
voor het ten dele afstand doen van het aandeel in de~ sedert het moment van
de verkrijging~ aangegroeide reservest Naar mijn oordeel zal alleen het
eerstgenoemde gedeelte tot een dienovereenkomstige vermindering van het
opgeofferde bedrag leident

i~Mornent waarop verlies b ij liquidatie mag worden genoinen

Het verlies bij liquidatie van een deelneming mag eerst in aanmerking wor~
den genomen iin het jaar waarin de vereffening is voltooidf~ Dit allerlaatste
moment in de bestaansgeschiedenis van de deelneming is gekozen~ aange~
zien pas op het moment dat de liquidatie van de dochtermaatschappij is vol~
tooid haar rechten op compensatie van aanwezige verliezen verloren gaan
en het verlies dat de moedermaatschappij heeft geleden onherroepelijk vast~
staatt

Tijdens het Mondeling Overleg met de Vaste Commissie van Financiën
van de Tweede Kamer zijn bepaalde toezeggingen gedaan omtrent de toe~
passing van de hardheidsclausule~ om zodoende vervroegd een verlies op een
deelneming te mogen nemen~ In antwoord bs werd de volgende toezeg~
ging gedaan ~

iOverigens zij herinnerd aan de toezegging dat in gevallen waarin derden
een zodanige macht over een dochter~NV hebben dat zij een formele liqui~
datie kunnen tegenhouden~ maar waarin een situatie is ontstaan die materieel
niet liquidatie kan worden gelijkgesteld~ de hardheidsclausule zal worden
toegepasC

In het antwoord op vraag bb inzake nationalisaties wordt het volgende op~
gemerkt i

~Bij nationalisaties hangt alles af van de feitelijke omstandighedent Zijn de
feitelijke omstandigheden zodanig~ dat moet worden aangenocnen~ dat de
moedermaatschappij alle zeggenschap in de dochtermaatschappij heeft ver~
loren~ dan ligt toepassing van de hardheidsclausule in het voornemen~
Denkbaar is echter dat in gevallen waarin van ~inationalisatié f wordt ge~
sproken~ de investering toch nog vruchten blijft afwerpen~ bijv~ door rege~
lingen inzake joint venture etc~ Het in de wet gelijkstellen van nationalisatie
met liquidatie zou daarom te ver gaan~f
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Vorenbedoelde toezeggingen zijn terug te vinden in lid b van de Resolutie
van l juli Iq l i BNB Iq~zijIbH~ waarin omtrent de verruiming van het be~
grip liquidatie van een deelneming het volgende is bepaald t

Ingevolge artt Is~ vijfde lid~ van de wet kan slechts formele liquidatie van een
lichaam waarin wordt deelgenomen aanleiding geven tot het bij de winstbe~
paling van het deelnemende lichaam in aanmerking nemen van een verlies
op de deelnemingt In de praktijk kunnen zich evenwel gevallen voordoen
waarin het lichaam waarin wordt deelgenomen weliswaar niet formeel is
ontbonden of kan worden ontbonden~ maar waarbij een toestand is inge~
treden die materieel met liquidatie is gelijk te stellen~ Te denken valt bij~
voorbeeld aan een geval waarin een in het buitenland gevestigde dochter~
maatschappij haar werkzaamheden wegens politieke omstandigheden blij~
vend moet beëindigen~ Voorts kan worden gedacht aan een nationalisatie
van een dochtermaatschappij waarbij de moedermaatschappij alle zeggen~
schap in de dochtermaatschappij verliestt De Staatssecretaris is bereid in de
hierbedoelde gevallen art~bj van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
toe te passen~ Belanghebbenden dienen in voorkomende gevallen naar hem
te worden verwezentf

Uit het vorenstaande blijkt duidelijk dat slechts in uitzonderingsgevallen het
verlies bij liquidatie van een deelneming door de moedermaatschappij mag
worden genomen op een moment vóórdat de liquidatie van de dochter~
maatschappij is voltooid~

j~Verschuivingen van deelnemingen binnen concernverband

Artikel ij lid S van de Wet houdt een beperking in van het opgeofferde be~
drag indien de deelneming is verkregen van een gelieerde maatschappij of
natuurlijk persoon~ De in artikel IS lid S genoemde transacties wil ik hierna
aanduiden met ~transacties binnen concernverbandit Ten aanzien van deze
bepaling wordt in de MvAI het volgende opgemerkt ~

aWel is er~met name om misbruik te keren~naar het oordeel van de on~
dergetekenden reden voor een nadere omschrijving van de term t~opge~
offerd bedrag~~ met het oog op gevallen waarin een deelneming door de
moedermaatschappij is verworven bij een transactie met een met haar ge~
lieerd lichaamt Bij verschuiving van een deelneming binnen concernver~
band is er nlt slechts grond als tiopgeofferd bedrag~f in aanmerking te nemen

i P~zq rk~
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het bedrag dat door het concern als geheel~ en niet het bedrag dat door een
bepaald onderdeel daarvan~ voor de verkrijging van de deelneming is opge~
offerdtf

Met deze bepaling heeft menbeoogd te voorkomen dat men door transacties
met deelnemingen in concernverband~ waarbij de boekwinst bij verkoop
van de deelneming een belastingvrij voordeel uit hoofde van de deelneming
is~ een ~gratisf verhoging van het opgeofferd bedrag zou kunnen bewerk~
stelligen~ Naar mijn mening kunnen diverse bezwaren tegen deze bepaling
worden ingebracht~ te weten~
ItDe wettelijke bepaling is veel ruimer dan de in de MvA gegeven moti~

vering~ De MvA spreekt zuiver over transacties binnen concemverband
ter vermijding van een gratis verhoging van het opgeofferde bedrag~
Hiertegen behoeft geen bezwaar te worden gemaakt~ Wel is bezwaarlijk
dat door de wettelijke bepaling transacties tussen de groot~aandeelhouder~
natuurlijk persoonl Cvoor minstens éénderde gedeelte~ en de vennoot~
schap het etiket ebesmette transactie~ krijgen opgeplaktt Naar mijn me~
ning moet hiertegen ernstig bezwaar worden gemaakt omdat hier sprake
is van een overdracht van aandelen van de ene belastingsfeer CIB~ naar een
geheel andere belastingsfeer ~vpb~~ Niet duidelijk heeft de wetgever ge~
formuleerd waarom transacties tussen de groot~aandeelhouder~natuurlijk
persoon en de vennootschap een besmet karakter zouden dragent Bij der~
gelijke transacties behoeven in het geheel geen fiscale claims verloren te
gaan~ aangezien deze transacties wel degelijk tot belastingheffmg in de
privésfeer aanleiding kunnen geven~ bijv~ winst uit onderneming~ aan~
merkelijk belang~ opbrengst van arbeidt Bovendien zal de groot~aandeel~
houder ter vermijding van informele kapitaalstortingen~ resp~ verkapte
dividenduitkeringen in het algemeen een zo zakelijk mogelijk vastgestelde
prijs in de onderhavige transacties willen bedingent Niet valt in te zien
waarom in deze gevallen de kostprijs van de aandelen voor de vennoot~
schap niet als basis voor het opgeofferd bedrag kan dienen~

atDe bepaling is onzuiver geredigeerd omdat niet bepaald is of de concern~
verwantschap moet worden beoordeeld naar het moment van de ver~
krijging van de deelneming~ naar het moment van de transactie dan wel
naar het moment waarop de liquidatie van de deelneming is voltooid~
Met Van der Lindenz ben ik van mening dat het logisch is de concernver~
wantschap te beoordelen naar het moment waarop de transactie met de
aandelen heeft plaatsgevonden~

j~De bepaling is onjuist~ omdat er sprake is van een ongemotiveerd één~
richtingsverkeer~ immers er is bepaald dat het opgeofferd bedrag niet ho~

S Hierna aan te duiden met tgroot~aandeelhouder~t
ZK~H~ van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijstelling~ MAB april iglo~
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ger kan zijn dan het opgeofferd bedrag bij de vorige concernvennoot~
schap~ Naar mijn mening is deze beperking niet juistt Indien in het kader
van een reorganisatie een aantal deelnemingen naar een van de concern~
maatschappijen wordt verschoven~ wordt het opgeofferde bedrag beperkt
voor deelnemingen die een hogere waarde dan het opgeofferd bedrag ver~
tegenwoordigen~ terwijl het oorspronkelijk opgeofferd bedrag niet wordt
gehandhaafd voor deelnemingen die in waarde zijn gedaald beneden het
opgeofferd bedragt Voor een dergelijk éénrichtingsverkeer ten gunste van
de fiscus bestaat mijns inziens geen enkele grondt

~tDe bepaling is onjuist omdat~ zonder enige motivering~ ook transacties
binnen concernverband onder de werking van het Besluit Vennootschaps~
belasting Iqq~z door deze bepaling worden getroffent Aan dit bezwaar
wordt~ op grond van tijdens de parlementaire behandeling gedane toe~
zeggingen~ tegemoetgekomen door lid ~ van de Resolutie van l juli rq~I
BNB iq~IllbH luidende~

~De slotzin van arttlj~ vijfde lid~ van de wet bepaalt~ dat voor gevallen
waarin verschuiving van een deelneming binnen concernverband heeft
plaatsgevonden het voor de deelneming opgeofferde bedrag niet hoger
wordt gesteld dan het bedrag dat voor de verkrijging van de deelneming
door het concern als geheel is opgeofferdt Voor die gevallen waarin onder
het Besluit op de Vennootschapsbelasting Iqta bij verschuiving belasting
is geheven~ wordt goedgekeurd dat voor de berekening van het verlies op
de deelneming het opgeofferde bedrag wordt verhoogd met de ter zake
van die verschuiving betaalde vennootschapsbelastingt~

Vorenstaande tegemoetkoming berust op de navolgende uitlating in de
NMvAI ~

~Voor die gevallen waarin onder het Besluit bij interne verschuivingen be~
lasting is geheven~ zijn de ondergetekenden evenwel bereid om een soepel
standpunt in te nemen in die zin~ dat bij de berekening van het verlies op
een deelneming wordt uitgegaan van een hoger bedrag dan door de oor~
spronkelijke verkrijger is opgeofferdtf

De tegemoetkoming in de Resolutie van l juli Iq~I is naar mijn oordeel
om twee redenen te beperktt

atIndien in het verleden over zulk een transactie vennootschapsbelasting is
betaald~ met andere woorden fiscaal zijn aan de transactie gevolgen ver~
bonden als was het een transactie tussen derden~ had naar mijn oordeel

l Ptjo lkt
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moeten worden bepaald dat het opgeofferde bedrag dient te worden ver~
hoogd met de volledige bij die tr ansactie gerealiseerde en met vennoot~
schapsbelasting belaste winst ~ Voor een beperking van deze ophoging van
het opgeofferde bedrag tot nog minder dan Sooo van de gerealiseerde
winst is geen enkele redelijke grond aanwezigt De in lid ~ van de onder~
havige resolutie gegeven beperking dient dan ook volstrekt van de hand te
worden gewezent

b ~Is het al naar mijn mening p rincipieel onjuist overdrachten van aandelen
door een groot~aandeelhouder aan de vennootschap onder het bepaalde in
artikel I S lid S~ slot~ te brengen ~ in de resolutie ontbreekt bovendien enige
vorm van tegemoetkoming in geval door de groot~aandeelhouder ter~
zake van een dergelijke transactie inkomstenbelasting is betaald~

ktOvergangsrecht ~ fictie opgeofferde bedrag

In artikel jo lid i van de Wet is een overgangsbepaling opgenomen ten aan~
zien van de hoogte van het voor de verkrijging van de deelneming opge~
offerde bedrag~ Artikel j o lid l luidt als volgt~

~Voor de berekening van het in art~ I j~ vijfde lid~ bedoelde verlies wordt het
bedrag dat voor de verkrijging van de deelneming of een daarmede ver~
band houdend bezit aan winstbewijzen dan wel een lidmaatschap is opge~
offerd~ niet hoger gesteld dan de boekwaarde aan het einde van het laatste
jaar waarover de winst volgens het Besluit op de Vennootschapsbelasting
Iq~a is bepaaldtf

In de MvTI is uiteengezet dat deze bepaling is opgenomen om in bepaalde
gevallen dubbeltelling van een verlies op een deelneming te voorkoment
Gedacht is aan het geval dat een deelneming onder de werking van het Be~
sluit op kostprijs of lagere geldswaarde werd gewaardeerd~ Afboekingen op
deelnemingen hebben onder het Besluit reeds tot verliezen bij de moeder~
maatschappij geleid~ Bij liquidatie van de deelneming onder het regime van
de Wet zou dit verlies nogmaals kunnen worden genomen indien het opge~
offerde bedrag op de historische verkrijgingsprijs zou kunnen worden ge~
steld~ Om die reden is bepaald dat de kosten van verkrijging van de deel~
neming niet hoger mogen worden gesteld dan de boekwaarde aan het einde
van het jaar waarover het laatst vennootschapsbelasting volgens het Besluit
is geheven~

~ Ptao rk~
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BEOORDELING WETTELIJKE REGELING

S St Conclusie liquidatieverlies~ alternatieve mogelijkheden

a~Beoordelitig wettelyke regeling

Het huidige wettelijke regime van de deelnemingsvrijstelling heeft ten ge~
volge dat~ indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan~ over winst
door rechtspersonen behaald~ in de deelnemingsverhouding slechts éénmaal
vennootschapsbelasting wordt gehevent De tegenhanger van een dergelijke
regeling dient te zijn dat verliezen~ welke door een rechtspersoon worden
geleden~ bij het bestaan van deelnemingsverhoudingen per saldo slechts één~
maal mogen worden verrekendt

Ten gevolge van de beperkingen in de mogelijkheden van verliescom~
pensatie kan evenwel de situatie ontstaan dat bij de dochtermaatschappij ver~
liezen onverrekend blijven in geval een aantal winstjaren door een aantal
verliesjaren worden gevolgd~ waarna de dochtermaatschappij wordt geli~
quideerd dan wel dat niet tijdig weer zoveel winst door de dochtermaat~
schappij wordt behaald~ dat de geleden verliezen binnen de daarvoor gestel~
de termijnen kunnen worden gecompenseerd~ Indien hiermede geen reke~
ning zou worden gehouden in de regeling van de deelnenungsvrijstelling
zou van moeder~ en dochtermaatschappij mogelijk te zamen meer belasting
worden geheven dan op grond van het gezamenlijk resultaat gerechtvaar~
digd is~ Men dient evenwel voor ogen te houden dat men op deze wijze pro~
beert een onvolkomenheid in de verliescompensatie~regeling binnen het
raam van de deelnenungsvrijstelling te corrigeren~

Bij de totstandkoming van de Wet vennootschapsbelasting Iqbq heeft de
wetgever een keuze gemaakt uit twee verschillende stelsels te weten ~
a~het stelsel~ waarbij de rechten op verliescompensatie van de dochter~ naar

de moedermaatschappij worden overgeheveldt Dit stelsel is vooral ver~
dedigd door Brok~ In onderdeel b kom ik hierop nader terug ~

Hhet stelsel~ waarbij de moedermaatschappij een Ltegemoetkoming~ wordt
gegeven~ in geval een dochtermaatschappij wordt geliquideerd~ onge~
acht de vraag of op dat moment verliezen van de dochtermaatschappij
tverdampenft Zoals ik in S ~ heb uiteengezet heeft de wetgever voor dit
laatste stelsel gekozen~

De vraag of het door de wetgever gekozen stelsel past in de aan de deelne~
Iningsvrijstclling ten grondslag liggende gedachte dient naar mijn mening
ontkennend te worden beantwoordt Ik wil daarvoor de volgende argucnen~
ten noemen~
i~In S ~ heb ik met enige cijfervoorbeelden aangetoond dat het ~verdam~

pende~ verlies bij de dochtermaatschappij qua omvang in het geheel geen
verband behoeft te houden met het liquidatieverlies van de moeder~
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maatschappijt Het is zelfs mogelijk dat de moedermaatschappij een verlies
bij liquidatie van de dochtermaatschappij lijdt~ terwijl de dochtermaat~
schappij in het geheel geen recht op verliescompensatie verloren ziet gaant

z~De verlengstukgedachte dwingt er naar mijn oordeel voorts toe een rege~
ling te ontwerpen waarbij de moedermaatschappij een verlies mag nemen
op het moment dat de dochtermaatschappij een niet compensabel verlies
lijdt ~ dan wel uiterlijk op het moment dat de verliescompensatiemogelijk~
heid bij de dochtermaatschappij verloren gaatt Uitstel tot het moment van
formele voltooiing van de liquidatie is naar mijn mening niet te rechtvaar~
digent

Bij het zoeken naar een alternatieve regeling voor een sluitend geheel met
een verlieslijdende dochtermaatschappij zal men moeten bedenken dat een
dergelijke regeling eenvoudiger is voor een dochtermaatschappij waarvan
de aandelen nimmer worden verkocht dan voor een dochtermaatschappij
waarvan de aandelen in de loop van de tijd van eigenaar wisselent Met twee
voorbeelden~ waarbij ervan wordt uitgegaan dat de dochtermaatschappij
geen dividenden uitkeert~ moge ik dit probleem illustreren~
I ~ Stel NV A~ richt op NV D ~ met een kapitaal van f Itoootooo~ Na een groot

aantal jaren verkoopt NV A ~ haar deelneming aan NV M~ voor f~ootooot
NV A ~ lijdt een reëel verlies van fboo~ooo doch mag zulks fiscaal niet in
aanmerking nement Indien het NV D ~ vervolgens beter vergaat en na een
aantal jaren NV M~ tot liquidatie van NV D ~ overgaat~ waarbij een liqui~
datie~uitkering van fatooo~ooo wordt ontvangen~ is dit bedrag voor NV
M~ een belastingvrij voordeel uit hoofde van de deelnemingt Men kan
zich afvragen ofhet niet reëler zou zijn dat NV A ~ een verlies van fbootooo
ten laste van haar fiscale winst mag brengen en dat NV M~ van haar winst
uit hoofde van de deelneming Cad f a~ooo~ooo ~ floo~ooo is f i ~bootooo~
over fboo~ooo vennootschapsbelasting zou moeten betalent Alsdan zou
eveneens een sluitend systeem worden verkregen~ doch complicaties ont~
staan indien NV A ~ de aandelen NV D ~ aan natuurlijke personen of naar
het buitenland verkoopt~

z~Stel NV At richt op NV Dt met een kapitaal van f i~ooo~ooot Na een aan~
tal jaren verkoopt NV At haar deelneming aan NV M~ voor fStooo~ooo~
NV At behaalt derhalve een belastingvrije boekwinst van fztoootooo~ Ver~
volgens lijdt NV D ~ grote verliezen en wordt na enige jaren geliquideerd~
NV Mt verkrijgt een liquidatie~uitkering van f Itooo~ooo zodat zij een
liquidatieverlies lijdt van fztoootooot

Indien in deze voorbeelden zouden worden verwerkt verschillen ten aanzien
van dividendpolitiek~ de vraag of bij de overname van de aandelen in NV
Dt sprake is van al dan niet aanwezige stille of fiscale reserves~ alsmede het
feit dat bij de verkoop van deelnemingen de overdrachtsprijs in principe niet
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BEOORDELING WETTELIJKE REGELING

aan de intrinsieke waarde van de dochtermaatschappij gelijk behoeft te zijn~
dan ontstaat een zodanige scala van varianten~ dat het vrijwel onmogelijk
wordt een voor alle gevallen sluitend regime te creërent

Bij een eventueel te ontwerpen~ van de wet afwijkende regeling voor ver~
lieslijdende dochtervennootschappen dient naar mijn mening voorts reke~
ning te worden gehouden met het feit dat de huidige wettelijke regeling een~
naar mijn oordeel te groot~ onderscheid maakt tussen de fiscale behandeling
van voordelen uit hoofde van een deelneming en voordelen uit hoofde van
een vordering op een deelnemingt Het verschil in de fiscale regimes tussen
voordelen uit hoofde van deelnemingen enerzijds en voordelen uit hoofde
van vorderingen op deelnemingen anderzijds is door de uitbreiding van de
deelnemingsvrijstelling tot alle voordelen uit hoofde van de deelneming
vergroot~ hetgeen tot gevolg heeft dat het vraagstuk van de financiering van
dochtermaatschappijen~ meer dan voorheen~ door fiscale aspecten wordt be~
heerst~ Er bestaat derhalve geen fiscale neutraliteit met betrekking tot de
problematiek van de financiering van deelnemingen hetgeen naar mijn oor~
deel niet wenselijk ist Indien men fiscale overwegingen tot de economische
overwegingen rekent~ dient het zo te zijn dat de fiscale één van de econo~
mische en niet dé economische overweging is~

Door het verschil in fiscale behandeling van deelnemingen en vorderin~
gen op deelnemingen moet worden verwacht dat~ zeker riskante investe~
ringen van de dochtermaatschappij~ door de moedermaatschappij in toene~
mende mate met geldleningen zullen worden gefinancierd~ Nu moet er naar
mijn oordeel bij deze financiering met leningen onderscheid worden ge~
maakt tussen twee vormen~ te weten t
I~de moedermaatschappij verstrekt de dochtermaatschappij een geldlening

onder zodanige voorwaarden ~achterstelling~ renteloos~ zeer beperkte af
losbaarheid en opeisbaarheid~ dat feitelijk van een kapitaalverstrekking
kan worden gesproken~ resp~ dat aangenomen moet worden dat geen vor~
dering~schuldverhouding is tot stand gekomen~ In S b heb ik voorgesteld
de onderkenning van deze irreële geldleningen vooralsnog over te laten
aan de jurisprudentiet Ik moge~ wellicht ten overvloede~ nogmaals noe~
men de arresten van de Hoge Raad dtd~ IS oktober Iqso B HH~ j~ is ja~
nuari IqSS BNB IgSSISS en at februari Ig~i BNB Ig~I~~qDe proble~
matiek van de onderhavige leningen laat ik hierna~ tenzij het tegendeel is
vermeld~ buiten beschouwing~

atde moedermaatschappij verstrekt de dochtermaatschappij een geldlening
op zakelijke voorwaarden~ Indien het de dochtermaatschappij slecht ver~
gaat~ zal de moedermaatschappij een verlies door afwaardering van de
vordering in mindering op haar fiscale resultaat mogen brengen~ Indien
de moedermaatschappij niet een lening verstrekt~ doch het kapitaal van
de dochtermaatschappij vergroot~ zal de moedermaatschappij niets ten
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VERLIES BIJ LIQUIDATIE DEELNEMING

laste van haar fiscale winst mogen brengen zolang de dochtermaatschappij
niet is geliquideerdt Naar mijn oordeel moet men zich afvragen of dit
verschil in fiscale behandeling reëel is en indien men deze vraag ontken~
nend beantwoordt op welke wijze aan de bezwaren tegemoet kan worden
gekomen~

Het verschil in fiscale behandeling tussen voordelen uit hoofde van de deel~
neming enerzijds en voordelen uit hoofde van vorderingen op een deelne~
ming anderzijds is mijns inziens onaanvaardbaar groot en wel om de vol~
gende redenen t
ItDe keuze op welke wijze een dochtervennootschap zal worden gefinan~

cierd wordt te veel door fiscale overwegingen beheerst~ voornamelijk als
gevolg van het feit~ dat het verlies op een deelneming wordt verschoven
naar het moment dat de deelneming wordt geliquideerdt Het verlies op

i een vordering mag evenwel door afwaardering direct worden genoment
ztTen gevolge van punt l wordt de beslissing over een eventuele liquidatie

van een dochtermaatschappij te veel door fiscale overwegingen beheerstt
De bezwaren tegen het onderhavige verschil in fiscale behandeling kan men
uiteraard trachten op te lossen door vorderingen op deelnemingen fiscaal
met deelnemingen gelijk te stellen~ welke mogelijkheid door de Staatssecre~
taris van Financiën reeds is aangestipt~l Indien de Staatssecretaris van Finan~
ciën het regime van de deelnemingsvrijstelling zou willen uitbreiden tot ver~
liezen uit hoofde van vorderingen op deelnemingen zijn naar mijn oordeel
hiertegen verschillende bezwaren aan te voeren i
ItDe huidige wettelijke regeling inzake het verlies bij liquidatie van een

deelneming is~ ik heb het reeds uiteengezet~ verre van ideaalt Het is mijns
inziens moeilijk verdedigbaar een dergelijke regeling uit te breiden tot
vorderingen op deelnemingen~ welke mogelijk zijn gecreëerd om de ge~
volgen van de regeling voor deelnemingen te ontgaant Mijns inziens zal
de gelijkschakeling van de gevolgen van verliezen uit hoofde van een
deelneming enerzijds en van verliezen uit hoofde van een vordering op
een deelneming anderzijds niet moeten geschieden door een wijziging aan
te brengen in de fiscale gevolgen van verliezen uit hoofde van een vor~
dering op een deelneming doch verdient een wijziging van het regime
van artikel ij lid j de voorkeur~

ZtMeelesZ en Van Sikkelerusj hebben verdedigd het probleem van het
~stamkapitaal~ aan het oordeel van de rechter over te latent Ik sta beslist
niet afwijzend tegenover dit standpunt en zou het betreuren dat~ door een
wijziging van het regime voor verliezen uit hoofde van een vordering op
een deelneming~ een beroep op de rechter met betrekking tot de vraag of

i Handelingen Tweede Kamer~ p~~iij~jiSq ~ citaat in Cb van dit hoofdstuk~
ZDtA~M~ Meeles~Schulden als eigen vermogen~ MBB september iqbSt

~ W~P~ van Sikkelerus~Leningen als kapitaalverstrekking~ Wqqrz~
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er sprake is van een al dan niet reële geldlening aan een dochtermaat~
schappij~ zou worden afgesnedent

S~Voorts kan als bezwaar worden vermeld dat door een dergelijke uitbrei~
ding fiscaal een verlies op een reële vordering op een dochtermaatschappij~
hetgeen economisch een reëel verlies voor het concern is en dat naar goed
koopmansgebulk in mindering op de fiscale winst moet worden ge~
bracht~ niet meer op het fiscaal belastbare resultaat in mindering kan ko~
men~ Er ontstaat weliswaar alsdan bij de moedermaatschappij en bij de
dochtermaatschappij een verlies~ doch in de eerste plaats is het niet zeker
ofzulks tot een belastingverlichting bij de dochtermaatschappij leidt~ ter~
wijl in de tweede plaats bedacht moet worden dat zodra de dochtermaat~
schappij winstenbehaalt~welke door de verliescompensatie mogelijk niet
belast zijn~de moedermaatschappij haar vordering weer zal moeten op~
waarderen~

bYerliesoverdracht

Bij de totstandkoming van de Wet vennootschapsbelasting is de over~
brenging van het compensabel verlies van de dochtermaatschappij naar de
in die vennootschap deelnemende moedermaatschappij~en~ afgewezent In de
MvTI komt de volgende zinsnede voor~

In stede van dit onverrekend gebleven verlies vast te stellen en over te bren~
gen naar de moedermaatschappij~welk regime op grote praktische be~
zwaren zou stuiten~hebben de ondergetekenden gemeend aansluiting te
moeten zoeken bij het verlies dat zich bij de moedermaatschappij manifes~
teerttf

BrokZ heeft duidelijk zijn bezwaren tegen de wettelijke regeling van het
verlies bij liquidatie van een deelneming geformuleerd en een regeling ont~
worpen~ waarbij de onverrekende verliezen van de dochtermaatschappij~
zonder dat deze vennootschap geliquideerd wordt~ naar de moedermaat~
schappij worden overgeheveld~ Deze overheveling zou niet moeten ge~
schieden op het moment van liquidatie~ doch reeds gedurende de tijd dat de
deelneming wordt aangehouden~ getuige de volgende uitspraak van Brok~

tHet principieel uitsluiten van de verrekening van verliezen op binnenlandse
deelnemingen bij de moedermaatschappij is~voor zover het gaat om ver~

i Ptzo Ik~
Z A ~ L ~ Brok~De deelnemingsvrijstelling in de ontwerp~Wet op de vennootschapsbelasting igbo~
MAB februari igbzt
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liezen die bij de dochter zelve nog niet tot verrekening zijn gekomen~niet
verenigbaar met de beginselen van fiscale winstbepaling naar fiscaal goed
koopmansgebruik~~

Brok stelt voor~ zodra de dochtermaatschappij een verlies lijdt dat niet~ bijv~
door carry back~ kan worden verrekend~ dit verlies voorlopig bij de in de
dochtermaatschappij deelnemende vennootschapCpen~ te verrekenen~ Deze
verrekening draagt uiteraard een voorlopig karakter~ omdat met de moge~
lijkheid rekening moet worden gehouden dat de dochtermaatschappij deze
fiscale verliezen binnen de wettelijke termijn kan compenseren~ Een belang~
rijk voordeel van het door Brok ontwikkelde systeem is dat de moeder~
maatschappij een fiscale tegemoetkoming geniet in geval bij de dochter~
maatschappij door het verstrijken van de compensatietermijn fiscale verlie~
zen verdampen zonder dat de dochtermaatschappij wordt geliquideerd~

Gielel kan zich met het ~systeem~BrW wel verenigen gezien het feit dat
dit systeem het meest met de bedoeling van de wetgever~althans de aan het
in aanmerking nemen van een liquidatieverlies ten grondslag liggende ge~
dachte~in overeenstemming is~ Aangezien in het systeem~Brok de verlies~
overheveling steeds een voorlopig karakter draagt~ hetgeen tot nieuwe com~
plicaties aanleiding kan geven~ amendeert Giele het systeem~Brok met het
voorstel de verliesoverheveling te doen plaatsvinden op het moment dat het
verlies van de dochtermaatschappij onverrekenbaar blijkt te zijn~ Naar mijn
mening betekent dit amendement voor de moedermaatschappij een uitstel
van verliesneming van b à~Ijaar~ doch brengt een dergelijke amendering wel
een belangrijke vereenvoudiging van het systeem van verliesoverdracht te~
weeg~ De dochtermaatschappij zou in het systeem~Giele daarbij de moge~
lijkheid moeten hebben na bijvt ~ jaar afstand te kunnen doen van haar recht
op onbeperkte compensatie van ~aanloopverliezenft

Teneinde iedere mogelijkheid van misbruik met zogenaamde verlies~
vennootschappen te vermijden heeft de wetgever de tegemoetkoming van
het liquidatieverlies bij de moedermaatschappij willen geven op het mo~
ment dat de liquidatie van de dochtervennootschap is voltooidt Eerst op dat
moment staat onomstotelijk vast dat de nog compensabele verliezen van de
dochtermaatschappij verloren zijn gegaant Een voordeel van het amende~
ment~Giele is hierin gelegen dat ook hij iedere vorm van misbruik uitsluit
door de tegemoetkoming aan de moedermaatschappij te geven op het
moment dat de verliezen bij de dochtermaatschappij zijn verdamptt Naar
mijn mening is er geen enkel motief aan te voeren om alsdan nog langer
een tegemoetkoming aan de moedermaatschappij te onthoudent

Hoewel het stelsel Brok~Giele nauw aansluit bij de door mij voorgestane

IJtF~M~ Giele~Verliezen met een deelneming~ MBB september iqbS~

I ~JO



OVERDRACHT VERLIESCOMPENSATIE

verlengstukgedachte en tevens het verschil in fiscale behandeling tussen

voordelen uit hoofde van een deelneming enerzijds en voordelen uit hoofde
van een vordering op een deelneming anderzijds in belangrijke mate redu~
ceert~ meen ik dat het systeem van verliesoverdracht niet voor aanvaarding

in aanmerking dient te komen om de volgende redenen ~
ItEen principieel bezwaar tegen het systeem Brok~Giele is dat men uitgaat

van de dochtermaatschappij~ terwijl de moedermaatschappij het verlies

lijdt~ Principieel dient men het verlies van de moedermaatschappij te be~
palent Zulks is vooral van belang in geval de aandelen van de dochter~
maatschappij in de loop van haar bestaan in andere handen zijn overge~

gaan en in de koopprijs goodwill en fiscale Cstille~ reserves zijn verrekendt
a~Het systeem~Brok geeft alleen een oplossing voor de binnenlandse deel~

nemingsverhouding~ Indien men het systeem ook op de buitenlandse deel~
nemingsverhouding zou willen toepassen~hetgeen naar mijn oordeel zou

moeten geschieden~zou het resultaat van de buitenlandse dochtermaat~

schappij op basis van Nederlandse maatstaven~ inclusief de Nederlandse
verliescompensatieregeling~ moeten worden vastgesteld~ De Nederlandse
belastingadministratie zou dan toegang moeten hebben tot de admini~

stratie van de buitenlandse maatschappij~
Bovendien zou het systeem~Brok in de buitenlandse deelnemingsver~

houding voor de Nederlandse fiscus bijzonder nadelig kunnen zijn~ indien
het land waar de dochtermaatschappij gevestigd is~ geen ofeen slechts zeer

beperkte verliescompensatiemogelijkheid zou kennent Op praktische

gronden lijkt het systeem~Brok derhalve niet toepasbaar op de buiten~

landse deelnemingsverhouding~ hetgeen als een groot bezwaar moet wor~
den beschouwd~

S~Onduidelijk is wat de gevolgen in het systeem~Brok zijn~ indien de moe~

dermaatschappij haar verlieslijdende dochtermaatschappij vervreemdt en

de dochtermaatschappij na de overdracht van de aandelen er in zou slagen

alsnog haar verliezen tijdig te compenserent In het systeem~Giele zullen
problemen ontstaan indien na zo~n aandelenoverdracht de dochterven~
nootschap er niet in zou slagen haar verliezen tijdig te compenserent Ver~

liesoverdracht naar de nieuwe moedermaatschappij lijkt niet reëel en zou

de handel in verliesvennootschappen aanmerkelijk stimulerent
~~Voorts is een bezwaar van het systeem~Giele dat de dochtermaatschappij

in bepaalde gevallen een tijdige compensatie van verliezen niet zal na~

streven~ omdat de moedermaatschappij de verliezen na de verliesover~
dracht ibeter kan gebruikenf~

StIndien men het verlies van de dochtermaatschappij wil presenteren aan de
moedermaatschappij zal men bij de moedermaatschappij weer moeten af
trekken het eventuele verlies dat de moedermaatschappij al heeft genomen
door afwaardering van haar vordering op de deelneming~ Op dit punt
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heeft Giele weliswaar terloops gewezen ~ doch de praktische comp licaties
worden naar mijn oordeel groter indien er verschillende moedermaat~
schappijen zijn~ die elk geldleningen aan de dochtervennootschap hebben
verstrekt doch in een andere verhouding dan het aandelenbezit onder hen
is verdeeld ~

btHet systeem~Brok brengt voorts het praktische bezwaar met zich dat on~
duidelijk is wat moet geschieden indien met de fiscus geen overeenstem~
ming bestaat over de hoogte van het fiscaal compensabele verlies van de
dochtermaatschappijt In geval het verlies verdampt heeft de dochter~
maatschappij er fiscaal geen belang bij over de omvang van het fiscale ver~
lies te procederen~ terwijl het een vreemde zaak wordt indien ieder der
deelnemende vennootschappen afzonderlijk hierover zou moeten pro~
cederen ~ de vraag of deze moedermaatschappijen over voldoende gege~
vens beschikken om een dergelijke procedure te kunnen voeren~ laat ik
daarbij in het midden ~

Als variant op een regeling van de verliesoverdracht zou ~ zeker in het kader
van een consequente toepassing van de verlengstukgedachte ~ een uitbreiding
van de mogelijkheden van een fiscale eenheid tussen moeder~ en dochter~
maatschappij in overweging kunnen worden genoment in Nederland is fis~
cale eenheid alleen mogelijk als de moedermaatschappij ten minste qgoo
van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitt In het buitenland zijn met
de fiscale eenheid vergelijkbare regelingen mogelijk bij een geringer deel~
nemingspercentage ~ In Duitsland bestaat de mogelijkheid van een Organ~
schaft bij een deelneming van boven de Sooo~ terwijl in de Verenigde Staten
voor de tconsolidated returns~ een deelnemingspercentage van Ho woidt ge~
eistt Hoewel een dergelijke uitbreiding van de fiscale eenheid~mogelijkheid
een erkenning van de verlengstukgedachte zou inhouden ~ lijkt mij deze mo~
gelijkheid niet de aangewezen weg om tot een oplossing te komen van het
probleem de verliezen van de dochtermaatschappij bij de moedermaat~
schappij tot uitdrukking te brengent ik zou de volgende bezwaren willen
noemen t
i ~ de toch al niet eenvoudige regeling van de fiscale eenheid zou in belang~

rijke mate worden gecompliceerd ~
ztminimaal zou bij een dergelijke uitbreiding van de fiscale eenheid toch een

deelnemingspercentage van So of misschien van SS IIj moeten worden ge~
steldt De uitgebreide fiscale eenheid zal dan evenwel voor vele deelne~
mingsverhoudingen geen oplossing betekenen ~

S tde fiscale eenheid is beperkt tot de binnenlandse deelnemingsverhoudingt
Aangezien naar mijn oordeel zo weinig mogelijk onderscheid tussen de
binnenlandse en de buitenlandse deelnenlingsverhouding moet worden
gemaakt ~ dient een uitbreiding van de mogelijkheden voor fiscale eenheid
voor de onderhavige problematiek te worden afgewezent
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ctMaximering verlies uit hoofde van de deelneming tot de nominale waarde

In dit systeem gaat men er van uit dat alle waardemutaties van een deelne~

ming boven de nominale waarde voor de toepassing van de deelnemingsvrij~

stelling buiten aanmerking moeten blijven~ Alleen in geval de waarde van de
deelneming daalt beneden de nominale waarde~ respt bij liquidatie minder

opbrengt dan de nominale waarde~ is er aanleiding bij de moedermaatschap~

pij een verlies uit hoofde van de deelneming fiscaal in aanmerking te nement

Dit systeem zou~ mede uit een oogpunt van de gelijkschakeling met de

voordelen uit hoofde van de vordering op een deelneming zo moeten wer~
ken dat een afwaardering ten laste van het fiscale resultaat mag plaatsvinden
op het moment dat de waarde van de deelneming daalt beneden de nominale

waarde~ Tot het overwegen van dit stelsel van maximering van het verlies

uit hoofde van een deelneming heeft geleid de bepaling in artikel jq Wet
inkomstenbelasting Iqb~~ waarin is gesteld dat de overdrachtsprijs en de ver~

krijgingsprijs ten minste worden gesteld op het gemiddeld op de desbetref

fende aandelen gestorte kapitaalt Hoewel voor een aantal deelnemingsver~

houdingen een dergelijk stelsel redelijke fiscale gevolgen zal hebben~ zullen
in een aantal gevallen complicaties ontstaan~ Ik moge de volgende gevallen
noemen ~
ItIndien de dochtervennootschap haar winst steeds als dividend uitkeert~ zal

de moedermaatschappij op de deelneming mogen afwaarderen zodra de
dochtermaatschappij verlies lijdt~ Immers alsdan daalt de waarde van de

deelneming beneden de nominale waarde van de aandelent Dit zou niet

het geval geweest zijn indien de dochtermaatschappij geen ofminder winst

zou hebben uitgekeerd~ Het onderhavige stelsel zal derhalve alleen goed
functioneren indien de winst steeds~ hetzij in contanten~ hetzij in de vorm
van bonusaandelen door de dochtermaatschappij wordt uitgekeerd~ De

uitgifte van bonusaandelen heeft daarbij onder meer als bezwaren de ver~

schuldigdheid van kapitaalsbelasting~ de inkomstenbelasting bij aandeel~
houders~natuurlijke personen~ terwijl niets in contanten wordt ontvangen

en de verhoging van het aandelenkapitaal~ terwijl dit een maatstaf kan zijn

voor voorschriften ten aanzien van publikatie vanjaarstukken~ benoeming

registeraccountant~ en dergelijket Volledigheidshalve verwijs ik hierbij

naar mijn in ~~ verdedigde opvatting dat de invloed van de door de doch~
termaatschappij gevoerde dividendpolitiek niet als een principieel be~
zwaar behoeft te worden beschouwd~

a~Problemen ontstaan indien een deelneming beneden de nominale waarde

wordt verkochtt Alsdan bestaan er in principe twee mogelijkheden i

at De overdrachtsprijs wordt fictief ten minste op de nominale waarde ge~

steld~ De verkopende maatschappij moet haar afwaardering uit het ver~
leden ongedaan maken~ terwijl zij op dat moment ter zake van de deel~
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neming commercieel geen winst behaalt~ De kopende maatschappij zou
direct kunnen afwaarderen van nominale waarde tot kostprijs~ Dit lijkt
weinig reëel~ hoewel bij een dergelijke deelnemingstransactie in de bin~
nenlandse verhouding mag worden aangenomen dat het fiscale nadeel
van de ene partij en het fiscale voordeel van de andere partij in de koop~
prijs worden verdisconteerd~ In dit stelsel zal de kopende maatschappij
evenwel verplicht moeten worden de deelneming tot de nominale waar~
de op te waarderen in geval de dochtervennootschap winst gaat behalen~
De kopende vennootschap kan aan deze opwaardering evenwel ontko~
men door afstempeling of terugbetaling van kapitaal of door de doch~
tervennootschap een dividendpolitiek te doen voeren zodanig dat de
waarde van de deelneming op kostprijs~ onder de nominale waarde blijft~
Hoewel een dergelijke dividendpolitiek van de dochtermaatschappij in
strijd kan zijn met het bepaalde in artikel iae WvK is het de vraag of fis~
caal hiertegen zodanig kan worden opgetreden dat de moedermaat~
schappij het verschil tussen de nominale waarde van de deelneming en de
kostprijs van haar deelneming aan haar fiscale winst moet toevoegen~ in~
dien een dergelijke met artikel ~ze strijdige dividendpolitiek zou worden
gevoerd~

b~De overdrachtsprijs is fiscaal gelijk aan de tussen partijen overeengeko~
men waardet Alsdan zal aan de overnemende partij eveneens de verplich~
ting moeten worden opgelegd bij een verbetering van de gang van za~
ken bij de dochtermaatschappij de deelneming in die vennootschap tot
nominale waarde ten bate van de fiscale winst op te waarderent Alsdan
ontstaan dezelfde problemen als omschreven onder at

j ~Eveneens zullen problemen ontstaan indien de deelneming na verloop van
tijd boven de nominale waarde wordt verkocht~ Op het moment van de
verkoop zullen zich geen fiscale problemen voordoen~ doch indien het
daarna de dochtermaatschappij slecht vergaat~ ontstaat voor de kopende
vennootschap~ NV M~~ een moeilijke situatiet Hoewel NV M~ de deelne~
ming boven de nominale waarde heeft verworven~ kan zij maximaal de
nominale waarde van de deelneming ten laste van haar fiscale winst bren~
gent In vergelijking met de huidige regeling is het onderhavige stelsel nog
ongunstiger doordat~ indien het verlies van de dochtermaatschappij zich
over meerdere jaren uitstrekt~ de dochtermaatschappij dit verlies niet kan
compenseren~ terwijl de moedermaatschappij slechts de nominale waarde
van de aandelen in de dochtermaatschappij maximaal ten laste van haar fis~
cale resultaat mag brengen~

Naar mijn oordeel komt hier het hoofdbezwaar tegen een stelsel van maxi~
mering van het verlies uit hoofde van een deelneming tot de nominale waar~
de aan de ordet In de verlengstukgedachte is het onaanvaardbaar dat indien

I~
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de gekochte dochtermaatschappij in haar latere bestaansjaren verliezen van

belangrijke omvang lijdt~ deze verliezen niet verrekend kunnen worden

bij de moeder~~ noch bij de dochtermaatschappijt Dit bezwaar is inherent

aan het feit dat de verliezen van de dochtermaatschappij niet onbeperkt met

winsten van voorafgaande jaren kunnen worden gecompenseérdt Indien

men aan de dochtervennootschap geen verplicht te voeren dividendpolitiek

wil voorschrijven~hetgeen naar mijn oordeel om velerlei redenen niet te

verwezenlijken is~zou het onderhavige stelsel van maximering van het

verlies tot de nominale waarde van de aandelen in de dochtermaatschappij

alleen aanbeveling verdienen indien dit stelsel zou worden gecombineerd

met een wijziging van de verliescompensatieregeling in dier voege~ dat op

het moment van liquidatie van de dochtermaatschappij een in tijdsduur on~

beperkte carry back van verdampte en verdampende verliezen wordt gege~

ven~ voor zover deze verliezen het nominale kapitaal van de dochtermaat~

schappij overtreffen~ Aangezien een dergelijke verliescompensatieregeling in

het buitenland wel niet zal voorkomen~ zal naar mijn oordeel op dit punt een

belangrijk verschil tussen de binnenlandse en de buitenlandse deelnemings~
verhouding ontstaan~ zodat ook uit dien hoofde dit stelsel van maximering

van het verlies tot de nominale waarde van de deelneming moet worden ver~

worpen~

dtConclusie ~ voorstel tot invoering van een voorziening W serve deelnemingen~

Men kan zich afvragen of de wetgever~ nu hiervoor de stelsels van verlies~

overdracht enerzijds en van maximering van het verlies tot de nominale

waarde anderzijds niet voor praktische uitvoering in aanmerking komen~

wellicht toch de juiste~ of misschien beter de minst kwade~ oplossing voor

het onderhavige probleem heeft gekozen~ Ik zou geneigd zijn deze vraag be~

vestigend te beantwoorden~ ware het niet dat de in de Wet opgenomen

regeling voor het verlies bij liquidatie van een deelneming een aantal voor

mij onoverkomelijke bezwaren heeft~
Als voornaamste bezwaren kunnen worden genoemd~

i~In het kader van de aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag liggende
verlengstuktheorie mag het verlies van een verlieslijdende dochtermaat~
schappij pas op een onvoldoende door de wetgever gemotiveerd laat mo~

ment bij de moedermaatschappij in haar fiscale winstberekening tot uit~

drukking worden gebracht~
ZtTen gevolge van het onder I ~ genoemde bezwaar ontstaat er een niet aan~

vaardbaar verschil in fiscale behandeling tussen voordelen uit hoofde van

een deelneming enerzijds en voordelen uit hoofde van een vordering op

een deelneming anderzijds ~
j~Het aanmoedigen van de voltooiing van de liquidatie van een dochter~
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maatschappij kan~ met name in de buitenlandse deelnemingsverhouding~
bepaalde nadelige economische effecten hebben Cprijsgeven van handels~
naam~ nadelige perspublikaties~~

~~De wettelijke regeling is zeer ingewikkeld en roept een aantal vooralsnog
niet met zekerheid te beantwoorden vragen op~ Door alleen bij liquidatie
van een deelneming~hetgeen geen alledaagse aangelegenheid is~deze re~
geling effectief te doen zijn~ ontstaat een rechtsonzekerheid die nog gerui~
me tijd kan voortdurent

Behalve vorenstaande bezwaren heb ik in onderdeel at als bezwaar tegen de
wettelijke regeling aangevoerd dat er qua omvang geen verband behoeft te
bestaan tussen het niet voor compensatie in aanmerking komende verlies bij
de dochtermaatschappij enerzijds en het verlies bij liquidatie van de deelne~
ming bij de moedermaatschappij anderzijds~ Aangezien in onderdeel b ~ is ge~
bleken dat overdracht van compensabele verliezen~ hoewel theoretisch het
meest zuiver~ praktisch nauwelijks uitvoerbaar is~ wil ik het bezwaar van de~
ze ongelijkheid van verliesomvang hierna buiten beschouwing latent Dit be~
zwaar derhalve opzij zettend heb ik gezocht naar een amendering van de
huidige wettelijke regeling~ waarbij enerzijds aan de hierboven genoemde
bezwaren tegen de wettelijke regeling in belangrijke mate wordt tegemoet
gekomen en anderzijds als uitgangspunt wordt genomen dat~ over de gehele
bezitsduur van de deelneming bezien~ geen groter bedrag ten laste van de
fiscale winst van de moedermaatschappij wordt gebracht dan in de huidige
wettelijke regeling mogelijk ist

Naar mijn mening is een en ander te verwezenlijken door de mogelijkheid
te creëren reeds tijdens het aanhouden van de deelneming een voorziening te
vornien voor eventuele latere verliezen bij liquidatie van een dochtermaat~
schappijt Deze voorziening wordt hierna aangeduid met ~reserve deelne~
mingenft Mijns inziens kan een dergelijke regeling als volgt worden weer~
gegevent
i~Indien de bedrijfswaarde van een deelneming in een dochtermaatschappij

daalt beneden het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde be~
drag mag het verschil tussen het voor de verkrijging van de deelneming
opgeofferde bedrag en de lagere bedrijfswaarde ten laste van het fiscale re~
sultaat worden gereserveerd in de reserve deelnemingen~

a~De reserve deelnemingen zal in de volgende gevallen aan de winst moeten
worden toegevoegd ~
at indien de bedrijfswaarde van de deelneming weer stijgt tot aan oftot bo~

ven liet voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedragi
maximaal het bedrag dat aan de reserve is gedoteerd~

b~indien de deelneming wordt vervreemdt het aan de reserve gedoteerde
bedrag~

c~indien de deelneming wordt geliquideerd~ het aan de reserve gedoteerde
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bedrag~ terwijl alsverlies wordt geboekt het opgeofferde bedrag vennin~

derd met de ontvangen liquidatie~uitkering ~
dtindien door dividenduitkeringen het voor de verkrijging van de deelne~

ming opgeofferde bedrag daalt bijvoorbeeld ten gevolge van de uitke~

ring van meegekochte reserves t een bedrag~ gelijk aan het bedrag waar~

mede het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag
daalt~ doch maximaal het ter zake van die deelneming aan de reserve

deelnemingen gedoteerde bedragt
Evenals in het onder c~ omschreven stelsel van maximering van het verlies

tot de nominale waarde zal ook hier de door de dochtermaatschappij ge~

voerde dividendpolitiek invloed uitoefenen op de latere mogelijkheid even~
tueel bedragen aan de reserve deelneming te doterent Aangezien deze divi~

dendpolitiek mede van invloed is op eventuele latere afboekingen op vorde~

ringen op deelnemingen en ook op de omvang van een eventueel liquidatie~
verlies~ vormt naar mijn mening de vrije dividendpolitiek van de dochter~
vennootschap geen bezwaar voor het onderhavige systeemt

De regeling komt er per saldo op neer dat het liquidatieverlies eerder mag

worden genomen dan op het moment waarop de deelneming wordt geli~

quideerd~ Het verlies wordt in deze regeling verschoven naar het moment
dat~ economisch gezien~ door de moedermaatschappij daadwerkelijk een
verlies wordt geleden~ Men zou de voorgestelde regeling ook zo kunnen

formuleren dat fiscaal gereserveerd mag worden voor een in de toekomst

mogelijk te lijden verlies bij liquidatie van een deelneming~ zonder dat er
sprake behoeft te zijn van het overwegen van de liquidatie van de dochter~

maatschappij~ doch in een mate en op een tijdstip welke door goed koop~

mansgebruik gerechtvaardigd zijn~ De voorgestelde regeling beoogt naar

mijn oordeel geen principiële wijziging van de deelnemingsvrijstelling~ Het
huidige regime waarin voordelen uit hoofde van de deelneming buiten aan~
merking blijven~ wordt volledig in dit systeem gerespecteerd~ immers in~

dien de deelneming wordt vervreemd zal de fiscale reserve aan de winst moe~

ten worden toegevoegd~ terwijl indien~door welke omstandigheid ook~

het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag daalt~ een
overeenkomstige vermindering van de reserve deelneniingen moet plaats~

vinden~ Zoals in onderdeel c~ is uiteengezet verdient het geen aanbeveling

een regeling na te streven waarbij de vervreemdende maatschappij niet over

de gevormde reserve deelnemingen behoeft af te rekenent Aan de overne~
mende maatschappij zouden te veel eisen moeten worden gesteld om de
doorgeschoven fiscale claim~ in geval het de dochtermaatschappij later beter

zou vergaan~ veilig te stellen~
Het doorschuiven van de fiscale claim zou onder het in onderdeel c~ om~

schreven stelsel al moeilijkheden opleveren~ in het onderhavige stelsel levert

het nog meer problemen opt In het stelsel van onderdeel ct vormt de nomi~
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nale waarde van de deelneming één van de voor ieder kenbare elementen
voor de berekening van de fiscale claimt In het onderhavige stelsel wordt de
omvang van de claim echter bepaald door het verschil tussen het aan de ko~
per onbekende opgeofferde bedrag van de verkoper en de overnameprijs~
Praktisch lijkt het derhalve niet te verwezenlijken dat de reserve deelnemin~
gen~ althans de fiscale claim daarop~ wordt doorgeschoven naar de nieuwe
verkrijger van de deelnemingt Bovendien moet rekening worden gehouden
met het feit dat bij doorschuiving van de fiscale claim de verkoper in wezen
toch over de reserve deelnemingen zou betalen~ doordat de koper~ gecon~
fronteerd niet de overname van de fiscale claim~ slechts bereid zal zijn een la~
ger bedrag voor de deelneming te betalent Per saldo beloopt het verschil tus~
sen niet doorschuiven en wel doorschuiven slechts het verschil tussen de no~
niinale belastingschuld over de reserve deelnemingen en de latente belasting~
schuld over die reservet Dit verschil is naar mijn mening te gering om door~
schuiving van de reserve deelnemingen voor te staan~ afgezien van de aan
zofn doorschuiving verbonden problemen indien de koper van de deelne~
ming een in Nederland woonachtig natuurlijk persoon of een buitenlander
zou zijn~

Aanvulling van de wettelijke regeling met de mogelijkheid een reserve
deelnemingen te kunnen vormen brengt een aantal voordelen met zich~
waarbij ik op de volgende aspecten wil wijzen~
I~Er ontstaat een gelijke behandeling tussen het geval dat een buitenlandse

vaste inrichting verliezen lijdt en het geval dat een buitenlandse dochter~
maatschappij verlies lijdt~ l Tenzij er sprake is van aanloopverliezen bij de
dochtermaatschappij zal in beide gevallen een bedrag ten laste van het in
Nederland belaste fiscale resultaat kunnen worden gebracht~ namelijk in
het eerste geval het bedrag van het buitenlandse verlies en in het tweede
geval een bedrag~ dat op de deelneming wordt afgeboekt~

ZtHet verschil in fiscale behandeling bij de financiering van dochtermaat~
schappijen met aandelenkapitaal enerzijds en met leningen anderzijds ver~
dwijnt grotendeels~ doordat op een gelijk moment het verlies van de doch~
termaatschappij geheel of ten dele bij de moedermaatschappij tot uitdruk~
king kan worden gebracht~ Een belangrijk verschil blijft dat verkoop van
een vordering beneden de kostprijs~ bijvoorbeeld voor de lagere boek~
waarde~ niet leidt tot heffing van vennootschapsbelasting bij de moeder~
maatschappij~ terwijl bij verkoop van een deelneming de eventueel ge~
vormde reserve deelnemingen voor wat betreft de verkochte deelneming
aan de winst moet worden toegevoegd~ zodat de moedermaatschappij
aan de heffing van vennootschapsbelasting ter zake van de verkoop van de
deelneming is onderworpent Dit verschil in fiscale behandeling is onlos~

l De wenselijkheid van dit effect komt in hoofdstuk XVI f ~ nader a an de orde ~
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makelijk verbonden niet een deelnemingsvrijstellingsregime waarin voor~

en nadelen uit hoofde van een deelneming fiscaal buiten beschouwing blij~

ven~ Bovendien leidt het volwaardig worden van de vordering en het

daarna incasseren van het te vorderen bedrag bij de kopende vennootschap

tot fiscaal belastbare winst~ terwijl voordelen uit hoofde van de verworven

deelneming buiten aanmerking blijven bij de kopende vennootschapt

S~De fiscale stimulans om verlieslijdende dochtermaatschappijen formeel te

liquideren~immers het liquidatieverlies mag pas worden genomen op het

moment dat de liquidatie van de deelneming is voltooid~komt te verval~

lent Ik acht dit een groot voordeel van de voorgestelde regelingt In een

aantal gevallen~ zeker in de buitenlandse deelnemingsverhouding~ kan het

voorkomen dat de feitelijke bedrijfsuitoefening wordt stilgelegd~ zonder

dat men uit bedrijfseconomische overwegingen tot liquidatie van de doch~

termaatschappij wil overgaan~ Men kan denken aan het geval dat de doch~

termaatschappij nog bepaalde claims op de buitenlandse overheid heeft~

nog processen lopende zijn~ een handelsnaam heeft~ welke mogelijk in de

toekomst~ bijv~ na een wijziging in de politieke constellatie in het betref

fende land~ nog kan worden gebruikt en deswege niet door liquidatie van

de dochtermaatschappij mag worden prijsgegeven~
q~tln S~~ is uiteengezet dat een van de grootste problemen bij de berekening

van het liquidatieverlies is de vaststelling van het voor de verkrijging van

de deelneming opgeofferde bedrag~ Dit heeft ertoe geleid dat ik reeds vroe~

ger gesuggereerd heb~ teneinde meer rechtszekerheid op dit gebied te ver~

krijgen~ het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag

jaarlijks bij beschikking te doen vaststellenlt Dit zou op zich genomen een

gigantisch werk zijn waarbij bedacht dient te worden dat ten aanzien van

zeer veel deelnemingen een verlies bij liquidatie zich nimmer zal voordoent

Mijns inziens is het een voordeel van het voorgestelde systeem te noemen

dat de vraag~ hoe hoog het voor de verkrijging van de deelneming opge~

offerde bedrag bij minder goed renderende dochtermaatschappijen is~ veel

eerder naar voren komt~ namelijk zodra de moedermaatschappij een dota~

tic aan de reserve deelnemingen wil doen~ Alsdan zal een~ terwille van de

rechtszekerheid~jaarlijkse vaststelling van het voor de verkrijging van de

deelneming opgeofferde bedrag waarschijnlijk niet~ of althans minder

noodzakelijk zijnt
StDe invoering van een reserve deelnemingen opent tevens de mogelijkheid

om met het deelnemingsvrijstellingsregime de investeringen in dochter~
maatschappijen in ontwikkelingslanden te stimuleren~ Naar buitenlands

voorbeeld zou een dotatie aan deze reserve kunnen worden ingevoerd

voor bijv~ de navolgende gevalleni

lZie de door mij geschreven FEUs Fiscale brochure~ De deelnemingsvrijstelling in de Wet op

de vennootschapsbelasting iqbq ~
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a~ tijdelijke afwaardering van de investeringen in dochtermaatschappijen
gevestigd in een ontwikkelingslandt Naar Duits enJapans voorbeeld zou
kunnen worden toegestaan de helft van de kostprijs van de deelneming
ten laste van de winst toe te voegen aan de reserve deelnemingent Aan
een dergelijke toevoeging en opheffing van zo een reservering kunnen
diverse eisen worden gesteldt Voor een beschrijving van de regeling
krachtens het Entwicklungshilfe Steuergesetz verwijs ik naar het Duitse
hoofdstuk~

b~afwaardering van de deelneming in verband met door de in het ontwik~
kelingsland gevestigde dochtermaatschappij geleden aanloopverliezen~
In het algemeen is het in strijd met goed koopmansgebruik een deelne~
ming af te waarderen in verband met door de dochtermaatschappij ge~
leden aanloopverliezent Dit zal uiteraard ook het geval zijn in de voor~
gestelde regeling betreffende de dotatie aan de reserve deelnemingen ten
aanzien van de vraag of door aanloopverliezen de bedrijfswaarde van de
deelneming beneden het voor de verkrijging van de deelneming opge~
offerde bedrag kan dalen~ Aangenomen kan worden dat niet gesteld kan
worden dat de bedrijfswaarde van de deelneming~ naar goed koopmans~
gebruik beoordeeld~ ten gevolge van door de dochtervennootschap gele~
den aanloopverliezen~ daaltt Wettelijk zou geregeld kunnen worden dat
een dotatie aan de reserve deelnemingen onder bepaalde voorwaarden
mogelijk is indien het gaat om een deelneming in een~ in een ontwikke~
lingsland gevestigde~ dochtermaatschappij t Een voorbeeld van een der~
gelijke regeling is te vinden in het Auslandsinvestitionen Gesetz in Duits~
land~ Voor een beschrijving moge ik naar het betreffende hoofdstuk ver~
wijzen~

Het voorgestelde en hiervoor wat nader uitgewerkte systeem van invoering
van een reserve deelnemingen heeft uiteraard ook nadelen~ Door vervroe~
ging van het tijdstip waarop fiscaal voor een liquidatieverlies mag worden
gereserveerd~ zullen bepaalde nadelen~ welke reeds aan de regeling van
het verlies bij liquidatie van een deelneming zijn verbonden~ worden ver~
sterkt~ In de eerste plaats rijst de vraag of het in de voorgestelde regeling
voor internationale concerns niet te aantrekkelijk wordt gemaakt hun meest
risicodragende buitenlandse activiteiten te ontwikkelen in dochtermaat~
schappijen van Nederlandse vennootschappen~ immers indien het fout gaat~
betaalt de fiscus het gelag~ terwijl als het goed gaat de Nederlandse fiscus
nimmer iets ontvangt van de resultaten van de buitenlandse dochterven~
nootschap~ l Dit effect wordt in de voorgestelde regeling uiteraard versterktt
Met een voorbeeld moge ik het onderhavige probleem verduidelijken~

i Behoudens een bedrag aan dividendbelasting indien de aandelen van de Nederlandse vennoot~
schap in buitenlandse handen zijn en dividend vanuit de buitenlandse dochtermaatschappij via
Nederland naar de buitenlandse aandeelhouders wordt overgemaakt~
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Stel een buitenlands concern A met een werkmaatschappij B in Nederland
wil een aantal nieuwe activiteiten in Zuid~Amerika beginnen~ Indien con~

cern A verliezen van buitenlandse deelnemingen niet met haar winsten in

eigen land kan verrekenen~ kan het aanbeveling verdienen de Zuidameri~

kaanse vestigingen te construeren als dochtermaatschappijen van de Neder~

landse werkmaatschappijt Hoewel er mogelijk geen enkele economische bin~
ding bestaat tussen de activiteiten van de Nederlandse en de Zuidamerikaan~
se bedrijven~ zullen eventuele verliezen bij liquidatie van de Zuidamerikaan~
se deelnemingen volledig ten laste van de door B behaalde resultaten mogen

worden gebrachtt Tuk l is van mening dat dit een onredelijke consequentie

van artikel ij lid s Wet vpb is~ welk effect in de voorgestelde regeling uiter~
aard nog wordt versterkt~

Tuk heeft voorgesteld aan artikel i j lid S nog een zin toe te voegen lui~

dende ~

~Het berekende liquidatieverlies komt slechts ten laste van de belastbare winst

voor zover dit redelijk isft

Een dergelijke bepaling is naar mijn oordeel te vaag en daarom te gevaarlijkt

Men kan zich evenwel afvragen of de bezwaren van Tuk wel steekhou~

dend zijn~ Immers indien een Nederlandse maatschappij een buitenlandse

vaste inrichting heeft en deze buitenlandse vaste inrichting lijdt verlies~ dan
kan dit verlies worden verrekend met de door de Nederlandse maatschappij
behaalde winst~ Indien de buitenlandse vaste inrichting winst behaaltl zal de

Nederlandse fiscus behoudens een bedrag ten gevolge van het progressie~
voorbehoud~hetgeen in de sfeer van de vennootschapsbelasting te verwaar~

lozen is~geen belasting incasseren ter zake van de winst van de buitenlandse
vaste inrichting~ Het bezwaar van Tuk dat de Nederlandse fiscus wel de bui~

tenlandse verliezen gepresenteerd krijgt~ doch niet over de buitenlandse

winst kan heffen~ is derhalve niet specifiek een probleem van artikel l j lid S~

doch is inherent aan het Nederlandse belastingsysteem met betrekking tot de
belastingheffing van voordelen uit hoofde van buitenlandse activiteiten van
Nederlandse ondernemingentz

Indien men aan de bezwaren van Tuk wil tegemoetkomen~ zou men naar

mijn mening voor de toepassing van artikel is lid S een economische bin~

ding tussen de Nederlandse en de buitenlandse activiteiten kunnen eisen

door artikel ij lid S als volgt uit te breiden~

~Het in dit lid bepaalde vindt geen toepassing bij liquidatie van een deelne~

ming als bedoeld in lid ~~ indien de aandelen in deze niet binnen het Rijk ge~

i A~F~ Tuk~De deelnemingsvrijstell ing in het nieuwe wetsontwerp vennootschapsbelasting ~
W yqcz~
z Op de onderhavige problematiek kom ik hierna in hoofdstuk XVI C~ terugt
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vestigde vennootschap niet zijn aangehouden terwille van de daaruit voort~
vloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuitoefening en de bedrijfsactivi~
teit van de niet binnen het Rijk gevestigde vennootschap~f

Een ander nadeel van het voorgestelde systeem zal ongetwijfeld zijn dat het
pro bleemvandewaardering van deelnemingen weer volledig actueel wordt~
Naar mijn oordeel behoeft dit niet als een overwegend bezwaar te worden
gevoeldt In de eerste plaats blijft het probleem van de waardering van deel~
nemingen bestaan voor deelnemingen~ waarop artikel ij van de Wet niet
van toepassing is~ bijvt bij een deelneming in een buitenlandse maatschappij~
die niet onderworpen is aan een belasting die aldaar in enige vorm naar de
winst wordt geheven~ In de tweede plaats kan worden gewezen op het feit
dat in de jurisprudentie onder het Besluit Vpb Igta ten aanzien van de
waardering van deelnemingen veelal het probleem centraal heeft gestaan of
en in hoeverre van de dochtermaatschappij ontvangen dividenden op de
boekwaarde van de deelnemingen hadden moeten worden afgeboekt~ Zoals
in S ~ is uiteengezet blijft dit probleem bestaan in verband met het in de
wettelijke regeling voorkomend begrip van het voor de verkrijging van de
deelneming opgeofferde bedrag ~ voor het overige laat ik de problemen van
de waardering van deelnemingen onbesprokent

Indien men tegen de voorgestelde regeling bezwaar heeft in verband met
het feit dat het liquidatieverlies door de moedermaatschappij per saldo op
een vroeger tijdstip mag worden genomen dan het moment waarop de li~
quidatie van de dochtermaatschappij is voltooid~ dient bedacht te worden
dat het onder de huidige wetgeving reeds mogelijk is~ het tijdstip waarop
het liquidatieverlies mag worden genomen~ te vervroegen~ Deze mogelijk~
heid moge ik met het navolgende voorbeeld toelichten~ Indien een Neder~
landse maatschappij CNV M~~ wil deelnemen met f Itooo~ooo in een buiten~
landse dochtermaatschappij CNV B~~ aan welke deelneming grote risico~s
verbonden zijn~ terwijl het te investeren vermogen in de vorm van aande~
lenkapitaal moet worden verstrekt~ dan kan NV Mt als volgt handelen~ NV
Mt richt een Nederlandse dochtermaatschappij op CNV Dt J met een aande~
lenkapitaal van f itooo~ooo~ waarmede geen fiscale eenheid wordt aange~
vraagd~ NV Dt participeert in NV Bt met het door NV M~ beschikbaar ge~
stelde vermogen~ Indien het NV B~ slecht vergaat en de waarde van de deel~
neming NV B~ daalt tot stel f Iootooo dan kan noch NV M~~ noch NV Dt
een verlies ten laste van het fiscale resultaat brengen~ omdat nadelen uit
hoofde van de deelneming in NV D ~ resp~ NV Bt buiten aanmerking blij~
ven~ NV M~ kan evenwel een verlies ten laste van haar fiscale resultaat bren~
gen~ indien NV Dt wordt geliquideerdt Het verlies bij liquidatie van de deel~
neming NV D ~ wordt alsdan gesteld op het verschil tussen het voor de ver~
krijging van de deelneming opgeofferde bedrag ~f i~oootooo~ en de ontvan~
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gen liquidatie~uitkering Cdeelneming NV Bt waard f Iootooo~ ~ verlies per
saldo voor NV Mt f qootooo~

Ten slotte kan als bezwaar tegen de invoering van een reserve deelnemin~

gen worden aangevoerd~ dat het regime van de deelnemingsvrijstelling nog

verder wordt gecompliceerd~ Dit bezwaar erken ik volledig doch het weegt

naar mijn oordeel niet op tegen het feit dat de rechtszekerheid op het gebied

van de toepassing van artikel i j lid s zal toenement Gezien het feit dat liqui~

daties van deelnemingen tot de uitzonderingsgevallen zullen blijven beho~

ren~ heb ik als bezwaar tegen de huidige wettelijke regeling aangevoerd dat

een aantal vragen rond de vaststelling van het verlies bij liquidatie van een

deelneming vooralsnog onbeantwoord zal blijven~ zodat een zekere mate

van rechtsonzekerheid gedurende langere tijd zal blijven voortbestaan~ In~

voering van de mogelijkheid voor toekomstige liquidatieverliezen bij de

moedermaatschappij een voorziening in de vorm van een reserve deelnemin~

gen te creëren zal er toe leiden dat in een vroeger stadiumjurisprudentie zal

ontstaan die enige zekerheid zal brengen omtrent de juiste interpretatie van

een aantal wettelijke begrippen~ met name het nieuw ingevoerde begrip

evoor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag~~ Naar mijn

oordeel weegt het nadeel van een verdere complicering van de wettelijke

regeling ruimschoots op tegen het voordeel van een vergroting van de

rechtszekerheid bij de praktische uitvoering van het in de wet gecreëerde re~

gime voor voordelen uit hoofde van een deelneming~
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Hoofdstuk VI

Kosten in verband met
een deelneming

De in artikel ij lid ~ van de Wet op de vennootschapsbelasting iqbq neerge~
legde regeling stamt af van het bepaalde in artikel is van het Besluit op de
Vennootschapsbelasting Gezien het feit dat laatstgenoemde regeling in
de literatuur zeer verschillend werd beoordeeld~gesproken werd van wet~
telijke lapsusl tot een bij de opzet passende gave constructieZ~verdient het
mijns inziens aanbeveling eerst stil te staan bij het bepaalde in artikel is van
het Besluitt

In artikel IS werd bepaald dat met bedrijfskosten geen rekening mocht
worden gehouden~ voor zover zij verband hielden met gedeelten van de
winst~ welke niet aan de belasting waren onderworpent Onder de bedrijfs~
kosten van artikel IS vielen~ en naar mag worden aangenomen vallen onder
de werking van artikel li lid ~~ in wezen alle kosten welke van de belastbare
winst van de moedermaatschappij kunnen worden afgetrokkent Dit bete~
kent dat aandelen in de winst~ welke bij het bepalen van de winst op grond
van artikel g van de Wet vennootschapsbelasting in aftrek komen~ mede ge~
heel ofgedeeltelijk kosten zijn waarop artikel ij lid q~ van toepassing ist On~
der de werking van het Besluit Vennootschapsbelasting rq~Z heeft Teken~
broeks op deze consequentie gewezen naar aanleiding van het arrest van de
Hoge Raad d ~ d ~ rz november rgSZ BNB iqijlst

De vraag welke kosten in aanmerking moeten worden genomen is voor
het eerst aan de orde gekomen in het arrest van de Hoge Raad d ~ dt IS juni
rg ~~j B~bSq voor de toepassing van het bepaalde in artikel ~~ lid j Besluit
Winstbelasting rqlo~~ De Hoge Raad overwoog daarbij ~

~dat toch de strekking van artikel ~~ lid j~ medebrengt~ dat onder ~~de kosten
van beheerf~ zijn begrepen niet alleen kosten van ontvangst of inning van di~
videnden~ maar ook dat deel van de algemeene kosten~ hetwelk kan worden
geacht op het bezit der aandeelen te drukken~ waartoe in het onderhavige
geval de raad terecht de in de uitspraak genoemde loonen heeft gerekendtJ

i W ~ P~ van Sikkelerus~Bedrijfskosten bij deelnemingen~ De NVjuni rgs~t
ZJ~Ht Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ p~r ~j bt
jEt Tekenbroek~Annotatie BNB iqSjISt
aArtikel ~ lid S luidde als volgti ~ Bij het vastste ll en van het zuivere voordeel ~ bedoeld in het vo~
rige lid~ wordt rekening gehouden met de kosten van beheer en de beroepskosten evenals met
de rente van vreemde middelen ~ waarmede het betreffende aandelenbezit wordt ge financierd~~
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Artikel IS van het Besluit bepaalde dat het te dezer zake ging om de bedrijfs~

kosten~ Bij Resolutie van IS mei Iq ~~ S B~qla werd bepaald dat onder de be~

drijfskosten de interest van schulden mede moest worden begrepen~ In het

arrest van de Hoge Raad van Ia november IqSZ B qj Is en BNB Iqs sI s
werd uitdrukkelijk bepaald dat ook een gedeelte van de aan bestuurders toe~

gekende tantième onder de artikel i S~kosten kon worden gebrachtt Dat arti~

kel ij zelfs kon gelden voor bijv~ een bijdrage in verbouwingskosten moge

blijken uit de zeer casuïstische uitspraak van het Gerechtshof te fs~Graven~

hage dtd ~ I j november IqSS BNB IqSqliqs inzake een splitsing van bedrijfs~

kosten in die~ welke verband houden met op grond van de deelnemingsvrij~

stelling vrijgestelde witistbestanddelen en de overige winstbestanddelen~

Opvallend is dat de werkingssfeer van artikel IS zich in Nederland op een

geheel andere wijze ontwikkeld heeft dan de werkingssfeer van de overeen~

komstigc bepaling in de Duitse belastingwetgevingt Bij de met de deelne~

ming verband houdende kosten heeft men in Duitsland steeds in het oog ge~

houden dat het houden van een deelneming kan leiden tot vrijgestelde di~

videnden maar ook tot belaste koerswinstent Dit heeft ertoe geleid dat in

Duitsland het standpunt is ingenomen dat de met de deelneming verband

houdende kosten niet aftrekbaar zijn tot maximaal de in een bepaald jaar

ontvangen dividendenl~ met andere woorden de bepaling omtrent de niet

aftrekbare kosten kan niet tot een inegatieve deelnemingsvrijstelling~ leiden~

Een dergelijk onderscheid is in Nederland niet gemaakt~ De vraag of artikel

I S van het Besluit ook van toepassing was in jaren waarin geen dividend

werd ontvangen~ werd bevestigend beantwoord in de Resolutie van iq mei

Iq ~~j BZqlj en in het arrest van de Hoge Raad d~ d ~ aq mei Iq~b B SIaSt De

Hoge Raad liet het aspect van de mogelijk in de toekomst te belasten koers~

winsten~naar mijn mening ten onrechte~buiten beschouwing in de over~

~~~eRinn tb bt

tdat de raad van beroep~ waar hij zijn opvatting~ dat artikel is niet tocpasse~

lijk zou zijn op jaren~ waarin op deelnemingen geen dividenden worden

uitgekeerd~ uitsluitend op den tekst van artikel is doet steunen~ over het

hoofd ziet~ dat ook de aan bedoeld beheer verbonden uitgaven~ welke uitga~

ven niet uitsluitend geschieden tot verwerving van de dividenden over het

jaar~ waarin zij worden gedaan~ maar tevens met het oog op de over latere

jaren te verwerven dividenden~ daarom gezegd kunnen worden met gedeel~

ten van de winst~ welke niet aan de belasting zijn onderworpen~ verband te

houden~~

Het in dit arrest ingenomen standpunt werd onder meer bevestigd in het ar~

restvande Hoge Raad dtdt is maart Iqbl BNB Iqblf IIq ~ waarbij tevens de

iNaar de betreffende Duitse jurisprudentie wordt in C~ van het Duitse hoofdstuk verwezent
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door Schmidtl verdedigde opvatting~ dat artikel IS niet behoort te gelden
als de dochtermaatschappij ten gevolge van door haar geleden verliezen
zelfs niet bij machte is dividend uit te keren~ werd verworpen~

In de aanhef van deze paragraaf heb ik vermeld dat de meningen over de
juistheid van het bepaalde in artikel ij lid ~ van de Wet resp~ artikel is van
het Besluit in de literatuur verdeeld zijnt Alvorens hierop in te gaan wil ik de
aandacht er op vestigen dat door verscheidene auteurs onderscheid is ge~
maakt tussen beheerskosten en financieringskosten~ Bij de beheerskosten kan
men de werking van artikel l j lid ~ ~artikel l S~ verdedigen als ~straf~ voor
het feit dat aan de dochtermaatschappij niet een redelijk aandeel in de be~
heerskosten in rekening is gebrachtt Hoewel een dergelijke doorberekening
van kosten in de buitenlandse deelnemingsverhouding niet altijd mogelijk
is~bijv~ om deviezenrechtelijke redenen~althans niet tot fiscale aftrek in
het buitenland leidt~bijv~ omdat de buitenlandse fiscus deze kosten niet ac~
cepteert~is moeilijk te verdedigen dat~ omdat geen doorberekening plaats~
vindt de ~rekening aan de Nederlandse fiscus kan worden gepresenteerd~~
Ten aanzien van de fmancieringskosten ligt het probleem principieel anders~
omdat deze kosten niet voor doorberekening in aanmerking komen~

Ten aanzien van de aftrekbaarheid van de rentekosten betrekking heb~
bend op een binnenlandse deelneming komt Hofstraz tot de conclusie dat
artikel ij Besluit een onjuiste bepaling ist Hij vergelijkt het geval waarin een
NV een nieuwe fabriek in Nederland sticht binnen de eigen NV enerzijds en
de exploitatie van die fabriek in een afzonderlijke dochter~NV anderzijds~
In het eerste geval is de rente van de aangetrokken geldleningen ter fmancie~
ring bij de NV wel aftrekbaar~ terwijl in het tweede geval~ indien de moe~
dermaatschappij de geldlening opneemt~ de rente noch bij haar~ noch bij
haar dochtermaatschappij ten laste van de fiscale winst kan worden gebracht~
Reeds in Ig g verdedigt Hofstra de rente~aftrek alleen in de buitenlandse
deelnemingsverhouding niet toe te laten~ Hij schrijft als conclusie ~

~Men kan de onderwerpelijke regeling uit beperkt~nationale overwegingen
rechtvaardigen~ wanneer men een buitenlandsche dochter~ met vreemde
middelenfinanciert ~ immers dan zou de Nederlandsche fiscus worden gedu~
peerd ten behoeve van een vreemden belastingheffert Ik acht het echter een
gedachtenfout van den wetgever~ dat hij verzuimde te onderscheiden tus~
schen binnenlandsche en buitenlandsche dochterondernemingen~~

In genoemd artikel heeft Hofstra zijn bekende toerekeningsmethode van de
financieringskosten ontvouwdt Op die methode en de daaruit door Brulla

i AtF~ Schmidt~Vrijgestelde dividenden in de vennootschapsbelasting~ W qqbHt
iH~Jt Hofstra~Financiering van aandeelen met opgenomen gelden~ De NV mei iqq~
sDt Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip~ ptjoqt
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getrokken conclusie~ dat het betrekken van de financieringskosten in artikel
is altijd willekeurig en dus onrechrvaardig moet werken~ kom ik hierna te~
rugt

Van Sikkelerus en Schmidt gaan in hun reeds genoemde artikelen in op de
naar hun oordeel onredelijke gevolgen van de niet aftrekbaarheid van de fi~
nancieringskosten van deelnemingent Schmidt noemt als bezwaar dat de
voorkoming van dubbele heffing op deze wijze gedeeltelijk ongedaan wordt
gemaakt~ Van Sikkelerus verdedigt dat het verband tussen financieringskos~
ten en vrijgestelde dividenden niet behoort te worden gelegdt Hij vervolgt
zijn~ naar mijn mening juiste betoog~ als volgt~

~Met name wanneer dat aandelenbezit het karakter heeft van een deelne~
ming~ zal de verwerving ervan meestal geschieden met het oog op de er aan
verbonden beschikkingsmacht over bedrijfspotentieel ~fabricage~capaciteit~
transportmiddelen~ ten behoeve van het gehele concern~ oftot het opkopen
en uitschakelen van concurrentie~ Het rendement van de deelneming speelt
daarbij geen enkele rol~ doch het gaat alleen om de totaalwinst van het con~
cernt De aangegane rentelast staat dan ook niet in verband met het rende~
ment van de deelneming~ doch wel met het totale bedrijfsresultaatt De be~
taalde rente behoort daarop als bedrijfskosten in mindering te koment~

Naar het oordeel van Christiaanse is het bepaalde in artikel is juist~ gezien
het door de wetgever gekozen systeem~ dat men in de deelnemingsverhou~
ding uitgaat van de zelfstandigheid van de moeder~ en de dochtermaat~
schappijt Daardoor zou er zijns inziens bij deze opzet sprake zijn van een ga~
ve constructie de kosten~ gemaakt om vrijgestelde winstbestanddelen te be~
halen~ bij de moedermaatschappij te elimineren~ Christiaansel trekt dan de
volgende conclusie~

~De economische onjuistheid~gezien vanuit de eenheid moeder~dochter~
zit dan ook niet in het systeem van artikel IS~ maar in het feit dat de volle
winst bij de dochter wordt belast~ terwijl eigenlijk het dividend~ voor zover
dat naar de moeder vloeit om de rentelast te voldoen~ als kosten zou moeten
worden aangemerkt Cde belastbare winst van de dochter zou moeten ver~
kleinen~~ Alleen om praktische redenen kan men er vrede mee hebben~ dat
de correctie bij de moedermaatschappij wordt aangebracht~ zoals het ont~
werp~Vennootschapsbelasting doeC

Bij toepassing van het ne bis in idem~beginsel gaat het er om te voorkomen
dat de bij de dochtervennootschap belaste en daarna uitgekeerde winst bij de

lJ~H~ Christiaanse~Deelnemingsvrijstelling~ pxIb~
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moedervennootschap niet andermaal door de heffing van vennootschapsbe~
lasting wordt getroffent Het ne bis in idom~beginsel Cen daarmede de ver~
lengstuktheorie~ houdt in principe geen rekening met de wijze~ waarop de
moedermaatschappij haar deelnemingen financiertt Legt men evenwel de
verlengstuktheorie aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag dan zal een
belastingheffing over een hoger bedrag dan de geconsolideerde winst van de
moeder~ en de dochtervennootschap als niet gerechtvaardigd worden aan~
gemerktt Toepassing van deze theorie zal derhalve er toe leiden dat de deel~
nemingsvrijstelling een bruto~vrijstelling moet zijn~ waarbij in beginsel geen
ruimte bestaat voor een bepaling~ volgens welke kosten in verband met een
deelneming niet ten laste van de fiscale winst mogen worden gebracht~

Ondanks het feit dat een bepaling inzake de kosten in verband met een
deelneming niet in het wettelijk systeem past en ondanks de kritiek op de in~
houd van artikel IS van het Besluit~ is het aldaar bepaalde voor de buiten~
landse deelnemingsverhoudingl overgenomen in artikel i j lid ~ ~ Z Bij lezing
van de parlementaire geschiedenis dient rekening te worden gehouden met
het feit dat tijdens de parlementaire behandeling de tekst van het wetsont~
werp is gewijzigdt In het oorspronkelijk ontwerp werd ten aanzien van de
buitenlandse deelnemingsverhouding bepaald~

Wsdan wordt met de kosten die met de deelneming of het lidmaatschap
verband houden~ geen rekening gehouden~f

In de MvTj wordt ten aanzien van deze bepaling opgemerkt~

~Leidt het wel in aanmerking nemen van deze kosten tot een gezond resul~
taat in de binnenlandse deelnemingsverhouding~ bij deelnemingen van een
binnenlandse moeder in een buitenlandse dochter noopt de mogelijkheid dat
belanghebbenden de winst van de binnenlandse moeder zouden belasten
met aanzienlijke bedragen wegens renten van geldleningen waarmede de
buitenlandse dochter is gefinancierd~ tot voorzichtigheid~ In het regime van
de vrijstelling voor buitenlandse deelnemingen~ belichaamd in het tweede
lid van artikel raa~ is daarom~uitsluitend voor de buitenlandse verhoudin~
gen~de regeling van artikel is van het Besluit bestendigV

lOp de onjuistheid van deze uitdrukking kom ik hierna nog terug~
ZOok tijdens de parlementaire behandeling is de kritiek doorgegaan~ Ik verwijs naar A~PtA ~
Eeckhout~De deelneming in het ontwerp vennootschapsbelasting iqbo~ MBR november rqbo
en MtAt Wisselink~Waardering van deelnemingen in buitenlandse dochtermaatschappijen in
verband met het ontwerp vennootschapsbelasting rqbo~ MAB december iqbi ~
i Ptzo rkt
aIn de Wett artikel i~
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In het Voorlopig Verslagl wordt geconstateerd dat de deelnemingsvrijstel~
ling in de binnenlandse deelnemingsverhouding een bruto~ en in de buiten~
landse deelnemingsverhouding een netto~vrijstelling is~ waarbij de vraag
wordt gesteld of het met name in Benelux~ en EEG~verband bezien niet on~
juist is~ dat als het ware gediscrimineerd wordt tegen Nederlandse dochter~
ondernemingen in het buitenlandt Deze discriminatie wordt in de MvAZ
van de hand gewezen onder verwijzing naar het feit dat de eenzijdige uit~
breiding in Nederland van de deelnemingsvrijstelling tot de buitenlandse
verhouding in vergelijking met het regime in andere staten een vrijgevig
karakter draagt~ Te dezer zake wordt laters in de parlementaire behandeling
het volgende opgemerkt ~

~Zonder artikel Iz tin de wet artikel vierde lid~ zou de deelnemings~
vrijstelling een te ruime faciliteit biedent Buitenlandse concerns zouden bij~
voorbeeld nieuwe NVfs in het buitenland kunnen laten oprichten door een
Nederlandse dochter Cproduktiemaatschappij~~ die het kapitaal voor de op~
richting te leen krijgt van de buitenlandse moedert De rente komt dan ten
laste van de Nederlandse Cproduktie~~winst~ terwijl de dividenden vrij door~
stromen naar de buitenlandse moeder~f

Tevens is in een bij de MvA behorende Nota van Wijziging de redactie van
de kostenbepaling gewijzigdt In de MvAa is daaromtrent de volgende toe~
lichting te vinden~

iNadere overweging van deze voorziening heeft de ondergetekenden tot de
slotsom gebracht dat de voorgestelde bepaling onvoldoende is om het hier~
boven gesignaleerde gevaar Crentelast op een geldlening waarmede een bin~
nenlandse moeder een buitenlandse dochter financiert~ Jti afdoende te be~
strijdent Wel wordt het beoogde doel bereikt in geval een binnenlandse moe~
der rechtstreeks aandeelhoudster is van een buitenlandse dochter~ doch de
bepaling schiet te kort bij een middellijk aandeelhouderschap~ bijvt door
middel van een~tussengeschoven~binnenlandse houdstermaatschappij~f

Door de bepaling dat de kosten in verband met een deelneming slechts in af
trek komen indien en voor zover aannemelijk is dat zij middellijk dienstbaar
zijn aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst~ is in de Wet een
bepaling opgenomen die tot een groot aantal vragen en geschillen met de

i P~r s rk~
ZP~zs rk~
l Antwoord bq Mondeling Overleg met de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede
Kamert
aP~as Ik~
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belastingadministratie kan leiden ~ immers het gaat niet meer om de vraag of
er sprake is van een al dan niet buitenlandse deelneming~ doch er wordt een
relatie gelegd met de winst van de dochter~ en de eventuele kleindochter~
maatschappij~ Het leggen van deze relatie heeft tot gevolg~Verhoevenl
heeft hierop naar mijn oordeel terecht gewezen~dat een beperkte aftrek van
kosten verband houdend met een buitenlandse deelneming mogelijk moet
zijn in geval de buitenlandse dochtermaatschappij mede een onderneming
drijft met behulp van een in Nederland aanwezige vaste inrichtingt Mijns
inziens zal zulks ook het geval kunnen zijn indien er sprake is van een Ne~
derlandse kleindochtermaatschappijt Omgekeerd zullen de kosten met een
binnenlandse deelneming verband houdend niet volledig aftrekbaar kunnen
zijn indien de Nederlandse dochtermaatschappij een buitenlandse vaste in~
richting of kleindochtermaatschappij bezit~ Op deze mogelijkheid van be~
perkte aftrek is door Van der LindenZ gewezen~ Uit deze gevallen kan wor~
den geconcludeerd dat de problematiek rond de toerekening van de kosten
van artikel ij lid ~ van de Wet in omvang is toegenomen~ Niet alleen zal
men zich moeten afvragen of er kosten in de zin van artikel ij lid ~ zijn ge~
maakt~over deze toerekeningsproblematiek later meer~doch tevens zal
men zich moeten afvragen of en in hoeverre deze kosten weer verband hou~

den met al dan niet binnen het Rijk te behalen belastbare winstt
In dit verband moet worden opgemerkt dat niet duidelijk is wat onder

Iet behalen van binnen het Rijk belastbare winsC moet worden verstaan~
Is hiervan sprake indien de maatschappij waarin wordt deelgenomen geen
belastbare winst behaalt omdat deze maatschappij een volledige objectieve

vrijstelling genietz Ik denk hierbij aan de vrijstelling voor het spaarbankbe~
drijf en aan de woningbouwvrijstelling~ Indien men van mening is dat de
kosten in verband met een deelneming in zo een objectief vrijgestelde ven~
nootschap bij de moedermaatschappij niet aftrekbaar zijn~ omdat niet kan
worden gesproken van een middellijk dienstbaar zijn aan het behalen van
binnen het Rijk belastbare winst~ dan rijst vervolgens de vraag ofde kosten
in verband met zo een deelneming slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn~ in ge~
val de dochtermaatschappij voor een gedeelte van de door haar behaalde
belastbare winst een objectieve vrijstelling geniet Cbijv~ deelnemingsvrijstel~
ling~ landbouwvrijstelling~ investeringsaftrek~t

Alvorens nader in te gaan op de vraag wanneer gesproken kan worden
van kosten in verband met een deelneming wil ik een eigen oordeel geven
over het principe van het in artikel is lid ~ bepaaldet Bij deze beoordeling
zal in de eerste plaats een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de fi~
nancieringskosten en alle overige kosten zoals beheerskosten~ aandeel in de

IHtB~A~ Verhoeven~De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting rqbq ~
W yqbb~
ZK~Ht van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijste ll ing~ MAB april rq~ot
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algemene kostent Met laatstgenoemde categorie kosten wil ik beginnent
Onder meer Van Rooyenl heeft opgemerkt dat het bepaalde in artikel ij
lid ~ van de Wet de moedermaatschappij er in feite toe dwingt de kosten~
ten behoeve van de buitenlandse dochtermaatschappij gemaakt~ aan haar
door te berekenent Naar mijn mening is artikel ij lid ~ niet nodig voor het
opleggen van een ~indirecte doorberekeningsverplichting~ ~ immers de winst
van de Nederlandse moedermaatschappij dient naar goed koopmansgebruik
te worden bepaald~ Naar mijn mening is het bij die winstbepaling niet mo~
gelijk te gedogen kosten~ welke betrekking hebben op een dochtermaat~
schappij~ bij de moedermaatschappij op de fiscale winst in mindering te
brengent Deze kosten dienen te worden doorberekend~ althans niet ten laste
van de Nederlandse winst te komen~ Artikel ij lid ~ kan derhalve naar mijn
mening voor deze kostengroep worden gemist~ Indien het schrappen van
artikel ij lidq~ voor deze kostencategorie er toe zou leiden dat een groter
kostenbedrag ten laste van het Nederlandse resultaat van de moedermaat~
schappij zou kunnen worden gebracht~ behoeft zulks niet als een overwe~
gend bezwaar te worden aangemerkt~ Uit de parlementaire geschiedenis en
de daarin gegeven voorbeelden is duidelijk op te maken dat de wetgever
heeft beoogd de aftrek te voorkomen van met de deelneming verband hou~
dende financieringskosten~ zodat een beperking van de werking van artikel
I S lid ~ tot die kosten niet in strijd is met de bedoeling van de wetgever~

Ten aanzien van de financieringskosten ligt de zaak principieel anders~
aangezien deze kosten niet doorberekend kunnen wordent Dit probleem
hangt uiteraard ten nauwste samen met de~ in het kader van de verlichting
van de dubbele heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting~
gedane suggestie een primair dividend van de winst aftrekbaar te doen zijn~
Zolang zulks evenwel niet verwezenlijkt is~ dient naar mijn mening toch ge~
streefd te worden naar een oplossing van het probleem van de niet aftrek~
baarheid van de financieringsrente~ Men kan uiteraard wel de redenering
van Christiaanse volgen dat het euvel van de niet aftrekbaarheid in wezen
veroorzaakt wordt door het feit dat bij de dochtermaatschappij te veel be~
lasting wordt geheven~ een en ander betekent evenwel dat van de moeder~
en de dochtermaatschappij te zamen over een hoger bedrag belasting wordt
geheven dan er in totaal aan winst is behaald~ Indien men de dochtermaat~
schappij~ ook al is zij in het buitenland gevestigd~ ziet als een verlengstuk van
de moedermaatschappij~ dan zal naar mijn mening iets gedaan moeten wor~
den aan deze te hoge concernbelastingt Zolang op internationaal niveau~
bijvt in EEG~verband voor dit probleem geen oplossing is gevonden~ lijkt
een voorziening in de Nederlandse wetgeving op zijn plaatst Het hiertegen
ingebrachte argument dat de deelnemingsvrijstelling in Nederland in ver~

IM~J~ van Rooyen~De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting~
MBB augustus logt
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gelijking met het buitenland voor de buitenlandse deelnemingsverhouding
een vrijgevig karakter draagtl~ acht ik te pover~ Hoewel ik begrip heb voor
het in het Mondeling OverlegZ en door Tuka genoemde bezwaar dat de fi~
nancieringskosten van buitenlandse deelnemingen niet ten laste van de Ne~
derlandse produktiewinst mogen komen~ toch meen ik het verdedigbaar te
achten een voorstel te doen~ waarbij de nadelige gevolgen van de financie~
ringskosten van buitenlandse deelnemingen worden verlichtt Hierbij gaan
mijn gedachten uit naar de regeling dat de financieringskosten mogen wor~
den toegevoegd aan het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde
bedrag~ Hierdoor wordt recht gedaan aan het verlangen van Van Sikkele~
rusa het verband niet te leggen tussen rentelast en rendement van de deelne~
ming~ doch veeleer te letten op hetgeen de moedermaatschappij er voor
overheeft~ er voor wil opofferen~ de buitenlandse deelneming aan te houden~
bijvt in verband met goedkopere produktie van bepaalde goederen in het
buitenland~ uitschakeling van een buitenlandse concurrentt De opoffering
van de moedermaatschappij bestaat dan mede uit het aanvaarden van de niet
aftrekbare rentekostent Naar mijn oordeel is het redelijk deze kosten aan
het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag toe te voe~
gen~

In hoofdstuk V S~~ heb ik uiteengezet dat het begrip opgeofferd bedrag
naar mijn oordeel geen zuiver historisch begrip is~ terwijl ik mij voorts op
het standpunt heb gesteld dat na de verwerving van de deelneming gedane
informele kapitaalstortingen op dezelfde wijze als formele kapitaalstortingen
het opgeofferd bedrag dienen te verhogent Indien de moedermaatschappij
een gedeelte van haar kosten~ niet zijnde financieringskosten~ niet aan haar
dochtervennootschap doorberekent en deze kosten zouden vallen onder de
werking van artikel ij lid ~~ dan is het naar mijn oordeel consequent aan te
nemen dat de moedermaatschappij een informele kapitaalstorting~ ter groot~
te van het bedrag van de niet aftrekbare niet~financieringskosten heeft ver~
richt~ Dit betekent dat het opgeofferde bedrag met het bedrag van deze niet
aftrekbare t i j lid ~~kostenf moet worden verhoogd~ Mijns inziens is zulks op
basis van de huidige tekst en systematiek van artikel ij reeds mogelijk~

Ten aanzien van de financieringskosten van een buitenlandse deelneming
ligt deze problematiek moeilijker omdat de financieringskosten naar hun
aard niet voor doorberekening aan de dochtervennootschap in aanmerking
komen~ zodat van een informele kapitaalstorting geen sprake kan zijn~ Toch
geldt naar mijn mening ook hier dat een redelijke interpretatie van artikel li

i MvA p~zs rk~
ZMondeling Overleg niet de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer~ ant~

woord bqt

jA ~ Ft Tuk~Deelnemingen~ De NV oktober rqbot
~ W~P~ van Sikkelerus~Bedrijfskosten bij deelnemingen~ De NVjuni iqs~ ~
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leden q en S tot de conclusie moet voeren dat de financieringskosten~ voor
zover deze kosten door de werking van artikel i j lid ~ worden getroffen~
aan het opgeofferd bedrag dienen te worden toegevoegd~ Tijdens de parle~
mentaire behandeling is niet gebleken dat de woorden ~ter verkrijging vanf
eng of historisch moeten worden geïnterpreteerd~ Zoals hiervoor is uiteen~
gezet~ kan de opoffering van de moedermaatschappij~ naast de betaling van
de aankoopsom van de deelneming~ bestaan uit het aanvaarden van de niet
aftrekbare rentekosten op de ter financiering van de deelneming opgenomen
geldlening~ zodat deze niet aftrekbare rentekosten het opgeofferd bedrag
dienen te verhogen~

Vervolgens dient de vraag aan de orde te komen ofde hoogte van dotaties
voor niet aftrekbare kosten aan het opgeofferd bedrag beïnvloed mag wor~
den door de dividendpolitiek van de buitenlandse dochtermaatschappij~
Naar mijn mening dient deze vraag bevestigend te worden beantwoordt
Met het volgende voorbeeld moge ik een en ander verduidelijkent NV M~
koopt NV D ~ voor de nominale waarde van f ztooo~ooo en leent hiervoor
f z~oootooo~ rente Soo per jaar~ NV Dt behaalt in iojaar een winst na belas~
ting van f qootooo in totaal~ terwijl NV M~ in io jaar f Soo~ooo rente betaalt~
Na iojaar wordt NV Dt geliquideerdt Indien de kosten ex artikel i s lid q~
van f Sootooo in totaal door NV M~ aan het opgeofferd bedrag mogen wor~
den toegevoegd~ ontstaan de volgende mogelijkheden ~
a~ NV D ~ keert haar winst jaarlijks uitt Liquidatie~uitkering fa~oootooo~ NV

M~ heeft een opgeofferd bedrag van f a~ooo~ooo ~ f Soo~ooo~ zodat NV M~
een verlies bij liquidatie van f Hoo~ooo in aanmerking zou mogen nemen~
met andere woorden de aanvankelijk op grond van artikel li lid ~ niet af
trekbare kosten worden op een later tijdstip alsnog aftrekbaar~

b ~ NV D ~ keert geen winst uitt Liquidatie~uitkering f z~qoo~ooo~ Opgeofferd
bedrag b ij NV M~ f Z~SGOtooa Declnemingsvrijstelling f iootooo~

Hoewel in principe de gevoerde dividendpolitiek de hoogte van het liquida~
tieverlies in belangrijke mate kan beïnvloeden~ lijkt het niet redelijk bij een
toevoeging van de artikel ij lid q~~kosten aan het opgeofferd bedrag de ge~
voerde dividendpolitiek buiten beschouwing te latent Naar mijn oordeel zal
een sluitend geheel worden verkregen indien men het volgende schema han~
teert~
i ~ontvangen deelnemingsdividenden worden gesplitst in g gedeelten t

atnormaal jaardividend
b~uitkering reserves~ gevormd tijdens het houden van de deelneming
ct uitkering meegekochte reserves ~

atde uitgekeerde meegekochte reserves verminderen het opgeofferd bedrag~
jtde niet aftrekbare kosten ex artt ij lid~ worden aan het opgeofferd bedrag

toegevoegd voor zover deze kosten hoger zijn dan het normale jaardivi~
dend~
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q~tde uitgekeerde~ tijdens het houden van de deelneming gevormde~ reserves
verminderen het opgeofferd bedrag indien en voor zover in voorgaande
jaren het opgeofferd bedrag met artikel ij lid ~~kosten is verhoogdt

Ik ben mij ervan bewust dat een dergelijk regime voor kosten in verband

met een buitenlandse deelneming een inbreuk betekent op de aan de bruto

vrijstelling ten grondslag liggende verlengstukgedachte~ immers de bruto

vrijstelling wordt in feite tot een netto vrijstelling teruggebracht~ zij het op

een aantrekkelijker methode dan volgens het regime van de Wet~ doordat

een eventueel verlies bij liquidatie van de deelneming veelal hoger zal uit~
vallent De reductie van de deelnemingsvrijstelling tot een netto vrijstelling
in de buitenlandse deelnemingsverhouding moet naar mijn mening worden

beoordeeld in nauwe samenhang met het feit dat~ op basis van de vrijstel~

lingsmethode~ liquidatieverliezen uit hoofde van buitenlandse deelnemingen

ten laste van de Nederlandse fiscale winst mogen worden gebrachttl Ten~

einde een verdere uitholling van het Nederlandse belastingdebiet te vermij~
den dient in de buitenlandse deelnemingsverhouding met een netto vrijstel~
ling te worden gewerkt~ Indien evenwel in het buitenland geen winsten

worden behaald is er naar mijn mening wel ruimte om de kosten in verband

met die buitenlandse deelneming bij liquidatie ervan alsnog ten laste van de

winst te brengent Hiervoor kan aanleiding worden gevonden in de fiscale
regelingen met betrekking tot buitenlandse vaste inrichtingen~ De rente op
leningen welke de moedermaatschappij ter financiering van haar buiten~

landse filiaal heeft aangetrokken~ dient volgens de zgn~ directe methode op

de in het buitenland belaste winst in mindering te worden gebrachttz In ge~
val het buitenlandse filiaal evenwel verlieslijdend is~ zullen deze rentelasten
tot uitdrukking komen bij de berekening van de door de moedermaatschap~
pij te betalen belasting~

Ten slotte dient in deze paragraaf nog te worden besproken op welke wij~

ze de kosten van door een Nederlandse moedermaatschappij van derden

aangetrokken leningen moeten worden toegerekend aan de deelnemingen
van deze vennootschap enerzijds en de overige activa van deze vennoot~
schap anderzijds~ in Iq g reeds ontwikkelde Hofstras~ naar aanleiding van
het arrest van de Hoge Raad d ~ dt IS juni Iq~~s B~bSg~ zijn bekende Mrie

methodentheorieft Hofstra onderscheidt drie toerekeningsmethoden~ te we~

ten de historische~ de mathematische en de bedrijfseconomische methode~
Naar zijn oordeel bestaat de historische methode hierin dat men nagaat hoe
de schuld is ontstaan en tot welke doeleinden zij is opgenomen~ Dit histo~
risch verband is dan eens en voor altijd beslissend te achtent De mathemati~

sche methode gaat er van uit dat alle activa in dezelfde evenredigheid met

i Op dit probleem kom ik in hoofdstuk XVI fq nader terug~
ZMtBt Ludwig~Generalbericht IFA~congres Lausanne ig~j ~
sH~Jt Hofstra~Financiering van aandeelen met opgenomen gelden~ De NV mei rqq~t
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vreemd kapitaal en met eigen vermogen worden gefinancierdt in de be~
drijfseconomische methode vindt een toerekening van de financiering plaats
op basis van de voorschriften die de bedrijfseconomie voor de financiering
van de onderneming geeftt Hofstra verwerpt de mathematische methode
als zijnde volkomen willekeurig en een miskenning van de werkelijke ver~
houdingen~ aangezien het zijns inziens onaannemelijk moet worden geacht
dat vaste beleggingen met kortlopende schulden worden gefinancierdt
Waardevoller acht Hofstra de historische methode~ doch~ aangezien veelal
het historisch verloop geen duidelijke conclusie rechtvaardigt~ zal men in
het algemeen zijn toevlucht moeten nemen tot de bedrijfseconomische me~
thode~

Tot een geheel tegengestelde opvatting over de te hanteren toerekenings~
methode komt Brulltl Erkennend dat de bedrijfseconomische methode in
beginsel en in theorie de beste benadering geeft~ verwerpt hij deze methode
als zijnde ondeugdelijk voor de praktijk~ Naar zijn oordeel houdt de be~
drijfseconomische methode een normatieve benadering in~ waarbij het mo~
gelijk is dat de betreffende ondernemer deze normen met voeten treedt~ Als~
dan is het volgens Brull ongewenst deze normatieve methode te hanterent
Nog ongunstiger is zijn oordeel over de historische methode aangezien de
dynamiek van de onderneming met zich brengt dat aan de aangetrokken
gelden telkens een andere bestemming wordt gegevent Brull komt in zijn
beschouwing tot de volgende conclusie i

~De enige manier om te vermijden dat willekeurige~ subjectieve~ toevallige
elementen in het totale winstbegrip binnensluipen~ is toepassing der door
Hofstra volstrekt afgewezen mathematische methodet Hierbij zou dan moe~
ten worden uitgegaan van de werkelijke~ niet van de boekwaarden~ En toch
schuilt ook in deze methode een irrationeel elementt dat echter zijn oorzaak
vindt in het systeem der vennootschapsbelasting zelvet Terwijl bedrijfseco~
nomisch ook de rente over het eigen vermogen een kostenfactor vormt~
wordt deze rente fiscaal als winst beschouwd en daarom gemakshalve ge~
heel buiten aanmerking gelaten~ Zij telt daarom ook niet mee als kosten in
de zin van artikel is Vennootschapsbelastingt Doch hierdoor wordt een
betrekkelijk toevallige factor~financiering met eigen of vreemd vermo~
gen~beslissend voor de grootte der bijtellingtf

Het arrest van de Hoge Raad van IS juni Iq~j B~bSq ~ waarop Hofstra zijn
drie methodentheorie heeft opgebouwd~ sanctioneert de door de Raad van
Beroep l te Rotterdam opgebouwde historische Inethodet In het arrest van
de Hoge Raad d ~ dt iq december Iqsb BNB IqS~I~~ wordt de historische

i Dt Briill~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip~ pt joS~
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methode gehanteerd~ doch in de voorlaatste overweging opent de Hoge
Raad de mogelijkheid een andere methode te hanteren indien zich een geval
zou voordoen dat de historische band wordt verbrokent De Hoge Raad
overwoog in dit arrest ~

idat feitelijk vaststaat~ dat belanghebbende de geldleningen~ waarvan de ren~
te niet tot de aftrekbare bedrijfskosten is gerekend heeft aangegaan om aan~
delen in een andere naamloze vennootschap te kunnen kopen ~

dat dus belanghebbende den voor haar uit die geldleningen voortvloeien~
de rentelast op zich heeft genomen met het oog op de uit de deelneming in
die andere naamloze vennootschap te verwerven baten~ dat hieruit volgt~
dat tussen de verschuldigde rente en de van de verworven aandelen genoten
dividenden verband bestaat~ als bedoeld bij artikel is van het Besluit op de
Vennootschapsbelasting Ig~a~ dat omstandigheden denkbaar zijn~ waaruit
zou kunnen worden afgeleid~ dat een oorspronkelijk aanwezig verband als
boven aangegeven in later tijd is verbroken~ doch dat in het onderhavige ge~
val van dergelijke omstandigheden niet is gebleken~~

Laatstgenoemde overweging heeft tot een aantal uitspraken en arresten ge~
leid met betrekking tot de vraag of de histo rische band al dan niet was ver~
brokent In de eerste plaats kan worden gewezen op twee uitspraken van het
Gerechtshof te fs~Gravenhage van respt zj juni igbo BNB Iqbl l iib en IS
november Iqbj BNB Igb ~~I aoqt In beide gevallen werd een lening ~ aange~
gaan ter financiering van een deelneming ~ afgelost met een op aanwezige
onroerende goederen opgenomen hypothecaire leningt in het eerste geval
werd geoordeeld ~

~dat bij een en ander valt op te merken dat een financiering van een aande~
lenbezit met zoveel mogelijk eigen vermogen strookt met bedrijfsecono~
mische inzichten op dit punt ~ aangezien het minder juist moet worden ge~
acht vermogensobjecten ~ als aandelen Chet ging om een beleggingsmaat~
schappij ~ Jt~~ welke een wisselvallige opbrengst geven te financieren met vas~
te rentedragende leningent~

Het Hof kwam zodoende tot de conclusie dat de band tussen financiering
met vreemd vermogen en het bezit aan aandelen was verbroken ~ In de twee~
de uitspraak kwam het Hof evenwel tot een geheel andere conclusie ~ Het
Hof besliste dat in de wijze van financiering met vreemde middelen geen
wijziging was gekomen ~ zodat de rente op de hypothecaire schuld gerela~
teerd werd aan het bezit van de deelneming ~

In de arresten van de Hoge Raad dtdt Iq~ januari Ig~o BNB rg~olbq en zo
oktober IqZI BNB Iq~Ijzjs hanteert de Hoge Raad volledig de historische
methode~

Ibb



KOSTENTOEREKENINGSMETHODEN

Brull heeft gesteld dat~ indien men een oplossing voor het toerekenings~
vraagstuk wil vinden~ men uit moet gaan van de onoplosbaarheid van het
probleem~ In het zoeken naar een oplossing van het probleem is naar mijn
mening Christiaanse~ het beste geslaagd~ In de eerste plaats verwerpt hij~
naar mijn mening terecht~ geen enkele van de drie toerekeningsmethoden~
Hij spreekt de voorkeur uit voor de bedrijfseconomische methode~ doch dan
niet volgens de objectieve norm~ maar toegespitst op het door de betreffende
moedermaatschappij gevoerde beleid~ Het grote voordeel van deze subjec~
tieve bedrijfseconomische methode is naar mijn oordeel tweeërlei ~ in de eer~
ste plaats wordt de betreffende maatschappij geen objectieve norm opge~
drongen~ terwijl in de tweede plaats een relatie wordt gelegd met de com~
merciële feiten~ waardoor deze methode tevens een historisch karakter in
zich heeft~ Is de historische toerekeningsmethode op zich te eenzijdig en
daarom verwerpelijk~ anderzijds kan men deze historische relatie ook niet
helemaal uit het oog verliezen~ Indien toepassing van deze subjectieve eco~
nomische benadering tot de conclusie voert dat het totaal van de binnen~
landse en de buitenlandse deelnemingen ten dele met vreemd vermogen is
gefinancierd~ kan ten slotte de mathematische methode worden gebruikt
voor een evenredige toerekening van de financiering met vreemd vermogen
aan de deelnemingen~ met name aan deelnemingen in vennootschappen die
niet beogen het behalen van binnen het Rijk belastbare winstt

Aanvaarding van deze systematiek voor de financieringskosten van een
deelneming heeft tot gevolg dat de vraag tot welk bedrag sprake is van fi~
nancieringskosten in de zin van artikel i s lid ~ in de volgende drie fasen
moet worden beantwoord~
a~Primair zal een kostentoerekening aan het totaal der deelnemingen moe~

ten plaatsvinden met toepassing van de bedrijfseconomische methode on~
der toepassing van objectieve normen ~

btIn de tweede plaats zal moeten worden bezien ofen in hoeverre het in fase
a~ berekende bedrag verhoogd of verlaagd moet worden in verband met
de door de moedermaatschappij gevolgde financieringsmethodiek~ waar~
bij historische aspecten een rol kunnen spelen~

c~ Vervolgens zal het in fase bt berekende bedrag volgens de mathematische
methode moeten worden verdeeld over de deelnemingen in vennoot~
schappen~ die wel en die niet het behalen van binnen het Rijk belastbare
winst beogen~ in geval in fase b ~ geen toerekening per deelneming moge~
lijk is geblekent

JtH~ Christiaanse~Deelnemingsv rijste ll ing~ p~i Tq~
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Hoofdstuk VII

Deelnemingsvrij stelling en
beleggingsinstelling

S r t Inleiding

In artikel ij lid a van de Wet vpb wordt men geconfronteerd met het raak~
vlak tussen het fiscale regime voor deelnerningen en het fiscale regime voor
beleggingsinstellingen~ Dit tweede lid regelt twee kwesties~
a~ Een beleggingsinstelling kan geen beroep op de deelnemingsvrijstelling

doen~ Deze kwestie wordt hierna in Sa aan de orde gesteldt
b~De deelnemingsvrijstelling kan niet worden genoten voor voordelen uit

hoofde van een deelneming in een beleggingsinstelling~ Hierbij is voor~
zien in een gedetailleerde regeling voor het geval een dochtermaatschappij
de status van beleggingsinstelling verwerft~ dan wel deze status weer prijs~
geeft~ Deze problematiek komt hierna in SS aan de ordet

Bij de beoordeling van het bepaalde in artikel i S lid a zal in het oog gehou~
den moeten worden welke grondslag men aan de deelnemingsvrijstelling
toekentt Indien men de deelnemingsvrijstelling beschouwt als een regeling
voor die gevallen waarin een lichaam aandelen houdt ter wille van de daar~
uit voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuitoefening en die
van het andere lichaam Cverlengstukgedachte~ zal men de onderhavige be~
paling geheel anders beoordelen dan in het geval men de deelnemingsvrij~
stelling beschouwt als een poging de dubbele heffing van belasting van ven~
nootschapswinsten te vermijden Cne bis in idem~beginsel~t

Zoals ik in hoofdstuk III Si heb uiteengezet~ dient naar mijn oordeel een
principieel onderscheid te worden gemaakt tussen een fiscaal regime ter ver~
mijding van dubbele heffing van vennootschapsbelasting bij deelnemings~
verhoudingen enerzijds en een fiscaal regime ter vermijding van dubbele
heffing van vennootschapsbelasting bij beleggingsdividenden anderzijdst
Naar mijn oordeel bestaat er binnen de Nederlandse vennootschapsbelasting
ruimte voor twee geheel afzonderlijke regimes~ welke beide de dubbele hef
fing van vennootschapsbelasting beogen tegen te gaant De problematiek
van de dubbele heffing van beleggingsdividenden komt hierna in een afzon~
derlijk hoofdstuk aan de orde~ Het raakvlak van de deelnemingsvrijstelling
en de beleggingsinstelling wil ik in dit hoofdstuk derhalve uitsluitend bena~
deren uitgaande van de naar mijn oordeel aan de deelnemingsvrijstelling ten
grondslag liggende verlengstukgedachte~
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B~I~ GEEN RECHT OP DEELNEMINGSVRIJSTELLING

S Zt Beleggingsinstelling heeft geen recht op de deelnemings~
vrijstelling

Onder het Besluit Vpb werd van fiscale zijde steeds verdedigd dat artikel l I
van het Besluit en de daarop gegronde Beschikking Beleggingsmaatschap~
pijen een regeling in extenso gaven voor beleggingsmaatschappijen zodat

artikel Io van het Besluit Cde regeling van de deelnemingsvrijstelling~ niet

kon gelden voor beleggingsmaatschappijent Hoewel op grond van de wet~
tekst het tegendeel evengoed kon worden gesteld~ is door de Hoge Raad bij
arrest van zojanuari iqbb BNB IqbblHg beslist dat beleggingsmaatschappij~
en niet naast hun speciale regime ook nog een beroep op de deelnemingsvrij~

stelling kunnen doen~ In zijn annotatie bij dit arrest merkt Van Duyn~ en
naar mijn oordeel terecht~ op dat~ waar het mogelijk is uit de tekst van het
Besluit een zo tegenstrijdige conclusie te trekken~ het aanbeveling verdient
het in te nemen standpunt in de Wet op te nemen~ een en ander is geschied
in artikel ij lid z Wet vpb~

De uitschakeling van de deelnemingsvrijstelling voor beleggingsinstellin~
gen heeft voor die groep belastingplichtigen onder meer de volgende conse~
quenties i
at Dividenden uit hoofde van een deelneming maken in principe deel uit van

de voor uitdeling beschikbare winst als bedoeld in artikel zS lid z sub b
Wet vpb juncto artikel z Besluit beleggingsinstellingent De deelnemings~
dividenden vallen derhalve onder de uitdelingsverplichting van beleg~
gingsinstellingen~

btKoerswinsten uit hoofde van een deelneming kunnen worden gedoteerd
aan de herbeleggingsreserve~ bedoeld in artikel j Besluit beleggingsinstel~
lingen~ Hoewel ingevolge artikel q van dit Besluit het belastingtarief ooo
bedraagt~ is hier toch sprake van een verschil met koerswinsten uit hoofde
van een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing ist

Blijven deze koerswinsten onder de deelnemingsvrijstelling definitief bui~

ten aanmerking~ bij dotatie van deze koerswinsten aan de herbeleggings~
reserve blijft een latente vennootschapsbelastingclaim op dezekoerswinsten
uit hoofde van een deelneming rustent De claim wordt veroorzaakt door
de regeling van artikel io lid g Besluit beleggingsinstellingen~ waar is be~
paald dat~ in geval een beleggingsinstelling haar fiscale status als zodanig
verliest~ de bij het begin van het jaar~ waarin de status van beleggingsin~
stelling verloren gaat~ aanwezige herbeleggingsreserve wordt opgenomen
in de winst van dat jaar~ Deze fiscale claim kan de beleggingsinstelling al~

leen vermijden door~ uiterlijk in het laatste jaar waarin zij de fiscale status

van beleggingsinstelling heeft~ de herbeleggingsreserve aan de voor uitde~
ling beschikbare winst te doteren en deze ook effectief aan haar aandeel~
houders uit te keren~
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Ss~ Geen deelnelningsvrijstelling voor een deelneming in een
beleggingsinstelling

Onder de werking van het Besluit Vpb Igq~a bestond recht op de deelne~
mingsvrijstelling voor dividenden van beleggingsmaatschappijen in de zin
van de Beschikking Beleggingsmaatschappijen~ Van de samenloop van de
fiscale regimes voor beleggingsmaatschappijen en de deelnetningsvrijstel~
ling werd in de praktijk in hoofdzaak gebruik gemaakt voor de navolgende
gevallen t
a ~ Een particulier bracht zijn omvangrijk aandelenbezit in een beleggings~

maatschappijt Deze beleggingsmaatschappij werd echter dochtermaat~
schappij van een holding van deze particuliert Naar het oordeel van de
toenmalige bewindslieden van Financiënl was er alsdan sprake van een
frustreren van de bedoelingen van de wetgever indien deze particulier al~
dus kon bewerken dat de heffing van inkomstenbelasting over de revenuen
van de door de beleggingsmaatschappij beheerde effectenportefeuille tot in
lengte van dagen achterwege bleef~

blen werkmaatschappij bracht haar beleggingen onder in een Iooo~odoch~
ter~beleggingsmaatschappij t De revenuen van de beleggingsmaatschappij
waren vrij van de heffing van vpb indien aan de voorwaarden van de Be~
schikking Beleggingsmaatschappijen werd voldaan ~ terwijl de uitgekeerde
dividenden Cbooo uitdelingsverplichting~ bij de moedermaatschappij vrij
van de heffing van vpb waren op grond van de deelnemingsvrijstelling ~ In
de MvAZ wordt het gebruiken van een tussengeschoven beleggingsmaat~
schappij door produktief werkzame naamloze vennootschappen als volgt
bestempeld ~

Wdus blijven de uit de beleggingsportefeuille genoten voordelen buiten
de heffing van vennootschapsbelasting~ terwijl daarvoor~ indien de beleg~
gingsfondsen rechtstreeks door de betrokken vennootschappen zouden
zijn aangehouden~ geen deelnemingsvrijstelling zou kunnen worden inge~
roepen voorzover het aantal aandelen in elk van die fondsen blijft beneden
het daartoe vereiste minimum~ Aldus wordt de strekking van het deelne~
mingsbegrip gefrustreerdtl

De wetgever heeft~ met verschillende voorstellen~ een beëindiging van de
samenloop van de fiscale begunstiging voor beleggingsmaatschappijen en de
deelnemingsvrijstelling nagestreefd~ In de MvA Z wordt opgemerkt~

iMet deze bepaling zal~ naar het de ondergetekenden wil voorkomen~ aan de
gereleveerde fiscale misbruiken de pas worden afgesneden~~

iMvA p ~qi Ikt
zP~qi rk~
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GEEN VRIJSTELLING BIJ DEELNEMING IN Btlt

Naar mijn mening heeft de wetgever ten onrechte beide hiervoor genoemde

gevallen van samenloop van het beleggingsmaatschappij~regime met de

deelnemingsvrijstelling onder één noemer gebracht en bestempeld als tfiscalc

misbruiken~ frustratie van de bedoeling van de wetgeverft Mijns inziens is

hier sprake van twee geheel verschillende gevallen~ die voor een gescheiden

fiscale behandeling mogelijk in aanmerking dienen te komen~

ad at
In dit onderdeel wil ik enkele opmerkingen maken over ~de tussenge~

schoven holdingf van een particuliere belegger~ De dubbele heffing van ven~
nootschapsbelasting wordt door de wetgever gemotiveerd met het argu~

ment dat de heffing van inkomstenbelasting over de revenuen tot in lengte

van dagen wordt uitgesteld~ Men kan zich afvragen of dit argument terecht

wordt gebruiktt Zo wijst Udinkl op andere gevallen in de inkomstenbelas~
tingsfeer~ waarin over langere tijd de belastingheffing wordt uitgesteld~ zo~

als rentespaarbrieven~ bijzondere rentebedingen~ bepaalde vormen van le~

vensverzekeringent BrtillZ noemt in dit verband bepaalde buitenlandse be~
leggingsmaatschappijen~ waarvoor inmiddels een bestrijdingsmiddel is ge~
vonden door de invoering van artikel aqa Wet inkomstenbelasting iqb~t

De vraag in het midden latend ofhier werkelijk sprake is van een te laken

handelwijze van particuliere beleggers ben ik met Brull en Spierdijkl van

mening dat de wortel van het vermeende kwaad in de inkomstenbelasting~

sfeer ligtt Naar mijn oordeel moet het worden afgewezen de mankementen
uit de inkomstenbelastingsfeer in de vennootschapsbelastingsfeer te bestrij~

den~ Te overwegen ware de deelnemingsvrijstelling voor dividenden van

een beleggingsinstelling bij de moedermaatschappij toe te staan doch ander~

zijds aan de vrijstelling de voorwaarde te verbinden~ dat de ontvangen divi~
denden door de moedermaatschappij onverwijld aan haar aandeelhouders

moeten worden doorbetaaldt Aangezien de aandelen in een beleggingsin~

stelling veelal als belegging worden gehouden~ verwijs ik voor uitvoeriger

commentaar op deze te creëren uitdelingsverplichting voor beleggingsdivi~

denden naar hoofdstuk IX~ Zodoende behoeft de deelnenungsvrijstelling
voor een deelneming in een beleggingsinstelling ter bestrijding van de ~tus~

sengeschoven holdingJ aan de deelnemende vennootschap niet meer te wor~

den onthoudent

ad b ~
Thans dient aan de orde te komen het geval dat een werkmaatschappij een

dochter~beleggingsinstelling bezit~ Bij de beoordeling van het door de wet~

i B~J~ Udink~Het belastingregime voor de beleggingsmaatschappij~ W qbqIJ H ~
ZDt Ilrull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip~ p~joz~

~J~F~ Spierdijk~Beleggingsdividenden in het Ontwerp vpb iqbo~ W q~zyo~

I T I



BE LEGGING SIN S TELLI N GEN

gever ter kering van het misbruik voorgestane stelsel dient mijns inziens on~
derscheiden te worden tussen~
Itde vennootschap die in het kader van een consolidatie een gedeelte van de

vrijkomende middelen in een eigen beleggingsinstelling belegt~
atde verzekeringsmaatschappij~ die haar middelen ter dekking van de op

haar rustende verplichtingen op lange termijn~ in een eigen beleggingsin~
stelling belegt~

Wat betreft de eerstgenoemde categorie stelt Marsmanl het volgende~

Indien wordt erkend dat het economisch gezien noodzakelijk is het beleg~
gen te bevorderen en dat daarvoor een vorm dient te worden gezocht die
een zo groot mogelijke risicospreiding verzekert en fiscale belemmeringen
uitsluit~ dan rijst onmiddellijk de vraag~ waarom dit alleen voor de particu~
here belegger moet geldent~

Marsman verdedigt dat ook voor de naamloze vennootschap een vrij beleg~
gingsbeleid moet worden gecreëerd~ Een soortgelijk betoog is geleverd door
Brulltz Hij schrijft onder meer~

~Terwijl allerlei maatregelen worden genomen om fiscale remmen voor ex~
pansies weg te nemen en uitbreiding binnen het bedrijfwordt gesubsidieerd~
noemt de minister de enige methode om tot een uit rendementsoverwegin~
gen aantrekkelijke consolidatie te komen~ frustratie van het deelnemingsbe~
gript Neemt men deze mogelijkheid weg~ dan vervalt tevens de kans op het
voeren van een actieve beleggingspolitiek CKVR ~thans herbeleggingsre~
serve~ Jt~ en kan het gevolg heel wel zijn~ dat~ zo men zich al niet laat ver~
leiden tot overexpansie~ obligaties en onroerend goed aantrekkelijker beleg~
gingsobjecten worden~ zulks tot nadeel van de structureel schaarse eerste~
hands kapitaalmarkt~~

Bij de mondelinge behandeling van het ontwerp Wet vpb heeft Notenboom
in de Tweede Kamers nog een laatste poging gedaan de dubbele heffing van
vennootschapsbelasting~ welke optreedt in geval bij een NV beleggingen in
aandelen plaatsvinden~ te voorkoment De Staatssecretaris heeft dit verzoek
om de dubbele heffing te vermijden van de hand gewezen door het volgende
op te merken~

iG~ H ~ Marsman~Een gunstiger fiscaal klimaat voor beleggingsmaatschappijena TVVS april
cqbb~
ZD~ Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip~ p~joi~
iHandelingen ze Kamer~ p~ S iHg~
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Ik meen evenwel~ dat het volstrekt in de structuur van het huidige wetsont~
werp past dat beleggingsopbrengsten onder de vennootschapsbelasting wor~
den gebracht indien dit toevallige baten zijn voor een overigens actief be~
drijf zoals een handels~ of een industrieel bedrijf Het moet dan toch onver~
schillig zijn of het gaat om een tijdelijke belegging van kasgeld in de vorm
van een deposito bij de bank~ of in de vorm van obligaties of aandelen~
Waarom zou er alleen in het laatste geval ineens aanleiding moeten zijn~ tot
een vrijstelling van vennootschapsbelasting te komenz ik zie de reden hier~
voor echt niet~ Bovendien ben ik van oordeel~ dat die vrijstelling niet past
in de structuur van de wettl

Mijn bezwaar tegen de argumentatie van de Staatssecretaris is dat hij als
voorbeeld noemt de tijdelijke belegging van overtollige kasmiddelent Zeker
bij een seizoenbedrijf zal men zich kunnen afvragen of faciliteiten moeten
worden gecreëerd voor zulke tijdelijke beleggingsopbrengsten~ Geheel an~
ders ligt de problematiek naar mijn oordeel in het geval~ waarin door conso~
lidatie ofzelfs door afstoting van een bedrijfsgedeelte voor langere tijd mid~
delen voor belegging beschikbaar komen~ Een dergelijke handels~ of indu~
striële onderneming kan door die beleggingen zelfs een soort gemengd ka~
rakter krijgen~ ten dele industrieel bedrijf~ ten dele beleggingsmaatschappij~
In een dergelijk geval is naar mijn oordeel de heffing van vpb over beleg~
gingsopbrengsten mogelijk niet gerechtvaardigdt Ik kom op dit probleem
hierna in hoofdstuk IX terug~

Concluderend kanworden gesteld dat het zeer de vraag is ofhet juist is de
deelnemingsvrijstelling niet toe te passen op voordelen uit hoofde van een
deelneming in geval een vennootschap een gedeelte van de vrijgekomen
middelen in een eigen beleggingsinstelling belegt~

Ten slotte wil ik nog enkele opmerkingen maken over de verzekerings~
maatschappij met een eigen beleggingsinstelling als dochtermaatschappij~ In
de eerste plaats wil ik opmerken dat een dergelijke constructie attractief is
gebleven~ doordat de beleggingsinstelling een herbeleggingsreserve kan vor~
men~ hetgeen bij rechtstreekse beleggingen niet mogelijk ist

In de tweede plaats kan men zich afvragen of de wetgever wel bereikt
heeft wat beoogd werd~ Door de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling
voor een deelneming in een beleggingsinstelling~hetgeen een Nederlands
fiscaal begrip is~wordt de cumulatie van beleggingsinstellingsregime en
deelnemingsvrijstelling in de binnenlandse deelnemingsverhouding verme~
den~ Evenwel bestaan er in principe via het buitenland enkele mogelijkheden
om in feite deze cumulatie toch te bereiken t
I thet buitenlandse beleggingsfiliaal~ Brull l heeft er op gewezen dat de kans

i Dt Brull~Filiaal ofdochtermaatschappij als fiscale keuze~ De NV april tqbb~
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dat een buitenlands beleggingskantoor als een buitenlandse vaste inricht
ting wordt aangemerkt en waaraan de beleggingsopbrengsten kunnen
worden toegerekend~ zodat een aftrek ter voorkoming van dubbele belas~
ting geclaimd kan worden~ gering ist

Ztde buitenlandse beleggingsmaatschappij als dochtermaatschappij~ De wet~
gever is~ door te eisen dat de aandelen in een buitenlandse dochtermaat~
schappij niet als belegging mogen worden gehouden~ er van uitgegaan dat
voor voordelen uit hoofde van een dergelijke deelneming geen beroep op
de deelnerningsvrijstelling mogelijk is~ Zoals ik in hoofdstuk III Ss heb uit~
eengezet is het naar mijn oordeel~ gezien de verhouding tussen de Neder~
landse bedrijfsuitoefening en het buitenlandse beleggingsbedrijf mogelijk
te stellen dat de aandelen in de buitenlandse beleggingsmaatschappij niet
als belegging worden aangehouden~ ik vraag me dan ook af of de conclu~
sie van Brokl juist is dat in de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling
voor deelnemingen in een beleggingsinstelling impliciet de feitelijke uit~
spraak ligt opgesloten dat een bezit aan aandelen in een beleggingsinstel~
ling~ de functie van belegging heeft~ De stelling van Brok zou voor de bui~
tenlandse deelnemingsverhouding betekenen~ dat de aandelen in een bui~
tenlandse maatschappij~ die feitelijk het beleggingsbedrijf uitoefent~ steeds
als belegging worden aangehoudent Hoewel ik aan de juistheid van het
betoog van Brok twijfel~ ben ik van mening dat er sprake zou zijn van een
onjuiste interpretatie van de bedoeling van de deelnemingsvrijstelling~ in~
dien voor de deelneming in de buitenlandse beleggingsmaatschappij~ op
grond van de definities van het deelnenungsbegrip in de MvTZ in casu een
deelnemingsvrijstelling zou kunnen gelden~

I~indien een Nederlandse verzekeringsmaatschappij een buitenlandse doch~
terwerkmaatschappij heeft en haar beleggingen in een buitenlandse klein~
dochtermaatschappij onderbrengt~ zal doorsluizing van de beleggingsop~
brengsten via de dochter~ naar de moedermaatschappij tot deelnemings~
vrijstelling in Nederland leident Zoals ik in hoofdstuk III ~ j uiteengezet
heb~ is de vraag ofde deelnemingsvrijstelling van toepassing is~ een absolu~
te vraag~ Indien de buitenlandse deelnemingen met kleindochtermaat~
schappijen voordelen met een ~gemengdl karakter afwerpen~ zal voor het
geheel de deelnemingsvrijstelling kunnen worden genotent Het zal duide~
lijk zijn dat grote concerns op dit gebied meer mogelijkheden hebben dan
kleinere vennootschappen~

Concluderend kan worden gesteld dat er via het buitenland mogelijkheden
bestaan om beleggingsopbrengsten in concernverband in Nederland onder
de deelncnlingsvrijstclling te kunnen toucheren~ doordat men geen kans

iA ~ Lt Brok~De ruime~te ruimeP~inhoud van de ~deelnemingsvrijstelling~ in de Wet op de

Vennootschapsbelasting iqbq~ ESB zS maart tqzg~

zMvTpti j lk~
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heeft gezien maatregelen te nemen ten aanzien van de fiscale positie van de
Nederlandse moedervennootschap in haar relatie met de buitenlandse klein~
dochtermaatschappij~beleggingsvennootschapt Voorts heeft de wetgever op
te eenvoudige wijze het probleem van de dubbele heffing op beleggingsdivi~
denden~ hetgeen op basis van het ne bis in idem~beginsel een weinig gerecht~
vaardigde heffing lijkt~ ter zijde geschoven~ Op dit probleem kom ik nader
terug in hoofdstuk IXt

S~~~ Diversen

Bespreking van de verhouding tussen de beleggingsinstelling enerzijds en de
deelnemingsvrijstelling anderzijds is niet volledig indien niet op de volgende
facetten zou worden gewezen i
i ~Artikel i j lid a van de Wet geeft~ ter voorkoming van tlekkagesl in het

regime~ een regeling voor het geval een dochtermaatschappij wijziging
brengt in de status van al dan niet beleggingsinstelling~ Indien een dochter~
maatschappij~beleggingsinstelling haar fiscale status van beleggingsinstel~
ling verliest~ is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op uitdelin~
gen van die dochter~ex~beleggingsinstelling~ welke ter beschikking wor~
den gesteld binnen acht maanden na het einde van het tijdvak waarover
het lichaam als beleggingsinstelling is aangemerkt~ Deze S~maandstermijn
houdt verband met liet feit dat de beleggingsinstelling binnen s maanden
na afloop van het boekjaar haar winst aan aandeelhouders ter beschikking
moet stellen~ Hoewel de regeling aansluit bij de opzet van de Wet en
lekkages moet voorkomen~ is zij niet waterdicht~ Opvallend is dat de
Wet alleen de deelnemingsvrijstelling uitzondert voor uitdelingen binnen
S maanden na afloop van het jaar~ waarin de dochtermaatschappij nog als
belcggingsinstelling wordt aangemerktt Met een voorbeeld moge ik hier
een door de wetgever niet voorzien geval illustrerent NV M~ bezit alle
aandelen van NV B~~ beleggingsinstelling~ NV B~ bezit een grote herbe~
leggingsreserve~ Stel NV Bt besluit haar fiscale status van beleggingsinstel~
ling per i januari Iq~~ prijs te gevent Uitkering van de herbeleggingsre~
serve is noodzakelijk~ anders wordt deze bij NV Bt in aan de winst
toegevoegdt De herbeleggingsreserve wordt derhalve of bij NV M~ belast
~dividend~ ofbij NV Bt Deze heffing is te voorkomen indien NV M~ direct
na l januari Iq ~j~l haar deelneming NV Bt Cwelke in Iq~b de herbcleggings~
reserve aan de winst toevoegt en op l januari Im haar status van bcleg~
gingsinstelling doet vervallen~ verkoopt aan NV Xt voor de intrinsieke
waarde~ Op de boekwinst bij NV Mt is de dcelnemingsvrijstelling van toe~
passingt Vervolgens keert NV Bt haar dividend inclt de vrijgevallen her~
beleggingsreserve uit~ hetwelk bij NV X~ als het niet wordt aangemerkt
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als een meegekocht dividend~ is belastt indien het dividend niet is een mee~
gekocht dividend zal NV Xt bij liquidatie van NV B~ een liquidatieverlies
lijden van dezelfde omvang als het bij NV X~ belaste dividendt

z~Artikel S I van de Wet vpb bevat enkele overgangsbepalingen~ welke ten
doel hebben bij de invoering van de Wet een einde te maken aan de voor~
delen verbonden aan een deelneming in een beleggingsmaatschappij Clid I~
enerzijds en anderzijds te voorkomen dat een Iekf zou ontstaan in het ge~
val dat een beleggingsmaatschappij in de zin van de Beschikking Beleg~
gingsmaatschappijen wordt omgevormd tot een beleggingsinstelling in de
zin van artikel zS lid a van de Wet~ Gezien het beperkte belang wil ik hier
volstaan met de tekst van artikel S I Wet vpb~

~ I tArtikel I j ~ eerste lid is niet van toepassing op een deelneming in een
naamloze vennootschap~ welke is aangemerkt als effecten~beleggings~
maatschappij in de zin van de Beschikking Beleggingsmaatschappijent

ztArtikel l j ~ tweede lid~ laatste volzin~ is niet van toepassing op uitdelingen
die ter beschikking worden gesteld~ hetzij door naamloze vennootschap~
pen~ bij welke de aanvang van het tijdvak waarover zij worden aange~
merkt als beleggingsinstelling~ aansluit op het einde van het jaar waar~
over zij voor het laatst als effecten~beleggingsmaatschappij in de zin van
de Beschikking Beleggingsmaatschappijen zijn aangemerkt~ hetzij door
fondsen voor gemene rekening bij welke de aanvang van dat tijdvak
samenvalt met het tijdstip waarop deze wet van toepassing wordttf
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Hoofdstuk VIII

Deelnerningsvrijstelling en
fiscale eenheid

In geval een moedermaatschappij all e aandelen van een binnenlandse doch~
termaatschappij bezit bestaat de mogelijkheid op grond van artikel IS van
de Wet vpb Igbg de zogeheten fiscale eenheid tussen deze vennootschappen
aan te vragen~ Met Brulll ben ik van mening dat binnen zofn fiscale eenheid
de verlengstukgedachte geheel verwezenlijkt ist Aangezien de deelnemings~
vrijstelling geen volledige vervulling van de verlengstukgedachte inhoudt ~
zal in geval er sprake is van een r oooodeelneming meestal de voorkeur wor~
den gegeven aan de fiscale eenheid boven het regime van de deelnemings~
vrijstelling ~ Met name de horizontale verliescompensatie binnen de fiscale
eenheid geeft dit instituut een grote aantrekkingskracht ~ vooral gezien de
naar mijn oordeel te beperkteZ mogelijkheid van verrekening van door de
dochtermaatschappij geleden verliezen bij de moedermaatschappij binnen
het kader van de deelnemingsvrijstelling ~

De verschillen in consequenties van de fiscale eenheid enerzijds en de deel~
nemingsvrijstelling anderzijds heeft Van Rooyenj gebracht tot het voorstel
de mogelijkheden van de fiscale eenheid sterk uit te breiden ~
i ~ In de binnenl andse verhouding wil hij het fiscale consolidatiecriterium

verleggen naar het economisch machtscriterium van so ctqt Sloot Dit cri~
terium zou aansluiten bij het voorstel van de Europese Commissie inzake
fiscale consolidatiet

ztIn de buitenlandse verhouding wordt voorgesteld fiscale eenheid met
Ioooo buitenlandse dochtervennootschappen mogelijk te makent Dit sys~
teem wordt ook wel het twereldwinstsysteemf genoemd en is onder meer
in het Franse fiscale recht opgenoment

Zoals ik in S S van hoofdstuk V heb uiteengezet ben ik geen voorstander van
een uitbreiding van de mogelijkheden van een fiscale eenheid ~ aangezien
enerzijds zeer ingewikkelde regelingen noodzakelijk zijn om een en ander te
verwezenlijken~vooral in gevallen ~ waarin ook natuurlijke personen a an~
delen van de dochtermaatschappij bezitten~en anderzijds een te groot on~
derscheid tussen meerderheids~ en minderheidsdeelnemingen zal ontstaan t

t Dt Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip ~ p ~ zgHt
x Ik verwijs naar hoofdstuk VII S~~ en gS~
sM~Jt van Rooyen~De deelnemingsvrijstel ling in de Nederlandse vennootschapsbelasting~
MBB augustus iqbq~
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Naar mijn mening verdient een verbetering van de regeling inzake het ver~
lies uit hoofde van een deelneming de voorkeur boven een uitbreiding van
de fiscale consolidatie~mogelijkheden~

Een rechtstreeks verband tussen het regime van de fiscale eenheid ener~
zijds en de deelnemingsvrijstelling anderzijds komt voor in artikel jo lid z
van de Wet vpb Igbg ~ welke bepaling als volgt luidt t

Ingeval een naamloze vennootschap bij de aanvang van het jaar waarover
voor het eerst belasting wordt geheven volgens deze wet~ aandelen bezit in
een andere naamloze vennootschap die krachtens een beschikking als be~
doeld is in artikel j~~~ zesde lid~ deel uitmaakt of heeft uitgemaakt van een
fiscale eenheid~ waartoe ook de eerstbedoelde vennootschap behoort of
heeft behoord~ blijft artikel ij buiten beschouwing ten aanzien van kocrs~
winsten op die aandelen~ welke worden behaald binnen vijfjaren na het tijd~
stip waarop de andere vennootschap geen deel meer uitmaakt van die fiscale
eenheid~ indien de samenstelling van het vermogen van de andere vennoot~
schap is gewijzigd ten gevolge van transacties binnen die fiscale eenheid ten~
zij deze transacties plaatsvonden in het kader van een bij de aard en de om~
vang van de onderneming van de andere vennootschap passende normale
bedrijfsuitoefening~J

Behelst artikel jo lid a slechts een bepaling ter regeling van het overgangs~
recht in de standaardvoorwaarden voor een fiscale voeging ex artikel i s van
de Wet vpb pleegt men een bepaling van gelijke strekking op te nemen~ De
ióe voorwaarde van de zogenaamde standaardvoorwaarden~ behorende bij
de Resolutie van iq november Ig~a BNB Iwijtq~ luidt als volgt~

~Art~ ij van de Wet blijft buiten toepassing ten aanzien van door een NV of
BV te behalen koerswinst op aandelen in een andere NV of BV welke niet
langer dan vijfjaren tevoren voor de heffing van de vennootschapsbelasting
is verenigd geweest niet eerstbedoelde vennootschap dan wel met een NV
of BV waarmede eerstbedoelde vennootschap voor de heffing van de ven~
nootschapsbelasting verenigd is of is geweest~ indien de samenstelling van
het vermogen van die andere vennootschap is gewijzigd ten gevolge van
transacties binnen de fiscale eenheid~ tenzij deze transacties plaatsvonden in
het kader van een bij de aard en de omvang van die andere vennootschap
passende normale bedrijfsuitoefeningtf

Hofl heeft zich afgevraagd of het stellen van deze voorwaarde gezien de
wettelijke bepaling~ wel noodzakelijk is~ Doordat artikel jo slechts een over~

~JtJ ~ HofFiscale eenheid~ MBB september iqbSt
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gangsbepaling is~ blijft een afzonderlijke voorwaarde in de fiscale eenhcids~
beschikking noodzakelijkt Naar mijn oordeel zou het beter geweest zijn in~
dien de bepaling van artikel jo lid z in artikel ij van de Wet vpb zou zijn
opgenoment Alsdan zou het stellen van een afzonderlijke voorwaarde niet
nodig zijn~

In de literatuur heeft artikel jo lid a kwalificaties gekregen als ~cen nare
bepaling~l en een ~overkill~bepalingfZ~ Alvorens op deze kwalificaties in te
gaan~ dient vermeld te worden niet welk doel deze bepaling in de Wet is op~
genoment De bepaling welke geleid heeft tot artikel jo lid a heeft bij de
parlementaire behandeling in een enigszins andere formulering haar intrede
gedaan als artikel iq lid b ~ hetgeen in het wetsontwerp werd opgenomen bij
de Tweede Nota van Wijziging Cingezonden bij brief van aq juli IqbS~ ~ In
deze notas wordt de voorgestelde bepaling als volgt toegelicht ~

~Het bij dit onderdeel tot zesde lid vernummerde derde lid van artikel Zq
heeft ten doel te voorkomen dat een vóór het in werking treden van de wet
gevormde fiscale eenheid het in de hand zou hebben om vervreemdings~
winsten op bedrijfsmiddelcn~ die in beginsel aan belastingheffing zijn onder~
worpen~ om te vormen tot onbelaste koerswinsten op aandelen~ Het komt
namelijk voor dat een tot een fiscale eenheid behorende vennootschap be~
drijfsmiddelen overhevelt naar een andere tot die eenheid behorende ven~
nootschap die overigens geen bezittingen heeftt De eenheid wordt daarna
verbroken~ waarna verkoop plaatsvindt van de aandelen in die andere ven~
nootschapt In feite wordt deze constructie aangegrepen om de bij de ver~
koop van bedrijfsmiddelen te behalen winst om te zetten in koerswinst op
aandelen~~

Projectie van deze toelichting op de wettelijke bepaling en de standaard~
voorwaarded leidt tot de conclusie dat op zfn minst gezegd de wettelijke be~
paling tamelijk ruim~ en naar mijn mening te ruim~ is uitgevallen~ Ik zou
de volgende bezwaren willen noenicn ~
I tDe wetgever moge de omvorming van belaste vervreemdingswinsten op

bedrijfsmiddelen tot onbelaste voordelen uit hoofde van een deelneming
niet welgevallig zijn~ bedacht dient te worden dat deze omvorming er niet
toe leidt dat enige fiscale claim verloren gaatt Immers de fiscale boekwaar~
de van het betreffende bedrijfsmiddel blijft ongewijzigdt Met Van der

ITj ~ S ~ Visser~Korte blik op de definitieve tekst van het wetsontwerp Vpb ~ FED vpb igbo
~Ontwerp~ ~ jqt
zKtH~ van der Linden~Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling voor koerswinst~ MBB mei
iqbqt
jP~ ia rk~

~ Deze twee bepalingen worden hierna samengevoegd door alleen nog te spreken over wettelij~
ke bepalingt~
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Linden~ ben ik van mening dat de onderhavige bepaling een excessieve
sanctie~ te weten dubbele heffing van vennootschapsbelasting met zich
brengtt HofZ wijst er daarbij op dat deze dubbele heffing grotendeels di~
rect door de vervreemder van de aandelen wordt gedragen~ enerzijds in de
vorm van de rechtstreekse belastingheffing terzake van de vervreemding
en anderzijds doordat bij de vervreemding ongetwijfeld met een latente
vennootschapsbelastingclaim rekening zal zijn gehoudent Dit effect heeft
er toe geleid dat zowel Hof als Rijks ~ tot de conclusie komen dat~ indien
men bevreesd is voor de toepassing van de onderhavige bepaling~ het wel~
licht te prefereren is toch maar de activa en passiva te vervreemden~

z~In de onderhavige bepaling is naar mijn oordeel te vaag omschreven welke
transacties een Iesmetf karakter dragent In de parlementaire geschiedenis
vindt men geen exacte aanduiding van de besmette transactiest Zoals hier~
voor onder l is uiteengezet kan artikel jo lid a tot dubbele heffing van
vennootschapsbelasting leident Het is daarom gewenst dat meer duidelijk~
heid wordt gegeven omtrent de vraag in welke gevallen er sprake is van
een besmette transactie~ Naar mijn oordeel dienen overdrachten van voor~
raden tegen kostprijs en het niet doorberekenen van kosten van de moe~
dermaatschappij aan de dochtermaatschappij~ niet als besmette transacties
te worden aangemerktt De overdracht van enkele bedrijfsmiddelen met
grote stille reserves tegen boekwaarde binnen de fiscale eenheid zal moge~
lijk zeer spoedig een besmet karakter dragen~ maar de overdracht van een
zelfstandig gedeelte van een onderneming zelfs naar een lege dochterven~
nootschap~ behoeft naar mijn oordeel niet steeds een besmet karakter te
hebben~ Uit lid ~ van de Resolutie dtdt li juli Iq~z BNB Iqizllqla kan
evenwel worden opgemaakt dat een overdracht van één of meer zelfstan~
dige onderdelen van een onderneming aan een dochtermaatschappij bin~
nen de fiscale eenheid door de Staatssecretaris van Financiën als een be~
smette transactie wordt beschouwd~

jtEen groot bezwaar van artikel j o lid a acht ik de termijnbepaling~ namelijk
dat de besmetting voortduurt tot vijfjaren na de verbreking van de fiscale
eenheid~ Dit bezwaar klemt te meer omdat door artikel jo lid z bepaalde
transacties binnen de fiscale eenheid onder de werking van het Besluit Vpb
Iq~z~naar mijn oordeel ten onrechte~alsnog een besmet karakter heb~
ben verkregen~ Dit probleem van de onbeperkte terugwerkende kracht
van deze bepaling zou vermeden zijn indien de wetgever de termijn wat
bescheidener~ meer reëel~ zou hebben gesteld op stel vijf jaren na het

l KtHt van der Linden~De nieuwe deelnemingsvrijstelling ~ MAB april iq~o~
ZJtJt HofFiscale eenheid ~ MBB september iqbH ~
sKt Rijks~Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting ~ FE Us Fiscale
brochure ~
~Voor de tekst van lid q verwijs ik naar het hierna onder j vermelde ~
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plaatsvinden van een transactie met een besmet karaktert Terecht spreekt

Van der Lindenl hier over een ~overkill~techniekf~
In artikel I~ lid l van de Wet komt een vervreemdingsverbod van aan~

delen gedurende s jaar voor bij een fiscaal geruisloze overdracht van een
zelfstandig onderdeel van een onderneming tegen aandelen in de over~

nemende vennootschap~ De besmettingstermijn bedraagt drie jaren na de

overdrachtt Deze termijn wordt ook gesteld in beschikkingen op de voet

van artikel it lid a van de Wet vpbt Om de verschillen in termijnen met

de bedrijfsoverdracht binnen een fiscale eenheid te verkleinen is in lid ~

van de Resolutie van iIjuli Iq~Z BNB iq yalIgl het volgende bepaaldi

Ik heb hierin aanleiding gevonden goed te keuren dat het bepaalde in de

I~leZ standaardvoorwaarde voor de toepassing van artikel is geen toepas~
sing vindt indien de in die voorwaarde bedoelde transacties binnen de fis~

cale eenheid geen andere zijn geweest dan de overdracht van één of meer
zelfstandige onderdelen van een onderneming aan de dochtermaatschappij~

mits de vervreemding van de aandelen in die dochtermaatschappij niet

heeft plaatsgevonden binnen een periode van drie jaar sedert de Claatste~
overdrachC

De termijn wordt derhalve voor dit geval teruggebracht van vijfjaar na

de verbreking van de fiscale eenheid tot drie jaar na de transactie i
Artikel jo lid a van de Wet en de daarmede overeenkomende standaard~
voorwaarde moeten naar mijn oordeel op grond van het vorenstaande be~

schouwd worden als grove onredelijke bepalingen~ Evenwel wil ik de door

Van der Linden opgeworpen vraag of mede gezien de vervangingsreserve

van artikel Iq~ Wet IB Iqb~~ er wel behoefte is aan de onderhavige bepaling

niet ontkennend beantwoorden~ Met Van der Linde~ ben ik van mening dat
door de omvorming van belaste vervreemdingswinsten tot onbelaste voor~

delen uit hoofde van een deelneming aan de strekking~ niet alleen van de re~

geling voor de vervangingsreserve~ doch ook van de deelnemingsvrijstel~

ling~ tekort wordt gedaant
Naar mijn mening dient de huidige overkill~bepaling te worden vervan~

gen door een bepaling~reeds door Hofa gesuggereerd~waarbij alsnog
vennootschapsbelasting wordt geheven over de tbesmettef overdracht bin~

nen de fiscale eenheid indien deze eenheid binnen S of s jaar na bedoelde
besmette transactie wordt verbroken~ Het grote voordeel van een dergelijke

i KtH~ van der Linden~Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling voor koerswinst~ MBB mei
rgbq ~
ZIn de bij de Resolutie van iq november iq~z BNB iq l jJqq behorende standaardvoorwaarden~

ibet
j Gt van der Linde~De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting~ W qHSo~

~J~Jt HofFiscale eenheid~ MBB september rqbS ~
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regeling is dat de dochtermaatschappij de boekwaarde van de in het kader
van de besmette transactie overgenomen activa enpassiva mag aanpassen~ zo~
dat dubbele heffing van vennootschapsbelasting wordt vermeden~ Alsdan
treedt de situatie in~ die zonder het bestaan van een fiscale eenheid zou zijn
ingetredent Excessieve sancties~onredelijk hoog omdat geen fiscale claims
verloren gaan~worden dan vermedent Bovendien wordt in deze construc~
tie alleen geheven over de stille reserve~ welke men door de ebesmette trans~
actief vooralsnog buiten de belastingheffing heeft willen houden~ Bij de hui~
dige wettelijke regeling bestaat in principe geen verband tussen de in het
kader van de besmette transactie doorgeschoven fiscale claim en het op
grond van artikel jo lid z of daarmede corresponderende standaardvoor~
waarde te belasten voordeel uit hoofde van de deelnemingt

Ten slotte wil ik nog wijzen op de invloed van de fiscale eenheid op het
voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedragt In de l Ie voor~
waarde van de standaardvoorwaarden~ behorende bij de Resolutie van zq
november Iq~lz BNB zq~~Jg is in de ze en je alinea het volgende bepaald~

~Voor de toepassing van artikel Ij~ vijfde lid~ van de Wet wordt het voor de
verkrijging van de aandelen in de dochtermaatschappij opgeofferde bedrag
op het splitsingstijdstip gesteld op het evenredig deel van het voor de ven~
nootschapsbelasting in aanmerking te nemen zuiver vermogen van de doch~
termaatschappij~ nadat dit is verminderd met de toelaatbare reserves~ Indien
in het opgeofferd bedrag voor de aandelen in de dochtermaatschappij op het
verenigingstijdstip goodwill en stille reserves begrepen zijn die ten gevolge
van de richtlijnen neergelegd onder ie niet tot uitdrukking komen in het
beginvermogen van de combinatie mag~ voor zover deze goodwill en stille
reserves op het splitsingstijdstip bij de dochtermaatschappij nog aanwezig
zijn~ de tegenwaarde daarvan bij het in de vorige volzin bedoelde opgeoffer~
de bedrag worden gevoegdt Als op het verenigingstijdstip in het opgeoffer~
de bedrag aanwezige goodwill en stille reserves wordt beschouwd het be~
dsag waarmede dit opgeofferde bedrag overtreft het zuiver vermogen van
de dochtermaatschappij minus de fiscale reserves volgens haar laatste balans
vóór het verenigingstijdstip~
Overtreft laatstbedoeld zuiver vermogen het opgeofferd bedrag per het ver~
enigingstijdstip~ dan wordt het verschil in mindering gebracht op het in de
tweede alinea bedoelde opgeofferde bedrag~ De aandelen in de dochtermaat~
schappij worden per het splitsingstijdstip gewaardeerd op het op de voet van
de vorige alineafs berekende opgeofferde bedragtf

Per het splitsingstijdstip ontstaat derhalve de situatie dat de boekwaarde van
de deelneming gelijk is aan het voor de verkrijging van de deelneming op~
geofferde bedrag~ Uit het systeem van de standaardvoorwaarden blijkt te~
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vens dat het begrip opgeofferd bedrag geen historisch begrip is~t Indien tij~
dens het bestaan van de fiscale eenheid het vermogen van de dochtermaat~
schappij door Cinformele~ kapitaalstortingen is verhoogd~ werkt dit op het
splitsingstijdstip in het fiscaal vermogen van de dochtermaatschappij door
en wordt het opgeofferd bedrag in wezen met die kapitaalstortingen vert

hoogdt

i Zie uitvoe riger hieromtrent hoofdstuk V C ~
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Hoofdstuk IX

Belastingheffing van
beleggingsdividenden en andere
beleggingsopbrengsten
Naar mijn oordeel berust de deelnemingsvrijstelling op de verlengstukge~
dachte~ waardoor de winst van de dochtermaatschappij~ zijnde een verleng~
stuk van de moedermaatschappij~ niet andermaal bij de moedermaatschappij
dient te worden belast~ In de deelnemingsverhouding wordt zodoende de
dubbele heffing van vennootschapsbelasting vermedent Voor de vraag of er
sprake is van een deelneming~ is in de binnenlandse verhouding een uitsluit
tend formeel criterium Csoo van het nominaal gestorte kapitaal~ gesteld~ ter~
wijl in de buitenlandse verhouding naast hetzelfde formele criterium een
aantal bijkomende voorwaarden ~onderworpenheid aan buitenlandse belas~
ting naar de winst~ niet beleggingskarakter~ worden gesteldt

De deelnemingsvrijstelling~ zoals deze in de Wet vpb rqbg voorkomt~ be~
oogt niet een volledige voorkoming van dubbele heffing van vennoot~
schapsbelastingt Met name voor beleggingsdividenden is immers de dubbele
heffmg van vennootschapsbelasting bewust door de wetgever aanvaard~l In
dit hoofdstuk wil ik de vraag aan de orde stellen of en zoja welke maatrege~
len moeten worden genomen om de dubbele heffing van vennootschaps~
belasting over beleggingsdividenden te vermijden~ Hoewel op dit moment
een regeling voor beleggingsaandelen minder urgent lijkt doordat het for~
inele deelnemingscriterium ad Soo van het nominaal gestorte kapitaal tame~
lijk laag is~ toch dient naar mijn oordeel tijdig de vraag of er een afzonder~
lijke regeling voor beleggingsaandelen moet komen~ te worden beant~
woord~ omdat enerzijds het gevaar aanwezig is dat in het kader van een har~
monisatie van het deelnemingsregime in EEG~verband Nederland genood~
zaakt kan worden het formele deelnemingscriterium te verhogen en ander~
zijds omdat stemmen opgaan dat~ ten aanzien van bepaalde groepen van be~
lastingplichtigen~ kan worden gesproken van een te ruime inhoud van de
deelnemingsvrijstelling~ Ik moge in dit verband BrokZ citerent

tMet name kan men de vraag stellen ofde bewindslieden~misschien teveel
in de ban van de fiscale problematiek der beleggingsinstellingen~zich wel
voldoende gerealiseerd hebben dat institutionele beleggers als verzekerings~

i Verwezen wordt naar de MvA~ ptZb rk en qo rk~
iA~Lt Brok~De ruime~te ruimei~inhoud van de ~deelnemingsvrijstellingt in de Wet op de
Vennootschapsbelasting tgbq ~ ESB q april rq~jt
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maatschappijen en spaarbanken~ die niet onder de fiscale kwalificatie van
Itbeleggingsinstel lingenl~ vallen~ praktisch door die Soonorm een vrijb rief
kregen aangeboden om geen belasting meer te behoeven betalentf

Het bezwaar van Brok richt zich met name tegen het feit dat die lage So~ó
norm culmineert met de volledige aftrekbaarheid van rente en kosten in de
binnenlandse deelnemingsverhoudingt

Gezien het vorenstaande dient in de eerste plaats de vraag te worden be~

antwoord of er maatregelen moeten worden genomen om de dubbele hef

fmg van vennootschapsbelasting over beleggingsdividenden op aandelen in

handen van een voor de vennootschapsbelasting belastingplichtig lichaam te

voorkomen~ De meningen over deze vraag zijn verdeeldt Ten aanzien van

het probleem van de dubbele heffing over beleggingsdividenden merkt Brok

op dat er naar zijn oordeel geen steekhoudend motiefkan worden ontleend

aan de omstandigheid dat over de winst van de vennootschap waarin een

belegging wordt aangehouden reeds belasting naar de winst is geheven~

Naar zijn oordeel heeft de vennootschapsbelasting in belangrijke mate het

karakter van een zakelijke belasting gekregent Brok stelt dan~

~Gegeven deze economische werking zou het verlenen van een vrijstelling

voor voordelen uit aandelenbelegging erop neerkomen dat~ bij het huidige

heffingspercentage van ~S ~ het lichaam dat een belegging in aandelen aan~

houdt~ het uit een oogpunt van billijke verdeling van de belastingdruk niet

te motiveren extra voordeel toegeschoven zou krijgen dat haar normale
IOo

rendement op belegging in aandelen zou worden gemajoreerd tot ~ X
SZ

het normale rendemenC

In de MvTI wordt het volgende betoog gehouden ter verdediging~ dat voor

een aandelenbelegging in het algemeen geen faciliteiten gelden i

Naar de mening van ondergetekenden dient er een onderscheid te worden

gemaakt tussen de gevallen waarin een lichaam aandelen aanhoudt terwille

van de daaruit voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuitoefe~

ning en de bedrijfsactiviteit van het andere lichaam~ en de gevallen waarin

een lichaam aandelen aanhoudt zuiver als belegging in waardepapieren~ In

de eerstbedoelde gevallen is er sprake van een zakelijk verband tussen de bei~

de betrokken lichamen~ hetwelk het rechtvaardigt winsten welke zowel tot

de bedrijfsresultaten van de ene als tot die van de andere onderneming be~

horen~ binnen dezelfde belastingsfeer slechts eenmaal te treffent Voor aan~

iP~ij Ik~
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delen welke zuiver als belegging worden aangehouden is dit verband tussen
de bedrijfsuitoefening van het lichaam dat de aandelen aanhoudt en die van
het andere lichaam niet aanwezig~ Er zijn dan ook geen goede redenen om
beleggingen in aandelen van een willekeurige vennootschap te bevoordelen
boven beleggingen in andere waardepapieren~ zoals obligaties~ ofin onroe~
rende goederen~ De deelnemingsvrijstelling dient derhalve te worden be~
perkt tot gevallen waarin het aanhouden van de deelneming past in het ka~
der van de bedrijfsuitoefening dan wel het aangaan van de deelneming is ge~
schied in het algemeen belangt~

De door de wetgever gevoerde argumentatie heeft in de literatuur veel kri~
tiek ondervondent Udinkl heeft ernstige bezwaren tegen het feit dat iedere
naamloze vennootschap geacht wordt een onderneming te hebben~ terwijl
het naar zijn oordeel zeer wel verdedigbaar is dat de opbrengsten van beleg~
gingen bij bedrijven met een gemengd karakter~genoemd wordt een mat
chinefabriek met overtollige kasmiddelen~niet met vennootschapsbelas~
ting worden getroffen~ Kritiek wordt eveneens geleverd door BrulltZ Hij is
van mening dat de wetgever~ die allerlei begunstigingen voor expansies
voorstaat~ zoals deelnemingsvrijstelling~ fusiefaciliteiten~ te weinig oog heeft
voor de veelal zo noodzakelijke consolidatiet Een dergelijke consolidatie kan
beleggingen niet zich brengen~ waarvan de opbrengst steeds is belast~ Naar
zijn oordeel worden ondernemingen~ die op zelffmanciering zijn aangewe~
zen~ door de wetsbepaling Cgeen deelnemingsvrijstelling voor een deelne~
ming in een beleggingsinstelling~ in hun expansie belemmerd~~ In dit ver~
band werpt Spierdijka de vraag op waarom buiten beantwoording is geble~
ven de vraag van de aftrekbaarheid van het primaire dividend~ Hoewel dit
probleem in eerste instantie verband houdt niet het vraagstuk van de dubbe~
Ie heffing van vpb en IB over uitgedeelde vemlootschapswinsten~ zou bij een
dergelijke aftrek van primair dividend het probleem van de dubbele heffmg
van vennootschapsbelasting over beleggingsaandelen in wezen zijn opgelostt

Indien men op basis van het ne bis in idem~beginsel spreekt over de voor~
koming van dubbele heffmg van vennootschapsbelasting voor beleggings~
dividenden dient men naar mijn mening te bedenken dat een vennootschap
twee soorten beleggingsdividenden kan genieten~ Het bestaan van deze twee
soorten beleggingsdividenden vloeit voort uit het feit dat een vennootschap
in principe twee soorten vermogen kan hebben~ te weten een bedrijfsver~
mogen en een beleggingsvermogen~ Weliswaar wordt dit principiële onder~

i B~Jt Udink~Het belastingregime voor de beleggingsmaatschappij~ W qbq~~ISt
ZDt Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip~ ptjort
j Verwezen wordt naar een gelijksoortig betoog van G ~ Ht Marsinan~Een gunstiger fiscaal kli~
maat voor beleggingsmaatschappijen ~ ~ TVV S april rqGb ~
qJtF~ Spierdijk~Beleggingsdividenden in het Ontwerp vpb iqbo~ W q~~o~
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scheid door het bepaalde in artikel a lid i van de Wet teniet gedaan~ doch op
dat probleem kom ik hierna terugt

Als voorbeeld van de eerste soort beleggingsdividenden noem ik de divi~
denden welke een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingsaandelen
ontvangtt in de meeste gevallen zullen tegenover dit beleggingsvermogen
toekomstige verplichtingen jegens de verzekerden staan~ Het beleggingsver~
mogen vormt in dit geval voor de verzekeringsmaatschappij bedrijfsver~
mogen~ Met Brok ben ik van mening dat niet valt in te zien waarom het nor~
niale rendement door een fiscale vrijstelling voor deze beleggingsopbreng~

sten zou moeten worden gemajoreerd tot
Ioo

x het normale rendementt
SZ

Naar mijn oordeel kan op grond van het ne bis in idem~beginsel niet verde~
digd worden dat hier fiscale faciliteiten voor beleggingsdividenden zouden
moeten worden geschapent Zulks vormt ook de reden waarom ik in hoofd~

stuk III Si gesproken heb van een oneigenlijk gebruik van de deelnemings~

vrijstelling in geval de verzekeringsmaatschappij zou trachten toch een vrij~
stelling voor beleggingsdividenden te verwezenlijken door haar beleggingen
van een zodanige omvang te doen zijn dat op grond van het formele Soo
criterium van een deelneming moet worden gesprokent

Als voorbeeld van de tweede soort beleggingsdividenden noem ik de di~
videnden~ welke een vennootschap ontvangt als revenuen van haar zuivere
beleggingsvermogen~ Dat vennootschapsbelasting verschuldigd is over deze

beleggingsopbrengsten wordt veroorzaakt doordat artikel a lid j van de

Wet vpb bepaalt dat de lichamen~ vermeld in het eerste lid~ letters a~ b en c

~in hoofdzaak naamloze vennootschappen~ besloten vennootschappen niet

beperkte aansprakelijkheid~ co~peraties en onderlinge verzekeringsmaat~
schappijen~ geacht worden hun onderneming te drijven met behulp van hun

gehele ondernemingt In tegenstelling tot bijvoorbeeld stichtingen~ welke

slechts belastingplichtig zijn indien en voor zover zij een onderneming drij~

ven~ is de vennootschapsbelasting voor de genoemde groepen belasting~
plichtigen geen Iedrijfsbelastingf~ doch een belasting over alle bronnen van
inkomen~ zowel bedrijfswinst als beleggingsopbrengst~ Waar hierna wordt

gesproken over beleggingsdividenden zal het gaan om dividendopbrengsten

uit het beleggingsvermogen van een vennootschap~ tenzij het tegendeel uit~
drukkelijk wordt vermeldt

Het probleem voor vennootschappen met een gemengd karakter is dat de

weg naar de moedermaatschappij~beleggingsinstelling veelal~ in verband

met de fiscale consequenties~ is afgesnedent Immers indien een vennootschap

niet een gemengd karakter haar bedrijfsgedeelte in een afzonderlijke doch~
termaatschappij onderbrengt en vervolgens de status van beleggingsinstel~
ling verwerft~ zal de moedermaatschappij over alle aanwezige stille en fiscale

reserves moeten afrekenen t
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a~De stille reserves in het bedrijf zullen binnen een fiscale eenheid kunnen
worden overgebracht naar de dochter~werkmaatschappijt Ingevolge het
bepaalde in artikel l S lid z is het niet mogelijk dat de moedermaatschappij
de status van beleggingsinstelling verwerft~ indien de dochtermaatschappij
geen beleggingsinstelling wordtt Dit betekent dat de fiscale eenheid moet
worden verbroken~ vóórdat de moedermaatschappij beleggingsinstelling
kan wordent De aandelen van de dochtermaatschappij moeten door de
moedermaatschappij gewaardeerd worden conform het bepaalde in de l Ie
standaardvoorwaardel ~neerkomend op het evenredig aandeel van het fis~
caal vermogen van de dochtermaatschappij~ eventueel verhoogd met een
bedrag ter zake van nog aanwezige goodwill en stille reserves~ die op het
verenigingstijdstip reeds in de boekwaarde van de aandelen van de doch~
termaatschappij waren verdisconteerd~~ Bij de overgang naar de fiscale
status van beleggingsinstelling zal over het verschil tussen de waarde in het
economisch verkeer van de aandelen in de dochtermaatschappij en de hier~
voor omschreven boekwaarde vennootschapsbelasting moeten worden
betaald ingevolge het bepaalde in artikel io lid a van het Besluit beleg~
gingsinstellingen~

btDe stille reserves in de beleggingsaandelen en eventuele fiscale reserves zul~
len eveneens op grond van het bepaalde in artikel Io lid z van het Besluit
beleggingsinstellingen aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn on~
derworpen~ alvorens de status van beleggingsinstelling kan worden ver~
kregent

Nu het volgens de wettelijke bepalingen in feite onmogelijk is dat vennoot~
schappen met een gemengd karakter ten dele de voordelen van het regime
voor beleggingsinstellingen deelachtig kunnen worden en het wenselijk
moet worden geacht dat een tegemoetkoming wordt gecreëerd voor het
verschijnsel van de dubbele heffing van vennootschapsbelasting over beleg~
gingsdividenden rijst de vraag in welke vorm en onder welke voorwaarden
een en ander te verwezenlijken ist Naar mijn oordeel bestaan de volgende
mogelijkheden~
I~Aftrekbaarheid van een primair dividend over het vermogen van de ven~

nootschapt Aangezien een dergelijke maatregel van veel verdergaande
strekking is dan de vermijding van de dubbele heffing van vennootschaps~
belasting en een dergelijke maatregel repercussies heeft voor het ~interna~
tionale~ probleem van de dubbele heffing over uitgedeelde vennootschaps~
winsten is deze maatregel niet bij uitstek geschikt het onderhavige pro~
bleem op te lossen~ Wordt evenwel de aftrekbaarheid van een primair di~
vidend ingevoerd dan is daarmede mijns inziens het vraagstuk van de
dubbele heffing van vennootschapsbelasting over beleggingsdividenden
opgelost~

t Resolutie van ag november iq la BNB ig~j Jqq ~
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atAftrekbaarheid van dividend voor zover afkomstig uit ontvangen beleg~
gingsdividenden~ Naar mijn oordeel is deze aftrekbaarheid op vrij eenvou~
dige wijze in de huidige belastingwetgeving in te bouwent Voor de af

trekbaarheid zullen naar mijn oordeel de volgende eisen moeten worden

gesteld~
at de beleggingsaandelen moeten met eigen vermogen zijn gefinancierd~

Bij de toerekening van eigen vermogen aan bedrijfsvermogen en aan
beleggingsvermogen zal de bedrijfseconomische methodel moeten wor~

den gevolgd ~
b~de beleggingsaandelen moeten meer dan IZ maanden worden gehouden

door de vennootschap~ zulks ter vermijding van dividendstripping en
zeer kortlopende beleggingen van overtollige liquiditeiten ~

c~ naar analogie van het regime voor beleggingsinstellingen dient het divi~
dend binnen acht maanden na afloop van het boekjaar ter beschikking
te worden gesteldt In geval een vennootschap winst uit onderneming ge~
niet naast opbrengsten uit beleggingen kan mijns inziens worden aange~
nomen dat primair de opbrengst uit beleggingen als dividend wordt uit~
gekeerdt De winst uit onderneming is dan voor herinvestering beschik~
baart

StFictieve bedrijfssplitsing door te bepalen dat een vennootschap slechts be~
lastingplichtig is indien en voor zover zij een onderneming drijft~ Een der~
gelijke bepaling zou inhouden dat de vennootschapsbelasting meer het
karakter van een bedrijfsbelasting zou krijgen~ In deze regeling zou het
vermogen van een naamloze vennootschap moeten worden gesplitst in
vermogen buiten het bedrijf enerzijds en zuiver bedrijfsvermogen ander~
zijds~ De revenuen behaald met het eerstgenoemde gedeelte van het ver~
mogen zouden dan vrij van vennootschapsbelasting moeten blijven~ Een
dergelijke regeling zou in principe meer faciliteiten kunnen inhouden dan
het huidige regime voor beleggingsinstellingen~ hetgeen ik ongewenst
achtt Bij een fictieve bedrijfssplitsing zal men het vermogen buiten het be~
drijf en de revenuen daaruit moeten onderwerpen aan een gelijk regime

zoals het thans in principe voor beleggingsinstellingen geldtt Dit zou ener~
zijds betekenen een uitdelingsverplichting voor de ontvangen beleggings~
opbrengsten en anderzijds dat onder beleggingsopbrengsten mede vallen
de voordelen uit beleggingen in onroerende goederen en hypothecaire
schuldvorderingen~ hoewel zich ten aanzien van die voordelen geen dub~

hele heffing van vennootschapsbelasting voordoett Deze uitdelingsver~
plichting is weliswaar in strijd met de door BrullZ en Marsmanj voorge~

i Voor een beg ri psomschrijving en een vergelijking met andere methoden verwijs ik naar hoofd~
stuk VI~
zDt Brull~Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegri p~ p~Ior~
jG~Ht Marsman~Een gunstiger fiscaal k li maat voor beleggingsmaatschappijen~ ~ TVVS april
rqóbt
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stane fiscale faciliteiten voor consolidatie van de onderneming~ doch an~
derzijds dient bedacht te worden dat de wetgever alleen faciliteiten voor
beleggingsinstellingen heeft willen creëren onder de voorwaarde dat geen
oppotting van beleggingsdividenden zou kunnen plaatsvinden

De fictieve bedrijfssplitsing gaat~ gezien het vorenstaande~ verder dan uit~
sluitend de voorkoming van dubbele heffmg van vennootschapsbelasting
over beleggingsdividenden op grond van het ne bis in idem~beginsel~ Naar
mijn oordeel behoeft daartegen geen bezwaar te bestaant Het regime voor
de beleggingsinstelling is niet alleen ingegeven om een dubbele heffing van
vennootschapsbelasting over de opbrengst van aandelenbeleggingen te voor~
komen~ aangezien een beleggingsinstelling in de zin van artikel zH lid z van
de Wet mede kan beleggen in andere effecten dan aandelen~ in onroerende
goederen en in hypothecaire schuldvorderingen~ Eerder is het regime ge~
schapen in het kader van de gedachte dat de beleggingsinstelling in wezen
een verlengstuk van haar aandeelhouders is~ waarbij de inkomstenbelasting~
claim op de door de beleggingsinstelling gerealiseerde vermogenswinsten
naar mijn oordeel als niet passend in deze gedachte moetworden beschouwd~
In geval een vennootschap een gemengd karakter heeft~ valt naar mijn oor~
deel niet in te zien~ waarom de verlengstukgedachte~het beleggingsvermo~
gen van de vennootschap is een verlengstuk van haar aandeelhouders~niet
ten aanzien van dit beleggingsvermogen kan worden toegepastt Alsdan
dient de fictie van artikel a lid S van de Wet te vervallen en krijgt de ven~
nootschapsbelasting zuiver het karakter van een bedrijfsbelasting van licha~
men~ hetgeen meer in overeenstemming is met de in hoofdstuk I S i om~
schreven aan de heffmg van de vennootschapsbelasting ten grondslag liggen~
de beginselen~

Bij de fictieve bedrijfssplitsing zullen zich in de praktijk uiteraard een aan~
tal complicaties voordoen~ waarbij de fiscale regeling voor het beleggings~
vermogen zoveel mogelijk gelijk aan de regeling voor beleggingsinstellin~
gen dient te zijn~ Ik moge een aantal facetten in het kort noemen zz
at Ten aanzien van een aantal vermogensbestanddelen zal niet primair vast~

staan of ze tot het bedrijfsvermogen of tot het beleggingsvermogen be~
horent Mogelijk zal een keuze~vermogen naar analogie van de inkonisten~
belasting moeten worden gecreëerdt Ook de schulden zullen moeten wor~
den verdeeld over bedrijfs~ en beleggingsvermogen teneinde te vermijden
dat rente van leningen~ welke tot het beleggingsvermogen behoren~ ten
laste van de fiscale bedrijfswinst zou kunnen worden gebracht~

btBij overdracht van activa en passiva van de bedrijfssector naar de beleg~
gingssector en omgekeerd zal een fiscale afrekening moeten plaatsvinden
over het verschil tussen de reële waaarde en de boekwaarde van die activa
en passivat

ct Ten laste van het beleggingsvermogen en de daaruit voortspruitende re~
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venuen zal een aandeel in de totale kosten van de onderneming moeten
worden gebracht~

dtIn de regeling zal een oplossing moeten worden gevonden voor het geval
een vennootschap geen dividend kan~ resp~ op grond van artikel ~ze
WvK mag uitkeren omdat de bedrijfsverliezen groter zijn dan de beleg~
gingsopbrengstent Naar mijn oordeel is een logisch gevolg van dit sys~
teem dat bepaald wordt dat~ indien de bedrijfsverliezen binnen zes jaren
worden gecompenseerd met winsten~ de achterstand in de doorbetaling
van beleggingsdividenden alsnog kan worden ingehaaldt

e ~ Voorts zou in de regeling kunnen worden opgenomen een herbeleggings~
reserve~ naar het voorbeeld van zo~n reserve bij de beleggingsinstellingen~
Een afrondingsreserve is naar mijn oordeel voor eenonderneming met een
gemengd karakter niet nodigt

f Teneinde dividendstripping in het beleggingsvermogen tegen te gaan zal
de eis van annaal bezit aan de bestanddelen van het beleggingsvermogen
moeten worden gesteld~

Teneinde een samenloop te vermijden van de deelnemingsvrijstelling en het
onderhavige stelsel van verplichte uitkering van beleggingsopbrengsten zal
men zich moeten afvragen ofnog een regeling moet worden getroffen voor
het geval de beleggingsopbrengsten worden uitgekeerd aan een vennoot~
schap~ welke voor het betreffende aandelenbezit recht heeft op de deelne~
mingsvrijstellingt Aangezien de deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse
deelnemingsverhouding voor dividenden met een gemengd karakter ~be~
drijfswinst en beleggingsopbrengst~ volledig wordt genoten~ behoeft naar
mijn mening hiervoor geen uitvoerige regeling te worden gecreëerdt Indien
men bevreesd is dat verzekeringsmaatschappijen en spaarbanken mogelijk in
dit stelsel zouden overgaan tot de oprichting van dochter~beleggingsmaat~
schappijen niet zijnde heleggingsinstellingen~ is het detikbaar te bepalen dat
de vrijstelling voor de beleggingsopbrengsten bij de dochtermaatschappij
niet geldt~ indien meer dan ioo~ van de aandelen in handen is van een voor
de vpb belastingplichtig lichaamt Ook is denkbaar de invoering van een
~Nachsteuerf naar Duits voorbeeld indien het deelnemende lichaam de divi~
denden~ voor zover uit beleggingen van de dochter afkomstig~ niet doorbe~
taalt aan haar aandeelhouders~ In het kader van dit geschrift voert het naar
mijn oordeel te ver gemotiveerd een keuze voor een dergelijke tanti mis~
bruik~bepalingf te makent
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Hoofdstuk X

Dividendbelasting bij
deelnemingsverhoudingen~
nationaal en internationaal
S i ~ Inleiding

In dit hoofdstuk zullen worden besproken de bepalingen in een aantal ver~
dragen ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot deelne~
mingsverhoudingen~ Aangezien het accent bij de verdragen ter voorkoming
van dubbele belasting meer ligt bij de bepaling van de hoogte van de even~
tueel in te houden dividendbelasting op deelnemingsdividenden in de bui~
tenlandse deelnemingsverhouding dienen naar mijn oordeel eerst te worden
besproken de bepalingen van de Nederlandse dividendbelasting in de bin~
nenlandse deehiemingsverhouding~ Zulks zal geschieden in Ca van dit
hoofdstukt

In SS komt allereerst de vraag aan de orde of het wel gerechtvaardigd is
dat in de buitenlandse deelnemingsverhouding dividendbelasting op deelne~
mingsdividenden wordt ingehoudent Een vergelijking met winstuitkeringen
uit een buitenlandse vaste inrichting is daarbij onvermijdelijkt Daarna zullen
in afzonderlijke onderdelen een aantal door Nederland afgesloten verdra~
gen ter voorkoming van dubbele belasting aan de orde koment In verband
met het feit dat het laatste gedeelte van dit geschrift zich bezighoudt met de
vraag hoe de deelnemingsverhouding in de andere Lid~Staten van de EEG
fiscaal wordt benaderd en of en zo ja op welke wijze de diverse systemen in
het kader van een harmonisatie van de vennootschapsbelasting moeten wor~
den gewijzigd~ heb ik mij bij de bespreking van de belastingverdragen be~
perkt tot de verdragen welke met de andere Lid~Staten door Nederland zijn
afgeslotent r Tevens zal worden vermeld hoe de deelnemingsdividenden
worden behandeld in het OECD~modelverdrag~

S Z~ Dividendbelasting in de binnenlandse
deelnemingsverhouding

De heffing van dividendbelasting op deelnemingsdividenden is geregeld in
artikel ~ lid a van de Wet dividendbelasting Iybs~ Dit artikel luidt als volgt~

i Hoe de ontvangen deelnemingsdividenden in de andere Lid~Staten van de EEG fiscaal worden
behandeld ~ komt aan de orde in de hoofdstukken Xl tot en met XIV~
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Inhouding van belasting mag achterwege blijven ten aanzien van opbreng~
sten van aandelen en winstbewijzen welke ingevolge artikel is van de Wet
op de vennootschapsbelasting Iqbq bij het bepalen van de winst van de tot
de opbrengst gerechtigde buiten aanmerking blijven~ alsmede ten aanzien
van de door Onze Minister onder door hem te stellen voorwaarden aange~
wezen opbrengsten van aandelen~ winstbewijzen en winstdelende obligaties
waartoe gerechtigd zijn vennootschappen die bij artikel aS van die wet als
beleggingsinstelling zijn aangemerkttf

Voor zover in dit kader van belang bepaalt het onderhavige artikel dat op
dividendenvan eenvennootschap~ betaald aan een in haar deelnemende ven~
nootschap~ geen dividendbelasting behoeft te worden ingehoudent Indien de
deelnemende maatschappij de inhouding van dividendbelasting op de haar
uit de deelneming toevloeiende dividenden wil voorkomen~ zal zij aan de
maatschappij waarin wordt deelgenomen~ moeten mededelen dat er sprake
is van een deelnemingt Dit zal niet in alle gevallen zonder meer bekend be~
hoeven te zijn bij de Ldochtermaatschappij~~ nu een belang van So~o in het no~
minaal gestorte kapitaal van de vennootschap voldoende is voor de verkrij~
ging van het recht op deelnemingsvrijstelling~

In een bepaald~ tamelijk veel voorkomend~ geval is de vrijstelling van ar~
tikel ~ lid z Wet dividendbelasting zqbs voor dividenden van een dochter~
maatschappij betaald aan een moedermaatschappij~mijns inziens ten on~
rechte~niet verleendt Met een voorbeeld moge dit geval geïllustreerd wor~
den~ NV A ~ verwerft alle aandelen NV B~ voor de intrinsieke waarde van
f Itoootooot Voor het einde van het boekjaar van NV A ~ keert NV B~ een
dividend uit van fboo~ooo~ Op de uitkering van dit meegekocht dividend
moet NV Bt dividendbelasting inhouden~ aangezien de Wet dividendbelas~
ting geen vrijstelling daarvoor geeft~ Artikel ~ lid a is oni twee redenen niet
van toepassing~
ItHet dividend van NV Bt is een door de NV At bij de verwerving van de

deelneming meegekocht dividendt Dit dividend zal door de NV A ~ vol~
gens goed koopmansgebruik van de kostprijs van de deelneming moeten
worden afgeboekt~ Het dividend van de NV B~ draagt dan niet meer bij
tot de winst van de NV A ~~ zodat het bepaalde in artikel I S Wet vennoot~
schapsbelasting omtrent de vrijstelling van dit winstbestanddeel niet aan
de orde komtt Dit betekent dat het dividend van NV B~ geen dividend is
in de zin van artikel ~ lid a Wet dividendbelasting Iqbs zodat dit artikel
niet op het dividend van NV Bt van toepassing ist Inhouding van divi~
dendbelasting brengt vervolgens het probleem met zich of de deelnemen~
de vennootschap de ingehouden dividendbelasting op de voet van artikel
zS van de Wet vennootschapsbelasting kan verrekenen~ behoudens analoge
toepassing van de Resolutie van Ib september Iq~a Bwaar bepaald
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is dat het feit dat de dividenden niet tot de belastbare winst behoren~ niet
aan de restitutie van dividendbelasting in de weg mag staan~ Gezien het
feit dat deze problematiek reeds in Iq~z werd onderkend~ kan men niet
anders concluderen dan dat artikel ~ lid z Wet dividendbelasting Iqbs re~
dactioneel onjuist ist Op korte termijn dient dan ook artikel ~ lid z Wet
dividendbelasting te worden herzien in dier voege dat inhouding van di~
videndbelasting achterwege mag blijven bij winstuitdelingen aan een ven~
nootschap~ welke in de uitdelende vennootschap een deelneming in de zin
van artikel ij lid b Wet vennootschapsbelasting bezit~ waarbij aan de deel~
nemingsvereisten de eis van het annaal bezit dient te ontbrekent

z~Indien om welke reden dan ook het dividend van NV Bt niet ofslechts ten
dele van de kostprijs bij de NV At zou behoeven te worden afgeboekt~ zal
NV A ~ voor het winstbestanddeel van het dividend in het gegeven geval
geen deelnemingsvrijstelling kunnen verwerven omdat NV At de deelne~
ming in NV Bt niet sedert het begin van het jaar heeft bezetent Dit bete~
kent dat NV A ~ geen recht op de deelnemingsvrijstelling heeft~ waardoor
artikel ~ lid z Wet dividendbelasting Iqbs niet van toepassing is~ Zeker in
het geval er voor de NV At sprake is van een meegekocht dividend is het
duidelijk dat er een leemte is in de Wet dividendbelasting iqbs nu in prin~
cipe over een dergelijk dividend dividendbelasting moet worden ingehou~
dent

Voorzichtigheid is bij het hanteren van de onderhavige bepaling derhal~
ve geboden~ Ter vernlijding van naheffingsaanslagen met verhoging is het
verstandig in twijfelgevallen over de toepasselijkheid van artikel ~ lid z
Wet dividendbelasting Iqbs vooraf met de fiscus overleg te plegent

Uit het vorenstaande kan evenwel als algemene conclusie worden getrok~
ken dat over deelnemingsdividenden in de binnenlandse deelnemingsver~
houding geen dividendbelasting wordt gehevent

S j~ Dividendbelasting in de buitenlandse deelnemings~
verhouding

a~Algemeeiz

De dividendbelasting in Nederland dient~ evenals zulks in andere landen bij
bronheffingen het geval is~ te worden ingehouden op dividenden ongeacht
de vraag of de dividenden aan Nederlandse dan wel aan buitenlandseaan~
deelhouders worden uitgekeerd~ Alleen in de binnenlandse deelnemingsver~
houding bestaat de mogelijkheid~ zoals in de vorige paragraaf werd uiteen~
gezet~ de inhouding van dividendbelasting achterwege te latent

Afgezien van het bestaan van verdragen ter voorkoming van dubbele be~
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lasting wordt in de buitenlandse verhouding het wezen van de dividendbe~
lasting als voorheffing op de door aandeelhouders verschuldigde inkomsten~
belasting enlof vennootschapsbelasting omgevormd tot eindheffing ~ Zulks
brengt met zich dat~ indien een vennootschap in het buitenland een activi~
teit wil ontplooien en de vraag beantwoord moet worden of in het buiten~
land al dan niet een zelfstandige rechtspersoon zal worden opgericht ~ het
probleem van de eventuele heffing van dividendbelasting over door de
dochtermaatschappij uit te keren winsten een belangrijke rol zal spelen bij
de keuze tussen een buitenlandse vaste in richting en een buitenl andse doch~
termaatschappijt Fiscale neutraliteit ten aanzien van de rechtsvorm bestaat er
derhalve niet~ hetgeen naar mijn oordeel als een ongewenste situatie moet
worden beschouwdt

Deze fiscale neutraliteit ten aanzien van de rechtsvorm ~ waarin de buiten~
landse activiteiten zullen worden ontplooid~ heeft de Nederlandse regering
steeds nagestreefd bij de afsluiting van verdragen ter voorkoming van dub~
bele belastingt Daardoor is in een aantal verdragen ~ onder het stellen van ze~
kere voorwaarden ~ bepaald dat deelnemingsdividenden niet aan de heffing
van dividendbelasting zullen zijn onderworpen Cbijv ~ de verdragen met de
Scandinavische landen en met Zwitserland~t In een aantal andere verdragen
is overeengekomen dat de bronheffmg over deelnemingsdividenden wordt
teruggebracht tot Soo~l In een aan tal gevallen heeft de Nederlandse regering
een dergelijke bronheffing slechts schoorvoetend geaccepteerdZ en bedongen
dat na een aantal jaren de onderhandelingen over het percentage zouden
kunnen worden heropend C bijvt artikel l i lid ~ van het verdrag met Enge~
land en artikel io lid S van het verdrag met Luxemburg~t

Weliswaar wordt in meer recente belastingverdragen voorzien dat een
buitenlandse bronbelasting met de in de woonstaat over het dividend te hef
fcn belasting mag worden verrekend~ doch in de deelnemingsverhouding
komt men in Nederland meestal niet aan een verrekening toe ~ aangezien in
het algemeen in de verdragen wordt overeengekomen dat de buitenlandse
bronheffing maximaal wordt verrekend tot aan het over het ontvangen di~
vidend verschuldigde belastingbedragt Nu deelnemingsdividenden in Ne~
derland niet in de belastbare grondslag worden opgenomen~ kan de even~
tuele buitenlandse bronheffing niet worden verrekend ~ Deze onmogelijk~
heid van verrekening doet zich in het buitenland ~ indien aldaar de vrijstel~
lingsmethode wordt gehanteerd ~ in het algemeen eveneens voort Bij de toe~
passing van de credit against tax~methode wordt met buitenlandse bron~
heffingen wel rekening gehoudent Met Van Soestj ben ik van mening dat~ in

i In sommige verdragen zijn andere percentages voorgeschrevent
ZZie o~at toelichtende nota bij het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Zuid~
Afrika bij brief d~dt z juli iq~r aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaalt
~AtJt van Soest~Belasting van in den vreemde verworven inkoniensbestanddelen~ W qjq~t
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geval in de woonstaat verrekening van de buitenlandse bronbelasting moge~
lijk is~ er meer sprake is van een geven en nemen dan van theorie~ Indien
verrekening van de ingehouden bronbelasting door het bestaan van een
deelnemingsvrijstelling echter niet mogelijk is~ betekent iedere bronheffing
een fiscale heffing en derhalve een directe vermindering van het rendement
van de activiteiten van de buitenlandse dochtermaatschappijt

Van Hoornt heeft verscheidene malen betoogd dat hij het verschil in be~

lastingdruk van een buitenlands filiaal tegenover een buitenlandse dochter~

maatschappij onjuist vindt~ Hij stelt dat er economisch bezien geen verschil

tussen beide vormen is~ vooral niet als er sprake is van een iooo~o dochter~
maatschappijt In mijn visie dat de dochtermaatschappij als een verlengstuk

van de moedermaatschappij moet worden beschouwd~ kan ik mij geheel

met de opvatting van Van Hoorn verenigent Evenwel doet zich de omstan~

digheid voor dat men internationaal gezien vrede schijnt te hebben met Soo

bronbelasting op deelnemingsdividenden~ Zo wordt dit percentage onder

meer genoemd in artikel zo van het OECD~modelverdrag~ In de ontwerp~

deelnemingenrichtlijn van de EEG~Commissie~waarop ik in een afzonder~
lijk hoofdstuk uitvoeriger terugkom~wordt echter voorgesteld de divi~

dendbelasting op deelnemingsdividenden tot oo~o terug te brengen~
Zijn de meningen over de hoogte van de dividendbelasting in de buiten~

landse deelnemingsverhouding verdeeld~ de vraag dient te worden beant~

woord waarom eigenlijk een dividendbelasting wordt gehevent Van DijckZ

heeft deze vraag beantwoord en kwam daarbij tot de volgende indelingt In

de binnenlandse Cniet~deelnemings~~verhouding ziet Van Dijck de dividend~

belasting als een voorheffmg~ waardoor de kans toeneemt dat de dividenden

voor de inkomstenbelasting worden aangegeven~ Nationaal gezien vervult

de dividendbelasting derhalve een controlefunctiet Internationaal gezien kan

de dividendbelasting ook wel een controle~functie vervullen doch overigens

acht Van Dijck deze heffing min ofmeer opportuunt
Bestaat er voor de heffmg van dividendbelasting~ nationaal gezien~ al nau~

welijks een rechtsgrond~ naar een rechtsgrond voor de heffing van dividend~

belasting in internationale verhoudingen heb ik tevergeefs gezochtt De hef

fing van dividendbelasting bij internationale dividendstromen moet dan ook
meer gezien worden als het resultaat van tegenstellingen tussen de woon~

staat en de situsstaat betreffende de toedeling van het recht tot belastinghei

fingta In plaats van een toedeling van heffmgsrechten is het in de belasting~

iJ~ van HoornJrtInternationale aspecten van de nieuwe belastingontwerpen~ De NV oktober

rgbo en Belastingpolitiek en kapitaalverschaffing in het fiscale verdragsrecht~ De NV april rqbb ~

ZJtE ~ A~ Mt van Dijck in het debat naar aanleiding van de lezing van AtJt van den Tempel~Hef
fing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting van uitgedeelde vennootschapswinsten~

Geschrift no~taH van de Vereniging voor Belastingwetenschap~ p~ i~t
s Deze opvatting wordt verdedigd door H~ Binder~Die Besteuerung der Dividenden und Zin~

sen nach deutschem internationalen Steuerrecht~
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verdragen ten aanzien van de dividenden meer tot een verdeling van hef
fingsrechten gekoment Analysering van deze verdeling leidt naar mijn me~
ning tot merkwaardige conclusies i
at Bij dividenduitkering aan buitenlandse aandeelhouders~natuurlijke perso~

nen vindt de verdeling van te heffen inkomstenbelasting in het algemeen
zo plaats dat het situsland genoegen neemt met een verlaagde bronheffing
Cmeestal Isoo~~ terwijl het woonland in beginsel volledig inkomstenbelas~
ring heft onder verrekening van de in het buitenland geheven bronbelas~
ting~ De aandeelhouder~natuurlijk persoon wordt zodoende meestal niet
door een extra heffing getroffen~ tenzij hij aan de verrekening van de bui~
tenlandse belasting niet toekomt~ bijv~ door een negatief inkomen ofdoor
een lagere belastingdruk dan de hoogte van de buitenlandse bronbelasting~

btBij uitkering van een niet~deelnemingsdividend aan een buitenlandse
rechtspersoon wordt in het algemeen hetzelfde systeem gevolgd~ Bron~
heffing Is OY~ doch of deze in de woonstaat verrekend kan worden~ hangt
af van het ter plaatse geldende stelsel voor ontvangen dividenden~ Geldt
een vrijstelling~ dan is de ISoo een extra heffingt Indien geen speciaal regi~
me voor beleggingsdividenden geldt~ zal het dividend in het algemeen be~
last zijn met vennootschapsbelasting onder verrekening van de buitenland~
se bronheffing~ tenzij men ten gevolge van verliezen niet aan een dergelij~
ke verrekening toekomt~

c~ Bij deelnemingsdividenden ontstaan merkwaardige situaties indien de
woonstaat een vrijstellingsmethode ter voorkoming van de dubbele hef
fing van vennootschapsbelasting hanteertt Alsdan is er geen sprake meer
van een verdeling van de te heffen belasting~ omdat de woonstaat geen be~
lasting heftt In deze gevallen mag het situsland meestal S~Ioo~o dividend~
belasting heffen~ welke niet kan worden verrekend~ Moge deze heffing
door het situsland wellicht worden aangevoeld als een soort schadeloos~
stelling wegens gederfde dividendbelasting omdat niet op basis van boven~
genoemde punten a en b tot de heffing van een bronbelasting kon worden
overgegaan~ de heffing van dividendbelasting op internationale deelne~
mingsdividenden betekent een direct nadeel ten opzichte van de belasting~
vrije winsttransfer van de vaste inrichting aan het buitenlandse hoofdkan~
toor en is daardoor naar mijn mening in strijd met de verlengstukgedachtet

Concluderend kan worden gesteld dat de heffing van dividendbelasting op
dividenden in de buitenlandse deelnemingsverhouding dient te worden af
gewezen~ t Met name dient zulks mijns inziens te gelden bij deelnemingsver~
houdingen binnen de sfeer van de ontwikkelde landen~ Voor de verhouding
met de ontwikkelingslanden wil ik in dit verband om twee redenen een
voorbehoud maken~

i De wenselijkheid van een dergelijke heffing bij een gesplitst tarief voor de vennootschapsbe~
lasting ~bijv~ Duitsland~ laat ik hier buiten beschouwingt

IW



DIVIDENDBELASTING BIJ DEELNEMINGEN

i~de dividendstroom gaat in het algemeen in één richting~ zodat in het kader
van ontwikkelingssamenwerking een additionele heffing van bronbelas~
ting verdedigbaar kan zijn ~

ztde heffing van de dividendbelasting moet worden gezien in samenhang
met de gehele belastingstructuur van het ontwikkelingslandt Ter aanmoe~
diging van nieuwe investeringen kunnen bepaalde faciliteiten zijn gegeven
Cbijv~ verlaagd tarief tax holiday~~ welke bij dividenduitkering gedeelte~
lijk worden teruggenoment Materieel kan daardoor een soort gesplitst ta~
rief ontstaan~ waarbij uitgedeelde winsten hoger dienen te worden belastt

btVerdrag tussen Nederland en België

Het verdrag tussen Nederland en België ter voorkoming van dubbele be~
lasting werd gesloten op iq oktober Iq~o ~ ter vervanging van het uit Iq S j
daterende verdrag ~

Ten aanzien van deelnemingsdividenden bepaalt artikel Io dat hierop niet
meer dan S o~ó dividendbelasting mag worden ingehouden indien aan de vol~
gende voorwaarden wordt voldaan t
Itde ontvangende maatschappij moet zijn een vennootschap op aandelen
ztde betalende maatschappij moet zijn een vennootschap ~
S tals deelnemingscriterium wordt geëist een onmiddellijk bezit van ten

minste asjó van het lcapitaal ~
q~tde aandelen mogen niet behoren tot het bedrijfsvermogen van een vaste

inrichting van de ontvangende maatschappij in het andere land ~
Het deelnemingscriterium is in het verdrag tamelijk vaag omschrevent In
de eerste plaats is niet vernield of de zsougrens moet worden berekend over
het maatschappelijk kapitaal~ het geplaatst kapitaal of het gestort kapitaalt
Zoals ik heb uiteengezet in hoofdstuk II S~ lijkt een percentage van het ge~
plaatste kapitaal de meest redelijke oplossing te geven ~ In de tweede plaats is
het opvallend dat niet de eis wordt gesteld dat het om stemgerechtigde aan~
delen gaat ~ terwijl evenmin eisen ten aanzien van de bezitsduur ~ althans in
artikel Io van het verdrag ~ worden gesteld ~

In lid S van artikel Io en in artikel V van het Protocol wordt een omschrij~
ving gegeven van het begrip dividend voor de toepassing van het verdrag ~
Dit dividendbegrip is ruim geformuleerd~ waardoor de mogelijkheid be~
staat dat bepaalde revenucn ~ welke krachtens lid j een dividend vormen~ in
Nederland niet zullen worden aangemerkt als voordelen uit hoofde van een
deelnemingt Alsdan is van belang het bepaalde in artikel IV van het Proto~
col ~ waar is bepaald dat niet So~o doch IS jo dividendbelasting moet worden
ingehouden~ indien liet dividend bij de ontvangende vennootschap niet ven~
nootschapsbelasting is belast ~ De is jo inhouding op ~deelnemingsdividen~
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denf in de zin van het verdrag is derhalve mogelijk als het bij ontvangst in
Nederland gaat om edividendenf waarop de deelnemingsvrijstelling om wel~

ke reden dan ook niet van toepassing is Cgeen annaal bezit ~ de deelneming
wordt als belegging aangehouden~t

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de S oo Belgische inhoudings~

belasting op echtc deelnemingsdividenden niet met de Nederlandse ven~
nootschapsbelasting kan worden verrekend C geen verrekening door deelne~
mingsvrijstelling~ doch dat de eventuele isoo inhoudingsbelasting ingevolge
artikel Z~~ Si wel met de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelas~

ting kan worden verrekendt

c~ Verdrag tussen Nederland en Denenjarken

Het verdrag tussen Nederland en Denemarken ter voorkoming van dubbele
belasting dateert van ao februari iqs~~ doch werd bij aanvullende overeen~
komst van zo januari zqbb op een aantal belangrijke punten gewijzigdt

De belastingheffmg van dividenden is geregeld in art~ q van het verdrag~

Mag normaliter het tarief van de inhoudingsbelasting niet hoger zijn dan
iSo~o ~ S a~ bepaald is evenwel dat op deelnemingsdividenden geen dividend~
belasting zal worden ingehouden~ De volgende criteria worden gesteld ~
i~de ontvangende maatschappij moet zijn een aandelenmaatschappij~
a~de betalende maatschappij moet zijn een lichaam met een aandelenkapi~

taal~
j~als deelnemingscriterium wordt geëist een rechtstreeks bezit van zsoo van

het aandelenkapitaal ~
q~ ~ de dividenden mogen niet zijn toe te rekenen aan een vaste inrichting van

een ondernemina van een van de staten in de andere staatt

Ten aanzien van het deelnemingscriterium kan het volgende worden opge~
merktt Ook in het verdrag met Denemarken is niet duidelijk of de zs lo~
grens moet worden berekend over het maatschappelijk kapitaal~ het ge~

plaatst kapitaal of het gestort kapitaalt Voorts is niet bepaald dat aan de aan~

delen stemrecht moet zijn verbondent Een bezitsduur wordt evenmin geëist~

Een nieuw begrip wordt in artikel q geïntroduceerd~ namelijk dat de ont~

vangende vennootschap een aandelenmaatschappij moet zijnt Noch in het

Deense~ noch in het Nederlandse recht komt een definitie van dit begrip
aandelenmaatschappij voor~ De redactie van de Vakstudie komt tot de con~

clusie dat de Nederlandse commanditaire vennootschap op aandelen wel en

de Deense cvoa niet onder het begrip aandelenmaatschappij valtt
Een omschrijving van het begrip IdividendJ komt in het verdrag niet voor~

zodat de nationale wetgevingen op dit punt van beslissende betekenis zijnt
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In artikel g B van het verdrag is ten slotte nog bepaald dat inkomsten uit
de vervreemding van aandelen mogen worden belast in de ~woonstaat~~ Ver~
vreemding van een deelneming in een Deense aandelenmaatschappij door
een Nederlandse moedermaatschappij zal niet leiden tot de heffing van be~
lasting in Denemarken~ tenzij de winst is toe te rekenen aan een Deense vaste
inrichting van de Nederlandse vennootschap~

dtVerdrag tussen Nederland en Duitsland

Het verdrag tussen Nederland en Duitsland ter voorkoming van dubbele
belasting dateert van ib juni rgsqt In ig ~~S zijn besprekingen tussen beide
landen tot wijziging van het verdrag geopendt Deze wijziging is noodzake~
lijk geworden door de nieuwe fiscale wetgeving in Nederland en met name
ook in Duitsland ~Aussensteuergesetz~ t

De belastingheffing van dividenden is geregeld in artikel is van het ver~
drag ~ Artikel ij van het verdrag bepaalt dat de inhoudingsbelasting in het
algemeen niet hoger dan isoo mag zijn~ doch in deelnemingsverhoudingen
wordt deze heffmg teruggebracht tot Iooo~ In het Slotprotocol ad artikel I S
Clid IS~ is bepaald dat in Duitsland dit tarief van Iooo voor deelnemingsdivi~
denden~in tegenstelling tot het normale geval ~ dat het tarief wordt ver~
laagd~wordt verhoogd tot zsooI zolang Duitsland een gesplitst tarief kent ~
waarbij de tarieven meer dan zo punten verschillen Cin casu zelfs jboo~
Wat betreft de deelnemingsdividenden staat artikel i s derhalve duidelijk in
het teken van het gesplitste tarief van de Duitse K~rperschaftsteuer ~S Ioo van
niet uitgedeelde winsten en Iso~o over uitgedeelde winsten~t In geval een
Duitse moedermaatschappij de van haar Duitse dochtermaatschappij ont~
vangen dividenden niet direct aan haar aandeelhouders uitkeert ~ wordt van
de moedermaatschappij een Nachsteuer van jbo~o geheven ~ Teneinde een
Duitse moedermaatschappij niet te zeer in een nadelige positie te brengen
ten opzichte van een buitenlandse moeder~ van een Duitse dochtervennoot~
schap is de dividendbelasting in Duitsland over naar Nederland vloeiende
deelnemingsdividenden hoger dan in de overige gevallen ~namelijk zsoo in
plaats van ioo~o~~

Het verdrag stelt in artikel l j de volgende criteria ~
i ~ zowel de ontvangende als de betalende maatschappij moeten zijn een ven~

nootschap waarvan het kapitaal geheel often dele in aandelen is verdeeld~
ztals deelnemingsc ri terium wordt geëist een bezit van ten minste zso~o van de

stemgerechtigde aandelen ~
S tde inkomsten mogen niet worden verkregen door middel van een vaste

inrichting van de ontvangende maatschappij in het land van de betalende
maatschappij ~
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Het deelnemingscri te rium is tameliik exact geformuleerd~ Door de eis van
zSoo van de stemgerechtigde aandelen zal bij niet volgestorte aandelen be~
slissend zijn de vraag of aan houders van deze aandelen een volledig stenl~
recht toekomtt Inzet van enige fiscale procedures in Duitsland is evenwel
de vraag of middellijk aandeelhouderschap meetelt voor de toetsing van het
zso~o~criterium ~ In de Duitse ju risprudentiel is tot op heden beslist dat alleen
rechtstreeks aandeelhouderschap in aanmerking moet worden genoment In
geval derhalve een Nederlandse vennootschap haar Ioooo deelneming in een
Duitse vennootschap in gelijke delen verdeeld over s Nederlandse dochter~
maatschappijen~ zal de Duitse Kapitalertragsteuer niet zso~ doch slechts iSojo
bedragent

In het verdrag komt geen definitie van het dividendbegrip voor~ zodat in
sommige gevallen op het nationale recht moet worden teruggevallen ~ In het
Slotprotocol ad artikel S ~ ~ en ij C leden q en io~ wordt een aantal inkom~
sten ~ waaronder als belangrijkste de inkomsten uit aandelen in een GmbH ~
als dividend aangemerktt Voorts wordt in het Slotprotocol ad artikel is
Clid iq~ bepaald dat het dividendartikel van toepassing is op verkapte winst~
uitkeringen in vergoedingen als royal tyfs en andere contractueel overeenge~
komen vergoedingent Deze bepalingen leiden er naar mijn oordeel toe dat
het begrip dividend voor de toepassing van het Nederlands~Duitse verdrag
ter voorkoming van dubbele belasting tamelijk ruim mag worden geïnter~
preteerd ~

In artikel S van het verdrag is bepaald dat inkomsten uit de vervreemding
van aandelen mogen worden belast in de ~woonstaa C t Vervreemding van
een deelneming in een Duitse vennootschap door een Nederlandse moeder~
maatschappij zal derhalve niet leiden tot de heffing van belasting in Duits~
land ~ tenzij de onderhavige inkomsten zijn toe te rekenen aan de Duitse vaste
inrichting van de Nederlandse vennootschapt

In tegenstelling tot Nederland kent de Duitse nationale wet geen deelne~
mingsvrijstelling voor de buitenlandse deelnemingsverhouding ~ Doordat in
artikel zo lid z van het verdrag is bepaald dat Duitsland de uit Nederland
komende deelnemingsdividenden niet zal begrijpen in de grondslag~ waar~
naar de Duitse belasting wordt geheven ~ is de Duitse deelnemingsvrijstelling
tot de Nederlandse deelnemingsverhouding CSchachtelprivileg iiber die
Grenze~ uitgebreid ~ De bepaling brengt tevens met zich dat de Duitse moe~
dermaatschappij geen Nachsteuer verschuldigd wordt over van de Neder~
landse dochtervennootschap ontvangen en door haar niet uitgekeerde deel~
nemingsdividendent

Ten slotte wil ik nog wijzen op de tamelijk ongebruikelijke formulering
ten aanzien van aan een vaste inrichting toe te rekenen deelnemingsdividen~

iIk noem de volgende uitspraken~ Finanzgericht Dusseldorf d~d ~ H april tg~o en BFH d~dt ij
september tqZa B~St~Bl~ iq~j II p ~ s~ ~
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dent In het verdrag is niet beslissend de vraag of de aandelen tot het bedrijfs~
vermogen van de vaste inrichting behoren~ doch wordt gesteld dat het er
om gaat of de dividenden door middel van de vaste inrichting zijn verkre~
gcn~

etVerdrag tussen Nederland en Engeland

Het verdrag tussen Nederland en Engeland Cofficieel Groot~Brittannië en
Noord~Ierland~ ter voorkoming van dubbele belasting is gesloten op i l ok~
tober igo~

De bepaling omtrent de belastingheffing van dividenden is te vinden in
artikel li van het verdragt Bepaald is dat de dividendbelasting in het alge~
meen niet meer dan l Soo mag bedragen~ doch in de deelnemingsverhou~
dingen tot Soo wordt teruggebrachtt Als criteria worden gesteldt
itten aanzien van de ontvangende maatschappij wordt geëist dat het moet

zijn een lichaam waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is
verdeeld~

Ztde ontvangende maatschappij moet de dividenden ontvangen als de uitein~
delijke gerechtigde Cbeneficial owner~ ~

S~ de betalende maatschappij moet zijn een lichaam in de zin van het verdrag~
~tals deelnemingscriterium wordt gesteld dat de ontvangende vennootschap

onmiddellijk of middellijk asoo van het totale aantal stemmen beheerst ~
Stde aandelen mogen niet behoren tot het bedrijfsvermogen van een vaste

inrichting van de ontvangende maatschappij in het land van de betalende

maatschappij~
Opvallend bij het deelnemingscriterium is dat geen enkel verband wordt
geëist tussen het percentage van het stemrecht en de omvang van het ge~
plaatste kapitaalt Voldoende is het indien de moedermaatschappij zSoó van
de stemmen beheerstt In afwijking van andere belastingverdragen is de be~
paling dat de moedermaatschappij de uiteindelijk gerechtigde tot de divi~
denden moet zijnt of de moedermaatschappij tevens de beneficial owner
van de aandelen van de dochtermaatschappij is~ doet niet ter zake~ De bene~
ficial owner zal stemgerechtigde moeten zijn~ wil de reductie tot S~ó divi~
dendbelasting mogelijk zijn~ Indien de vruchtgebruiker al als beneficial
owner kan worden aangemerkt~ zal de vruchtgebruiker tevens~ hetzij krach~
tens het civiele recht~ hetzij krachtens overeenkomst~ stemgerechtigde moe~
ten zijnt

In een aantal gevallen is evenwel een vermindering van dividendbelasting
tot Soó niet mogelijk~ De volgende bepalingen kunnen worden genoemdi
itArtikel iq~ lid S van het verdrag noemt twee oevallen waarin de verminde~

ring tot S~o niet mogelijk is~
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~de beneficial owner heeft de zaak verworven met een contract~ op grond

waarvan hij verplicht zou kunnen worden het aandelenbezit weer te

verkopen of over te dragen~ dan wel een aandelenbezit van gelijke soort

te verkopen ofover te dragen ~
~de beneficial owner verkoopt binnen drie maanden na de verkrijging

het aandelenbezit~
Het bepaalde in artikel r~ lid j heeft duidelijk ten doel dividendstripping~

eventueel gepaard gaande met misbruik van de verdragsbepalingen~ tegen

te gaant
atArtikel ir lid ~ houdt tevens een anti~dividendstripping~bepaling int Bij

deze bepaling gaat het om de uitkering van meegekochte dividenden in~

dien de beneficial owner ten minste ioo~o van de aandelen~ waarop het di~

vidend wordt uitgekeerd~ bezit en ter zake van deze uitkering niet wordt

belast~ De bepaling werkt alleen in het geval het gaat om transacties~ aan~
gegaan om van de voordelen van de verdragsbepalingen te genietent Nor~
male deelnemingen en zakelijke transacties zullen niet worden getroffent

Artikel li lid S geeft een definitie van het begrip dividendt De omschrijving

is ruim want zelfs verkapte uitkeringen ~met name wordt genoemd het bo~

venmatige deel van betalingen van interest of royalty~s~ vallen eronder~ Het

begrip dividend is naar mijn oordeel ruimer dan het begrip voordelen uit

hoofde van een deelneming ex artikel z S van de Wet vpb~ zodat een inhou~
ding van belasting naar het Sootarief nog niet een deelnemingsvrijstelling
in Nederland met zich behoeft te brengen~

Ten slotte dient nog te worden vermeld dat het Angelsaksische credit

against tax~systeem aan de orde komt in artikel ab lid z sub b van het ver~

drag~ Bij een deelnemingspercentage van io verleent Engeland een credit~

ook voor de Nederlandse vennootschapsbelasting en de elders ten laste van

de Nederlandse vennootschap geheven belastingt Aan deze indirect tax cred~

it wordt de voorwaarde verbonden dat Nederland voor Engelse deelne~
mingsdividenden een deelnemingsvrijstelling verleent in geval de deelne~
ming in de Engelse vennootschap wordt gehouden in de lijn van de nor~

male uitoefening van het Nederlands bedrijf Het niet verlenen van de deel~

nemingsvrijstelling~ omdat de aandelen in de Engelse vennootschap als be~

legging worden aangehouden~ behoeft derhalve aan de uitvoering van de
onderhavige bepaling niet in de weg te staant Het opvallende van dit artikel

is dat hier de deelnemingsvrijstelling en de indirect tax credit als wederkerige
bepalingen van gelijke strekking worden beschouwd~ Deze wederkerig~
heidseis moest worden gesteld om de Engelse indirect tax credit mogelijk te
maken bij een roo~o deelneming aangezien ten tijde van het tot stand komen

van het verdrag krachtens de Engelse nationale wet nog een deelnemingseis
van zsoó werd gesteldt Dit percentage is in Engeland inmiddels tot io ver~

laagd~
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f Verdrag tussen Nederland en Frankr ijkl

Het verdrag tussen Nederland en Frankrijk ter voorkoming van dubbele
belasting dateert van Ib maart Iq ~~j en is gesloten ter vervanging van het op
jo december lq~q gesloten verdragt

De belastingheffing van dividenden is geregeld in artikel Io van het ver~
drag~ Artikel Io staat duidelijk in het teken van de Franse belastingbegrippen
lavoir fiscaF en ~précompté t Voor een zeer beknopte omschrijving van de
plaats van die begrippen in het Franse fiscale recht verwijs ik naar het betref
fende hoofdstuk inzake Frankrijk~

In de deelnemingsverhouding mag de belasting over dividenden~ in het
land waar de dochtervennootschap gevestigd is~ niet meer bedragen dan
So~ot De deelnemingsverhouding moet aan de navolgende eisen voldoem
i ~ de ontvangende maatschappij moet zijn een vennootschap op aandelen of

een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid~
ztde betalende maatschappij moet zijn een lichaam in de zin van het verdrag ~
j~als deelnemingsomvang wordt geëist een onmiddellijk bezit van ten min~

ste zsoo van het kapitaal~
~~het aandelenbezit mag niet behoren tot het bedrijfsvermogen van een vaste

inrichting van de ontvangende vennootschap in het andere landt
In het recente verdrag met Frankrijk is het deelnemingscriterium niet exact
geformuleerdt Niet duidelijk is of de asoo berekend moet worden over het
maatschappelijk kapitaal~ het geplaatst kapitaal ofhet gestort kapitaal~ Noch
ten aanzien van de tijdsduur van het bezit~ noch ten aanzien van het stem~
recht worden eisen gesteldt

In artikel io lid S van het verdrag wordt het begrip Mividenden~ gedefini~
eerd~ In de omschrijving wordt niet over verkapte winstuitkeringen gespro~
kent Zulks geschiedt in feite wel in het interest~artikel ~artikel li lid Z ~ en
het royalty~artikel Cartikel ra lid q~In beide artikelen is de bepaling opge~
nomen dat in geval er sprake is van bovenmatige betalingen van interesten
en royalty~s de nationale wet en de overige bepalingen van het verdrag van
toepassing zijn~ Aangezien het bovenmatige gedeelte van genoemde beta~
lingen veelal als dividend op grond van de nationale wet zal worden aange~
merkt~ zal alsdan het dividend~artikel van overeenkomstige toepassing zijn~

In artikel Io leden S en q~ wordt geregeld in welke gevallen en onder welke
voorwaarden de Franse regering een terugbetaling doet van het bruto be~
drag van ~avoir fiscZ en ~précomptel verminderd met de hierop ingevolge
lid a in te houden dividendbelastingtZ Teruggave van het ~avoir fiscZ bij

iEind rq~g was dit verdrag nog niet in werking getreden~
ZVoor een uitvoeriger uiteenzetting omtrent de werking van de restitutie van ~avoir fiscal~ en
~précomptet verwijs ik naar het artikel van D~ Hund~Nieuw verdrag ter voorkoming van dub~

Vervolg noot a volgende blz~
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VERDRAG NEDERLAND MET FRANKRIJK

deelnemingsdividenden is niet mogelijk aangezien een restitutie alleen mo~
gelijk is indien de Nederlandse vennootschap ter zake van de dividenden
aan de Nederlandse belasting is onderworpent Hierbij is het niet van belang
of de Nederlandse moedermaatschappij de Franse dividenden al dan niet
direct aan haar aandeelhouders doorgeeftt In lid q is bepaald dat~ in geval
geen betaling in verband met het ~avoir fiscaP plaats vindt~ een restitutie van
eventueel door de Franse regering geheven précompte mogelijk is~ Deze
restitutie kan zich derhalve bij deelnemingsdividenden voordoen~ Op de
restitutie wordt alsdan wel de Franse dividendbelasting naar het tarief van
artikel ro lid z ingehoudent

Het niet restitueren van het ~avoir fiscal~ bij deelneniingsverhoudingen~
met name in het geval de moedermaatschappij de ontvangen dividenden
doet doorstromen~ is naar mijn oordeel even aanvechtbaar als het feit dat
geen restitutie van de verhoogde Duitse Kapitalertragsteuer plaatsvindt bij
directe doorstroming van de Duitse deelnemingsdividenden via een Neder~
landse moedermaatschappij~ De onderhavige problematiek komt nader in
hoofdstuk XV aan de ordet Zowel Hund als Van der Heeden stellen dat
Frankrijk een restitutie van het ~avoir fiscaP in deelnemingsverhoudingen
naar alle waarschijnlijkheid niet nodig heeft geoordeeld~ omdat formeel niet
direct een dubbele belastingheffing optreedt~ zolang de Nederlandse moe~
dermaatschappij de dividenden niet verder uitkeert~ Van der Heeden voegt
nog drie veronderstellingen aan het niet verlenen van een restitutie te dezer
zake toe t
itNiet bepaald kan worden welk gedeelte van de deelnemingsdividenden

doorstroomt naar de aandeelhouder~natuurlijk persoon~
ztIndien het ontvangende land zelf een verrekenstelsel zou kennen en zou

aannemen dat eerst de eigen winst en pas daarna deelnemingsdividenden
worden doorbetaald~ bestaat er minder behoefte aan een restitutie ter zake
van het ~avoir fiscaPt

StBuitenlands beleggingskapitaal is in Frankrijk meer welkom dan buiten~
lands investeringskapitaal~

In hoofdstuk XV zal ik uiteenzetten dat het naar mijn mening in Europees
verband moeilijk te aanvaarden is dat geen restitutie van Franse belasting
mogelijk is voor zover de Nederlandse moedermaatschappij de ontvangen
Franse deelnemingsdividenden direct uitkeert aan haar aandeelhouders~na~
tuurlijke personen~

~vervolg noot z van p ~ zoq~
bele belasting met Frankrijk~ W Si Iq en K~ van der Heeden~Matiging van de dubbele heffing
van uitgedeelde vennootschapswinsten voor Nederlandse aandeelhouders van Franse vennoot~
schappen~ MBB juni iq~jt
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DIVIDENDBELASTING BIJ DEELNEMINGEN

g~ Verdrag tussen Nederland en Ierland

Het verdrag tussen Nederland en Ierland ter voorkoming van dubbele be~
lasting dateert van r l februari iqbqt

De bepaling omtrent de belastingheffing van dividenden is te vinden in
artikel B van het verdragt De dividendbelasting mag in het algemeen niet
meer dan isoo bedragen~ doch op deelnemingsdividenden wordt in het ge~
heel geen dividendbelasting ingehoudent Aan de volgende eisen moet wor~
den voldaan~
i~de ontv angende maatschappij moet zijn een lichaam waarvan het kapitaal

geheel ofgedeeltelijk in aandelen is verdeeld~
ztde betalende maatschappij moet zijn een lichaam in de zin van het verdrag ~
S tals deelnemingsomvang wordt geëist een onmiddellijk bezit van ten min~

ste aso~o van het totale aan tal stemmen~
~~de deelneming mag niet behoren tot het bedrijfsvermogen van een vaste

inrichting van de ontvangende maatschappij in de andere staatt
Evenals in het verdrag tussen Nederland en Engeland wordt bij het deelne~
mingscriterium het verband met het geplaatste aandelenkapitaal losgelaten ~

In artikel S lid ~ van het verdrag wordt een omschrijving van de uitdruk~
king ~dividendenf gegevent in de omschrijving wordt niet over verkapte
winstuitdelingen gesprokent Zulks geschiedt wel in artikel g lid S en artikel
io lid S ~ handelend respt over interest en royal ty ~s~ In beide artikelen is be~
paald dat in geval er sprake is van bovenmatige bedragen aan interest en
royalty~s de overige bepalingen van het verdrag van toepassing zijn ~ Aange~
zien het bovenmatige gedeelte meestal als dividend op grond van de natio~
nale wet zal worden aangemerkt~ zal artikel B van het verdrag inzake de
dividenden van toepassing zijnt

In artikel aa lid S van het verdrag wordt bepaald dat Ierl and in bepaalde
gevallen een credit kan geven voor de door de Nederlandse dochtermaat~
schappij verschuldigde vennootschapsbelasting ~ Als deelnemingscriterium
wordt alsdan gesteld dat de Ierse moedermaatschappij onmiddellijk of mid~
dellijk niet minder dan Sooo van het totale aantal stemmen in de Nederland~
se vennootschap moet beheersent

Ten slotte wil ik nog wijzen op hc t bepaalde in artikel VIII van het Proto~
col ~ In dit artikel is bepaald dat Nederland voor de toepassing van de deel~
nemingsvrijstelling zal aannemen dat aan de eis van de onderworpenheid
aan een gelijksoortige belasting is voldaan in geval aan de Ierse dochter~
maatschappij van een Nederlandse moedervennootschap gedurende een be~
perkte tijd een algehele of beperkte vrijstelling van Ierse Income Tax is ver~
leendt
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VERDRAG NEDERLAND MET ITALIE

htVerdrag tussen Nederland en Italië

Het verdrag tussen Nederland en Italië ter voorkoming van dubbele be~
lasting dateert van aljanuari iqs~t Met name in Italië is het belastingregime
sinds iqs~ ingrijpend gewijzigd~ zodat het verdrag in feite verouderd is~

De belastingheffing over dividenden is geregeld in artikel VII~ Op het
moment dat het verdrag werd gesloten~ kende Italië geen dividendbelasting~
Daardoor is in Sa van artikel VII bepaald dat Nederland geen dividendbe~
lasting zal heffen op naar Italië uitgaande dividenden~ tenzij die dividenden
inkomsten vormen van een Nederlandse vaste inrichting van de italiaanse
onderneming~

Voorts is in Sa geregeld wat de gevolgen zijn in geval Italië een dividend~
belasting zou invoeren~ hetgeen inmiddels is gebeurd~ De reductie van Itali~
aanse dividendbelasting is wel zeer beperkt~ Deelnemingsdividenden zijn
vrij van Italiaanse dividendbelasting indien aan de volgende voorwaarden
wordt voldaam
rtde ontvangende maatschappij en de betalende maatschappij moeten ven~

nootschappen in de zin van het verdrag zijn~
ztals deelnemingscriterium wordt gesteld dat de ontvangende vennootschap

wezenlijk en onmiddellijk eigenaresse is van ten minste ~Soo van het wer~
kelijk gestorte kapitaal~

S~de dividenden mogen niet vormen inkomsten van een Italiaanse vaste in~
richting van de Nederlandse moedermaatschappijt

De in Italië inmiddels ingevoerde dividendbelasting maakt onderscheid tus~
sen dividend op aandelen aan toonder en dividend op aandelen op naam~
Aandelen aan toonder komen~ behalve op Sicilië~ in Italië niet voor~ De divi~
denden op toonderaandelen worden belast met jooo dividendbelastingt De~
ze heffing is eindheffmg~ Dividenden op aandelen op naam zijn onderworpen
aan een dividendbelasting van So~ of So~ót In de binnenlandse verhouding
bedraagt de dividendbelasting So~o indien over de dividenden door de divi~
dendgenieter Italiaanse inkomsten~ enlof vennootschapsbelasting wordt be~
taald~ Indien joo~ is ingehouden kan een restitutie tot maximaal aooó wor~
den gevraagd~ indien aangetoond wordt dat de dividenden elders zijn belast~
In de deelnemingsverhouding met Nederland worden dividenden op deel~
nemingen van minder dan ~Sojo met jooo belast~ Restitutie van Italiaanse
belasting lijkt niet mogelijk~ omdat de deelnemingsvrijstelling in Nederland
wordt genotent Zekerheid hieromtrent bestaat niet~ aangezien Italië geen
uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot de restitutie van ingehouden
dividendbelasting heeft gepubliceerdt

In de uitvoeringsvoorschriften niet betrekking tot de ingehouden divi~
dendbelasting op deelnemingen~ welke aan de eis voldoen~ stelt It~~lië
eenzijdig nog een aanvullende voorwaarde ~ annaal bezit gedurende het jaar
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DIVIDENDBELASTING BIJ DEELNEMINGEN

waarop dividenden betrekking hebben en voortdurend bezit tot het mo~
ment waarop deze dividenden betaalbaar worden~

i~ Verdrag tussen Nederland en Luxemburg

Het verdrag tussen Nederland en Luxemburg ter voorkoming van dubbele
belasting is gesloten op S mei IqbSt

De belastingheffing van dividenden is geregeld in artikel Io van het ver~
drag~ Wordt het tarief van de in te houden dividendbelasting normaliter
teruggebracht tot iso~o~ in deelnemingsverhoudingen mag niet meer dan
z l~ZO~o worden geheven~ Als criteria voor de deelnemingsverhouding worden
gesteld t
itde ontvangende en de betalende vennootschap moeten zijn een lichaam~

waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld of in
vennootschappelijke rechten die door de belastingwetgeving van de ande~
re staat met aandelen worden gelijkgesteld ~

ztals deelnemingscriterium wordt gesteld een onmiddellijk bezit van ten
minste zsojo van het kapitaal ~

j~de deelneming mag niet behoren tot het bedrijfsvermogen van een vaste
inrichting van de ontvangende maatschappij in de andere staat~

Hoewel het verdrag van tamelijk recente datum is~ worden in de deelne~
mingsvoorwaarden geen eisen gesteld aan een stemgerechtigdheid van de
aandelen~ terwijl niet geregeld is of de zso~o berekend moet worden over het
maatschappelijk kapitaal~ het geplaatste kapitaal ofhet gestorte kapitaal van
de dochtervennootschap~

In artikel Io lid s van het verdrag wordt een omschrijving gegeven van de
uitdrukking edividendenf~ In de omschrijving wordt niet over verkapte
winstuitkeringen gesproken~ Zulks geschiedt wel in het interest~artikel ~ar~
tikel li lid S~ en het royalty~artikel Cartikel Iz lid S~t In beide artikelen is be~
paald dat in geval er sprake is van bovenmatige betalingen van interest en
royalty~s de overige bepalingen van het verdrag van toepassing zijn~ Aan~
gezien het bovenmatige gedeelte in vele gevallen als dividend op grond van
de nationale wet zal worden aangemerkt~ zal artikel so van het verdrag van
toepassing zijnt

Evenals in Duitsland het geval is~ kent Luxemburg geen volledige deel~
nemingsvrijstelling in de buitenlandse deelnemingsverhoudingt In artikel zj
lid S van het verdrag verleent Luxemburg echter een volledig ~Schachtelpri~
vileg uber die Grenzef voor deelnemingsdividenden van Nederlandse doch~
termaatschappijen aan Luxemburgse moedermaatschappijent

Ten slotte moet nog worden gewezen op artikel zq van het verdrag~ waar~

in is bepaald dat het verdrag geen toepassing vindt op Luxemburgse hol~
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OECD~MODELVERDRAG

dingmaatschappijen in de zin van de Luxemburgse wetgeving CWet van s r
juli iqag en Wetsbesluit van a~ december De normale holdingmaat~
schappijen zijn niet aan de Luxemburgse dividendbelasting onderworpen~
terwijl de zogenaamde tHolding milliardaire~ in sommige gevallen een ma~
tige belasting moet inhouden bij de uitkering van dividend~ Het bepaalde in
artikel iq van het verdrag betekent tevens dat artikel io niet van toepassing
is op dividenden welke door Nederlandse vennootschappen aan Luxem~
burgse holdings worden betaald~ De dividendbelasting in Nederland be~
draagt dan onverkort zsoo~

j~OECD~modelverdrag

In het OECD~modelverdrag wordt in artikel io de belastingheffing van
grensoverschrijdende dividenden geregeld ~

Het normale percentage belasting dat in de bronstaat mag worden gehe~
ven bedraagt is I doch in deelnenungsverhoudingen wordt dit percentage
tot s teruggebracht ~ Van een deelnemingsverhouding is sprake indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan~
i~de ontvangende maatschappij en de betalende maatschappij moeten zijn

lichamen in de zin van het verdrag ~
z ~ als deelnemingscriterium wordt gesteld dat de ontvangende vennootschap

onmiddellijk of middellijk ten minste asoo van het totale aantal stemmen
in de dochtermaatschappij beheerst ~

S thet aandelenbezit mag niet behoren tot het bedrijfsvermogen van een vas~
te inrichting van de ontvangende vennootschap in het land van de beta~
lende vennootschap ~

Het declnerningscriterium is zodanig geformuleerd dat het voor de toepas~
sing vanhet verdrag irrelevant is of het aandelenkapitaal al dan niet is volge~
stort ~

Het modelverdrag geeft in artikel ro een definitie van het begrip divi~
denden~ doch daarbij wordt niet gesproken over verkapte winstuitkeringen ~
Zulks is wel het geval in het interest~ en royalty~artikel ~ waarin is bepaald
dat bovenmatige betalingen behandeld moeten worden conform de natio~
nale wetgeving doch met in achtneming van de bepalingen van het model~
verdragt In vele gevallen zal het bovenmatige gedeelte als dividend worden
aangemerkt ~ zodat alsdan het dividendartikel van het verdrag van toepas~
sing ist
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Hoofdstuk XI

Duitsland

S r ~ Binnenlandse deelnemingsverhouding~ algemeen

De deelnemingsvrijstelling~ in het Duits Schachtelprivileg geheten~ is ge~
regeld in S q Kijrperschaftsteuergesetzt

Sq luidt als volgt t

~I~Ist eine unbeschr~nkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft~ ein unbe~
schránkt steuerpflichtiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit oder
ein Betrieb einer inlándischen K~rperschaft des ~ffentlichen Rechts nach~
weislich seit Beginn des Wirtschaftsjahrs ununterbrochen an dern Grund~
oder Stammkapital einer unbeschr~nkt steuerpflichtigen Kapitalgesell~
schaft in Form von Aktien~ Kuxen oder Anteilen mindestens zu einem
Viertel unmittelbar beteiligt~ so bleiben die auf die Beteiligung entfallenden
Gewinnanteile jeder Art ausser Ansatz~ Ist ein Grund~ oder Stammkapital
nicht vorhanden~ so tritt an seine Stelle das Verm~gen~ das bei der letzten
Veranlagung zur Vermógensteuer festgestellt worden istt

z~Soweit die Gewinnanteile ausser Ansatz bleiben~ ist der Steuerabzug vom
Kapitalertrag nicht vorzunehment

j tDie nach Absatz i ausser Ansatz bleibenden Gewinnanteile~ die bei der aus~
schiittenden Kapitalgesellschaft beriicksichtigungsf~hige Ausschiittungen
im Sinn des Par~ iq Abs S t Satz l sind~ unterliegen einer besonderen K~r~
perschaftsteuer~ die nach der Hbhe dieser Gewinnanteile bemessen wird~
Par~ s gilt entsprechendt Bei einer Kapitalgesellschaft sind diese Gewinn~
anteile urn den Betrag zu kiirzen~ in dessen Hóhe ihre beriicksichtigungs~
f~higen Ausschuttungen nicht zu einer Ermássigung der K~rperschaft~
steuer nach Part iq Abs i~ ZiffI~ oder Z ~ Abs i Ziff l oder Z~ Part iqa
Abs a Ziffi fiihren~

q~~Die Vorschriften der Abs~tze l und z gelten entsprechend~ wenn Bund~
L~nder~ Gemeinden oder Gemcindeverbánde an unbeschr~nkt steucr~
pflichtigen Kapitalgesellschaften beteiligt sind~ Von den auf diese Beteili~
gungen entfallenden Gewinnanteilen ist indessen der Steuerabzug vom
Kapitalertrag insoweit vorzunehmen~ als diese Gewinnanteile bei den aus~
schiittenden Kapitalgesellschaften beriicksichtigungsf~hige Ausschiittun~
gen im Sinn des Par~ Iq Abs S Satz l sinV
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DUITSLAND ~ SUBJECT VAN DE VRIJSTELLING

De deelnemingsvrijstelling berust op de wens drie~ of meervoudige belas~
tingheffing van vennootschapswinsten te vermijdent Uit dien hoofde wordt
het woord ePrivilegf dan ook niet gerechtvaardigd geachttl

Onder de term beriicksichtigungsf~hige Ausschuttungen in de zin van Sip
lid S dienen te worden verstaan alle dividenduitkeringen op grond van daar~
toe geldig genomen beslissingen bij de dochtermaatschappijt Verkapte
winstuitkeringen vallen derhalve niet onder het begrip berucksichtigungs~
fáhige Ausschiittungen~

~ Zt Deelnemingsvoorwaarden

Lezing van Sq lid I betekent een herkenning van in Nederland geldende
begrippen~ doch tevens brengt het een aantal belangrijke verschillen niet het
hier te lande geldende stelsel aan het lichtt De volgende facetten moge ik in
het kort aanduiden ~
I~Aanspraak op het Schachtelprivileg kan alleen gemaakt worden door ~un~

beschr~nkt Steuerpflichtigen t De belangrijksten zijn de Aktiengesell~
schaft~ de Gesellschaft mit beschránkter Haftung en de Kommanditgesell~
schaft auf Aktien De vrijstelling geldt derhalve niet voor stichtingen~ niet
voor co~peraties~ doch wat veel belangrijker is ook niet voor deelnemin~
gen die tot het vermogen van een ~beschdnkt Steuerpflichtigef behoren~
Indien derhalve aandelen in een Duitse GmbH toegerekend moeten wor~
den aan een Duitse vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap zal
in Duitsland een dubbele heffing van vennootschapsbelasting optreden~

De deelnemingsvrijstelling kan wel worden genoten door buitenlandse
vennootschappen~ waarvan op grond van S IS van het Steuer Anpassungs
Gesetz de buitenlandse leiding van het bedrijf aangemerkt wordt als bin~
nen Duitsland uitgeoefende bedrijfsleiding~ waardoor in Duitsland onbe~
perkte belastingplicht ontstaat~

a~Het Schachtelprivileg geldt alleen voor deelnemingen in het kapitaal van
unbeschr~nkt Steuerpflichtigent Voor deelnemingen in buitenlandse ven~
nootschappen bestaat derhalve op grond van de Duitse nationale wet geen
recht op deelnemingsvrijstelling behalve in het onder I ~ genoemde geval
van toepassing van Sis SttAnp~G~ waardoor een buitenlandse vennoot~
schap unbeschr~nkt steuerpfliditig in Duitsland kan zijn~ In de meeste be~
lastingverdragen heeft Duitsland evenwel het Schachtelprivileg voor in~
ternationale deelnemingsverhoudingen van toepassing verklaard~ Hierop
kom ik bij de bespreking van de door Duitsland afgesloten belastingver~

~H~ P~ Reuter~Die Besteuerung der verbundenen Unternehmen~ F~ W~ Lux~Kiirperschaft~
steuerliche Behandlung der Konzerne in Frankreich~ en Herrmannffleuer~Kommentar zur
Einkommensteuer und Kórperschaftsteuer~ C q ~ aant~ S~
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DEELNEMINGSVRIJSTELLING IN EEG~LIDSTATEN

dragen terug ~ S~~ en g van dit hoofdstuk~t Tot de unbeschránkt Steuer~
pflichtigen in de zin van S g lid l behoren niet die dochtermaatschappijen
die subjectief van belasting zijn vrijgesteld~ Een beroep op S q is dan niet
mogelijk~ l Naar mijn mening is zulks in strijd met de verlengstukgedachte~

S~Als deelnemingseis wordt een rechtstreeks aandeelhouderschap van ten
minste aso~o gesteld~ Bij de interpretatie van dit vereiste gaat het om de
nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal waarbij het niet ter
zake doet of de aandelen al dan niet zijn volgestorttZ Hierbij wordt verder
geen onderscheid gemaakt tussen diverse soorten aandelen met betrekking
tot de vraag of bijzondere rechten aan de aandelen verbonden zijn~ dan
wel dat de aandeelhouders al dan niet gerechtigd zijn in de reserves der
vennootschap~ In de gevallen dat leningen van aandeelhouders als verkapt
kapitaal worden aangemerkt~hetgeen overigens door de strenge door de
jurisprudentie gestelde criteria voor de heffing van KtSt~ nauwelijks meer
voorkomt~dient het verkapte kapitaal voor de beoordeling van het deel~
nenungscriterium meegeteld te wordentj Het begrip aandeelhouder wordt
evenwel niet zuiver juridisch gehanteerdt Zo wordt rechtstreeks aandeel~
houderschap aangenomen~ indien een ~Treuhandf in de moeder~dochter~
verhouding is ingeschakeld~a Anderzijds worden certificaten van aandelen
niet met aandelen gelijkgesteld~ Bij de beoordeling van het begrip aandeel~
houder gaat het er om dat de moedermaatschappij de aandelen als eige~
naar bezit~ resp~ ten minste als eigenaar over de aandelen beschikken kan
Cwirtschaftliche Betrachtungsweise~t

Bij een uitbreiding van de deelneming in de loop van eenjaar geven de
nieuw verworven aandelen geen recht op deelnemingsvrijstelling in dat
jaar~ tenzij het betreft een uitbreiding van de deelneming ten gevolge van
een emissie waarbij oude aandeelhouders een voorkeursrecht mogen uit~
oefenen~ In dat geval bestaat voor de nieuw verworven aandelen van den
beginne af recht op deelnemingsvrijstelling voor zover deze nieuwe aan~
delen niet leiden tot een stijging van het deelnemingspercentage ten op~
zichte van het begin van het boekjaans

q~tHoewel de eis van het annaal bezit~ evenals in onze wetgeving~ in de wet~
tekst slechts gebrekkig is geformuleerd~de Duitse en Nederlandse wet
spreken van ~sedert het begin van het jaar~ onafgebrokenf~eist de Duitse
wetgever in wezen wel annaal bezit~ doordat in Sal K~rperschaftsteuer~
Durchfuhrungsverordnung een bezit van Ia maanden wordt geëist~ te re~

iRFH I A~o~g~td~dt jo juli igIs RtSt~Bl~ rg j s p~i rgSt
ZF~ Bisani~Die Grundlagen der Konzernbesteuerung im Lichte betriebswirtschaftlicher Kritikt
jH~P~ Reuter~Die Besteuerung der verbundenen Unternehmen ptaz en ~t en Herrmannl
Heuer~Kommentar zur Einkommensteuer und KSrperschaftsteuer~Sg aant~r i ~
~H~Pt Reuter~p~~gt
SHt von Wallis~Besteuerung der Unternehmenszusammenfassungen~ p ~ b~ en F~ Bisani~Die
Grundlagen der Konzembesteuerung im Lichte betriebswirtschaftlicher Kritik~
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DUITSLAND ~ OMVANG DER VRIJSTELLING

kenen vanaf de balansdag aan het einde van het boekjaart Deze bepaling
geldt uiteraard alleen voor de KtSt~ Voor de toepassing van S q lid a is het~
voor de vrijstelling van de verplichting tot inhouding van dividendbelas~
ting~ voldoende dat de deelnemingsverhouding van het begin van het
boekjaar tot de dag~ waarop het dividend wordt betaald~ onafgebroken
bestaatt

SS t Omvang der vrijstelling

Zoals uit de tekst van Sq K~St~Gt blijkt is de deelnemingsvrijstelling beperkt
tot ~die aufdie Beteiligung entfallenden Gewinnanteilel~ Vermogenswinsten
door vervreemding van een deelneming zijn derhalve belast met K~rper~
schaftsteuert Ook de in de belastingverdragen opgenomen deelnemingsvrij~
stelling is beperkt tot dividenden~ Een en ander brengt met zich dat het
vraagstuk van de waardering van deelnemingen in Duitsland actueel geble~
ven ist De waardering van deelnemingen is mede weer in de belangstelling
gekomen door de uitspraak van het BFH van I~ september Iqbq ~ l waarin

werd beslist dat ook uitkeringen van de meegekochte reserves voor de moe~
dermaatschappij dividenden in de zin van S q K~SttGt vormen~ terwijl indien
door deze uitkeringen de waarde van de deelnemingen beneden de boek~
waarde is gedaald~ de moedermaatschappij ten laste van haar resultaat op
haar deelneming bovendien mag afschrijven~

Een dergelijke uitspraak zou in Nederland niet mogelijk zijn geweest
doordat reeds in artikel Io Besluit Vennootschapsbelasting rq~a de deelne~
mingsvrijstelling werd gegeven voor zover de winstuitkeringen niet in min~
dering moesten worden gebracht op de boekwaarde van het aandelenbezitt
In de Duitse wetsbepalingen komt een dergelijk voorbehoud niet voor~ Het
BFH kon dan ook~ mede op grond van de reeds jaren bestaande rechtsop~
vattingen~ tot deze in mijn ogen vreemde uitspraak koment Reeds lang

geleden was beslist dat de vraag ofer van winstuitkeringen sprake was~ onaf
hankelijk van de waardering van aandelen moest worden beantwoord~ Z Het
probleem van het al dan niet op de deelneming afboeken heeft het BFH op
formele gronden afgedaan door te stellen
~ t ~ t dass die Obergesellschaft verpflichtet w~re~ den Wert der Beteiligung
urn den Betrag solcher Ausschuttungen zu mindernt Dazu besteht aber keine
gesetzliche Handhabe~~

Een dergelijke formele redeneringa leidt tot het samengaan van deelnemings~

IBtSt~BL iqjo II p~ioj~
zRFH I A SHJz~Ivan ij mei iqzj~
BZie ook Jt Thiel~Steuerberater Jahrbuch tqbblb~lptzbj ~
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vrijstelling en afschrijving op de deelneming~ aangezien dit laatste bij een
blijvende waardevermindering niet kan worden geweigerd~ i

Onder het begrip ~Gewinnanteile jeder Art~ vallen ook uitkeringen op
winstbewijzen~ Aangezien er in Duitsland sprake kan zijn van winstbewij~
zen met een nominale waarde is er al oude jurisprudentieZ waarbij uitkerin~
gen op winstbewijzen gelijk worden gesteld met dividenden op aandelen~
Voor de toepassing van S y KtSt~Gt worden winstbewijzen~ die recht opleen
gedeelte van de winst en het eventuele liquidatiesaldo geven~ als deelneming
aangemerktts Bij de beoordeling van de vraag ofvoor uitkeringen op winst~
bewijzen ~q K~SttGt van toepassing is~ zal men zich moeten afvragen ten
welke titel deze bewijzen zijn uitgegeven~ Liquidatie~uitkeringen van een
dochtermaatschappij vallen echter niet~ zulks in tegenstelling tot de Neder~
landse opvatting~ onder het begrip ~Gewinnanteilejeder Art~~

Opmerkelijk is in dit verband te vernielden het feit dat in de Duitse litera~
tuur enjurisprudentie jarenlang is gestreden over de vraag of deelnemings~
dividenden in mindering op verliezen van de moedermaatschappij moesten
worden gebrachtta Tot Iqbj werd in de jurisprudentie het standpunt inge~
nomen dat ~q K~SttGt niet van toepassing was in verliesjaren van de moe~
dermaatschappij~ Dit standpunt is evenwel verlaten in de uitspraak van het
BFH I a~blbi d ~ d ~ S juli Iqb g BtSttBlt Iqb S III pt~b~t

S q~ ~ Kosten in verband met een deelneming

In SIS KtSttGt is onder verwijzing naar SS c Einkommen Steuer Gesetz een
regeling opgenomen die vrijwel gelijk lijkt aan die van artikel is van het
Besluit Vennootschapsbelastingt Si c EtSttGt luidt namelijk als volgt~

~Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem wirtschaft~
lichen Zusammenhang stehen~ durfen sic nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden~~

Aangezien het houden van een deelneming niet alleen tot onbelaste divi~
denden behoeft te leiden~ doch tevens tot belaste vermogenswinsten kan
voeren~ is door het Bundes Finanz Hofbeslist dat deze kosten niet aftrekbaar

W oor uitvoerig commentaar verwijs ik naar Ht Merkert in Der Betriebsberater so september
rq~o en Wt Birkenfeld in Finanz Rundschau rq~ot
ZRFH I A rqIj b d ~ d ~ zS april rqgb RtSttBL rq g b ~ p ~ ~~ot
sRFH I A z ij g~ d~ d~ q maart rgj~~ R~St~BL rqg~~ pt bRz~ BFH I zqqlbz d ~d ~ z november rqbb
BtSt~Bl~ rII rgb~~ p~zbo cn HerrmannlHeuer~ Kommentar zur Einkommensteuer und K~rper~
schaftsteuer Cg aanttq~
aDeze discussie werd in Nederland reeds in rqqo gevoerd~ Verwezen wordt naar de artikelen
van J~ van Loon en J~Rt Schaafsma in ~De Naamloze Vennootschap~ van IS februari rqqot
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zijn tot het bedrag van de in een bepaald jaar ontvangen dividendent t Indien
geen dividenden worden ontvangen dan kunnen de kosten volledig ten laste
van de winst van de moedermaatschappij worden gebrachtt Over de juist~
heid van deze beslissing van het Bundes Finanz Hof zijn de meningen ver~
deeld ~ Z Opgemerkt wordt dat het bestaan van deze met de deelneming ver~
band houdende kosten belangrijke gevolgen voor de heffing van Nachsteuer
als bedoeld in S q lid S K~St~Gt kan hebbent Hierop wordt in S S nader tcrug~
gekoment Het vorenstaande geldt zowel voor de financieringskosten van de
deelnemingen~ als voor kosten van beheer en andere door de moedermaat~
schappij~ al dan niet terecht~ niet aan de dochtermaatschappij doorbereken~
de kosten~ Voor zover andere dan financieringskosten niet zijn doorbere~
kend~ kan er sprake zijn van een informele kapitaalstorting~ die de boek~
waarde der deelneming kan verhogent

In de Duitse literatuur enjurisprudentie komt niet een uitgebreide behan~
deling voor van de vraag op welke wijze de kostentoerekening moet plaats~
vindent Hoewel ~ j c E~St~Gt spreekt van tunmittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhangf is in de jurisprudentie tot heden de zogenaamde historische
methode gevolgd~ Voor een uiteenzetting hieromtrent verwijs ik naar
hoofdstuk VI~ in zake artikel i S lid ~ Wet vennootschapsbelasting igbg ~

S St Nachsteuer

S g lid S KtSttG ~ is een direct gevolg v an het feit dat de Duitse vennootschaps~
belasting het zogeheten gesplitste tarief kent ~ te weten Sio~o van niet uitge~
deelde winst en iSo~c van uitgedeelde winstt Het gesplitste tarief wil een
matiging zijn voor de dubbele heffing van vennootschapsbelasting en in~
komstenbclasting op uitgedeelde vennootschapswinstent In die gedachten~
gang past het een egalisatieheffing in te voeren voor Duitse winsten die wel
door de werkmaatschappij zijn uitgekeerd doch de heffingssfeer van de
Duitse inkomstenbelasting nog niet hebben bereikt ~ Winstuitkeringen die
op hun weg van de werkmaatschappij naar de aandeelhouder~natuurlijk
persoon in een houdstermaatschappij worden t opgeslagenf ~ worden uit dien
hoofde belast met jboa Chet verschil tussen Sroo en rs oj vennootschapsbe~
lasting ~ de zogenaamde ~Nachsteuer~ ~ De Nachsteuer is in wezen een objec~
ticve heffing ~ welke geheel los staat van de vaststelling van het fiscale resul~
taat van de betreffende maatschappijt Zelfs indien de moedermaatschappij

i BFH I abjbq d ~ d ~ IS oktober rqbb BtSt ~Blt III iqb~ ptqa en nogmaals bevestigd voor buiten~
landse deelneming in BFH I R q ~~J bS d~ d ~ ar april rq~i B~St~ Bl~ II rq~t ptbqqt
ZRt Gri eger~Abzug von Zinsen fur einen zum Erwerb einer Schachtelbeteiligung aufgenom~
menen Kredit~ Der Betriebsberater van j o januari iqb~ acht de uitspraak van het BFH bedenke~
lijkt In andere zin Wt Friedrich~Schuldzinsenabzug bei Darlehen zum Erwerb einer Schachtel~
beteiligung~ Der Betriebsberater van zo april iqb ~j t
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verliezen heeft geleden~ is Nachsteuer verschuldigd terwijl~ indien de doch~

termaatschappij niet of slechts ten dele heeft geprofiteerd van het gesplitste

tarief de niet uitgekeerde dividenden bij de moedermaatschappij toch on~

derworpen zijn aan de Nachsteuertl In de literatuur zijn bezwaren tegen dit

standpunt aangevoerdz~ doch de onverkorte heffing van Nachsteuer wordt

ook wel verdedigdtj
Voor zover een moedermaatschappij de van een dochtermaatschappij ont~

vangen dividenden indien deze bij de dochtermaatschappij als Ierucksichti~

gungsf~hige Ausschuttungen~ aan te merken zijn~ niet uitdeelt~ vindt der~

halve een heffing van S boo Nachsteuer plaats~ Het bijzondere hierbij is dat

de moedermaatschappij op de ontvangen winstuitkeringen geen kosten mag

aftrekken~ Voor zover het beheerskosten betreft~ behoeft dit geen probleem

te zijn~ omdat die kosten desgewenst mogelijk aan de dochtermaatschappij

kunnen worden doorbelastt Anders ligt het evenwel in geval de moeder~

maatschappij haar deelnemingen ten dele met vreemd vermogen heeft ge~

financierdt Ook al zou de moedermaatschappij alsdan zoveel mogelijk de

ontvangen dividenden weer als dividend uitkeren~ dan nog zal een heffing

van Nachsteuer plaatsvindent Dit leidt tot de conclusie dat een tussengescho~

ven holding~ welke ten dele met vreemd vermogen is gefinancierd~ ten ge~

volge van het gesplitste tarief en de daarmede verband houdende Nach~

steuer~ geen volledige deelnemingsvrijstelling voor ldoorstromende divi~

denden~ geniett Met een cijfervoorbeeld wil ik dit illustrereni

Stel Moedermaatschappij X ontvangt een deelne~
mingsdividend van sootooo ~~
Financieringskosten vreemd vermogen Sotooo~

In principe beschikbaar voor verdere uitdeling asotooo~
Nachsteuer jboo is a~

In werkelijkheid betaalbaar te stellen Zso~ooo~~ minus at

De Nachsteuer bedraagt j bo~o van tjootooo ~ Czso~ooo~a~l ~ a~
In deze berekening bedraagt at aS~ras~~ hetgeen ruim go~o is van de ont~
vangen deelnemingsdividendent In dit voorbeeld is uitgegaan van een zuive~
re holdingt Indien de moedermaatschappij X echter tevens werkmaatschap~
pij is en een eigen winst behaalt~ rijst de vraag voor de heffing van de Nach~

i Opvatting van Bundesministerium fur Wirtschaft und Finanzen~ Mededeling d ~ dt r ~j januari
iq~z BtSttBlt rq~a l ptso naar aanleiding van anders luidende uitspraak van BFH I R z ijbS van

j februari iq~i B~St~BI~ II ptqob~
Z H~P~ Reuter~Die Besteuerung der verbundenen Unternehmen~ pt Ij~
jHerrmannIHeuer~Sq K~ SttGt aanttaj~
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steuer of eerst eigen winst~ dan wel eerst de ontvangen dividenden worden
uitgekeerd~ dan wel ofer een soort evenredige toerekening moet plaatsvin~
den~ Men heeft hier gekozen voor het systeem waarbij men aanneemt dat
eerst de eigen winst wordt uitgekeerdt

S bt Buitenlandse deelnemingsverhouding~ algemeen

Uit de tekst van S q K~SttG~ volgt dat het Schachtelprivileg in beginsel niet

geldt voor deelnemingen in buitenlandse maatschappijent Indien geen ver~

drag ter voorkoming van dubbele belasting bestaat~ zijn de buitenlandse

Cdeelnemings~~dividenden derhalve in principe aan de KtStt onderworpen

met de mogelijkheid de in het buitenland ingehouden dividendbelasting op

grond van SIqa lid i KtSttG~ te verrekenent Daarnaast wordt voor dividen~

den uit deelnemingen in een buitenlandse vennootschap een indirect tax

credit gegeven in Siga leden z en volgende KtSttGt Op de voorwaarden~

waaronder een indirect tax credit wordt gegeven~ kom ik hierna in SZ terugt

De deelnemingsvrijstelling wordt evenwel voor een groot aantal buiten~

landse deelnemingen nog onbeperkt verleend op grond van de gesloten be~

lastingverdragen welke dateren van een datum gelegen vóór de invoering

van de indirect tax credit en het Aussensteuergesetzt in de nieuwe belasting~

verdragen wordt slechts onder bepaalde voorwaarden de deelnemingsvrij~

stelling verleend~
Anderzijds speelt in de gesloten verdragen een belangrijke rol het feit dat

ook op naar het buitenland vloeiende winstuitkeringen het zogenaamde ge~

splitste K~St~~tarief van toepassing is~ Dit brengt met zich dat de Duitse divi~

dendbelasting op deelnemingsdividenden in het algemeen hoger is dan de

dividendbelasting op anderc dividendent Aan deze hogere dividendbelas~

ting ligt de gedachte ten grondslag dat voorkomen moet worden dat een

buitenlandse holding~ die niet aan de Nachsteuer onderworpen is~ te veel

voordeel zou genieten van het gesplitste tarief vooral in geval de door de

buitenlandse moedermaatschappij ontvangen dividenden zouden worden

opgepot~ Op de specifieke bepalingen in de diverse belastingverdragen

wordt hierna in S q nader ingegaant Bij de bespreking van de buitenlandse

deelnemingsverhouding moet voorts worden vermeld dat in Duitsland een

aantal fiscale maatregelen zijn getroffen ter bevordering van investeringen

in het buitenlandt Voor zover deze maatregelen betrekking hebben op in~

vesteringen in buitenlandse deelnemingen kom ik hierop terug in S H ~
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~ ~t Belastinghervorming~ Aussensteuergesetz

Reeds jarenlang vinden in Duitsland voorbereidingen plaats om tot een
algehele hervorming van het bestaande belastingstelsel te koment in Igbg
werd een commissie van deskundigen ingesteld~ die in Ig~I haar rapport uit~
brachtt Dit rapport omvat met bijlagen circa izoo pagina~s en wordt hierna
aangeduid met het rapport van de Steuerreformkommission~

Vooruitlopend op de algemene herziening is in Iq~a een wet van kracht
geworden betreffende de belastingheffmg van buitenlandse betrekkingen ge~
naamd Gesetz uber die Besteuerung hei Auslandbeziehungen~ of kortweg
Aussensteuergesetzt Doel van de wet is de gelijkheid van belastingheffing
in de internationale verhoudingen beter te waarborgen en de concurrentie~
positie bij investeringen in het buitenland te bevorderen~

De belangrijkste onderwerpen die in het Aussensteuergesetz geregeld
worden~ zijn t
Itde belastingheffing bij buitenlandse ~Zwischengesellschaftenf ook wel ~Ba~

sisgesellschaftenf genoemd~
Z~de invoering van de indirecte verrekening van buitenlandse vennoot~

schapsbelasting~

ad I ~ Buitenlandse Zwischengesellschalften

De grondgedachte is onder bepaalde omstandigheden de inkomsten van een
in het buitenland gevestigde vennootschap aan de Duitse aandeelhouders
Cnatuurlijke personen en rechtspersonen~ toe te rekenen ~ Deze buitenlan~ se
inkomsten worden alsdan in de belastingheffuig betrokken ongeacht het feit
ofde buitenlandse vennootschap die winst als dividend uitkeertt Deze winst~
toerekening zal plaatsvinden indien een buitenlandse vennootschap voor
meer dan Soo~o in Duitse handen is ~ In de wet zijn een aantal bepalingen op~
genomen waardoor ook bij middellijk aandelenbezit~ en andere constructies
om de toerekening te voorkomen ~ toerekening moet plaatsvindent

Niet alle deelnemingen in buitenlandse vestigingen zullen vallen onder de
toerekeningsbepalingt Het gaat alleen om deelnemingen in vennootschap~
pen die inkomsten hebben~ voortvloeiend uit de zogenaamde ~nicht wer~
bende T ~ tigkeiten~ en dan alleen in die gevallen dat deze inkomsten onder~
worpen zijn aan een lage belastingheffuig ~ Van dit laatste is naar het oordeel
van de wetgever sprake bij een belastingheffing van minder dan jooo~ Niet
duidelijk blijkt uit de wet of het hier gaat om belastingheffing of effectieve
belastingdruk ~ waarin verrekend zijn de invloeden van bepaalde belasting~
faciliteiten zoals een ~tax holidayf ~ een deelnemingsvrijstelling ~ een ~Pau~
schal~regelingf ~ investeringsaftrek ~
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De wet geeft in artikel I S S een limitatieve opsomming van de inkomsten

die als ~werbende T~tigkeiC kunnen worden aangemerkt~ Genoemd worden
onder meer fabricage~ montage~ landbouwbedrijf~ verzekeringsbedrijf~ kre~
dietverlening~ handelsactiviteiten met enkele uitzonderingen~ dienstverle~
ning met uitzonderingen en bepaalde gevallen van verhuur en verpachtingt

Dividenden~ welke de buitenlandse dochtermaatschappij ontvangt~ vallen

in principe ook onder de toerekeningsbepalingen~ met dien verstande dat

uitgezonderd zijn dividenden uit deelnemingen met een belang van aso~o

ofmeer indien~
at de leiding en zetel van de uitkerende vennootschap in dezelfde staat ge~

vestigd zijn als de ontvangende buitenlandse maatschappij en de inkom~
sten uit ~werbende T~tigkeitf stammen ~Landesholding~ ~

b ~ de buitenlandse vennootschap de deelneming in een derde land aanhoudt

als uitvloeisel van de eigen twerbende T~tigkcitf en wederom de inkom~

sten van die deelneming daaruit stammen CFunktionsholding~t
In geval van toerekening worden de buitenlandse toe te rekenen winsten
behandeld als waren zij in de vorm van dividenden aan de Duitse aandeel~
houder uitgekeerdt Evenwel worden de~ in de toerekening begrepen~ divi~
denden van kleindochtermaatschappijen behandeld als waren zij rechtstreeks

aan de Duitse aandeelhouder uitgekeerdt Voor de heffing van KtStt zal deze

toerekening gevolgen hebben al naar gelang al dan niet een verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting bestaatt De volgende situaties kunnen
zich voordoen i
a~ Er bestaat een belastingverdragt Bij oudere belastingverdragen wordt

meestal de deelnemingsvrijstelling verleend~ Bij nieuwere verdragen wordt

zulks alleen gedaan indien de buitenlandse vennootschap een ~werbende

T~tigkeitf heefttl Bij een ~nicht werbende T~tigkeitf wordt KtSt~ geheven
niet een indirect tax credit~

btEr bestaat geen belastingverdrag~ Alsdan wordt bij een ~werbende Tátig~

keitf van de dochtermaatschappij KtSt~ over de dividenden geheven met

een indirect tax credit ~~Iqa leden z~s K~St~Gt~~ Is er sprake van een nicht

werbende T~tigkcit dan is alleen een verrekening van buitenlandse bron~

belasting mogelijk CSIqa lid i K~St~G~~~
Indien de buitenlandse maatschappij inkomsten uit ~werbendé en ~nicht
werbende T~tigkeitenf zou hebben en indien de inkomsten uit laatstge~
noemde bronnen niet meer dan Iooo van de totale bruto~inkomsten bedra~

gen~ zal geen toerekening plaatsvinden~ Op deze wijze kan maximaal DM

Izotooo bij een Duitse moedermaatschappij buiten aanmerking blijven~

De vraag dient te worden gesteld of en in hoeverre de bepalingen van het

Aussensteuergesetz zouden kunnen worden toegepast in het raam van de

t Zie uitvoe ri ger omtrent de belastingverdragen Cq van dit hoofdstukt
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bestaande belastingverdragen~ Velen stellen dat de verdragen zullen moeten
worden herzien~ l Een recent voorbeeld hiervan is het verdrag tussen Duits~
land en Zwitserland~ waarin een groot aantal gedachten van het Duitse
Aussensteuergesetz zijn terug te vinden ~verwezen wordt naar de artikelen

leden ~ en p ~ ij lid S ~ zj~ z~ lid i~t Met de meeste andere verdragslanden
worden thansz onderhandelingen gevoerd om de bestaande verdragen te
wijzigen~

ad z ~ Indirecte verrekening van buitenlandse vennootschapsbelasting

De Steuerreformkommission heeft in haar rapporta~ na bespreking van de
voor~ en nadelen van de deelnemingsvrijstelling voor buitenlandse deelne~
mingen~ voorgesteld de deelnemingsvrijstelling voor buitenlandse deelne~
mingen algemeen in te voeren en niet meer het Schachtelprivileg alleen op
grond van een belastingverdrag toe te staant De commissie grondt dit voor~
stel mede op de in het buitenland bestaande fiscale regelingen voor interna~
tionale deelnemingsverhoudingen en op de ontwerp~richtlijn betreffende de
gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en doch~
terondernemingen uit verschillende Lid~Staten~ zoals deze door de EEG~
Commissie op is januari igbq bij de Ministerraad van de EEG is ingediendt
De Steuerreformkommission stelt daarbij voor zo~n uitgebreide deelne~
mingsvrijstelling alleen te verlenen voor deelnemingen in buitenlandse ven~
nootschappen die ~eine echte werbende Tátigkeit entfalten~~

In het Aussensteuergesetz zijn de voorstellen van de Steuerreformkom~
mission niet overgenomen hoewel van diverse kanten verdedigd was de

deelnemingsvrijstelling ook voor buitenlandse deelnemingen in te voerent
Binnenlandse moedermaatschappijen met buitenlandse dochtermaatschap~
pijen zouden dan gelijk worden behandeld met zodanige vennootschappen
die dochtermaatschappijen in Duitsland hebben~ De invoering van de deel~
nemingsvrijstelling voor de buitenlandse deelnemingsverhouding zou een
einde kunnen maken aan de ongelijke behandeling tussen investeringen in
het buitenland door middel van een vaste inrichting ten opzichte van inves~
teringen~ door oprichting van dochtervennootschappen~a in de voorstellen
tot wijziging van de KtSt~G~ heeft men gekozen voor het ~indirect tax credit

lH~ Flick~Vereinbarkeit des Steuer fl uchtgesetzes mit Doppelbesteuerungsabkommen~ Der Be~
triebsberater~ zH februari igzr~
ZJanuari rqy~t

IPtSHo e~v~

sZie o~m~ G~N~ Hohensee~Die Besteuerung international verflochtener Gesellschaften~ A~

Spitaler~Schachtelp ri vileg und Auslandinvestitionen en W ~ Vogel~Kapitalinvestitionen ~
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system~~l De voornaamste bijzonderheden van dit systeem van indirecte
verrekening kunnen als volgt worden samengevat~
atDe deelnemingseis blijft Zsoe in een vennootschap die een ~werbende Tá~

tigkeitf moet ontplooien~
btOngeacht of een belastingverdrag bestaat~ is verrekenbaar de belasting

welke de dochtermaatschappij over haar winst betaald heeft met betrek~
king tot het door haar uitgekeerde dividend~

c~ Ook verrekenbaar is de belasting welke in andere landen geheven is van

de inkomsten welke de dochtermaatschappij uit die landen heeft verwor~

vent
dtIndien de dochtermaatschappij op haar beurt weer een deelneming heeft

in een andere maatschappij Ckleindochter~ wordt indien aan bepaalde voor~
waarden is voldaan~ voor de toepassing van de verrekenbaarheid een uit~
deling van de kleindochter behandeld als ware het een uitdeling van dic
kleindochter direct aan de Duitse moedermaatschappijt Hier bestaat het

gevaar dat effectief te betalen dividendbelasting bij winstuitkering van de

kleindochter via de dochter naar de moedermaatschappij gedeeltelijk bui~

ten aanmerking blijft ~
et Indien overigens aan alle voorwaarden wordt voldaan~ wordt de verreken~

bare belasting bij dividenden van een in een ontwikkelingsland ~in de zin
van het Entwicklungshilfe Steuergcsetz~ gevestigde dochtermaatschappij
gelijkgesteld met het bedrag dat de dochtermaatschappij zou moeten be~

talen indien het tarief van de Duitse K~rperschaftsteuer toepasselijk zou

zijn geweest~ Voor een deelneming in een maatschappij in een ontwikke~

lingsland betekent zulks dat materieel het Schachtelprivileg uber die
Grenze wordt toegepastt

S S ~ Waardering van buitenlandse dochtermaatschappijen

Zoals in Ss werd opgemerkt bestaat in Duitsland nog steeds het vraagstuk

van de waardering van deelnemingen~ Van de normale regels van de waar~

dering der deelnemingen wijken enkele wettelijke bepalingen af~ die in het

kort hierna worden vermeldt
In de eerste plaats kan worden genoemd het Entwicklungshilfe Steuerge~

setz van IgbHtZ Deze wet staat toe dat investeringen in ontwikkelingslanden~
waaronder het deelnemen in aldaar gevestigde vennootschappen mogen
worden gewaardeerd op Hsoo van de kostprijst Van deze lagere kostprijs
mag nog eens de helft ten laste van de winst worden gereserveerdt De ge~

lDeze keuze is onder meer gemaakt om een betere onderhandelingspositie bij het sluiten van

belastingverdragen te hebbent
z Deze wet blijft tot eind ig~jq in haar huidige vorm van kracht ~
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vormde reserves moeten onder meer in de navolgende gevallen weer aan de
winst worden toegevoegd t
at in geval de deelneming wordt vervreemd~
btin geval op de deelneming wordt afgeschreven ingevolge de normaal

voor de waardering van deelnemingen geldende regels ~
ctna afloop van b jaar nadat de vorming van de reserve heeft plaatsgevon~

den~ waarbij de reserve in b gelijke jaarlijkse bedragen wordt opgehevent
In de tweede plaats is er een regeling voor de buitenlandse dochtervennoot~
schappen met aanloopverliezen~ Indien een dochtermaatschappij verliezen
lijdt en de waarde van de deelneming daalt beneden de kostprijs dan zal de
moedermaatschappij dit verlies in haar resultatenrekening tot uitdrukking
mogen brengen door een afschrijving op de deelneming~ Evenals in Neder~
land het geval was onder het Besluit Vennootschapsbelasting rq~z is een
dergelijke afwaardering van de deelneming evenwel niet toegestaan indien
de verliezen van de dochtermaatschappij als aanloopverliezen moeten wor~
den aangemerkt~ Zulks betekent evenwel een rem op investeringen in ris~
kante deelnemingen vooral in vergelijking met investeringen in het bui~
tenland middels een vaste inrichtingt CAanloop~~verliezen van zoJn vaste
inrichting leiden in Duitsland tot een verrekenbaar verlies en derhalve tot
een belastingreductiet

Om het verschil in behandeling van aanloopverliezen bij een buitenlandse
deelneming ten opzichte van zulke verliezen bij een buitenlandse vaste in~
richting min of meer op te heffen~ bestaat sinds i januari iqbq op grond van
het Auslandsinvestitionen Gesetz voor een Duitse moedermaatschappij de
mogelijkheid een belastingvrije reserve te vormen voor buitenlandse deel~
nemingen met aanloopverliezent Deze regeling geldt alleen indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan t
at de deelneming moet minstens Soo~o~ en bij een deelneming in een dochter~

maatschappij in een ontwikkelingsland minstens asoo~ bedragen~
btde regeling geldt alleen voor nieuwe deelnemingen~ of voor uitbreiding

van bestaande deelnemingen~
c~ de belastingvrije reserve mag niet groter zijn dan de kostprijs der nieuw

verworven aandelen en mag niet worden gevormd tot een hoger bedrag
dan het aandeel van de moedermaatschappij in de geleden verliezen~

d~als aanloopverliezen worden beschouwd verliezen geleden in de eerste vijf
jaren na de verwerving der deelneming~

De belastingvrije reserve moet in de volgende gevallen geheel of ten dele
aan de winst worden toegevoegd~
a~ wanneer de dochtermaatschappij winst gaat behalen~
btwanneer de deelneming wordt vervreemd ~
c~ wanneer uit hoofde van de normale winstberekening afschrijvingen op de

deelneming plaatsvinden ~
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d~wanneer op grond van S i van het Entwicklungshilfe Steuergesetz een re~

servevorming plaatsvindt~
e ~ uiterlijk in het vijfde jaar na afloop van het jaar waarin de reserve werd ge~

vormdt
Met deze regeling is voor wat betreft de ontwikkelingslanden een stuk indi~
recte ontwikkelingshulp in de fiscale behandeling van deelnemingsverhou~
dingen opgenolnent

In verband met het grote aantal formaliteiten wordt evenwel betwijfeld

of van deze maatregelen in de sfeer van de niet progressieve KtStt veel ge~

bruik zal worden gemaakt~ l te meer daar voor deelnemingen in ontwikke~
lingslanden de maximale reservering~ naast die van het Entwicklungshilfe
Steuergesetz~ op grond van het Auslandsinvestitionen Gesetz slechts oó
kan bedragentZ Met deze reserveringsmogelijkheid kan enigszins naar wille~
keur het fiscale resultaat van de Duitse moedermaatschappij worden béin~

vloed~ waarbij de gewenste hoogte van de fiscale winst ten nauwste samen~

hangt met de dividendpolitiek van de Duitse moedermaatschappij en de in~

vloed daarop van het gesplitste K~St~~tarieft

S g ~ Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting

r~Binnenkornende deelnemingsdividenden

Zoals in Sa is opgemerkt verleent Sq K~St~G~ alleen de deelnemingsvrijstel~
ling voor de binnenlandse deelnemingsverhouding~ Voor de buitenlandse

deelnemingsverhouding wordt de deelnemingsvrijstelling alleen verleend

indien zulks uitdrukkelijk is geregeld in het betreffende belastingverdrag~ In
de meeste belastingverdragen heeft Duitsland de deelnemingsvrijstelling
voor de buitenlandse deelnemingsverhouding opgenomen~ In het verdrag
met België is evenwel bepaald dat de deelnemingsvrijstelling niet geldt in~

dien de winst van de Belgische dochtermaatschappij voor meer dan aoojó

bestaat uit dividenden die~ indien deze rechtstreeks aan de Duitse moeder~

maatschappij zouden zijn toegevlocid~ aldaar zouden zijn belast~ Deze bepa~

ling beoogt te voorkomen dat voor dividenden van buitenlandse deelne~
mingen~ waarvoor in Duitsland geen deelnemingsvrijstelling op grond van
enig belastingverdrag bestaat~ door het tussenschuiven van een Belgische
houdstermaatschappij~ toch vrijstelling zou worden verkregent

Het Zwitsers~Duitse verdrag van I~juni Iq~I is het eerste verdrag waarin

iZie otat At v an Hillert~Steuerliche Massnahmen bei Auslandinvestitionen ~ IWB no~rb van
as augustus rqbgt
ZEen afwaardering met S~So~o kan reeds plaatsvinden op grond van het Entwicklungsliilfe
Steuergesetzt
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de aan het Aussensteuergesetz van S september Ig~Z ten grondslag liggende
gedachten zijn verwerktt Het verdrag bepaalt in artikel Zq~ lid l dat Duits~
land het Schachtelprivileg zal geven voor uit Zwitserland komende deel~
nemingsdividenden ~wenn nach deutschem Steuerrecht auf eine davon zu
erhebende deutsche Kárperschaftsteuer auch eine vom Gewinn der aus~
schuttenden Gesellschaft erhobene schweizerische Steuer angerechnet wer~
den k~nnteft

Deze beperking heeft betrekking op de regeling in SIga lid z etv~ KtSt~G~
volgens welke bepaling verrekening van buitenlandse winstbelasting moge~
lijk is bij deelnenungsdividenden van buitenlandse vennootschappen die een
twerbende Tátigkeitf l uitoefenent Waar de Duitse wet een indirect tax cre~
dit geeft ~ is in het verdrag een deelnemingsvrijstelling opgenomen~ Een en
ander betekent dat in wezen in het Zwitsers~Duitse verdrag slechts een be~
perkte deelnemingsvrijstelling voorkomtt In die gevallen dat de deelne~
mingsvrijstelling niet van toepassing is ~derhalve in geval de Zwitserse ven~
nootschap geen werbende T~tigkeit uitoefent~ wordt krachtens het verdrag
niet slechts de in Zwitserland ingehouden dividendbelasting verrekend met
de Duitse KtStt op grond van Siga lid i K~SttG~~ doch wordt tevens een in~
direct tax credit gegeven voor de Zwitserse Wehrsteuer en kantonnale be~
lastingen~ Zoals werd opgemerkt is het Duits~Zwitserse verdrag ter voor~
koming van dubbele belasting het eerste resultaat van de nieuwe Duitse po~
litiek ten aanzien van het afsluiten van verdragen~ Naar mag worden aange~
nomen zal Duitsland trachten de meeste bestaande verdragen aan deze
nieuwe politiek aan te passent Recente voorbeelden zijn de herziening van
het verdrag met Noorwegen en het nieuwe verdrag met Australië~ Ook in
de onderhandelingen met Nederland zal van Duitse zijde het Duits~Zwitser~
se verdrag als voorbeeld worden gehanteerd~

Samengevat houdt de Duitse verdragspolitiek ten aanzien van moeder~
dochterverhoudingen het volgende in t
atuitbreiding van het bepaalde in Sg KtSttGt door het verlenen van het

Schachtelprivileg uber die Grenze voor deelnemingen in buitenlandse
vennootschappen~ welke een werbende Tátigkeit hebben ~

btuitbreiding van het bepaalde in SIga lid i etv~ KtSttG~ door het verlenen
van een indirect tax credit bij dividenden en derhalve eveneens voor de op
grond van het Aussensteuergesetz toe te rekenen dividenden van buiten~
landse dochtermaatschappijen~ welke niet een werbende T~tigkeit uitoefe~
nen~

In geval op grond van een belastingverdrag de deelnemingsvrijstelling
wordt verleend~ komt het probleem~ of de op deze deelnemingsdividenden
in het buitenland ingehouden dividendbelasting met de Duitse belasting ver~

l Voor een begripsomschrijving verwijs ik naar Si~
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rekenbaar is~ niet aan de orde~ aangezien in Duitsland geen belasting over

deze dividenden wordt geheven~ bestaat er geen recht op verrekening van

buitenlandse bronheffmgen~
Opmerkelijk is dat de deelnemingscriteria in de diverse verdragen sterk

van elkaar afwijken~ Zo spreekt het Frans~Duitse verdrag van zsoo van het

aandelenkapitaal~ terwijl het Nederlands~Duitse~ het Belgisch~Duitse en het

Engels~Duitse verdrag als eis stellen zSoo van de stemgerechtigde aandelent

In het Zwitsers~Duitse verdrag wordt als criterium Zooe van de stemgerech~

tigde aandelen gesteld en in het Amerikaans~Duitse verdrag ligt de grens bij

zsoo van de stemgerechtigde aandelen voor in Duitsland binnenkomende

deelnemingsdividendent Voor uitgaande deelnemingsdividenden geldt in

laatstgenoemd verdrag echter een grens van iooo van de stemgerechtigde

aandelen~ Dit verschil in formulering kan uiteraard tot de nodige moeilijk~

heden aanleiding geven~ vooral in grensgevallen~ indien er naast gewone aan~

delen bijzondere aandelen zijn uitgegeven~ zoals prioriteitsaandelen~ prefe~

rente niet in reserves delende aandelen ofaandelen zonder respt met beperkt

stemrecht~ Deze complicaties zijn reeds in hoofdstuk II S~~ aan de orde geko~

men bij de bespreking van het begrip aandeelhouder in de zin van artikel li

lid b Wet vennootschapsbelasting rqbqt Naar die uiteenzetting moge ik hier

verwijzent
Bij de toepassing van de belastingverdragen is in Duitsland discussie ont~

staan over de vraag of het begrip deelneming alleen omvat het onmiddellijk

aandelenbezit dan wel dat middellijk aandeelhouderschap bij de toetsing aan

de gestelde deelnemingsvereisten moet meetellent l In een groot aantal ver~

dragen wordt gesproken over aandelen die aan een vennootschap behoren~

terwijl een aantal andere~ recentere verdragen~ spreken van aandelen die on~

middellijk en middellijk aan een vennootschap behorent De laatste termino~

logie wordt onder meer gebruikt in de verdragen met België en Engeland~

terwijl in het verdrag met Zwitserland in artikel Io lid j uitvoerig wordt be~

schreven wanneer van middellijk aandeelhouderschap sprake is~

In tegenstelling tot de nationale regelingen zijn in de belastingverdragen

geen voorschriften omtrent een tijdsduur van het aandelenbezit opgenomen~

alvorens de betreffende dividenden als deelnemingsdividenden kunnen wor~

den aangemerkt~ Indien tussen de dag van de vaststelling van het dividend

en de betaaldag van het dividend het deelnemingspercentage bijvt tot bene~

den asoo zou dalen~ kan men zich afvragen welk moment voor de toepas~

sing van het verdrag beslissend ist Thiel verdedigt dat voor binnenkomende

dividenden de dag van de besluitvorming moet gelden nu de meeste verdra~

gen het deelnemingscriterium leggen bij een bezit aan stemgerechtigde aan~

delen~ Voor uitgaande deelnemingsdividenden acht hij beslissend de dag

i Verwezen wordt naar de hierna onder z te noemen uitspraak van het BFH dtd~ I s september
rg~z B~SttBlt iq~g II pts~ inzake het Duits~Nederlandse belastingverdragt
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waarop het dividend betaalbaar wordt gesteldt Deze dag behoeft per defini~
tie niet de dag te zijn waarop het dividend wordt vastgesteldt t

z~ Uitgaande deelnerningsdividenden

In de meeste belastingverdragen komt de bepaling voor dat de bijzondere
regelingen voor de heffing van dividendbelasting op uitgaande dividenden
niet van toepassing zijn indien de aandelen van de buitenlander behoren tot
een vaste inrichting in het land waar de dividend uitkerende vennootschap
is gevestigd ~ Deze complicatie wordt hierna buiten beschouwing gelaten~

Bij de uitgaande deelnemingsdividenden speelt de formulering van de
deelnemingsvereisten uiteraard eenzelfde rol als vermeld onder punt It Ver~
meldenswaard in dit verband is de uitspraak van het BFH van ij september
ig~a l R I j olzo B ~ St ~ Bl ~ Iq ~ls II p ~ s~ ~ over de vraag of in geval een Neder~
landse maatschappij te zamen met een aantal dochtermaatschappijen meer
dan zso~ doch de maatschappijen afzonderlijk minder dan zsoó van de aan~
delen bezitten ~ toch sprake is van een deelneming in de zin van het verdrag ~
Beslist werd dat ~ aangezien het verdrag niet over middellijk aandeelhouder~
schap spreekt ~ deze middellijke deelnemingen geen deelnemingen in de zin
van het verdrag zijn ~

De belastingheffing op uitgaande deelnemingsdividenden wordt in de ver~
dragen beheerst door het feit dat de K~rperschaftsteuer een gesplitst tarief
kentt Teneinde tevermijden dat in deelnemingsverhoudingen te veel van het
lage tarief over uitgedeelde winsten zal worden geprofiteerd ~ is de dividend~
belasting op uitgaande deelnemingsdividenden in het algemeen hoger dan
op de overige uitgaande dividenden waarop het betreffende belastingverdrag
van toepassing ist In de meeste verdragen is de dividendbelasting voor deel~
nemingsdividenden gesteld op zsoo zolang het gesplitste tarief in zijn hui~
dige vorm voortbestaat ~ In die verdragen komt meestal een afbouwregeling
voor in het geval het tariefverschil tussen de belasting op niet uitgedeelde
winst en wel uitgedeelde winst kleiner zou worden dan thans het geval is
CSI en ISo~oÍt

In het Duits~Zwitserse verdrag is evenwel bepaald dat indien de deelne~
mingsdividenden van de Duitse dochtermaatschappij niet zijn aan te merken
als IeriicksichtigungsfJhige Ausschiittungen~ de Duitse dividendbelasting
niet meer dan Io~o mag bedragen~ aangezien alleen op berucksichtigungs~
f~hige Ausschiittungen het verlaagde K ~ Stt~tarief van toepassing is ~

In het verdrag met de Verenigde Staten wordt de Duitse dividendbelas~
ting teruggebracht tot het enormalef tarief van I s oót Het tarief mag evenwel

iJt Thiel~Schachteldividenden in Doppelbesteuerungsabkommen ~ IWB notzo en li van resp ~
zs oktober iqbq en io november tqbqt
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worden verhoogd tot Zsoo indien de Amerikaanse moedermaatschappij
meer dan ~lfZoo van het ontvangen dividend in enigerlei vorm in haar Duitse
deelneming herinvesteert Cartikel VI lid S en lid S~II

Aangezien het begrip dividend in de verdragsluitende staten niet gelijk
behoeft te zijn~ komt in een aantal verdragen een omschrijving van het be~
grip dividend voor~ Verwezen wordt onder meer naar de zeer uitvoerige
omschrijving in artikel Io lid s van het Belgisch~Duitse verdrag Comvang~
rijker dan artikel io lid i van het modelverdrag van de OECD~~ artikel q
lid b van het Frans~Duitse verdrag~ artikel VI lid ~ van het Engels~Duitse
verdrag en artikel VI lid S van het Amerikaans~Duitse verdragt

i Voor de Duitse uitvoeringsregelingen wordt verwezen naar het zogenaamde Lïnder~Erlass
van j juni iqbb ffi~St~BL igbfi II p~rqj~~

az ~r



Hoofdstuk XII

Frankrijk

S it Binnenlandse deelnemingsverhouding~ algemeen

De Franse belastingwetgeving kent voor zowel de binnenlandse als de bui~
tenlandse deelnemingsverhouding een deelnemingsvrijstelling~ welke vrij~
stelling wordt aangeduid met de term Wgime des sociétés mères~~ Ten aan~
zien van de ontvangen dividenden vertoont het regime overeenkomst met
de Nederlandse deelnemingsvrijstelling~ Het régime des sociétés mères kent
evenwel geen speciale bepalingen voor gerealiseerde winsten en verliezen
bij vervreemding van een deelneming~ Op deze gerealiseerde winsten en
verliezen kan van toepassing zijn de speciale belastingheffing op capital
gains~ welke speciale heffing ook geldt bij vervreemding van andere tot het
bedrijfsvermogen behorende bedrijfsiniddelen~

Niet geheel onbesproken kan blijven de mogelijkheid dat bij de heffing
van de Franse IB over ontvangen dividenden een gedeeltelijke verrekening
mogelijk is van de door de vennootschap betaalde vennootschapsbelasting~
het zgnt ~avoir fiscal~t Er wordt een avoir fiscal gegeven van Sooo van de
ontvangen dividenden~ hetgeen bij een vpb~tarief van Sooo betekent~ dat de
helft van de Franse vpb met Franse inkomstenbelasting kan worden verre~
kendt In verband met dit avoir fiscal wordt in de verhouding tussen Franse
vennootschap en Franse aandeelhouder geen dividendbelasting op door de
vennootschap uitbetaalde dividenden ingehouden~ De uit dit stelsel voort~
vloeiende complicaties zullen in de paragrafen j en ~ beknopt aan de orde
worden gesteldt

De deelnemingsvrijstelling heeft tot op heden een belangrijke plaats in de
Franse fiscale wetgeving ingenomen~ aangezien vóór rq~a in feite geen wet~
telijke regelingen bestonden vergelijkbaar met de Nederlandse fiscale een~
heid ofde Duitse Organschaftt Sinds i januari ig~Z kent de Franse belasting~
wetgeving onder een aantal stringente voorwaarden de fiscale eenheid~
Bovendien bestaat voor vennootschappen met een aantal buitenlandse doch~
termaatschappijen de mogelijkheid te kiezen voor een belastingheffing over
de geconsolideerde wereldwinst~ Van deze mogelijkheid wordt alleen door
een klein aantal zeer grote concerns gebruik gemaakt~
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~ Zt Deelnemingsvoorwaarden

In de Franse belastingwetgeving komen een aantal formele bepalingen voor
ten aanzien van de eisen waaraan een aandelenbezit moet voldoen om voor
het régime des sociétés mères in aanmerking te koment Het régime des
sociétés mères is geregeld in de artikelen i~s ~ I~b en aIb van de Code Géné~
ral des Impots CCGI~ t
ItDe deelnemingsvrijstelling kan alleen genoten worden door een Franse

vennootschap op aandelen CSA~ of een Franse vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid C Sarl~ ~ In verband met het feit dat bepaalde vormen van
personenvennootschappen kunnen opteren voor een belastingheffing als
waren zij een SA of Sarl ~ heeft de belastingdienst voorgeschreven dat ook
deze belastingplichtigen de deelnemingsvrijstelling kunnen genieten~ l

In geval aandelen tot het bedrijfsvermogen van een Franse vaste inrich~
ting van een buitenlandse vennootschap behoren bestaat derhalve geen
recht op toepassing van de deelnemingsvrijstelling ~ hetgeen naar mijn oor~
deel strijdt met de non discriminatiebepaling voorkomend in de afgesloten
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting ~ Z

ztDe deelnemingsvrijstelling kan worden genoten voor deelnemingen zowel
in Franse als in buitenlandse vennootschappent Vooral uit het feit dat de
deelnemingsvrijstelling ook voor buitenlandse deelnemingen geldt~ vloei~
en complicaties voort met betrekking tot het t avoir fiscaP en de ~précomp~

~
te

S~ Om het recht op de deelnemingsvrijstelling te kunnen uitoefenen dient
ten minste voor Iooo in de dochtermaatschappij te worden deelgenomen
dit percentage geldt niet indien t
at de kostprijs van de deelneming meer dan Franse fr~ iotooo~ooo bedraagt ~

dan wel
btde a andelen zijn verworven bij de inbreng van een bedrijf in een ven~

nootschap ~bijv ~ fusie~ ~
Indien ten gevolge van latere emissies het deelnemingspercentage beneden
iooo daalt~ betekent dit nog niet het einde van de deelnemingsvrijstellingt
Indien geen wijziging wordt gebracht in de absolute hoogte van de deel~
neming en de kostprijs meer dan Franse frt a ~ ooo ~ ooo heeft bedragen~ blijft
het recht op deelnemingsvrijstelling bestaant

q~~ De aandelen van de dochtermaatschappij dienen in volle eigendom aan de
moedermaatschappij toe te behoren vanaf het moment van uitgifte der
aandelen ~ Indien de aandelen later zijn verkregen ~ kan men direct de deel~
nemingsvrijstelling genieten mits de belastingplichtige zich verplicht de
aandelen gedurende ten minste twee jaren te behoudent Wordt deze ver~

i Instructie van zS maa rt igbb CZ~
ZIk verwijs hierbij naar hoofdstuk II Sit
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plichting niet nagekomen dan dient alsnog belasting vermeerderd met
rente over de ontvangen dividenden te worden betaaldt

S~Mede om de hiervoor genoemde vereisten te kunnen controleren~vroe~
ger waren de eisen stringenter~is van oudsher voorgeschreven dat de
deelnemingsvrijstelling alleen kan worden genoten voor aandelen op
naam~ Aangezien buitenlandse deelnemingen veelal bestonden uit toon~
deraandclen werd bepaald dat deze toonderaandelen bij een door de Staat
aan te wijzen instelling moesten worden gedeponeerdtr Sinds Igbs geldt
een en ander voor alle toonderaandelen~ waarbij deponering bij vrijwel
iedere grote bank kan geschiedent De bezitsduur genoemd onder ~ gaat
bij toonderaandelen pas in op het moment van deponering der aandelentz

~~ t Omvang van de vrijstelling~bijzonder regime capital gains

De deelnemingsvrijstelling geldt zowel voor gewone dividenden als voor
verkapte dividenden ~ bijv ~ overmatige rente betaald op leningen ~ ~

De deelnemingsvrijste lling geldt niet voor vervreemdingswinsten ~ Hier~
voor geldt naar analogie de regeling die van toepassing is op vervreemdings~
winsten bij verkoop van bedrijfsmiddelen ~ die meer dan z jaren tot het ver~
mogen van de onde rneming hebben behoord Cartikel qo CGI~t Bij ver~
vreemding van een bedrijfsmiddel dat meer dan z jaren tot het bedrijfsver~
mogen heeft behoord ~ is er sprake van een Iong term capital gain oftlossf ~
Vindt vervreemding binnen i jaren na verwerving plaats dan wordt een
ishort term capital gain~ of Ioss~ gerealiseerdt Het saldo van de ishort term
gains~ en Iossesf van een bepaald jaar is onderworpen aan de heffing van de
Franse belasting naar het normale tarief Ingevolge artikel li van de Wet
belastingherziening IgbS mogen deze winsten evenwel over S jaren worden
verdeeld ~ Het positieve saldo van de Iong term capital gainsf en Iossesf van
een bepaald jaar is belast met een bijzonder tarief van Iooo~ Dit winstsaldo
mag weliswaar met een eventueel normaal verlies worden verrekend ~ doch
zulks is uiteraard meestal weinig interessant ~ Het negatieve saldo mag niet
met de naar het normale tarief belaste winst worden verrekend ~ doch mag
gecompenseerd worden met de eventuele tlong term capital gains~ van de
volgende Io jarent Na de belastingheffing van Iojo zijn de lange termijn~
winsten evenwel niet vrij uitkeerbaart Deze winsten moeten aan een bijzon~
derc reserve worden gedoteerd ter verrekening met toekomstige verliezen
van welke aard ook ~ De reserve kan zonder verdere heffing van belasting in

~ Bulletin officiel des contributions directes rqbzA~zoqq~
z F~W~ Lux~Kdrperschaftsteuerliche Behandlung der Konzerne in Frankreich~
jMinisterieel Antwoord gepubliceerd in Journal officiel~ Débats de PAssemblée Nationale van
jr december rqbqptbjtit
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aandelenkapitaal worden omgezet~ terwijl belastingvrije opheffing mogelijk
is bij liquidatie der vennootschapt

Indien bij de waardering van deelnemingen afwaarderingen noodzakelijk
zijn~ worden deze afschrijvingen als long term losses aangemerkt~ terwijl bij
een eventuele opwaardering daarna sprake is van een lange termijnwinst~
belast met Iooy~

S q~~ Kosten in verband met een deelneming

De kosten verband houdend met de vrijgestelde dividenden uit deelnemin~
gen kunnen in Frankrijk in beginsel niet ten laste van de fiscale winst wor~
den gebrachtt Teneinde discussies over de hoogte van de met de deelneming
verband houdende kosten te vermijden fixeert artikel zIb CGI deze kosten
op Soo van de inkomsten uit deelnemingen~ Voor de toepassing van artikel
ZIb worden onder de inkomsten uit deelnemingen niet alleen de netto ont~
vangen dividenden begrepen doch tevens het belastingkrediet ~ dat aan deze
dividenden verbonden is ~ hoewel dit belastingkrediet overigens geen enkel
verband heeft met de Franse ISt i Bij een belastingkrediet van Soo~o bedraagt
het fictieve kostenbedrag derhalve ~~So~o van de netto ontvangen dividen~
den ~ Zulks leidt er toe dat bij een zuivere holding geen sprake is van een vol~
ledige deelnemingsvrij stelling ~ getuige het volgende voorbeeld t

Winst van de dochtermaatschappij Ioo
aft Franse impot sur les sociétés So

Dividend~ontvangst bij moedermaatschappij So
Eigen winst moedermaatschappij stel o
af~ Te betalen impot sur les sociétés CIS~ Soo~ van Soo van CSof zS~ I~H~S

Beschikbare winst voor uitdeling ~tg~IZS

Volledigheidshalve wil ik opmerken dat de Franse regeling inzake de kosten
in verband met een deelneming veel gunstiger kan zijn dan de Nederlandse
regeling dienaangaandet Met name zal zulks het geval zijn bij deelnemingen
welke in belangrijke mate niet vreemd vermogen zijn gefinancierd en dan
vooral indien de zo gefinancierde dochtervennootschappen geen of nage~
noeg geen dividenden aan de Franse moedermaatschappij uitkerent

i Instructie van zq februari iqbb gbb~
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S st Avoir fiscal~précompte

Zoals reeds in Si werd vermeld bestaat in Frankrijk sinds igbs ter gedeelte~
lijke vermijding van de dubbele heffing over uitgekeerde vennootschaps~
winsten de mogelijkheid dat de Franse aandeelhouder de helft van de be~
taalde impót sur les sociétés mag verrekenen met de over de dividenden ver~
schuldigde Franse IB ~ Ontvangt een Fr anse aandeelhouder van een Franse
vennootschap een dividend in contanten van Ioo dan ontvangt hij tevens
een belastingkrediet van So ~ welk bedrag van So hij mag verrekenen met de
over iSo te betalen inkomstenbelasting ~

Dit avoir fiscal geldt in principe alleen voor Franse aandeelhouders ~ hoe~
wel in sedert Iqbs afgesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belas~
ting ook regelingen zijn opgenomen voor buitenlandse a andeelhouders~ Zo
is in het verdrag met Nederland bepaaldl dat het verschil tussen avoir fiscal
en de krachtens het verdrag maximaal over het dividend door Frankrijk te
heffen belasting ~ door de Nederl andse aandeelhouder van de Franse regering
kan worden teruggevraagd ~

Door de invoering van het avoir fiscal heeft de Franse regering gepoogd
de binnenlandse investeringen door de Fransen te bevorderen en buiten~
lands kapitaal buiten Frankrijk te houden~z Van vele kanten is kritiek gele~
verd op dit gaullistische protectionismet Rothstein spreekt zelfs van een be~
lastingmuur in het vrije verkeer met het buitenland ~ a

Het verband tussen het avoir fiscal en de deelnemingsvrijstel ling ontstaat
doordat ~ teneinde zeker te zijn dat niet meer belastingkrediet wordt verre~
kend dan het bedrag waarop recht bestaat~hetgeen vooral bij buitenlandse
dividenden een rol speelt~de moedermaatschappij bij verdere uitke ring van
door haar ontvangen en vrijgestelde deelnemingsdividenden een ~précomp~
tef moet afdragen van Soo~o van het uitbetaalde bedrag aan deelnenungsdivi~
dendent Door deze Soooheffing kan de Franse aandeelhouder steeds het
avoir fiscal claiment Het aan précompte te betalen bedrag mag verrekend
worden niet het belastingkrediet van de in de voorafgaande j jaren ontvan~
gen deelnemingsdividenden ~ Bij uitsluitend ontvangen binnenlandse deel~
nemingsdividenden zal de te betalen précompte derhalve in het algemeen
van geringe omvang zijn~

Een cijfervoorbeeld moge de gang van zaken verduidelijkent

i Verdrag van ib maart tg~j~
zAt Mennel~Franzdsische Steueránderungen als Interventionen im internationalen Wettbe~
werb~ Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters~ augustus iqbs~
aJtHt Rothstein~Das neue System der franzásischen Dividendbesteuerung in internationaler
Sicht~ Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters~ september rgbS~
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Winst Franse dochtermaatschappij ioo
IS jo

Dividendontv angst bij moedermaatschappij jo So
plus belastingkrediet zs
Kostenaftrek Soo van ~S jM
IS op kostenforfait I ~ g JS

Uitkeerbaar dividend f g~ IZS

waarvan uit vrijgestelde deelnemingswinst tb~zS
zodat aan précompte verschuldigd is IJ~ IZS

Na verrekening met avoir fiscal resteert aan be~
lastingkrediet I ~ H I S

Het overschot aan belastingkrediet kan niet met de door de moedermaat~
schappij te betalen IS worden verrekendt

In wezen speelt de précompte een effectieve rol bij uitdelingen uit dividen~
den van buitenlandse dochtermaatschappijenr of bij uitdelingen uit dividen~
den van Franse dochtermaatschappijen~ welke dividenden worden gefour~
neerd uit voor l januari Igbb behaalde winstent Teneinde de uitkering van
dividenden aan te moedigen~ is bepaald dat de précompte door de uitkeren~

de vennootschap tevens verschuldigd is indien winsten worden uitgekeerd~
welke meer dan Sjaren tevoren zijn behaaldt

S bt Buitenlandse deelnemingsverhouding~ algemeen

Het régime des sociétés mères geldt~ zoals reeds werd opgemerkt~ zowel
voor deelnemingen in Franse als voor deelnemingen in buitenlandse ven~
nootschappen~ Voor de deelnemingsvrijstelling op zich ontstaan geen com~
plicaties of het binnenlandse dan wel buitenlandse deelnemingen betreft nu

de gestelde eisen ten aanzien van de deelnemingsverhouding~ deelnemings~
duur~ kostenaspect enzt in beide gevallen gelijk zijnt

Wel heeft de buitenlandse deelnemingsverhouding gevolgen voor het in
SS omschreven systeem van avoir fiscal en précompte~ hetgeen in S~~ wordt
uiteengezet~

I Verwezen wordt naar het cijfervoorbeeld in gi~
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S~j t Avoir fiscal en précompte bij door Franse vennootschap~
pen gehouden buitenlandse deelnemingen

Bij de keuze van het avoir fiscal als systeem om een gedeeltelijke verlichting
van de dubbele heffing te geven heeft de Franse wetgever de verrekening bij
de Franse particuliere aandeelhouders zo eenvoudig mogelijk willen maken ~
voor alle dividenden van Franse vennootschappen ontvangt de belasting~
plichtige een belastingkrediet van Soo~o van het ontvangen bedrag~ Dit
brengt met zich dat Franse vennootschappen~ die dividenden uitkeren uit
winstbestanddelen welke niet aan de Franse impót sur les sociétés onderwor~
pen zijn geweest~ bijv~ buitenlandse deelnemingsdividenden~ een voorhef
fing moeten inhouden om de Franse aandeelhouder in staat te stellen toch
het avoir fiscal te claimen~

De in het buitenland eventueel ingehouden bronbelasting kan slechts dan
met de te betalen précompte worden verrekend~ indien deze mogelijkheid
in het met dat land gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
is opgenomen~

Met een cijfervoorbeeld moge ik de werking van deze précompte verdui~
delijken~ waarbij de invloed van de fixatie van de met de deelneming ver~
band houdende kosten ter vereenvoudiging is weggelatent

Winst buitenlandse dochtermaatschappij stel Ioo
aldaar te betalen winstbelasting stel So

bronbelasting op grond van verdrag Ioo~o
So

Netto MoorstroomI ~dividend Franse moedermaatschappij ~S
précompte ijjo~o van jol Ib~~
Te verrekenen met bronbelasting op grond van verdrag S

IIj

Beschikbaar voor netto dividend aan aandeelhouders ~ JIJ

Franse aandeelhouders betalen IB over Ib~~z ~ So
IB stel ~ooó zo
avoir fiscal Ib~~

rest te betalen JIJ

Zodat netto na belasting voor hen res~
teert j o

i ib ~ ~ ~ Sooj~ van het aan aandeelhouders uit te keren dividend van g j ~ j t
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Indien de winst van Ioo door een Franse dochtermaatschappij zou zijn be~

haald~ zou met verwaarlozing van het kostenforfait~ door de Franse aandeel~
houders genoten zijn een dividend van jo

Stel IB ~ooo over Cso ~ zs~ ~ jo
avoir fiscal zs

rest te betalen i

zodat netto na belasting voor hen resteert ~S

Uit deze berekeningen valt duidelijk te zien hoe protectionistisch de Franse
belastingwetgever is voor investeringen in eigen land~ Eerst in geval men
aan particuliere aandeelhouders een avoir fiscal wil verlenen voor in het bui~
tenland betaalde winstbelasting en bronheffingen zal dit systeem kunnen lei~
den tot neutraliteit in de belastingheffing in internationale verhoudingent
Het betreft hier niet een ongelijkheid door een beperking van de deelne~
mingsvrijstelling in de buitenlandse deelnemingsverhouding doch een rege~
ling in de sfeer van de belastingheffing van aandeelhouders welke tot derge~
lijke grote~ en naar mijn oordeel binnen EEGverband zeker niet aanvaard~
bare~ verschillen leidt~
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Hoofdstuk XIII

Engeland

S i t Algemeen

In Iqbb werd in Engeland het belastingstelsel principieel gewijzigd en werd
het zogeheten Ilassieke stelself ingevoerdt Aangezien dit stelsel een aanmer~
kelijke verzwaring van de belastingdruk op uitgedeelde vennootschapswin~
sten met zich bracht~ werden een aantal overgangsmaatregelen getroffen~
waarvan enkele tot Iq~b~Iq~~ van kracht blijvent Deze overgangsmaatrege~
len worden hierna buiten beschouwing gelaten~

Per l april Iq~j is het Engelse belastingstelsel opnieuw tamelijk ingrijpend
gewijzigd door de invoering van een systeem ter matiging van de dubbele
heffing op uitgedeelde vennootschapswinsten~ Daarbij is de heffing van een
Engelse withholding tax op dividenduitkeringen vervallen en vervangen
door de heffing van een Advance Corporation Tax~ hierna te noemen ACT~
De matiging van de dubbele heffing op uitgedeelde vennootschapswinsten
vindt plaats~ doordat deze ACT tweemaal mag worden verrekend~ ener~
zijds met de verschuldigde Corporation Tax bij de vennootschap en ander~
zijds met de verschuldigde Income Tax bij de Engelse aandeelhouder~na~
tuurlijk persoon~ De ACT bedraagt ~ j~~ van de netto uitgedeelde winst of
wel jooo van het bruto~dividend~ Cijfermatig werkt het systeem als volgt~

Winst van de limited Ioo
netto dividenduitkering na aftrek ACT ~
ACT ~ J ~ van tq zI
Corporation Tax Soool so
aft ACT ZI

Te betalen aq
Natuurlijk persoon~aandeelhouder ~ dividend bruto jo
Income Tax stel booo ~a
ACT zI
Nog te betalen aI

i Het tarief van de Corporation Tax is nog niet definitief vastgesteld~ Algemeen wordt aangeno~
men dat het tarief op Soo~a zal worden gesteldt
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Bepaald is dat na aftrek van de ACT de Corporation Tax steeds minimaal
aoo~o moet blijven bedragent Voor een overschot aan te verrekenen ACT
bestaan de volgende mogelijkheden ~
a~ onbeperkte carry forward~ zolang de meerderheid van aandelen in deze

vennootschap niet in andere handen overgaat ~
b~carry back naar de voorafgaande a jaren ~
c~ overdracht C~surrenderf~ van het overschot naar een dochtermaatschappij~

ter verrekening met de door de dochtervennootschap in dat jaar te betalen
Engelse Corporation Taxt Van een subsidiary is sprake indien meer dan
Sooo van de aandelen in handen van de moedermaatschappij ist Alsdan kan
ACT worden overgedragen~ hetgeen niet behoeft te geschieden op basis
van de evenredigheid met betrekking tot het aandelenbezit in de dochter~
maatschappij~ Volledigheidshalve wijs ik er op dat het subsidiary~begrip bij
de ACT van een andere omvang is dan het subsidiary~begrip voor de indi~
rect tax credit in de buitenlandse deelnemingsverhouding~

Zoals hiervoor werd opgemerkt is de heffing van withholding tax op divi~
denden vervallen~ Naar het buitenland vloeiende deelnemingsdividenden
zijn volledig aan de heffing van ACT onderworpen~ De heffing van de ACT
is zo verweven met de heffing van Corporation Tax over deelnemingsdivi~
denden dat in de navolgende paragrafen deze heffingen gelijktijdig zullen
worden besproken~ Het Engelse belastingsysteem is evenwel~ mede door de
invoering van de ACT ~ zo ingewikkeld geworden dat in het kader van dit
geschrift volstaan moet worden met het aangeven van een aantal hoofdlij~
nen van het systeem~

S at De binnenlandse deelnemingsverhouding

Wat betreft de binnenlandse deelnemingsverhouding bestaan voor de hef
fing van de Corporation Tax geen bijzondere bepalingen~ behoudens de
algemene bepaling in Section zjg van de Income and Corporation Taxes
Act Iq~lo CTA~ dat door een vennootschap ontvangen dividenden en andere
winstuitkeringen van een andere Engelse vennootschap niet aan de heffing
van Corporation Tax zijn onderworpen~ Een dubbele heffing van Corpo~
ration Tax wordt derhalve voorkomen~ waarbij geen eisen ten aanzien van
omvang en tijdsduur aan het aandelenbezit worden gesteldt

De ontvangen dividenden worden bij de moedermaatschappij aangeduid
met het begrip ~franked investment income~~ hetgeen van belang is voor de
heffing van ACT in geval de moedermaatschappij op haar beurt tot uitke~
ring van dividend overgaat~ In geval de moedermaatschappij naast franked
investment income andere inkomsten heeft en overgaat tot uitkering van
dividend~ wordt het franked investment income geacht het eerst te zijn uit~
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gekeerdt Zulks is van belang omdat over de uitke ring van franked invest~
ment income geen ACT verschuldigd is ~ omdat deze heffing bij de dochter~
maatschappij heeft plaatsgevonden ~ Door de aandeelhouder~natuurlijk per~
soon kan deze door de dochtervennootschap betaalde ACT met de Income
Tax worden verrekend~

Bij dividenduitkering door een dochtervennootschap bestaan er voor de
heffing van de ACT twee mogelijkheden i
atin geval meer dan Sooó van de aandelen wordt gehouden door één Engel~

se vennootschap kan de dochtermaatschappij de inhouding van ACT ach~
terwege latent Dit dividend vormt voor de moedermaatschappij geen
franked investment income ~ doch is als ~group incomef vrijgesteld van de
heffing van Corporation Taxt Verdere uitkering van dit group income
leidt tot de he ffing van ACT bij de moedermaatschappij ~

btde dochtermaatschappij houdt ACT in~ alsdan vormt het dividend voor
de moedermaatschappij franked investment income ~

Voor de bepaling omtrent het group income gaat het om een deelneming
van een moeder~ in een dochtervennootschap voor méér dan Sooo~ In prin~
cipe wordt een direct aandeelhouderschap geëist doch een indirecte deelne~
ming via een andere Engelse maatschappij telt volledig mee indien in die
andere maatschappij eveneens voor meer dan Sooo wordt deelgenoment Het
Sooocriterium wordt niet getoetst aan de kapitaaldeelname doch aan de
~voting power~ in de andere vennootschap ~

Waardemutaties met betrekking tot deelnemingen hebben geen invloed
op de verschuldigde Corporation Tax~ Bij vervreemding behaalde koers~
winsten zijn belast met een capital gains tax~ waarvan het effectieve tarief
voor het jaar Iq~j~Ig~~ vermoedelijk joo~o zal bedragentl In geval van een
daling van de waarde van een deelneming ~ anders dan door uitbetaling van
meegekochte dividenden ~ mag alleen een verlies worden genomen indien
aangetoond kan worden dat de waarde van de deelneming tot nihil is ge~
daald ~ Het dan optredende verlies mag niet niet gewone winsten doch alleen
met capital gains worden verrekendt Of er in een bepaald geval bij verkoop
van aandelen sprake is van een capital gain of een normale winst hangt af
van de intentie waarmede men de aandelen heeft verworvent Alleen in ge~
val men bedoeld heeft een deelneming te verwerven is een capital gains tax
verschuldigdt indien er sprake is van tijdelijke belegging met als doel het
behalen van koerswinst ~ zal over de koerswinst de normale corporation tax
verschuldigd zijnt Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat op de capital
gains tax geen reductie mogelijk is in verband met reeds door de vennoot~
schap ingehouden ACT ~

De regeling inzake de belastingheffing van capital gains en losses geldt zo~

I Capital gains tax bedraagt bo oo van het normale tarief
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wel voor deelnemingen in binnenlandse als voor deelnemingen in buiten~
landse vennootschappent Bij de beoordeling van de regeling moet rekening
worden gehouden met het feit dat in geval een moedermaatschappij over
meer dan ~Soo van de aandelen in de dochtervennootschap beschikt~ de
dochtermaatschappij haar fiscale verliezen~ behalve carry back en carry for~
ward ~ ook a an de moedermaatschappij dan wel aan een andere dochter~
maatschappij van de moedervennootschap kan overdragent Alsdan bestaat
er in wezen geen behoefte de deelneming af te waarderen~ aangezien niet het
verlies van de dochtervennootschap al direct rekening wordt gehouden ~
Omgekeerd kan ook een moedermaatschappij verliezen aan haar meer dan
~Soodochtervennootschap overdragen~ Uitgangspunt bij dergelijke ver~
liesoverdrachten is dat de overgedragen verliezen met winsten van hetzelfde
boekjaar moeten worden gecompenseerd ~ De andere vennootschap heeft
derhalve geen recht op carry back of carry forward terzake van overgeno~
men verliezen ~

In de binnenlandse deelnemingsverhouding bestaan geen bijzondere voor~
schriften ten aanzien van de kosten van de moedermaatschappij in verband

met de deelnemingt Indien een buitenlandse deelneming met vreemd ver~
mogen is gefinancierd~ worden twee mogelijkheden verschillend behandeld~
Indien in Engeland een lening is opgenomen is de rente aftrekbaar ~ doch in~
dien een buitenlandse lening is verkregen ter financiering ~ dan is de rente
globaal gesproken aftrekbaar indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan C Sections a~S en z~g TA~ i
a ~ over de betaling van interest wordt in Engeland bronbelasting geheven~
btde interest wordt betaald uit ontvangen dividenden van de buitenlandse

dochtervennootschappen ~
c ~ de betaling van interest door de werkmaatschappij in Engeland houdt ver~

band met de handelsactiviteiten van de buitenlandse dochtermaatschappijt

~~ t De buitenlandse deelnemingsverhouding~ indirect
tax credit

De Engelse wetgeving kent voor de buitenlandse deelnemingsverhouding
geen deelnemingsvrijstellingt Op ontvangen dividenden ingehouden buiten~
landse bronheffingen mogen met de Corporation Tax over de dividenden
worden verrekend Cdirect credit~ terwijl in bepaalde gevallen Cdeelnemings~
verhoudingen~ tevens een credit wordt gegeven voor de buitenlandse winst~
belasting welke op de ontvangen winstuitkeringen drukt ~indirect tax cred~

it~t Tot deze indirect tax credit wil ik mij hierna beperken~
Een Tax Credit Relief ~TCR~ wordt verleend terzake van dividenden

ontvangen van buitenlandse deelnemingen~ Section SoH TA stelt daarbij een
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deelnemingseis van minimaal Iooo van het stemrecht in de dochtervennoot~
schapt indien de buitenl andse dochtermaatschappij op haar beurt weer deel~
neMingen van minimaal iooo bezit~ geeft Engel an d mede een credit voor
een evenredig gedeelte van de door de kleindochtermaatschappij betaalde
belasting ~ De creditregeling is niet tot ~ae~graads~~dochtermaatschappijen
beperkt~

In het Engelse creditsysteem bij deelnemingsverhoudingen wordt een
credit verleend voor twee soorten belastingen~ te weten
r ~ voor de buitenl andse winstbelasting
atvoor de buitenlandse bronheffmg terzake van de uitgekeerde dividendent
Ten aanzien van de buitenlandse winstbelasting gaat het om de werkelijk
over een jaar betaalde belasting ~ In geval deze werkelijk betaalde belasting
door buitenlandse belastingfaciliteiten ~ zoals vervroegde afschrijving ~ inves~
te ringsaftrek~ partiële tax holiday ~ lager is dan de iofficiëlef belastingdruk ~
wordt voor de TCR slechts met de werkelijk betaalde belasting rekening
gehouden ~ Vooral in de verhouding met ontwikkelingslanden wordt zulks
in het algemeen als een groot bezwaar van de creditmethode gevoeldt In
verband hiermede is in Section ~qI TA de mogelijkheid gegeven in belas~
tingverdragen een zogeheten ~tax~sparing relief ~ in te bouwen om de gevol~
gen van de in het buitenland gegeven ~pioneer tax relief~ te neutraliserent
Een en ander betekent dat de reductie van buitenlandse belasting geacht
wordt niet te zijn gegevent Met een voorbeeld waarbij de ACT buiten be~
schouwing is gelaten moge ik dit verduidelijken ~

Buitenlandse winst qt Joo
Normale belasting qooo Jt~ao
Pioneer relief at ~lgo
Belasting per saldo g S o
Uitbetaald dividend aan Engelse moedermaat~
schappij Cdividendbelasting gesteld op o~ gt~~o

Engelse belastingberekening
Winst Engelse maatschappij I~tooo
Deelnemingsdividend q~ S oo

z g~ joo
Corporation tax Sooo I I ~fijo
af~ Tax credit Plo
Pioneer relief at ~J go

~ ~ ~zo

Te betalen per saldo ~I~ gjo
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In het gegeven voorbeeld vindt derhalve een bijheffing van Engelse belas~
ting over de buitenlandse winst plaats van Iooo van q ~j oo ~ g jot Indien
geen dividend zou zijn uitgekeerd~ zou deze bijheffing vooralsnog niet heb~
ben plaatsgevonden ~ Dit uitstel van de heffing van Engelse belasting wordt
wel het deferral~verschijnsel genoemd ~ In tegenstelling tot de Verenigde
Staten ~ waar dit deferral~verschijnsel in een aantal gevallen met het zoge~
naamde subpart F~income Cfictieve dividenduitkering van de dochterven~
nootschap~ wordt bestreden ~ kent de Engelse fiscale wetgeving geen toere~
kening van door de buitenlandse dochtermaatschappij niet uitgekeerde
winstent Evenwel besta an er in Engeland deviezenvoorschriften op grond
waarvan uitke ring van een gedeelte der door de buitenlandse dochterven~
nootschap behaalde winsten dient te geschieden ~ Deze voorschriften zijn
steeds aan sterke wijzigingen onderhevig en schijnen van geval tot geval ver~
schillend geïnterpreteerd te worden ~

De credit voor de buitenlandse belasting is beperkt tot de hoogte van het
Engelse tarieE In geval de buitenlandse winst~ plus dividendbelasting meer
dan Sooo bedraagt~ kan dit meerdere niet met de Engelse belasting worden
verrekendt Een carry back of carry forward van dit onverrekende gedeelte
is niet mogelijk ~ hetgeen vooral nadelig is indien de hoogte van de buiten~
landse belastingdruk het ene jaar hoger en het andere jaar lager dan So~ is~
De limiet van deze tax credit wordt in Engeland gehanteerd per deelneming
in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar een I imitation per countryf
of een ~overall limitationf ter keuze van de moedermaatschappij bestaat~
Vooral een overall limitation kan aantrekkelijk zijn in geval een moeder~
maatschappij deelnemingen bezit enerzijds in landen met een lage belasting~
druk en anderzijds in landen met een hoge belastingdruk ~

~ q Samenloop Advance Corporation Tax en
Tax Credit Relief

De invoering van de ACT per l april Ig~j leidt vooral tot complicaties voor
Engelse maatschappijen met buitenlandse dochtermaatschappijen~ met name
met betrekking tot het probleem van de voorkoming van het gedeeltelijk
verloren gaan van buitenlandse tax creditst Dit wordt veroorzaakt door het
feit dat de verrekening van de ACT voorgaat boven het verlenen van de tax
creditt Zulks brengt met zich dat deze Engelse maatschappijen zich in be~
langrijke mate op een ttax planning~ moeten toeleggen~ met name ten aan~
zien van de vraag hoe de te ontvangen deelnemingsdividenden zich tot de
Engelse winst en de uit te keren dividenden dienen te verhouden~ Met enkele
voorbeelden wil ik deze nieuwe problematiek illustreren~ waarbij de invloed
van enkele overgangsregelingen buiten beschouwing is gelaten~ terwijl bo~
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vendien de complicatie ~ dat de verrekening van ACT de verschuldigde cor~
poration tax niet beneden Zooo kan doen dalen ~ buiten aanmerking is gela~
tent in deze voorbeelden is de buitenlandse belastingdruk gelijkgesteld aan
het Engelse Corporation Tax tarief van Soo~ zodat uit dien hoofde geen
extra heffing van belasting in Engeland plaatsvindtt

at bt ct
ItEngelse bedrijfswinst Ioo rzo óoo
a ~ buitenlands deelnemingsdividendl zoo zoo zoo

j ~ belastbaarbedrag joo jzo Soo
~tsooo corporation tax Iso Ibo ~oo
Stdividend na aftrek ACT I~o I~o aHo
btACT Csj ~ van regel S ~ bo bo Iao

a~ nt c ~
Berekening Corporation Tax
~tTotaal Cconform regel ~~ rso Ibo ~oo
Staft verrekening ACT

Cconforni regel b met max~ booo van regel j~ bo bo iao

po Ioo zHo
qtaft verrekening TCR CSooo van regel Z~ Ioo zoo roo

rotVerschuldigde Corporation Tax boven ACT ~ o IHo

In geval bt kan het buitenlands deelnemingsdividend zonder verdere hef
fing van Corporation Tax aan de aandeelhouders van de Engelse maatschap~
pij worden doorbetaaldt Zulks is eveneens het geval onder c~ de per saldo
nog verschuldigde belasting is een gevolg van het feit dat de dividenden be~
langrijk bij de totale winst van de vennootschap zijn achtergeblevent In ge~
val a~ zijn de dividenden daarentegen te hoog om een optimale fiscale posi~
tic te verwervent De TCR is io hoger dan de verschuldigde belasting na
ACT ~ Dit overschot aan TCR is niet beschikbaar voor carry forward of
carry back~ Indien de Engelse moedermaatschappij een meer dan Sooodeel~
neming in een andere Engelse vennootschap zou bezitten~ zou het verloren
gaan van de TCR mogelijk zijn te ondervangen door Io ACT over te dra~
gen aan de Engelse dochtervennootschap ter verrekening van door haar ver~
schuldigde corporation taxt

l Netto wordt ioo ontvangen ~ In verband met TCR wordt dit bedrag tot zoo verhoogd bij een
buitenlandse belastingdruk van SoO~t
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Hoofdstuk XIV

Overige Lid~Staten van de EEG

S r ~ België

Per i januari rq~j is in de Belgische belastingwetgeving het regime voor
deelnemingsverhoudingen ingrijpend gewijzigd en enigszins vereenvou~
digd ~ Het Belgische deelnemingsvrijstellingsregime ~artikel li r tot en met
i i~ van het Wetboek der inkomstenbelastingen~ kan in het kort als volgt
worden samengevat~
iter wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen een binnenlandse

en een buitenlandse deelnemingsverhouding~ De omvang van de vrijstel~
ling vertoont evenwel kleine verschillen ~

zter worden geen eisen gesteld ten aanzien van de omvang van de deelne~
ming~ zodat ook beleggingsdividenden in het regime zijn opgenomen ~

jthet regime geldt alleen voor tvasté deelnemingen~ waaronder ter onder~
scheiding van tniet vaste~ deelnemingen~ worden verstaan deelnemingen~
welke gedurende het gehele jaar in het bezit zijn geweest van de moeder~
maatschappijtl Er geldt derhalve een eis van zuiver annaal bezit~

~tde vrijstelling geldt voor inkomsten uit Belgische vennootschappen op
aandelen of ~vennootschappen bij wijze van geldschieting op aandelenf of
voor inkomsten uit buitenlandse vennootschappen die met genoemde Bel~
gische vennootschappen gelijkgesteld kunnen worden ~

Stvoor de buitenlandse deelnemingsverhouding wordt niet geëist dat de
buitenlandse vennootschap aan een winstbelasting is onderworpen~

b ~ de deelnemingsvrijstelling kan worden genoten door alle voor de ven~
nootschapsbelasting in België belastingplichtige lichamen~

Wat de omvang van de vrijstelling betreft~ kent de Belgische wetgeving
geen voorschrift ten aanzien van de niet aftrekbaarheid van met de deelne~
ming verband houdende kosten~ doch is de vrijstelling beperkt tot qs o~o van
het bedrag dat als dividend in de winstberekening is opgenomen~ Voor fi~
nanciële vennootschappen in de zin van artikel r i S ~a van het Wetboek der
inkomstenbelastingen wordt deze forfaitaire aftrek tot qoo~o beperktt Bij de
toepassing van de vrijstelling is het opvallend dat de vrijstelling in wezen

l Voor een uitvoeriger uiteenzetting omtrent de Belgische belastingherziening en de fiscale be~
handeling van voordelen uit niet vaste deelnemingen verwijs ik naar H~ Siebens~Een hervor~
ming van de hervorming van de inkomstenbelasting in België~ W S iqb~
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slechts een forfaitaire aftrek is ~ die niet tot verrekenbare verliezen kan leident
Zijn de deelnemingsdividenden derhalve hoger dan de ove rige winstbe~
standdelen dan is de aftrek van deelnemingsdividenden beperkt ~ Een ~carry
forwardf van het meerdere is niet mogelijkt

De wijziging in de Belgische deelnemingsvrijstelling per l januari Iq~j
heeft met name betrekking op de fiscale behandeling van buitenlandse deel~
nemingsdividendent Vóór l januari Iq ~~I bestond de keuze uit twee regimes i
a ~ betaling van een roerende voorheffing van Iooo bij binnenkomst van de

dividenden in België ~ Bij verdere uitdeling waren de dividenden vrijge~
steld van aoo~o roerende voorheffing ~

btgeen betaling van roerende voorheffing bij ontvangst ~ doch betaling van
zooo bij verdere uitdelingt

Met name ten aanzien van ~doorstromendé dividenden werd veelal metho~
de at gekozent Dezekeuzemogelijkheid is thans vervallen~ doch ~ teneinde een
te grote verzwaring van de belastingdruk te vermijden~ iseen fictieve roeren~
de voorheffmg ingevoerdt Met een cijfervoorbeeld moge ik een en ander
illustreren ~ waarbij ~ ter vereenvoudiging ~ het ta rief van de Belgische ven~
nootschapsbelasting op qoo~o is gesteldt

atoud stelsel
keuze at keuze bt

buitenlandse dividenden na buitenlandse winst~ en
bronbelasting Ioo Ioo
roerende voorheffing Io ~

go IOO
vennootschapsbelasting ~
~po~o van q~~S Csoo van go~ I~H
~oo~o van S oro van IOO Z

beschikbaar voor uitdeling SS ~ Z qH
roerende voorheffmg ~
aooo van oIJI~
zoo~o van gH Ig~b

netto uitdeling H~~ bb

btnieuw stelsel
buitenlands dividend Ioo
fictieve roerende voorheffing
vennootschapsbelasting q~ooo van S ~ ZS CSo~o van ios~ z ~ I
verrekening ctqt terugbetaling a~q

beschikbaar voor uitdeling IoZ ~q
roerende voorheffing aooo ao~SS
netto uitdeling Sa ~g a
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DENEMARKEN

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de fictieve roerende voorheffing
niet geldt voor dividenden~ ontvangen van Belgische vennootschappent Het
ontvangen dividend mag alsdan met de ingehouden roerende voorheffmg
van Zooo worden verhoogdt Op het dan verkregen bedrag wordt de gs~
gooo berekening toegepast ~ De aooo roerende voorheffing wordt met de
verschuldigde belasting verrekend ~ doch kan ook van de fiscus worden te~
ruggevorderd ~ Opvallend bij de fictieve roerende voorheffing is dat het for~
fait van qso~o niet wordt berekend over het ontvangen dividend doch over
het bedrag~ verhoogd met de fictieve roerende voorheffingt l

Gerealiseerde koerswinsten zijn in het algemeen belast naar het normale
tarief van de Belgische vennootschapsbelastingt Artikel i jo van het Wet~
boek der inkomstenbelastingen bevat evenwel een uitzondering voor gerea~
liseerde koerswinsten~ voor zover zij betrekking hebben op de aandelen
welke meer dan s jaar eigendom van de vervreemdende vennootschap zijn
geweestt Alsdan is de vervreemdingswinst onderworpen aan een bijzonder
tarief van Zioo~

S Z~ Denemarken

De dubbele heffing van vennootschapsbelasting bij deelnemingsdividenden
wordt in Denemarken niet voorkomen door een deelnemingsvrijstelling
doch door een regeling~ die qua uitkomst veel gelijkenis vertoont met een
creditregelingt

Een volledige deelnemingsvrijstelling~ zoals in Nederland~ zou in Dene~
markenniet mogelijk zijn~ gezien het feit dat Denemarken een speciale rege~
ling heeft ter matiging van de dubbele heffing van belasting over uitgekeer~
de vennootschapswinstent Deze regeling houdt in dat van de winst van een
vennootschap de helft~ doch maximaal a l I ZOo van het geplaatste en volgestort
aandelenkapitaal~ mag worden afgetrokken ter bepaling van de belastbare
winst~ Bij een tarief van jboo vennootschapsbelasting betekent zulks~ dat~
zolang de winst niet hoger is dan Soo van het geplaatst en volgestort aande~
lenkapitaal~ het effectief tarief tot iSoo wordt teruggebracht~Z Deze matiging
van de druk der vennootschapsbelasting geldt voor Deense vennootschap~
pen ongeacht de vraag of de aandelen zich al dan niet in buitenlandse handen
bevinden~ Op naar het buitenland vloeiende dividenden wordt geen extra
dividendbelasting geheven~ zodat de matiging van de dubbele heffmg niet
beperkt is tot de Deense kapitaalmarktt

Ten aanzien van ontvangen dividenden geldt in Denemarken als principe

IBulletin der Belastingent no~ Soq~ juli iqlj~ ptisqI~
Z Vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen zijn onderworpen aan een vast tarief van
jqoa vennootschapsbelasting~
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dat deze dividenden~ ongeacht de vraag of het gaat om dividenden van
Deense dan wel buitenlandse vennootschappen ~ behoren tot de belastbare
winst van de Deense vennootschap ~ Alleen in geval er sprake is van een deel~
nemingsdividend wordt er een reductie van de te betalen vennootschapsbe~
lasting gegeven~ Van een deelnemingsverhouding is sprake indien een Deen~
se vennootschap zso~o van het aandelenkapitaal van een andere vennoot~
schap bezitt Daarbij doet het niet ter zake of die andere een binnenlandse of
een buitenlandse dochtervennootschap ist De deelneming moet gedurende
het gehele voorafgaande belastingjaar hebben bestaan ~

Wat betreft de reductie voor ontvangen deelnemingsdividenden wordt de
Deense vennootschapsbelasting eerst berekend als waren geen deelnemings~
dividenden ontvangen ~ Op de aldus berekende vennootschapsbelasting~
waarbij reeds verrekend zijn buitenlandse bronheffingen op ontvangen divi~
denden~wordt een reductie verleend in de verhouding van de deelnemings~
dividenden tot de totale winst van de moedermaatschappij ~ l Deze evenredi~
ge vermindering wordt evenwel beperkt tot het belastingbedrag dat door
de dochtermaatschappij met betrekking tot het gedeclareerde dividend is
betaaldt Het gaat hierbij om door de dochtermaatschappij betaalde winst~
belasting ~ De eventueel in het buitenland ingehouden dividendbelasting is
namelijk reeds rechtstreeks verrekend met de Deense vennootschapsbelas~
tingt Indien de buitenlandse dochtervennootschap niet aan een winstbelas~
ting is onderworpen ~ veileent de Deense fiscus geen reductie op de door de
moedermaatschappij verschuldigde vennootschapsbelasting ~

Voor voor~ en nadelen uit hoofde van de vervreemding van een deelne~
ming bestaan in Denemarken geen speciale tarieven offaciliteiten ~ De voor~
delen zijn naar het normale tarief van de vennootschapsbelasting belast ~
Zulks brengt met zich dat afwaardering van deelnemingen in principe mo~
gelijk is ~

Ten slotte zij nog vermeld dat in Denemarken een belastingheffing over de
geconsolideerde winst van moeder~ en dochtermaatschappij mogelijk ist
Deze mogelijkheid staat open in geval er sprake is van een loooodeelneming
in een binnenlandse of een buitenlandse dochtermaatschappij ~

S j~ Ierland

De Ierse corporation profits tax kent~ in tegenstelling met het regime van de
meeste EEGlanden~ geen speciale regeling voor deelnemingsverhoudingent

In het algemeen worden ontvangen dividenden als volgt in de belasting~
heffing betrokken~

lZuivere holdingvennootschappen kunnen aan de Minister van Financiën verzoeken voor een
volledige vrijstelling in aanmerking te mogen komen~
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ITALIE

a~dividenden~ ontvangen van andere Ierse vennootschappen zijn bij de ont~
vangende maatschappij niet belast met Ierse vennootschapsbelasting ~ zulks
is tevens het geval indien de betalende vennootschap op grond van de Ierse
nationale wet van vennootschapsbelasting is vrijgesteld Cbijv~ regeling in~
dustrie~zone Shannon~ ~

b~dividenden~ ontvangen van buitenlandse vennootschappen zijn bij de ont~
vangende vennootschap voor het netto~bedrag in principe belast met Ierse
vennootschapsbelasting t

In het Ierse belastingregime komt ten aanzien van ontvangen dividenden
een uitvoerige regeling voor ter vermijding van dividendstripping~ Indien
een vennootschap dividenden uit haar reserves uitkeert~ kunnen deze divi~
denden bij de ontvangende vennootschap belast zijn in geval laatstgenoemde
vennootschap deze aandelen minder dan ójaren heeft gehouden~

Wat betreft de door een Ierse maatschappij ontvangen buitenlandse divi~
denden moet rekening worden gehouden niet het feit dat in verreweg de
meeste door Ierland gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belas~
ting een indirect tax credit regeling is opgenomen~ Voor wat de EEGlanden
betreft is zulks met name het geval in de verdragen niet Denemarken~ Duits~
land en Frankrijk~ In deze verdragen worden geen eisen gesteld aan omvang
van de deelneming~ noch aan een bezitsduur van de deelneming~ Deze indi~
rect tax credit regeling is evenwel in het Iers~Nederlandse verdrag ter voor~
koming van dubbele belasting Cartikel aa lid j ~ beperkt tot een Ierse ven~
nootschap~ welke direct of indirect~ beschikt over niet minder dan Sooo van
het stemrecht in de Nederlandse vennootschapt l

Op li november iq~z zijn in Ierland plannen gepubliceerd het belasting~
stelsel te hervormen en een systeem in te voeren overeenkomstig het belas~
tingregime in Engeland~ dat op b april iq~~j aldaar werd ingevoerd~ Voor
een beschrijving van het Engelse stelsel verwijs ik naar hoofdstuk XIII~

~ ~ Italië

Het Italiaanse belastingstelsel kent geen afzonderlijk regime voor deelne~
mingsverhoudingen~ Zowel onder het oude cedulaire stelsel als onder het
nieuwe fiscale regime wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelnemings~
dividenden en gewone dividenden~

Onder het cedulaire stelsel waren Italiaanse vennootschappen onderwor~
pen aan twee belastingen te weten~
a~ Cedulaire inkomstenbelastingen~ verdeeld in categorie A Cinkomen uit

vermogen~ en categorie B Cwinst uit bedrfflt Ontvangen dividenden wer~

iEen soortgelijke bepaling komt voor in het door Ierland gesloten verdrag met Zwitserlandt
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den uitgezonderd als inkomsten in de zin van categorie A en werden niet
tot de winst van categorie B gerekendt Voor de cedulaire heffingen wer~
den ontvangen dividenden derhalve niet belast~ ongeacht de vraag of de
dividenden ontvangen werden van een binnenlandse dan wel van een bui~
tenlandse vennootschap~

b~Vennootschapsbelastingt Deze belasting viel eveneens in twee gedeelten
uiteen t
~een heffing van bijna Ioo van het geïnvesteerd kapitaal Caandelenkapi~

taal~ reserves~ niet~uitgekeerde winsten~
~een heffing van circa aoo~o over het bedrag waarmede de winst van de

vennootschap boo van het belaste geïnvesteerde kapitaal overtrof Ont~
vangen dividenden behoorden voor deze heffing tot de winst van de
vennootschapt In geval de winst evenwel niet groter was dan boo van het
vermogen~ was er sprake van een volledige deelnemingsvrijstelling~
Dividenden van Italiaanse vennootschappen~ waarop jooo dividendbe~
lasting was ingehouden~ behoefden niet tot de winst te worden gere~
kend~ De eventueel ingehouden Soo Italiaanse dividendbelasting kon
worden verrekend met de te betalen vennootschapsbelasting~

Reeds jaren bestaan plannen om het italiaanse belastingstelsel te herzient
Aanvankelijk zou een nieuw fiscaal stelsel worden ingevoerd per l januari
Iqn~ Op I~juli Iwz besloot het Italiaanse parlement de ingangsdatum van
de herziening van de directe belastingen te verschuiven naar i januari Ig~~ ~

In het nieuwe Italiaanse belastingstelsel worden van vennootschappen
twee winstbelastingen geheven~ te weten i
a~ een vennootschapsbelasting met een tarief van asoo~ waarbij het niet ter

zake doet of de winst al dan niet wordt uitgekeerd ~
b~een lokale inkomstenbelasting met een tarief dat varieert van circa go~o tot

circa Isoo~ welke belasting niet van de winst voor de onder at bedoelde
belasting aftrekbaar is~

Dividenden van een al dan niet in Italië gevestigde vennootschap~ ontvangen
door een Italiaanse maatschappij~ zijn weliswaar vrijgesteld van de lokale in~
komstenbelasting~ dochvolgens de Italiaanse raamwet voor de belastingher~
vorming belast naar het volle tarief van de vennootschapsbelasting~ Een al~
gemene deelnemingsvrijstelling is in de uitvoeringsregelingen niet opgeno~
men~ een gereduceerd tarief tot is opgenomen voor Italiaanse houd~
stermaatschappijen~ indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan~
i~doel en feitelijke werkzaamheid moeten zijn het aanhouden van deelne~

mingen~ het financieren van en het beheer voeren over ondernemingen
waarin wordt deelgenomen dan wel het aan~ en verkopen van effecten ~

atde deelnemingen moeten minstens boo~o van alle activa vormen~
j~publikatievoorschriften ten aanzien van deze deelnemingen moeten door

de moedermaatschappij in acht genomen wordent
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LUXEMBURG

In Italië geheven bronbelasting ad iooo mag worden verrekend met de

Italia an se vennootschapsbelasting~ terwijl zulks ten aanzien van buitenlandse

bronheffingen mogelijk is ~ indien een dergelijke credit voorzien is in het be~

treffende door Italië gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belas~
ting~ dan wel dat in het betreffende land een soortgelijke credit wordt gege~
ven voor Italia an se bronbelastingt Een voorbeeld van een dergelijke reci~

prociteitsbepaling is bijvoorbeeld te vinden in S iqa lid i van de Duitse

Kërperschaftsteuergesetz t

S St Luxemburg

De Luxemburgse vennootschapsbelastingwetgeving kent in artikel ibb van

de Wet van ~ december iqb~ inzake lfimpSt sur le revenu des collectivités
een deelnemingsvrijstellingt In artt ibb wordt onderscheid gemaakt tussen

de binnenlandse en de buitenlandse deelnemingsverhouding ~
Voor de vrijstelling in beide deelnemingsverhoudingen worden de vol~

gende eisen gesteld ~
a ~ de moedermaatschappij moet zijn een onbeperkt belastingplichtige Lu~

xemburgse vennootschap ~
b ~ de deelneming moet bestaan uit een rechtstreekse participatie in een andere

vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal ~

ct de aandelen moeten aan het eind van het boekjaar ten minste iz maanden

onafgebroken in het bezit van de moedermaatschappij zijn geweest ~der~

halve annaal bezit in de ware betekenis van het woord~ ~
dtde vrijstelling is slechts van toepassing indien en voor zover het deelne~

mingsdividend niet leidt tot een lagere waardering van de deelnemingt
Voor de binnenlandse deelnemingsvenc ol iding is bepaald dat een volledige

deelne m ingsvrijstelling voor de opbrengsten uit hoofde van de deelneming

geldt indien er sprake is van een deelneming van ten minste aso~o in het kapi~

taal van de Luxemburgse dochtermaatschappij ~ welke onbeperkt belasting~
plichtig moet zijn ~

In de buitenlandse deelnemingsverhouding is de vrijstelling ~ krachtens de

nationale wet~ beperkt tot de helft van de ontvangen opbrengsten ~ Ook hier

geldt een deelnemingscriterium van aSoo met als aanvullende voorwaarde
dat de buitenl andse vennootschap volledig moet zijn onderworpen aan een

belasting ~correspondant à Pimpót sur le revenu des collectivités~ ~ In de bui~

tenlandse deelnemingsverhouding kan tevens de deelnemingsvrijstelling

worden genoten indien meerdere Luxemburgse vennootschappen te zamen

een deelneming van zsoo in de buitenlandse vennootschap hebben en een
van die Luxemburgse vennootschappen meer dan Sooo van het kapitaal van
de andere Luxemburgse maatschappij bezit ~
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Voor de binnenlandse deelnemingsverhouding in Luxemburg is van be~
lang dat holdingmaatschappijen in de zin van de Luxemburgse Wet van
S z juli iqzq en Wetsbesluit van Z~ december iq j~~ niet aan de Luxemburgse
vennootschapsbelasting zijn onderworpent Voor dividenden uit zofn ven~
nootschap kan geen deelnemingsvrijstelling worden genoten~ De holding~
vennootschappen zelfhebben geen behoefte aan een deelnemingsvrijstelling
nu zij niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijnt

Ten slotte wil ik nog wijzen op artikel Zs lid s van het Nederlands~
Luxeniburgse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting ~ In tegenstel~
ling tot het bepaalde in de Luxemburgse nationale wetgeving verleent
Luxemburg voor deelnemingsdividenden van Nederlandse dochterven~
nootschappen een volledige deelnelningsvrijstelling in plaats van de Soo~
vrijstelling volgens de nationale wetgevingt Deze uitbreiding van de Luxem~
burgse dcelnemingsvrijstelling bij verdrag is niet specifiek voor het verdrag
met Nederland doch vormt een onderdeel van de algemene verdragspoli~
tiek van Luxemburg ~ Wat betreft de verdragen met de andere EEGLid~
Staten blijft alleen in het Luxemburgs~Duitse verdrag de deelnemingsvrij~
stelling tot Soo~o beperkt~
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Hoofdstuk XV

Ontwerp~deelnemingenrichtlijn van
Europese Commissie

S i t Algemeen

In de vorige hoofdstukken is~ zij het soms zeer beknopt~ uiteengezet op wel~

ke wijze deelnemingsverhoudingen in de EEGlanden fiscaal worden be~

handeldt Geconcludeerd kan worden dat sprake is van grote materiële en

formele verschillen tussen de diverse fiscale regimes~ terwijl voorts de bilate~

rale verdragen geen eensluidende behandeling van deelnemingsverhoudin~
gen en daaruit voortvloeiende dividendstromen voorschrijven~

In het kader van de bestudering van de harmonisatie van de directe belas~
tingen heeft de Europese Commissie op li januari Igbg aan de Raad van de

Europese Gemeenschappen twee ontwerp~richtlijnen voorgelegd~ te weten

at een richtlijn inzake een gemeenschappelijk fiscaal regime voor fusies~

splitsingen en bedrijfsoverdrachten van vennootschappen uit verschillende

Lid~Statent Deze richtlijn blijft hierna onbesproken ~
b~een richtlijn inzake een gemeenschappelijk fiscaal regime voor moeder~ en

dochtervennootschappen uit verschillende Lid~Staten~ Deze richtlijn valt

uiteen in twee onderdelen~
Itde deelnemingsvrijstelling binnen de EEG Cartikelen i tfm b~ ~
z~de belastingheffing naar de geconsolideerde winst Cartikel

Alleen het gedeelte van de richtlijn dat betrekking heeft op de deelnemings~

vrijstelling zal hierna aan de orde komen~
Met beide ontwerp~richtlijnen is een eerste stap gezet op de weg die uitein~
delijk moet leiden tot een harmonisatie van de directe belastingen in EEG~

verbandt Daarbij is het opvallend dat de deelnemingsverhouding aan de or~

de is gekomen alvorens een definitieve uitspraak is gedaan over de plaats van

de vennootschapsbelasting in het belastingstelsel van de Gemeenschap~ met

name met betrekking tot het vraagstuk van de eventuele matiging van de

dubbele belastingheffing van uitgedeelde vennootschapswinsten~ Zoals hier~

na zal blijken heeft het gesplitste Kéorperschaftsteuer~tarief de ontwerp~deel~

nemingenrichtlijn wel beïnvloed~ terwijl het Franse avoir fiscal~ met name

de vraag of en in hoeverre dit ten goede van buitenlandse aandeelhouders

kan komen~ niet aan de orde is gekomen~ Van Duitse zijde bestaan derhalve

bezwaren tegen de ontwerp~deelnemingenrichtlijnt Op deze bezwaren kom

ik hierna in onderdeel a nog terug~
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Bij lezing van de ontwerp~deelnemingenrichtlijn~hierna te noemen ont~
werp~richtlijn~dient in het oog te worden gehouden dat ten tijde van de
totstandkoming met name Engeland nog niet tot de Gemeenschap was toe~
getreden~ Zulks betekent dat een principiële discussie over de verschillen
tussen het vrijstellingsregime en het indirect tax credit stelsel nog niet heeft
plaatsgevonden~ De actualiteit van de indirect tax credit is in Europees ver~
band toegenomen door het feit dat Duitsland de indirect tax credit krach~
tens de nationale wet heeft ingevoerd voor dividenden uit buitenlandse
dochtermaatschappijen~ mits de buitenlandse dochtermaatschappij een wer~
bende T~tigkeit uitoefentt In de verdragen ter voorkoming van dubbele be~
lasting komt hiervoor het Schachtelprivileg in het algemeen in de plaats~
doch wordt een indirect tax credit nagestreefd voor buitenlandse dochter~
vennootschappen met een niet~werbende T~tigkeit~l

Uit de considerans van de ontwerp~richtlijn wil ik het volgende citeren i

toverwegende dat hergroeperingen van vennootschappen uit verschillende
Lid~Staten mogelijk moeten worden gemaakt teneinde in de Gemeenschap
soortgelijke voorwaarden te scheppen als bij een binnenlandse markt en
daardoor de instelling en de goede werking van de gemeenschappelijke
markt te verzekeren en dat deze operaties daarom niet moeten worden be~
lemmerd door uit de fiscale voorschriften der Lid~Staten voortvloeiende
bijzondere beperkingen~ nadelen of distorsies ~ dat dergelijke hergroeperin~
gen in zoverre geen bezwaren meebrengen als een doeltreffende concurren~
tie en daarmede de vrijheid van handelen om een keuze te doen voor de le~
veranciers~ afnemers en verbruikers gewaarborgd blijft~ dat dit terrein be~
heerst wordt door de mededingingsregels van de Verdragen van Rome en
Parijs~ dat in dit kader voor deze hergroeperingen van vennootschappen uit
verschillende Lid~Staten concurrentieneutrale belastingvoorschriften tot
stand moeten komen~ om de ondernemingen in staat te stellen zich aan te
passen aan de eisen van de gemeenschappelijke markt~ hun productiviteit te
vergroten en hun concurrentiepositie op de internationale markt te verster~
kent~

Hoewel naar mijn mening de ontwerp~richtlijn een belangrijke stap is in het
streven naar harmonisatie van de directe belastingen binnen de EEG ~ valt
het bij lezing van het ontwerp op dat een aantal~ naar mijn oordeel belang~
rijke~ aspecten niet in het ontwerp is geregeldt In verband hiermede wil ik
in de volgende paragraaf artikelsgewijs een beknopt commentaar geven~

i Uitvoerig is dit probleem in hoofdstuk XI aan de orde gekomea
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S Zt Artikelsgewijs commentaar

Artikel i
~Elke Lid~Staat past de bepalingen van deze richtlijn toe~

~op winst~ die door onder zijn nationale wetgeving ressorterende moeder~
maatschappijen is ontvangen van onder de wetgeving van een ander land
ressorterende dochterondernemingen~

~op winst~ die door onder zijn nationale wetgeving ressorterende vennoot~
schappen is uitgekeerd aan vennootschappen welke ressorteren onder de
wetgeving van andere Lid~Staten van welke zij dochterondernemingen

t
zi~n~

~

Naar mijn oordeel is artikel r van de ontwerp~richtlijn enerzijds onzuiver
geredigeerd en anderzijds bevat artikel r ten onrechte geen regeling voor zo~
genaamde tussengeschoven dochtermaatschappijent

In de eerste plaats merk ik op dat het mijns inziens niet er om gaat onder
welke wetgeving een bepaalde vennootschap ressorteert~ doch om de vraag
waar een vennootschap~ bijvt op grond van het OECD~modelverdrag fis~
caal feitelijk gevestigd is~ Indien een Nederlandse dochtermaatschappij van
een Duitse vennootschap feitelijk in een niet EEGland gevestigd zou zijn~
zou Duitsland krachtens de tekst van het ontwerp de deelnemingenrichtlijn
moeten toepassen~ hetgeen naar mijn oordeel niet bedoeld kan zijnt Met
Sassl ben ik van mening dat bepaald had moeten worden dat de vennoot~
schappen feitelijk in één der EEGlanden moeten zijn gevestigd~

In de tweede plaats is niet geregeld wat geschieden moet indien een Duitse
vennootschap een dochtermaatschappij buiten de EEG in een niet~verdrags~
land heeft en de Duitse moedermaatschappij door het tussenschuiven van
een Nederlandse sub~holding wil trachten de deelnemingsvrijstelling te ver~
krijgen voor winstuitkeringen van de kleindochtermaatschappijt Weliswaar
bevatten Stga lid s K~SttGt en SIS lid r A~St~G~ regelingen voor kleindoch~
termaatschappijen Cwaarbij dividenden van die vennootschappen als recht~
streeks aan de moedermaatschappij uitgekeerd worden beschouwd~ toch
dient mogelijk een regeling omtrent de kleindochtervennootschappen bui~
ten de EEG te worden opgenomen~ zeker in geval Engeland met de huidige
ontwerp~richtlijn zou instemmen~ Indien deze problematiek niet in de
richtlijn wordt verwerkt~ zal in de bilaterale verdragen meer aandacht aan
de zogenaamde misbruikbepaling moeten worden besteedt

i G~ Sass~Zu den steuerlichen EWG~Richdinienentwurfen fiir Mutter~Tochtergesellschaften
und fur internationale Fusionen im Gemeinsamen Markt~ Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs~
beraters~ december rg~o~
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Artikel i
~De bepalingen van deze richtlijn betreffen de vennootschappen naar Bel~

gisch~ Duits~ Frans~ Italiaans~ Luxemburgs en Nederlands recht die aan één
van de volgende belastingen onderworpen zijn i
~vennootschapsbelasting in België~
~K~rperschaftsteuer in Duitsland ~
~impót sur les sociétés in Frankrijk
~imposta sulle società in Italië~
~impót sur le revenu des collectivités in Luxemburg ~
~vennootschapsbelasting in Nederland ~
ofaan enige andere belasting welke in de plaats zou treden van één der bo~
vengenoemde belastingentf

Bij dit artikel wil ik de volgende kanttekeningen plaatsen~
a~ De ontwerp~richtlijn is niet van toepassing op dividenduitkeringen aan

resp~ door Luxemburgse holdingvennootschappen in de zin van de Wet
van jI juli Iqag en het Wetsbesluit van z~ december Ig j ~~ ~ aangezien deze
vennootschappen niet aan de Luxemburgse impót sur le revenu des collec~
tivités onderworpen zijn~ Daardoor zal de Duitse Aussensteuergesetzge~
bung mogelijk geen directe invloed op een eventuele herziening van de
ontwerp~richtlijn uitoefenen~

b~In België en Frankrijk speelt het probleem dat personenvennootschappen
kunnen opteren voor een belastingheffmg volgens de vennootschapsbelas~
tingt Daardoor zullen deze vennootschappen deelnemingsdividenden uit
andere EEGlanden zonder inhouding van bronheffing kunnen incasserent
Teneinde zoveel mogelijk een gelijke behandeling van personenvennoot~
schappen in de diverse EEGlanden te bereiken~ heeft Sassl voorgesteld de
richtlijn te beperken tot met name te noemen vennootschappen met een in
aandelen verdeeld kapitaal opgericht naar het recht van een van de negen
Lid~Statent

c~ Opvallend is dat niet duidelijk uit artikel a blijkt of het bijvt alleen gaat
om een Belgische vennootschap die aan de Belgische vennootschapsbelas~
ting is onderworpen~ dan wel dat de ontwerp~richtlijn ook van toepassing
is op de Duitse deelneming die door een Duitse vaste inrichting Caldaar aan
de K~rperschaftsteuer onderworpen~ van de Belgische moedervennoot~
schap wordt gehoudent Zoals in hoofdstuk XI is opgemerkt geldt de
deelnemingsvrijstelling in Duitsland niet voor ~beschdnkt Steuerpflichti~
genf~ Naar mijn oordeel zal de ontwerp~richtlijn~ gezien het streven naar
harmonisatie van de diverse regimes~ moeten bepalen dat de richtlijn mede
geldt voor deelnemingen welke aan een vaste inrichting in een der Lid~

i Zie noot bij commentaar op artikel t ~
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Staten kunnenworden toegerekend~ Mijns inziens is het gewenst dat zulks
uitdrukkelijk in artikel a wordt geregeld~l

Artikel S
~ i t Voor toepassing van deze richtlijn

a ~ wordt de hoedanigheid van moedermaatschappij tenminste toegekend
aant
~iedere onder de wetgeving van een Lid~Staat ressorterende vennoot~

schap die een deelneming van tenminste aooo bezit in het kapitaal van

een vennootschap die onder de wetgeving van een andere Lid~Staat
ressorteert~

~iedere onder de wetgeving van een Lid~Staat ressorterende vennoot~
schap die een deelneming bezit~ voortvloeiende uit inbreng van activa
ongeacht de omvang hiervan~ in het kapitaal van een vennootschap
die onder de wet van een andere Lid~Staat ressorteert ~

b ~ wordt verstaan onder i
~dochteronderneming de vennootschap in welker kapitaal de in sub a ~

bedoelde deelneming wordt bezeten ~
~inbreng van activa ~ de handeling waardoor een vennootschap ~ zonder

ontbinding ~ haar gehele vermogen of één of meer takken van werk~
zaamheid inbrengt in één of meer reeds bestaande of nieuw op te
richten vennootschappen tegen verkrijging van bewijzen van deelge~
rechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of de
vennootschappen die de inbreng hebben ontvangen ~

~tak van werkzaamheid ~ het geheel van elementen die in een afdeling
van een vennootschap zijn geïnvesteerd en die uit technisch oogpunt

een onafhankelijke exploitatie vormen~ dat wil zeggen een geheel dat
op eigen kracht kan functioneren ~

atElke Lid~Staat heeft evenwel de mogelijkheid de bepalingen van deze
richtlijn niet toe te passen op onder haar wetgeving ressorterende vennoot~

schappen die niet gedurende tenminste twee jaren een deelneming behou~

den welke recht geeft op de hoedanigheid van moedermaatschappij ~ f

Artikel j van de ontwerp~richtlijn definieert de begrippen moeder~ en doch~
termaatschappijt Van een moeder~dochter~verhouding is sprake indien de
moedervennootschap aooo van het aandelenkapitaal van de dochtermaat~
schappij bezit~ dan wel in geval de moedervennootschap de aandelen heeft
verkregen ter zake van de inbreng van haar bedrijf of een zelfstandig onder~
deel daarvant

lik verwijs hierbij naar hoofdstuk II Si inzake de vraag of het tot heden gevolgde Duitse systeem
waarbij aan een beschr~nkt Steuerpflichtige de deelnemingsvrijstelling wordt onthouden~ al dan
niet in strijd is met de in de verdragspolitiek gebruikelijke tnon discriminatie~~bepaling~
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Bij artikel g zou ik enkele kanttekeningen willen plaatsen i
at Het deelnemingscri terium is naar mijn oordeel te vaag geformuleerd~ Niet

duidelijk is of dit percentage genomen moet worden van het maatschap~
pelijk ~ geplaatst of gestort kapitaal ~ Vooralsnog ben ik geneigd aan te ne~
men dat het gaat om het geplaatste kapitaaltl Uitdrukkelijke vermelding
hiervan is evenwel gewenstt

b ~ Ingevolge lid a heeft iedere Lid~Staat het recht een bezitsduur van a jaren
te eisen wil er sprake van een deelnemingsverhouding zijn ~ Hoewel zulks
niet duidelijk is bepaald ~ zal deze twee jaarstermijn naar mijn mening ge~
rekend moeten worden vanaf het moment dat de moedermaatschappij
aooo van de aandelen van de dochtermaatschappij heeft verworven ~ respt
vanafhet moment van inbreng van het bedrijfC~sgedeelte~ ~

c ~ Iedere Lid~Staat behoudt het recht aan te nemen dat bij een lager deel~
nemingspercentage een deelneming aanwezig is ~ Zulks brengt met zich
dat Nederland het deelnemingspercentage op s kan blijven bepalen ~

Naar mijn mening is de nationale vrijheid in de vaststelling van de hoogte
van het deelnemingspercentage in strijd met de aan de harmonisatie van de
directe belastingen ten grondslag liggende gedachte ~ Gezien het feit dat een
bij inbreng van een onderneming verworven aandelenpakket steeds als een
deelneming wordt beschouwd~hetgeen als een nauwelijks te rechtvaardi~
gen eenzijdige bevoorrechting wordt aangemerktZ~is het mijns inziens
wenselijk te trachten een deelnemingspercentage ~ liggend beneden zo~ als

verplicht deelnemingspercentage voor de Lid~Staten voor te schrijven~ even~
tueel gepaard gaand met een uniform systeem ter voorkoming van de dub~
bele heffing van vennootschapsbelasting over door een vennootschap ont~
vangen beleggingsdividendent

Artikel ~
iDe uitgekeerde winst die een moedermaatschappij ontvangt als vennoot

van haar dochteronderneming~ maakt~ zelfs bij liquidatie van de dochteron~
derneming~ geen deel uit van haar belastbare winst~ Elke Lid~Staat kan even~
wel voorschrijven dat een onder haar wetgeving ressorterende moedermaat~
schappij een bedrag in haar belastbare winst opneemt van ten hoogste solo
van de bedoelde winsC

De volgende kanttekeningen mogen ter verduidelijking dienen~
atDe deelnenungsvrijstelling moet omvatten qsoo van de winstuitkeringen

van de dochtervennootschap~ waarbij liquidatie~uitkeringen~ conform de
in Nederland geldende wetgeving~ als winstuitkeringen moeten worden
aangemerkt~

I Ik verwijs hierbij naar de uiteenzetting omtrent geplaatst en gesto rt kapitaal in hoofdstuk II gq ~
sZie het art ikel van G~ Sass vermeld in de noot bij het commentaar op artikel it
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btDe voorschriften van de ontwerp~richtlijn laten onverlet de mogelijkheid
voor iedere Lid~Staat om een ruimere inhoud aan de deelnemingsvrijstel~
ling te gevent Met name kan Nederland de deelnemingsvrijstelling voor
koerswinsten behouden~ In tegenstelling tot mijn commentaar op artikel j
acht ik de onderhavige vrijheid ten aanzien van de inhoud van de vrijstel~
ling niet in strijd met de aan de harmonisatie ten grondslag liggende ge~
dachte~ aangezien in de eerste plaats de mogelijkheid aanwezig is eventueel
belaste koerswinsten tot belastingvrije dividenden om te vormen~ terwijl
in de tweede plaats in een aantal landen koerswinsten en koersverliezen
aan een bijzonder fiscaal regime onderworpen zijn Cbijv~ Frankrijk~~ Een
uniform systeem te dezer zake heeft evenwel mijn voorkeurt

c~ Met name Engeland zall in verband met het aldaar bestaande credit against
tax systeem~ grote moeite hebben met het bepaalde in artikel ~ van de ont~
werp~richtlijn~ Op de problematiek van vrijstellingsmethode versus credit
regeling kom ik hierna terug in hoofdstuk XVIt

dtNaar Belgisch en Frans voorbeeld is bepaald dat met kosten in verband
met een deelneming slechts forfaitair rekening mag worden gehoudent
Minimaal gsoo van ontvangen winstuitkeringen dient te worden vrijge~
steldt Het betreft een eenvoudige regeling~ welke al naar gelang de om~
standigheden~ billijk dan wel onbillijk kan werken~ De Nederlandse bepa~
ling inzake de kosten in de buitenlandse deelnemingsverhouding zal der~
halve aangepast moeten wordent

Artikel S
~i ~ De door een dochteronderneming aan de moedermaatschappij uitge~

keerde winst wordt~ in ieder geval wanneer laatstgenoemde een mini~
mum deelneming van zoo~o bezit in het kapitaal van de dochteronder~
nemingen ofwanneer de deelneming voortvloeit uit inbreng van activa~
van heffingaan de bron vrijgesteld~ dat wil zeggen van de t
~roerende voorheffing in België ~
~Kapitalertragsteuer in Duitsland~
~retenue à la source in Frankrijk ~
~ritenuta alla fonte in Italië ~
~retenue d~impSt in Luxemburg ~
~dividendbelasting in Nederland~

a~In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag elke Lid~Staat~ waar het
belastingtarief op de uitgekeerde winst lager is dan dat op de niet~uitge~
keerde winst~ een heffing aan de bron toepassen op de winst die een doch~
teronderneming welke onder zijn nationale wetgeving ressorteert~ uit~
keert aan de moedermaatschappij voorzover ~

a~ het op de uitgekeerde winst toepasselijk tarief tenminste Io punten lager
is dan het tarief geldend voor niet~uitgekeerde winst~
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b~het tarief van de inhouding niet meer bedraagt dan het puntenverschil
tussen de tarieven voor uitgekeerde winst en niet~uitgekeerde winst en
in geen geval hoger is dan zlsoo van de uitgekeerde winst~

S tDe Lid~Staat die onder de in lid z gestelde voorwaarden een bedrag aan de
bron heeft ingehouden op de winst van een dochteronderneming is ge~
houden dit bedrag terug te betalen aan de moedermaatschappij wanneer
deze in hetzelfde boekjaar tot een wederuitkering van deze winst overgaatt
Deze terugbetaling geschiedt naar rato van de aldus door de moedermaat~
schappij wederuitgekeerde winst~ die evenwel de van haar dochtermaat~
schappijen ontvangen winst waarop een dergelijke inhouding is toegepast
bij voorrang tot de door haarzelf uitgekeerde winst mag rekenent~

Artikel S van de ontwerp~richtlijn bevat de meest omstreden bepaling van
de richtlijn en is daarmede een van de belangrijkste bepalingen geworden~
Primair bepaalt artikel j dat op deelnemingsdividenden binnen de EEG geen
bronbelasting mag worden ingehouden~ Deze bepaling~ welke niet in over~
eenstemming is met het dividend~artikel van het OECD~modelverdrag~
doch beantwoordt aan de Nederlandse politiek dienaangaande~ acht ik juist~
Uitvoeriger ben ik hierop ingegaan in hoofdstuk X SS t

De twistappel is gelegen in de leden a en s van dit artikel~ waar bepaald is
dat Duitsland~ zolang het een gesplitst tarief voor de K~rperschaftsteuer
kent~ Zsoo dividendbelasting mag inhouden~ doch deze dividendbelasting
moet restitueren indien de moedermaatschappij de van de dochtermaat~
schappij ontvangen dividenden direct naar haar aandeelhouders doet door~
stroment De bezwaren van Duitse zijde zijn onder meer ~
a~ De voordelen van het gesplitste tarief~ dat is ingesteld op de Duitse kapi~

taalniarkt~ wordt tot de gehele EEG uitgebreid~ zonder dat hier tegenover
matigingen van de dubbele heffing van andere landen ten goede van de
Duitse kapitaalmarkt komen~ r

btTerwijl een Duitse moedermaatschappij voor de heffing van Nachsteuer
eerst geacht wordt haar eigen winst uit te keren~ gevolgd door uitkering
van de ontvangen deelnemingsdividenden~ bepaalt de richtlijn dat de bui~
tenlandse moedervennootschap geacht wordt de ontvangen dividenden
bij voorrang wederuitgekeerd te hebben~ In Duitsland acht men dit een
versterking van het zogeheten ~Ausl~ndereffektft

ct Evenals ik reeds onder artikel z opmerkte~ is in artikel s niet voorzien wat
de gevolgen zijn indien bijvoorbeeld een Nederlandse moedermaatschap~
pij ~ teneinde de heffing van Duitse Kapitalertragsteuer te vermijden~ haar

i Mogelijk tilt men aan dit bezwaar in Duitsland thans minder zwaar nu Frankrijk het ~avoir fis~
cal~ krachtens het Frans~Duitse belastingverdrag~ ook aan Duitse aandeelhouders doet toekoment
Voor deelnemingsverhoudingen blijven evenwel problemen bestaan~ Ik verwijs naar artikel io
lid l van het Frans~Nederlandse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting ~
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Duitse deelnemingen in een aparte Nederlandse dochtermaatschappij zou
onderbrengent Op deze wijze zou restitutie van de Duitse heffing op een~
voudige wijze zijn te bewerkstelligent

Voor een uitvoeriger uiteenzetting van de Duitse bezwaren verwijs ik naar
Debatinl en SassZ~

Zijn de Duitse bezwaren tegen de restitutie van Kapitalertragsteucr van
principiële aard~ in Nederland is door Grapperhauss uiteengezet dat hij deze
restitutie essentieel acht voor de aanvaardbaarheid van de ontwerp~richtlijnt
Hij heeft berekend dat~ in geval geen restitutie van dividendbelasting zou
plaatsvinden~ het veel lucratiever is bij een aandelenfusie de Duitse vennoot~
schap een Nederlandse vennootschap te laten overnemen~ dan het omge~
keerde geval~ Zulks is naar zijn oordeel in strijd met de fiscaal in acht te ne~
men neutraliteit~

Opvallend is dat wel voorzien is in een restitutie van de Duitse Kapitaler~
tragsteuer en niet bepaald is dat Frankrijk de restitutie van het tavoir fiscalf
~zie otat artikel ro lid j van het Frans~Nederlandse verdrag~moet geven
in geval de moedermaatschappij direct tot doorbetaling van de uit Frankrijk
afkomstige deelnemingsdividenden zou overgaan~

Men kan zich in verband met het vorenstaande afvragen of het niet ver~
standiger zou zijn dat eerst in Europees verband een uitspraak wordt gedaan
over het karakter van de heffing van vennootschapsbelasting en of en zo ja
krachtens welke methode maatregelen moeten worden genomen ter mati~
ging of eliminering van de dubbele belastingheffing van uitgedeelde ven~
nootschapswinsten~ Met Christiaansel ben ik van mening dat de ontwerp~
deelnemingenrichtlijn niet behoeft te wachten tot al deze vraagstukken zijn
opgelost~ Naar mijn oordeel is het gewenst dat Duitsland tracht de elders
bestaande matigingen van de dubbele heffing~ zoals het Franse avoir fiscal
en het Belgische belastingkrediet~ bij bilaterale belastingverdragen ook bij
deelnenungsverhoudingen ten gunste van de Duitse kapitaalmarkt te bedin~
gent Zodoende kan met de ontwerp~richtlijn de harmonisatie der directe
belastingen in gang worden gezet~ Indien men naderhand beslissingen neemt
over vorenstaande problematiek~ kan men alsdan bezien of en zo ja in hoe~
verre de ontwerp~richtlijn moet worden aangepastt

Ten slotte zij nog opgemerkt dat het probleem van de Duitse Kapitaler~
tragsteuer mogelijk wordt opgelost~ indien de Duitse regering in het kader

i H ~ Debatin~Die Steuerharmonisierung in derEWG in Form der Konzern~Besteuerungs~Richt~
linie~ Deutsche Steuerzeitung~ mei iqbg~
ZG ~ Sass~Zie noot bij artikel r ~
jFtH~M~ Grapperhaus~Concentraties van het Westeuropese bedrijfsleven fiscaal bezien~ W

S oo q~
yJtH~ Christiaanse~Europese fiscale ontwerp~richtlijnen over fusies en deelnemingen~ TVVS
februari rq~rt
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van de huidige belastinghervorming het gesplitste tarief zou loslaten en zou
overgaan naar het klassieke stelsel ofhet verrekenstelsel~

Artikel b
~ De Lid~Staat onder welks wetgeving de moedermaatschappij ressorteert

mag geen belasting aan de bron inhouden op de winst die deze maatschappij
van haar dochteronderneming ontvangttf

Dit artikel beoogt te verbieden dat deelnemingsdividenden bij binnenkomst
in een van de Lid~Staten aldaar aan een voorheffing zouden worden onder~
worpent De heffing van de précompte uit het Franse systeem wordt door de~
ze bepaling niet getroffent

Artikelen ~ tot en met Io
Zoals in S i reeds werd opgemerkt bevat artikel ~ de bepaling betreffende

de heffing van de belasting naar de geconsolideerde winst van binnen de
EEG gevestigde moeder~ en dochtermaatschappijen ~ Als deelnemingscrite~
rium wordt gesteld een bezit van ten minste Sooo in het kapitaal van de
dochtervennootschap ~ In het kader van dit geschrift kan artikel ~ hier verder
onbesproken blijven ~

Artikel B
LDe Lid~Staten doen uiterlijk op l janua ri Iq~I de wettelijke en admini~

stratieve bepalingen die voor het opvolgen van deze richtlijn nodig zijn in
werking treden en zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis ~ ~

Door de Duitse bezwaren tegen de ontwerp~deelnemingenrichtlijn en mede
ten gevolge van de toetreding van Denemarken~ Engeland en Ierl an d tot de
EEG is van het bepaalde in artikel S nog niets terecht gekoment In juli Ig~ s
zijn de eerste besprekingen met de nieuwe leden van de Gemeenschap om~
trent de aanvaardbaarheid van de ontwerp~deelnemingenrichtlijn begon~
nen~

Ten slotte wordt vermeld dat de artikelen q en Io van de ontwerp~richtlijn
enkele formele~ thans niet belangwekkende ~ zaken behandelen ~
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Hoofdstuk XVI

Vrijstelling versus indirect tax credit

S r t Inleiding

Behoudens de problematiek van het gesplitste Duitse tarief voor de K~rper~
schaftsteuer tegenover het avoir fiscal in Frankrijk vormt de ontwerp~deel~
nemingenrichtlijn van de Europese Commissie~ zoals omschreven in het vo~
rige hoofdstuk~ een soort grootste gemene deler van de diverse fiscale regi~
mes met betrekking tot deelnemingsverhoudingen in de toenmalige b Lid~
Statent

Indien men in het kader van de harmonisatie der directe belastingen naar
één EEG~deelnemingsvrijstellingsregeling~ zowel ten aanzien van de heffing
van de vennootschapsbelasting als ten aanzien van de dividendbelasting~
streeft~ zal naar mijn oordeel een confrontatie met de volgende problemen
onvermijdelijk zijn~
itOver het vraagstuk van de dubbele heffing van vennootschapsbelasting en

inkomstenbelasting over uitgedeelde vennootschapswinsten wordt in de
diverse Lid~Staten verschillend geoordeeld met als gevolg dat een grote
verscheidenheid aan regelingen bestaatt Zo wordt in Duitsland deze dub~
bele heffing gematigd door de heffmg van een belangrijk lager Kórper~
schaftsteuer~tarief over uitgedeelde winsten dan over opgepotte winsten~
Frankrijk~ Engeland en België kennen met elkaar verwante regelingen~
zoals het avoir fiscal en het belastingkrediet~ terwijl in Nederland en
Luxemburg geen enkele matiging van deze dubbele heffing mogelijk is
door de aanvaarding van het klassieke stelsel~ Denemarken matigt deze
dubbele heffing door de aftrekbaarheid van een~matig~primair divi~
dend~

atHet vraagstuk van de vrijstellingsregeling versus het indirect tax credit~
stelsel is actueel geworden enerzijds door toetreding van Engeland en Ier~
land tot deEEG ~de toude bJ Lid~Staten kenden alle een vrijstellingssysteem~
zij het onder afwijkende voorwaarden~ en anderzijds door de invoering
van het Aussensteuergesetz in Duitsland waarbij in een aantal gevallen het
Schachtelprivileg door een indirect tax credit is vervangent Het onderha~
vige vraagstuk moge binnen de EEG wellicht nog wel oplosbaar lijken~
een principiële discussie over de vraag vrijstelling of indirect credit is naar
mijn oordeel niet te vermijden~ aangezien een harmonisatie van de deel~
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nemingsvrijstellingsregeling niet alleen moet leiden tot een Europese deel~
nemingsvrijstelling voor moeder~ en dochterverhoudingen binnen de Lid~
Staten~ doch mijns inziens tevens moet behelzen een uniforme regeling
voor voordelen uit hoofde van een deelneming in een buiten de EEG ge~
vestigde dochtervennootschapt

S Z~ Dubbele heffing van belasting over uitgedeelde vennoot~
schapswinsten

Hoewel het vraagstuk van de dubbele heffing van belasting over uitgedeelde
vennootschapswinsten in wezen buiten de problematiek van dit geschrift
valt~ wil ik enkele korte opmerkingen hieromtrent maken~ mede gezien het
feit dat deze problematiek de ontwerp~deelnemingenrichtlijn van deEurope~
se Commissie heeft beïnvloed en bij verdere besprekingen ongetwijfeld aan
de orde zal komen~

In de meeste landen zijn de maatregelen ter matiging van de dubbele hef
fing van belasting over uitgedeelde vennootschapswinsten sterk nationalis~
tisch getint~ Het Franse avoir fiscal geldt op grond van de Franse nationale
wetgeving niet voor dividenden~ welke rechtstreeks van buitenlandse ven~
nootschappen door Franse ingezetenen worden ontvangen~ terwijl buiten~
landse aandeelhouders van Franse vennootschappen~ behoudens op grond
van enkele belastingverdragen~ geen aanspraak op het avoir fiscal kunnen
doen gelden~ Een ander minder sterk voorbeeld is het gesplitste Duitse Kór~
perschaftsteuertarief Teneinde te vermijden dat in internationale deelne~
mingsverhoudingen te veel geprofiteerd wordt van het lage tarief zonder
dat de dividenden doorstromen naar de aandeelhouders~natuurlijke perso~
nen van de buitenlandse vennootschap~ weigert de Duitse regering in het
algemeen het tarief van de Duitse Kapitalertragsteuer bij verdrag tot bene~
den asoo te verminderen in geval er sprake is van deelnemingsdividenden~
Zelfs in geval de buitenlandse moedermaatschappij de dividenden naar haar
aandeelhouders direct doet doorstromen~ is een vermindering van Duitse
bronbelasting in het algemeen niet mogelijk~

Zolang binnen de Europese Gemeenschap geen beslissing is genomen in~
zake het vraagstuk van de eventuele verlichting van de druk der dubbele
heffing~ zullen de in de diverse landen reeds bestaande stelsels hun invloed
ook op deelnemingsdividendstromen doen geldent Mede gezien het feit dat
enkele Lid~Staten van de EEG geen enkele matiging van de dubbele heffing
van belasting over uitgedeelde vennootschapswinsten kennen~ mag van een
nieuwe ontwerp~richtlijn voor een Europese deelnemingsvrijstelling niet
verwacht worden dat hierin een volledige regeling ter matiging van de dub~
bele heffing wordt opgenoment Zoals ik reeds in hoofdstuk XV heb verde~
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digd is het gewenst dat op zo kort mogelijke termijn een deelnemingen~
richtlijn van kracht wordt~ waarbij de Lid~Staten onderling in bilaterale be~
sprekingen trachten de in de andere staat bestaande regeling ter matiging
der dubbele heffing voor de eigen kapitaalmarkt te bedingen~

S j~ Vrijstelling versus credit~ algemeen

Terwijl de problematiek van de eventuele maatregelen ter matiging van de
dubbele belastingheffing over uitgedeelde vennootschapswinsten bij de op~

stelling van een nieuwe Europese deelnemingenrichtlijn vooralsnog naar

mijn mening kan blijven rusten~ een principiële uitspraak zal moeten wor~

den gedaan over de keuze tussen een vrijstellingsregeling of een creditsys~

teem Cdan wel mogelijk een combinatiesysteem~~
Hoewel zowel aan de vrijstellingsmethode als de creditmethode dezelfde

gedachte ten grondslag ligt~ te weten de gelijke behandeling van belasting~
subjecten~ is het eindresultaat van het hanteren van deze methoden com~
pleet verschillendt

Bij de vrijstellingsmethode wordt in principe de belastingsoevereiniteit

van de andere staat volledig erkend~ waarbij de in het buitenland gecreëerde

effectieve belastingdruk wordt beschouwd een volledige belastingdruk te
zijn~ In principe wordt bij de vrijstellingsmethode de elders belaste winst

vrijgesteldt Bij progressieve belastingen wordt in de woonstaat het elders

belaste bedrag mede tot het belastbaar inkomen gerekend waarna een reduc~

tie op de in totaal verschuldigde belasting wordt gegeven Cprogressievoor~
behoud~t Hierbij bestaan verschillende variantent Voor een uitvoerige om~

schrijving van deze methodieken verwijs ik naar Reuvers~l
In de creditmethode wordt de buitenlandse belastingheffing in principe

niet als finale belastingdruk aangemerktt De gelijkheid van behandeling van

de belastingsubjecten wordt verwezenlijkt door de gehele winst van een be~

lastingplichtige te belasten naar het eigen belastingtarief~ ongeacht de vraag

ofer buitenlandse winstbestanddelen zijnt In het geval er sprake is van in het

buitenland belaste winsten~ mag de aldaar betaalde belasting worden verre~

kend doch bijna steeds maximaal tot de hoogte van het tarief in de woon~
staatt Is het tarief in de bronstaat evenwel hoger dan blijft een gedeelte on~

verrekend en eindigt in principe de gelijke behandeling van de belasting~

plichtigent In geval in deelnemingsverhoudingen niet alleen een credit voor

de buitenlandse bronbelasting Cdirect credit~ wordt gegeven~ maar tevens

een credit voor de buitenlandse winstbelasting mogelijk is~ spreekt men van

een indirect tax credit~ Tenzij het tegendeel blijkt~ wordt hierna alleen over

i MtR~ Reuvers~Internationale dubbele belasting~
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de indirect tax credit gesproken~ Ook hier bestaan in de uitwerking weer
een aantal varianten~ voor een uitvoerige beschrijving waarvan ik wederom
naar het recente proefschrift van Reuvers moge verwijzen~

In deelnemingsverhoudingen wordt het verschil tussen de vrijstellings~
methode en de creditmethode niet gevoeld~ zolang de dochtervennootschap
niet tot winstuitkering overgaatt Het uitstel van de bijheffing van belasting~
welke zich bij de creditmethode alsdan in het land van de moedermaatschap~
pij voordoet~ wordt in de literatuur wel met MeferraP aangeduid~ Het defer~
ralverschijnsel kan uiteraard omvangrijke proporties aannemen~ waardoor
in belangrijke mate de totale belastingdruk kan worden verzacht~ In verband
hiermede zijn in een aantal creditregelingen bepalingen opgenomen~ waar~
bij de niet uitgedeelde winst van de dochtervennootschap aan de moeder~
maatschappij wordt toegerekend~ Een bekend voorbeeld van deze toereke~
ning is het bepaalde in Section qSZ van de Amerikaanse Internal Revenue
Code~ het zogeheten ~subpart F incomef~ terwijl ook in het Duitse Aussen~
steuergesetz een dergelijke toerekening voorkomtt l

~ ~t~ Vrijstellingsmethode

Zoals hiervoor reeds werd uiteengezet houdt de vrijstellingsmethode in dat~
onder erkenning van de belastingsoevereiniteit van het land waar de doch~
tervennootschap of het filiaal gevestigd is~ de aldaar geheven belasting naar
de winst als een finale heffing wordt beschouwdt Bij winsttransfer naar het
land waar de moedermaatschappij is gevestigd~ vindt geen heffing van winst~
belasting bij de moedermaatschappij plaatst Eventuele bestaande verschillen
in belastingdruk tussen de staten onderling blijven derhalve volledig bestaant
Dit laatste kan vooral van belang zijn in geval de dochtermaatschappij in
een ontwikkelingsland is gevestigd en aldaar~ al dan niet om bijzondere re~
denen~ aan een lage belastingdruk is onderworpen~

Meer dan de creditmethode brengt de vrijstellingsmethode met zich een
uitnodiging door internationale transacties te streven naar een verlaging van
de belastingdrukZ~ bijvt door bepaalde activiteiten van een concern te ont~
plooien in een staat met een naar verhouding laag winstbelastingtarief Als~
dan kan de vrijstellingsmethode voor een totaal concern een aanmerkelijke
verlaging van de effectieve belastingdruk met zich brengent Naarmate het
tarief in het andere land lager is~ zal het streven om bepaalde activiteiten in
het buitenland te ~stallenJl groter worden~ In geval een ~uittochts van derge~

l Ik moge verwijzen naar hoofdstuk XI S ~~
ZEen dergelijke ontwikkeling wordt soms bij het afsluiten van verdragen ter voorkoming van
dubbele belasting onderkend~ Zo is de toepassing van het verdrag tussen Nederland en Luxem~
burg uitgesloten voor Luxemburgse holdingvennootschappent
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lijke activiteiten een te grote omvang gaat aannemen~ ontstaat het gevaar
dat de overheid maatregelen treft om het eigen belastingniveau niet te doen
ondermijnen~ Een recent voorbeeld hiervan is de invoering van het Aussen~
steuerrecht in Duitsland~ waarin met name minder reële constructies via het
buitenland~velkoopmaatschappijen~ licentiemaatschappijen~worden aan~
gepaktt Het Aussensteuerrecht moge zich dan weliswaar richten tegen al dan
niet vermeende uitwassen van het vrijstellingssysteem~ het is duidelijk in
strijd met de aan de vrijstellingsmethode ten grondslag liggende gedachte
van de erkenning van de buitenlandse belastingsoevereiniteit~ Naar mijn
oordeel dient te worden nagegaan of deze al dan niet vermeende uitwassen
van de vrijstellingsmethode op andere wijzen evengoed kunnen worden be~
streden~ alvorens een inbreuk op het beginsel van de vrijstellingsmethode
wordt gemaakt~ Ik moge noemen een verdere uitbouw van de uitwisseling
van gegevens tussen belastingdiensten internationaal~ verdere bewaking van
overheveling van winstcapaciteit naar het buitenland met de daarbij beho~
rende belastingheffing ter zake van overgehevelde goodwill~ uitdieping van
de problematiek van de werkelijke leiding van een buitenlandse dochter~
vennootschap en detaillering van de vraagstukken betreffende het ~at armis
lengthf~criterium van intercompany prijzent

Een rechtstreeks gevolg van de vrijstellingsmethode in de Nederlandse
deelnemingsvrijstelling is~ dat gewaakt wordt tegen concurrentieverstorin~
gen in het land waar de dochtervennootschap is gevestigd ~ immers de Ne~
derlandse moedermaatschappij wordt niet geconfronteerd met een aanvul~
lende heffing op de uitgedeelde buitenlandse deelnemingswinst~ Daardoor
worden eventuele fiscale tegemoetkomingen~ welke in het buitenland aan
de dochtervennootschap worden gegeven~ niet in Nederland teniet gedaant
Alleen een heffing van dividendbelasting op deelnemingsdividenden kan
hier nog tot een zekere verstoring van concurrentieverhoudingen leiden~ In
hoofdstuk X SS heb ik dan ook verdedigd te trachten deze heffing op deel~
nemingsdividenden bij verdrag steeds tot nihil terug te brengent Het feit dat
de effectieve belastingdruk in het land waar de dochtermaatschappij geves~
tigd is~ in Nederland~ behoudens de naar mijn oordeel ten onrechte in artikel
ij lid S gestelde onderworpenheidseisl~ verder fiscaal buiten beschouwing
blijft~ is met name van belang voor de verhouding met ontwikkelingslan~
den~ speciaal in geval aldaar door fiscale maatregelen wordt gestreefd naar
de aantrekking van nieuwe industrieën~

Een opvallend aspect van de vrijstellingsmethode is dat~ voor wat het
Nederlandse belastingrecht betreft~ de Nederlandse fiscus niets kan of mag
heffen over de winst van een buitenlandse vaste inrichting~ terwijl buiten~
landse verliezen wel tot een vermindering van de Nederlandse belastingdruk

i Verwezen wordt naar hoofdstuk III jqt
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leiden~ Dit betekent in wezen een opvallend éénrichtingsverkeer waarbij
de Nederlandse fiscus de kwade kansen moet honoreren en over de winsten
niet mag heffent Doordat deelnemingsverliezen alleen bij liquidatie van een
buitenlandse deelneming ten laste van de Nederlandse winst mogen worden
gebracht~ wordt dit merkwaardige aspect enigszins afgezwaktt Zoals ik
hiervoor in hoofdstuk V S S heb uiteengezet~ kan ik mij evenwel met deze
wettelijke regeling inzake het verlies bij liquidatie van een deelneming niet
verenigen en heb ik bepleit dat reeds eerder een fiscale voorziening ~Reserve
deelnemingenf voor eventuele liquidatieverliezen zou mogen worden ge~
vormdt Alsdan wordt meer een regeling bereikt zoals die geldt voor de ver~
liezen van buitenlandse vaste inrichtingen~

Toch is het onderhavige aspect in beginsel niet typisch voor het vrijstel~
lingssysteemt Ook in het credit~systeem bestaat de mogelijkheid dat de moe~
dermaatschappij de verliezen van haar buitenlandse vaste inrichting op haar
eigen winst in mindering brengt~ l Het bijzondere bij het vrijstellingssysteem
is evenwel dat~ in tegenstelling tot het credit~systeem~ nimmer enige bijhef
fing over de winst van de buitenlandse vaste inrichting kan plaatsvindent
Een vergelijking tussen de vrijstellingsmethode en de creditmethode ten
aanzien van de verliezen uit hoofde van een deelneming is veel gecomplIL
ceerder in verband met het feit dat de fiscale behandeling van deelnemings~
verliezen mede samenhangt met de vraag hoe de winsten~ behaald bij de
vervreemding van een deelneming~ worden behandeld~ Ik verwijs hierbij
naar de bijzondere regelingen inzake capital gains in Frankrijk en Engeland~

Zoals in hoofdstuk I S i is uiteengezet kan de heffing van vennootschaps~
belasting berusten op het territorialiteitsbeginsel of op het universaliteits~
beginselt Bij de belastingheffing op grond van het territorialiteitsbeginsel
wordt geen rekening met buitenlandse activiteiten of buitenlandse deelne~
mingen gehouden~ Hoogstens worden de resultaten van transacties~ welke
door een belastingplichtige binnen het territoir worden afgesloten met per~
sonen of lichamen buiten het staatsgebied~ in aanmerking genoment Zoals
Klein Wassinkz terecht opmerkt~ kan een dergelijke heffing op grond van
het territorialiteitsbeginsel zich alleen voordoen in landen~ welke slechts op
beperkte schaal betrekkingen met het buitenland onderhoudent Indien der~
halve aan de belastingheffing het territorialiteitsbeginsel ten grondslag ligt~
zal zulks voor de buitenlandse deelnemingsverhouding tot gevolg hebben
dat in principe enerzijds voordelen uit hoofde van een buitenlandse deelne~
ming zijn vrijgesteld doch dat anderzijds met nadelen uit hoofde van een
buitenlandse deelneming geen rekening wordt gehouden~

In Nederland vindt de belastingheffing naar mijn oordeel plaats op grond

t Ik verwijs hierbij naar de rapporten IFA~congres Lausanne iqlg van H~B~ Jordan~ JtEt Bischel
en A~ Ht Smith inzake de Verenigde Staten en van TtL~ Halpern inzake Engeland~
zH~J~W~ Klein Wassink~Fiscale soevereiniteit in het geding~
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van het universaliteitsbeginsel~ waarbij als methode ter voorkoming van

dubbele belasting gekozen is voor het ~credit against incomef~stelsel~ hetgeen

bij progressieve belastingen leidt tot een ~vrijstellingsmethode met progres~

sievoorbehoud~t Het universaliteitsbeginsel in samenhang met de erkenning
van de buitenlandse belastingsoevereiniteit heeft er toe geleid dat een vrij~

stellingsmethode is aanvaard als middel ter voorkoming van dubbele be~

lastingt Dubbele belastingheffing kan echter eerst dan optreden indien door

de buitenlandse vaste inrichting of dochtervennootschap winst wordt be~
haaldt Indien en zolang er geen winst wordt behaald zal er derhalve geen
behoefte zijn aan een regeling ter voorkoming van dubbele belastingt

Slechts indien men verlies gelijkstelt aan negatieve winst zal men~ in verband

met het feit dat voor buitenlandse winsten een vrijstellingsmethode geldt~

voor buitenlandse verliezen kunnen verdedigen dat deze in Nederland niet
ten laste van de fiscale winst mogen worden gebracht~

Zoals ik hiervoor reeds heb uiteengezet dient verlies niet als negatieve

winst te worden aangemerkt~ immers naar mijn mening dient er in dit ver~

band in wezen eerst van verlies te worden gesproken~ indien het geleden ver~

lies niet met winsten kan worden gecompenseerd~ Bij de vraag of in het vrij~

stellingsregime plaats is voor een Ionoreringf van buitenlandse verliezen~

spelen de verliezen welke later weer gecompenseerd worden~ geen princi~

piële rol~ Het ~dubbeP in aanmerking genomen verlies wordt twee maal in

de fiscale winstberekening opgenomen Cbij de dochter door verliescompen~
satie en bij de moeder door opwaardering van de deelneming~ resp~ het laten

vrijvallen van de gevormde reserve deelnemingen ofhet opwaarderen van

de vordering op de dochtermaatschappij~t Dat zich hierbij distorsies kunnen

voordoen ten gevolge van afwijkende termijnen van verliescompensatie en
herwaardering is mijns inziens geen principieel probleem~ doch veeleer een

probleem dat in het kader van een internationale harmonisatie van fiscale

regelingen dient te worden opgelost~
Gezien het vorenstaande resteert de vraag of er binnen de vrijstellings~

methode ruimte is voor de aftrekbaarheid van verliezen geleden door bui~

tenlandse vaste inrichtingen en buitenlandse deelnemingen~ Naar mijn me~

ning dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord~ Het universali~

teitsbeginsel brengt met zich een belastingheffing over de totale winst van

het concern~ de wereldwinst~ ongeacht de vraag of deze winst in het buiten~
land behaald wordt door middel van vaste inrichtingen of deelnemingen~
Naast dit universaliteitsbeginsel~ ofwellicht beter in het kader van dit begin~

sel~ wordt de buitenlandse belastingsoevereiniteit erkend~ hetgeen tot rege~

lingen leidt ter voorkoming van dubbele belasting bij internationale ver~

houdingent Als consequentie van deze twee beginselen dient evenwel te
worden aanvaard dat in het land waar de moedermaatschappij gevestigd is

met buitenlandse verliezen rekening moet worden gehoudent
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Men kan zich voor wat betreft de deelnemingsverhouding afvragen ofeen
vrijstellingsmethode met een volledige honorering van buitenlandse deel~
nemingsverliezen niet tot een te grote uitholling van het eigen belastingde~
biet kan leiden~ Met name Tukl heeft gewezen op de mogelijkheid dat in~
ternationale concerns de aandelen van hun meest riskante dochtervennoot~
schappen zouden overdragen aan een Nederlandse werkmaatschappij om
eventuele liquidatieverliezen te kunnen verrekenen met Nederlandse fiscale
winstent Dit effect zou door de invoering van een door mij voorgestane
reserve deelnemingenZ ongetwijfeld worden versterkt~ Naar mijn oordeel
is dit gevaar voor een verlies aan naar de schatkist vloeiende middelen geens~
zins denkbeeldig~ doch in geval men deze honorering van buitenlandse ver~
liezen in het vrijstellingssysteem geheel wil vermijden~ zal een principiële
reconstructie van het belastingstelsel nodig zijnt ik moge op de volgende
facetten wijzen ~
ItIndien men iedere verrekening van buitenlandse verliezen wil vermijden

zal men niet alleen het regime voor de buitenlandse deelnemingsverhou~
ding moeten aanpassen~ doch tevens wijzigingen moeten aanbrengen in de
fiscale regelingen voor verlieslijdende buitenlandse vaste inrichtingen~ ter~
wijl voorts zal moeten worden bepaald dat verliezen op vorderingen op
buitenlandse dochtervennootschappen niet langer bij de fiscale winstbe~
paling van de Nederlandse moedermaatschappij in aanmerking mogen
worden genomen~

a~Indien buitenlandse verliezen niet meer in aanmerking mogen worden ge~
nomen~ bestaat de mogelijkheid dat over meer dan het totale resultaat van
de moeder~ en dochtermaatschappij alsdan belasting wordt geheven~ ter~
wijl belastingheffing zelfs mogelijk is bij een hoger buitenlands verlies dan
de binnenlandse winst~ Een dergelijke situatie kan de continuïteit van de
onderneming sneller in gevaar brengen dan in geval met de buitenlandse
verliezen rekening zou mogen worden gehoudent

j~Om de totale belastingopbrengst niet aan te tasten zou men kunnen over~
wegen een indirect tax credit in te voerent Alsdan blijft de situatie bestaan
dat riskante ondernemingen in landen met een gelijk of hoger belasting~
niveau alleen maar nadelen voor de Nederlandse fiscus met zich brengen
terwijl het voordeel voor de Nederlandse fiscus moet komen uit andere
deelnemingen~ Dit stelsel zou betekenen dat de fiscus het verlies van de ene
deelneming wil compenseren met een additionele heffing over winst van
een geheel andere deelnemingt

Indien gevreesd zou moeten worden dat het Nederlandse belastingdebiet te
veel zou worden uitgehold door de combinatie van de vrijstellingsmethode

I A~Ft Tuk~De deelnemingsvrijstelling in het nieuwe wetsontwerp vennootschapsbelasting ~
Wqqizt
IVerwezen wordt naar hoofdstuk V gH~
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enerzijds en de honorering van buitenlandse deelnemingsverliezen ander~
zijds zijn er naar mijn oordeel twee maatregelen denkbaar om zulks te voor~
komen zonder dat het bestaande fiscale regime voor buitenlandse verhou~
dingen principieel behoeft te worden gewijzigdt
I~Naar mijn oordeel kan deze mogelijke uitholling van de Nederlandse~

voor de vennootschapsbelasting belastbare winst primair bestreden wor~
den door in de Wet de eis op te nemen dat een economische binding dient
te bestaan tussen de activiteiten van de Nederlandse vennootschap en haar
buitenlandse dochtermaatschappijent In hoofdstuk V S S heb ik bij het ver~
lies bij liquidatie van een deelneming voorgesteld artikel ij lid S van de
Wet vennootschapsbelasting uit te breiden met de navolgende volzin t

~Het in dit lid bepaalde vindt geen toepassing bij liquidatie van een deel~
neming als bedoeld in lid ~ ~ indien de aandelen in deze niet binnen het Rijk
gevestigde vennootschap niet zijn aangehouden ter wille van de daaruit
voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuitoefening en de be~
drijfsactiviteit van de niet binnen het Rijk gevestigde vennootschap~f

Een soortgelijke bepaling zou naar mijn oordeel moeten worden gesteld
bij de eventuele invoering van de door mij voorgestane voorziening~reser~
ve deelnenungen~ terwijl een dergelijke economische binding~eis mede
zou moeten worden overwogen ten aanzien van leningen aan buitenlandse
concernmaatschappijen waarvan de aandelen al dan niet in handen van de
Nederlandse vennootschap zijnt

Het stellen van deze eis van een economische binding heeft naar mijn
mening het voordeel dat eventuele misbruiken van de Nederlandse deel~
nemingsvrijstelling langs min of meer natuurlijke weg worden bestreden ~
Door deze eis wordt namelijk een verbinding gelegd met de vraag wie de
aandeelhouders van een vennootschap zijn ~ In geval de aandelen van een
Nederlandse moedermaatschappij voor rooo~o in handen zijn van Neder~
landse natuurlijke personen zal in vrijwel alle gevallen aan de eis van de
economische binding worden voldaan ~ waardoor in zo~n geval de even~
tuele buitenlandse deelnemingsverliezen ~ op grond van universaliteitsbe~
ginsel en verlengstukgedachte ~ terecht in Nederland ten laste van de fiscale
winst kunnen worden gebrachtt Indien daarentegen de aandelen van de
Nederlandse NV voor Iooo~o in handen van een buitenlandse vennoot~
schap zijn~ zal de eis van economische binding kunnen voorkomen dat
buitenlandse deelnemingsverliezen naar willekeur binnen de Nederlandse
fiscale sfeer worden gebracht aangezien de economische binding zal moe~
ten bestaan tussen de activiteiten van de Nederlandse vennootschap en de
activiteiten van de buitenlandse dochtermaatschappij ~ Soortgelijke over~
wegingen gelden reeds voor de vraag ofaandelen in een buitenlandse ven~
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nootschap al dan niet behoren tot het bedrijfsvermogen van een Neder~
landse vaste inrichting van een andere buitenlandse maatschappij ~ Indien
alsdan geen economische binding bestaat~ kan de Nederlan dse fiscus aan~
nemen dat de aandelen niet tot het bedrijfsvermogen van de vaste inrich~
ring behoren~ waardoor deelnemingsverliezen in Nederland niet behoeven
te worden ~gehonoreerd~ ~

ZtOm de aftrekbaarheid van het verlies uit hoofde van deelnemingen ~inclu~
sief eventueel het verlies uit hoofde van vorde ringen op deelnemingen~ te
beperken~ zou men voorts kunnen denken aan een wijziging van de deel~
nemingsvrijstel ling in dier voege dat de vrijstelling niet meer per deelne~

ming wordt gegeven doch dat positieve en negatieve bedragen worden
gesaldeerd ~ Alsdan heeft men keuze tussen een ilimitation per countryf of
een ~overall limitation~ ~ Een dergelijke regeling zou kunnen worden ont~
worpen naar analogie van de salde ring van de resultaten van buitenlandse
vaste inrichtingen vóórdat een reductie ter voorkoming van dubbele be~
lasting wordt berekendtl Aan een dergelijke salde ring van voor~ en nade~

len zijn naar mijn oordeel echter de volgende bezwaren verbonden ~
a ~ Indien men een salde ringssysteem goed wil laten functioneren zal men

de invloed van de dividendpolitiek van de diverse dochtervennootschap~
pen moeten eliminerent Zulks zou betekenen dat de moedermaatschap~
pij verplicht moet worden haar deelnemingen jaarlijks op de reële waar~
de te waarderen ~ Afgezien van het feit dat een dergelijk herwaarderings~
systeem niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik behoeft
te zijn ~ lijken de praktische bezwaren~ met name bij grote concerns ~ vrij~
wel onoverkomelijkt

b~Een salde ring van voor~ ennadelen uit hoofde van een deelneming werkt
naar mijn oordeel een ongelijke belastingdruk in de hand ~ Met een voor~
beeld wil ik dit verduidelijken ~ Stel NV At en NV B ~ participeren op
fifty~fifty basis in een Zuidamerikaanse scheepswerf NV Xt Na een aan~
tal jaren wordt NV Xt geliquideerd met een verlies van Iooo voor NV
At en Iooo voor NV Bt Niet valt in te zien waarom NV B ~ dit verlies
fiscaal niet kan aftrekken indien een andere dochtervennootschap van

NV B ~ in dat jaar een dividend van Iooo uitkeert~ dan wel haar deelne~
ming met Iooo moet opwaarderen ~ In dit verban d zij vermeld dat in
artikel Zl H van het voorstel voor een Statuut voor Europese Naamloze
Vennootschappen is bepaald dat ~ indien de vaste in richtingen van een
Europese NV in een jaar in een land te zamen een verlies vertonen~ dit
verlies van de belastbare winsten van de Europese NV kan worden af
getrokkent in het Statuut is derhalve gekozen voor een saldering per
landt

l In enkele belastingverdragen komen afwijkende regelingen voor~ Voor details wordt verwezen
naar het rappo rt van N~ Nobel voor het IFA~congres rg~j in Lausanne~
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Naar mijn mening kan geconcludeerd worden dat het rekening houden met
verliezen uit hoofde van een buitenlandse deelneming~ hetzij bij liquidatie~
hetzij op een vroeger moment door de invoering van een reserve deelne~
mingen~ geacht kan worden passend te zijn in een land dat de vrijstellings~
methode voor buitenlandse winsten en voordelen uit hoofde van deelne~
mingen in buitenlandse vennootschappen hanteert~ Daarbij moet er uiter~
aard voor worden gewaakt dat het systeem niet een zodanig vrijgevig ka~
rakter krijgt~ dat~ met name bij internationale concerns~ de Nederlandse
situswinst~ ten gevolge van buitenlandse deelnemingsverliezen~ praktisch tot
nihil wordt gereduceerdt Naar mijn oordeel kan een dergelijke uitholling
van de Nederlandse fiscale winst primair bestreden worden door de eis
dat een economische binding dient te bestaan tussen de activiteiten van de
Nederlandse vennootschap en haar buitenlandse dochtermaatschappijen~
Indien na het stellen van deze additionele eis ten aanzien van de buitenlandse
deelnemingsverhouding alsnog een uitholling van de Nederlandse belast~
bare vennootschapswinst zou dreigen te ontstaan~ zal een overgang naar een
stelsel~ waarbij voor~ en nadelen uit hoofde van buitenlandse deelnemingen
worden gesaldeerd~ welhaast onvermijdelijk zijn~

S S~ Creditmethode

In geval het land waar de moedermaatschappij is gevestigd een volledige tax
credit bij deelnemingsdividenden geeft~ worden de ontvangen deelnemings~
dividenden verhoogd met de aan die winstuitkeringen toe te rekenen buiten~
landse belastingen Cwinstbelasting plus bronheffing~t Dit tbruto dividendf
wordt belast~ terwijl de buitenlandse belastingen met de over het bruto~
bedrag verschuldigde belasting mogen worden verrekend~ Daarbij is in het
algemeen bepaald dat de credit niet hoger kan zijn dan de over dit bruto~be~
drag door de moedermaatschappij verschuldigde belastingt De creditme~
thode kan derhalve nimmer tot een restitutie van belasting~ doch wel tot
een bijheffing van belasting ter zake van ontvangen deelnemingsdividenden
leiden~

De basisgedachte van de creditmethode is een gelijke belastingdruk te
creëren voor ondernemingen in het land waar de moedermaatschappij ge~
vestigd is~ ongeacht de vraag of een betreffende onderneming winst uit bin~
nenlandse dan wel tevens uit buitenlandse bron geniet~ In de creditmethode
wordt in principe geen rekening gehouden niet tal van omstandigheden~
waarmede de buitenlandse dochtervennootschap wordt geconfronteerd~
zoals hoge indirecte belastingen~ belangrijk afwijkende infrastructuurt Dit
kan er toe leiden dat de totale idrukf op de winst uit buitenlandse bronnen
derhalve groter wordtt
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Een direct gevolg van de creditmethode is dat fiscale faciliteiten~ gegeven
door de staat waar de dochtervennootschap is gevestigd~ door een bijhef
fing in het ~moederlandi teniet gedaan worden~ Met name is dit een pro~
bleem in de verhouding met ontwikkelingslanden~ Teneinde deze bijhef
fing te voorkomen is in Duitsland voor de toepassing van de creditregeling
van het Aussensteuerrecht bepaald dat de belastingdruk in ontwikkelings~
landen in de zin van het Entwicklungshilfe~Steuergesetz~ geacht wordt aan
de Duitse belastingdruk gelijk te zijn~ zodat alsdan geen Duitse bijheffing van
belasting over ontvangen deelnemingsdividenden plaatsvindt~ Voor een uit~
voeriger omschrijving van de bijzondere credit~vormen om deze bijheffing
van belasting te voorkomen verwijs ik naar Reuverst l

Voor de fiscale autoriteiten is een voordeel van de verrekenmethode dat
deze methode minder uitnodigt tot het ~ontgaan~ van belasting ~ immers uit~
eindelijk zal over de buitenlandse winst ten minste een belasting naar de
hoogte van het tarief van het emoederlandf worden geheven~ Teneinde de~
ferral tegen te gaan wordt deze egaliserende heffing van het moederland in
een aantal gevallen bespoedigd door een fictieve toerekening van de door de
dochtervennootschap behaalde~ doch niet uitgekeerde winst~

In geval het moederland een creditmethode ter voorkoming van dubbele
belasting hanteert en de winsten van de buitenlandse dochtervennootschap
aan een laag belastingtarief zijn onderworpen~ kan een belangrijk concur~
rentieverstorende invloed zich doen gelden~ De moedervennootschap dient~
bij de beoordeling van de resultaten van haar dochtermaatschappij~ rekening
te houden met een op haar~de moedervennootschap~rustende latente be~
lastingclaim~ in geval de dochtervennootschap haar winsten uitkeertt Deze
belastingheffing vermindert indirect de rentabiliteit van de buitenlandse
dochtermaatschappij~ terwijl de plaatselijke concurrenten van de buitenland~
se dochtervennootschap niet met een dergelijke aantasting van de rentabili~
teit worden geconfronteerd~ Indien aangenomen zou mogen worden dat de
winstbelasting op de afnemers zou kunnen worden afgewenteld~ dan zal
zulks aan de gegeven situatie niets afdoent

S b ~ Keuze tussen vrijstellingsmethode en creditmethode

Zoals hiervoor is uiteengezet zal in het kader van de harmonisatie der directe
belastingen binnen de EEG ~ voor wat betreft de deelnemingsvrijstelling~ een
keuze moeten worden gemaakt tussen de vrijstellingsmethode en de credit~
methode~ Naar mijn oordeel dient de keuze hierbij te vallen op de vrijstel~
lingsmethode~ Hiervoor zou ik de volgende argumenten willen aanvoerent

l M~R~ Reuvers~Internationale dubbele belasting~
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ItIn hoofdstuk l heb ik geconcludeerd dat de rechtsgrond van de vennoot~
schapsbelasting kan worden omschreven als de heffing van belasting van
ondernemingswinsten steunend op het buitenkansbeginsel en het profijt~
beginsel waarbij rekening is te houden met de heffing over winsten uit on~
dernemingen van natuurlijke personen~ Naar mijn oordeel kan noch op
grond van het buitenkansbeginsel~ noch op grond van het profijtbeginsel
verdedigd worden dat Nederland vennootschapsbelasting heft van bui~
tenlandse winsten~ welke hetzij rechtstreeks aan de Nederlandse vennoot~
schap toekomen ~baitenlandse vaste inrichting~ hetzij door winstuitkering
aan de Nederlandse moedermaatschappij ter beschikking worden gesteld
Cbuitenlandse deelnemingsverhouding~~ Deze beginselen mogen de hef
fing van vennootschapsbelasting weliswaar rechtvaardigen~ doch zulks
dient naar mijn oordeel beperkt te worden tot in Nederland behaalde
voordelen uit een onderneming~ Indien men de heffing van vennootschaps~
belasting zou willen uitbreiden tot de resultaten van in het buitenland ont~
wikkelde activiteiten~ vindt naar mijn mening een inbreuk plaats op het
beginsel van de buitenlandse belastingsoevereiniteit~ Bij een creditmethode
komt zulks zo scherp tot uitdrukking doordat in beginsel iedere belasting~
faciliteit ten behoeve van de buitenlandse dochtermaatschappij~ leidt tot
een hogere heffing in het moederland~ Mijns inziens is het niet te recht~
vaardigen dat het moederland bij de creditmethode de belasting mag hef
fen~ welke een ander land~ namelijk de staat waar de dochtermaatschappij
is gevestigd~ om haar moverende redenen niet heeft gehevent

a~De creditmethode moet worden afgewezen wegens haar eenzijdigheid
ten opzichte van al de facetten~ waarmede de buitenlandse onderneming
wordt geconfronteerdt Bij een indirect tax credit wordt alleen rekening
gehouden met de in het buitenland geheven winstbelasting en eventuele
bronheffingen~ Een lage heffing van deze belasting ten laste van de buiten~
landse onderneming wordt in het moederland met een aanvullende belas~
tingheíiing ~afgestraftft Daarbij wordt geen rekening gehouden met het
feit dat de buitenlandse lage belastingheffing verband kan houden met
in dat land geheven hoge indirecte belastingen~ retributies e~dt of met de
achtergebleven infrastructuur van het land waar de dochtervennootschap
is gevestigdt Dit facet komt vooral bij de verhouding met ontwikkelings~
landen voor~ hoewel een laag tarief van belasting nog niet op een bepaalde
onderontwikkeling behoeft te duident In Europees verband is met name
Zwitserland een sprekend voorbeeldt

S~ De creditmethode moet worden afgewezen wegens het feit dat zij con~
currentieverstorend werktt De bijheffing van belasting in het moederland
betekent voor de moeder~ en dochtervennootschap te zamen een recht~
streekse vermindering van de rentabiliteitt Zulks werkt uiteraard concur~
rentieverstorend indien in het buitenland moet worden geconcurreerd met
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plaatselijke bedrijven~ dan wel met dochtervennootschappen~ waarvan de
moedermaatschappij is gevestigd in een land dat de vrijstellingsmethode
hanteert~

S ~ ~ Naar één reginie voor deelnemingsverhoudingen binnen
de EEG

Zoals hiervoor is uiteengezet hanteren Engeland en Ierland een belasting~
regime ten aanzien van de verhouding tussen moeder~ en dochtervennoot~
schappen dat principieel afwijkt van de ten aanzien van de deelnemingsver~
houding in de andere EEGlanden geldende bepalingen~ De aan de laatst~
genoemde bepalingen ten grondslag liggende vrijstellingsmethode heeft me~
de als basis gediend voor de uit Iqbq daterende ontwerp~deelnemingen~
richtlijn van de Europese Commissie~ In het kader van de harmonisatie van
de fiscale bepalingen inzake deelnemingsverhoudingen zal gestreefd moeten
worden naar één fiscaal deelnemingsregime~ welk regime in wezen twee
facetten dient te behandelen ~
i~de moeder~dochterverhouding~ waarbij zowel de moedermaatschappij als

de dochtervennootschap in een van de Lid~Staten gevestigd zijn~
atde moeder~dochterverhouding~ waarbij de moedermaatschappij in een

Lid~Staat van de EEG en de dochtervennootschap buiten de EEG geves~
tigd ist

Met name ten aanzien van het onder Zt genoemde aspect is te verwachten
dat de vaststelling van een uniform regime uiterst moeilijk zal zijn~ omdat
hetzij Engeland en Ierland~ dan wel de overige Lid~Staten hun belastingstel~
sel ten opzichte van internationale verhoudingen principieel moeten wijzi~
gent Vooralsnog lijkt het mij onmogelijk een dergelijk uniform regime te
ontwerpent Toch verdient het aanbeveling om te blijven zoeken naar de
mogelijkheid de bestaande principiële verschillen uit de weg te ruimen en
een uniform stelsel te creëren~ aangezien eerst dan wordt bereikt dat niet ge~
tracht wordt door het tussenschuiven van vennootschappen in andere Lid~
Staten het deelnemingsregime van de Europese Gemeenschap toch van toe~
passing te doen zijnt

Hoewel ik tamelijk pessimistisch ben ten aanzien van de mogelijkheid
binnen de EEG een uniform stelsel voor deelnemingsverhoudingen met bui~
ten de EEG gevestigde dochtervennootschappen te bereiken~ optimistischer
ben ik ten aanzien van een uniforme EEGdeelnemingsvrijstellingt Zoals ik
hiervoor heb uiteengezet~ zou bij een juiste hantering van het creditstelsel
niet alleen rekening moeten worden gehouden met de hoogte van de tarie~
ven van winst~ en dividendbelasting~ doch zou tevens met andere factoren
rekening moeten worden gehouden~ zoals indirecte belastingen~ retributies~
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infrastructuurt Op een aantal probleemgebieden na~ zoals bijvoorbeeld
Zuid~Italië en Sicilië~ kan men aannemen dat de infrastructuur van de diver~
se Lid~Staten geen al te grote verschillen vertonen~ terwijl~ naar mag worden
aangenomen~ het bestaan van de Europese Gemeenschap er toe zal leiden
dat deze structuurverschillen geleidelijk kleiner worden~ Voorts zullen de
bestaande verschillen in totale belastingdruk tussen de diverse EEGlanden
in de komende jaren kleiner worden~ zodat op grond van deze aspecten moet
worden aangenomen dat de omvang van bijheffing van belasting door het
moederland dat een creditregime voert~ geleidelijk eveneens kleiner zal
worden~ doch dat naarmate deze mogelijkheid kleiner wordt een eventuele
heffing als steeds onrechtvaardiger zal worden aangemerkt~

Indien de Lid~Staten van de Europese Gemeenschap overtuigd zouden
kunnen worden dat een gelijkwaardige infrastructuur en een evengrote to~
tale belastingdruk binnen de Gemeenschap aanwezig zijn~ dan wel op vrij
korte termijn zullen worden bereikt~ zal men tot de conclusie komen dat
een bijheffing van belasting ten laste van de moedermaatschappij ter zake
van ontvangen deelnemingsdividenden van dochtervennootschappen geves~
tigd in andere Lid~Staten~ als ongerechtvaardigd moet worden afgewezent
Daarmede zal de mogelijkheid zijn gecreëerd aan de Europese fiscale bena~
dering van deelnemingsverhoudingen de vrijstellingsmethode ten grond~
slag te leggent De bestaande ontwerp~deelnemingenrichtlijn van de Europe~
se Commissie zal alsdan niet principieel behoeven te worden gewijzigd~
Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat men in de richtlijn maatregelen wil
opnemen ter vermijding van misbruik van de Europese deelnemingsvrij~
stelling Cbuiten de EEG gevestigde dochtermaatschappijen van bijvoorbeeld
een Engelse vennootschap worden ingebracht in ~tussengeschovenl holdings
in een van de Lid~Staten~ of bepalingen~ zoals die voorkomen in het Duitse
Aussensteuerrecht~ doch al deze aanvullingen mogen naar mijn oordeel niet
aantasten dat de vrijstellingsmethode als principe dient te worden aanvaard
bij de opstelling van een uniform fiscaal systeem voor binnen de Europese
Gemeenschap gevestigde moeder~ en dochtervennootschappen~
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Bijlage

Wetteksten

Artikel ij van de Wet vennootschapsbelasting igdg

itingeval de belastingplichtige sedert het begin van het jaar onafgebroken
een deelneming heeft gehad in een vennootschap welker kapitaal geheel of
ten dele in aandelen is verdeeld ofin een fonds voor gemene rekening~ dan
wel lid is geweest van een cobperatieve vereniging~ blijven voordelen uit
hoofde van die deelneming of een daarmede verband houdend bezit aan
winstbewijzen~ dan wel uit hoofde van dat lidmaatschap bij het bepalen van
de winst buiten aanmerkingt

atHet eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van een belastingplichti~
ge die als beleggingsinstelling is aangemerkt~ Het is mede niet van toepassing
op een deelneming in een beleggingsinstelling en op uitdelingen die door
een naamloze vennootschap of door een fonds voor gemene rekening ter be~
schikking worden gesteld binnen acht maanden na het einde van het tijdvak
waarover het lichaam als beleggingsinstelling is aangemerkt~ Het eerste lid
is wel van toepassing op uitdelingen die ter beschikking wordengesteld bin~
nen acht maanden na de aanvang van een zodanig tijdvak en geen winst van
dat tijdvak bevatten~

StMet betrekking tot een deelneming in een vennootschap of een lid~
maatschap van een vereniging welke niet binnen het Rijk is gevestigd~ is het
eerste lid slechts van toepassing~ indien deze vennootschap ofvereniging van~
wege één der andere delen van het Koninkrijk of een andere Mogendheid
aan een belasting is onderworpen die aldaar in enige vorm naar de winst
wordt geheven~

~tKosten welke verband houden met de deelneming of het lidmaatschap
komen slechts in aftrek indien en voor zover aannemelijk is dat zij middellijk
dienstbaar zijn aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst~

S~Het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van het verlies op een
deelneming~ op een daarmede verband houdend bezit aan winstbewijzen
dan wel op een lidmaatschap~ dat tot uitdrukking komt~ nadat de vennoot~
schap of het fonds waarin de belastingplichtige deelneemt~ dan wel de ver~
eniging waarvan de belastingplichtige lid is~ is ontbonden~ Zodanig verlies
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wordt gesteld op het bedrag waarmede het voor de verkrijging van de
deelneming of een daarmede verband houdend bezit aan winstbewijzen dan
wel het lidmaatschap opgeofferde bedrag het totaal van de liquidatie~uitke~
ringen overtreft~

Het wordt in aanmerking genomen in het jaar waarin de vereffening is
voltooidt ingeval de deelneming of het daarmede verband houdend bezit
aan winstbewijzen dan wel het lidmaatschap is verkregen van een lichaam
of persoon waartoe de belastingplichtige of een derde in een verhouding
staat~ als is omschreven in artikel S ~ tweede lid~ letters b of c~ wordt het voor
de verkrijging opgeofferde bedrag niet hoger gesteld dan het bedrag het~
welk dat lichaam of die persoon voor de verkrijging heeft opgeofferd~

b~Een deelneming in een vennootschap welke binnen het Rijk is geves~
tigd~ wordt aanwezig geacht~ indien de belastingplichtige voor ten minste
vijf percent van het nominaal gestorte kapitaal van de vennootschap aan~
deelhouder is~ Een deelneming in een fonds voor gemene rekening hetwelk
binnen het Rijk is gevestigd wordt aanwezig geacht~ indien de belasting~
plichtige ten minste vijf percent van het aantal der bij het begin vanhetjaar
in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in dit fonds bezit~ Daar~
bij wordt het aantal andere dan enkelvoudige bewijzen van deelgerechtigd~
heid herleid tot een daarmede overeenstemmend aantal enkelvoudige be~
wijzent

~~Een deelneming in een vennootschap welke niet binnen het Rijk is ge~
vestigd~ wordt aanwezig geacht indien de belastingplichtige voor ten minste
vijf percent van het nominaal gestorte kapitaal van de vennootschap aan~
deelhouder is~ tenzij aannemelijk is dat de aandelen als belegging worden ge~
houden~ Een bezit aan bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening dat niet binnen het Rijk is gevestigd~ wordt niet als een
deelneming beschouwdt

StOnze Minister kaneen aandelenbezit ofeen bezit van bewijzen van deel~
gerechtigdheid~ dat geen deelneming vertegenwoordigt~ met een deelne~
ming gelijkstellen~ indien~ hetzij het aanhouden van dat bezit in de lijn ligt
van de normale uitoefening van de door de belastingplichtige gedreven on~
derneming~ hetzij met het verwerven daarvan het algemeen belang gediend
is geweest~

Artikel io van het Besluit Vennootschapsbelasting igqz

i~Heeft de belastingplichtige sedert het begin van het jaar onafgebroken een
aanmerkelijk belang gehad bij een vennootschap~ waarvan het kapitaal ge~
heel of ten deele in aandeelen is verdeeld~ dan blijven de ter zake van dat
belang genoten dividenden buiten beschouwing~ voor zoover deze niet in
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mindering worden gebracht op de boekwaarde van het aandeelenbezit~ Met
betrekking tot een deelneming in een vennootschap~ welke buiten het Rijk
gevestigd is~ is de vrijstelling slechts van toepassing~ indien deze vennoot~
schap aan een gelijksoortige buiten het Rijk geheven belasting onderworpen
is~

atEen aanmerkelijk belang in den zin van lid r wordt aanwezig geacht~
indien de belastingplichtige voor ten minste een vierde gedeelte van het no~
minaal gestorte kapitaal rechtstreeks aandeelhouder is en het aandeelhouder~
schap niet wederkeerig ist

jtHet voorschrift van lid r vindt mede toepassing~ indien een aanmerke~
lijk belang niet aanwezig is geweest~ doch de Secretaris~Generaal van het
Departement van Financiën verklaard heeft~ dat het aandeelenbezit een deel~
neming vertegenwoordigt~ en dat het aanhouden van deze deelneming in de
lijn van de normale uitoefening van het bedrijf ligt of dat het algemeen be~
lang gediend is geweest door het aangaan van deze deelnemingt

~~Lid i is slechts van toepassing ten aanzien van vennootschappen~ welker
kapitaal geheel of ten deele in aandeelen is verdeeld~ onderlinge verzeke~
ringmaatschappijen en hiermede gelijk te stellen vereenigingen~ alsmede be~
drijven van openbare lichament

Artikel ij van het Besluit Vennootschapsbelasting iyqa

Met bedrijfskosten wordt geen rekening gehouden~ voor zoover zij verband
houden met gedeelten van de winst~ welke niet aan de belasting zijn onder~

worpent
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Stellingen

i~Teneinde de continuïteit van in de NV~ of BV~vorm gedreven onder~
nemingen en de bestuurbaarheid van deze vennootschappen te bevorde~
ren~ dient in de bepalingen inzake het aanmerkelijk belang in de Wet op
de Inkomstenbelasting rqbq~ de mogelijkheid te worden gecreëerd dat een
belastingplichtige zonder belastingheffing ter zake van de vervreemding
van aanmerkelijk belang~aandelen zijn aandelen kan overdragen aan een
of meer van zijn eigen of aangehuwde kinderen of pleegkinderent In ge~
val na overdracht de aandelen bij de kinderen op grond van artikel jq
niet tot een aanmerkelijk belang behoren~ dient~ naar analogie van artikel
~o van genoemde wet~ een zogenaamd fictief aanmerkelijk belang bij de
kinderen te ontstaan~ niet dien verstande dat het fictief aanmerkelijk be~
lang een einde neemt bij het overlijden van degene~ die de aandelen heeft
overgedragen~

atIn artikel zqa van de Wet op deInkonistenbelasting igb~ dient te worden
bepaald dat fictief toegerekende dividenden op latere uitkeringen in iiiin~
dering mogen worden gebrachtt

j tDe betaling van vennootschapsbelasting ten gevolge van de in artikel io~
ze lid van het Besluit Bcleggingsinstcllingen voorgeschreven afrekening
over onder meer de in de vennootschap aanwezige stille reserves en fis~
caal toegelaten reserves op het moment dat een NV of BV de status van
beleggingsinstelling in de zin van artikel aH ~ ze lid van de Wet op de ven~
nootschapsbelasting iqbq wil verwerven~ dient~ voor wat de stille reser~
ves betreft~ te worden verschoven naar het moment dat deze reserves
worden gerealiseerd~

~~In de standaardvoorwaarden voor de zogenaamde fiscale eenheid in de
zin van artikel is van de Wet op de vennootschapsbelasting igóp wordt
bij de bepaling omtrent de verrekening van verliezen~ daterend van voor
de ingangsdatuni van de fiscale eenheid~ onvoldoende rekening gehou~
den met de mogelijkheid dat de bedrijven van de tot die eenheid beho~
rende vennootschappen~ volledig tot één bedrijf worden geïntegreerdt

Stellingen behorende bij het proefschrift van D ~ Juch~ te verdedigen te Tilburg
op q april rq~qt



S~Bij het indienen van een aangifte voor de inkomstenbelasting kan de be~
lastingplichtige een verzoek om voorrang indienen~ indien hij~ op grond
van de gedane aangifte~ een bedrag van meer dan f ioovan de fiscus heeft
terug te vorderent Gezien het feit dat in het algemeen meer dan b maan~
den verlopen~ vooraleer een definitieve aanslag inkomstenbelasting
wordt opgelegd en in aanmerking nemende dat de fiscus over de te res~
titueren bedragen geen rente vergoedt~ dient door wijziging van de Wet
op de Inkomstenbelasting te worden bepaald dat de inspecteur~ na ont~
vangst van een dergelijke aangifte~ onverwijld moet overgaan tot de af
gifte van een beschikking~ houdende de restitutie van de te veel betaalde~
respt ingehouden belasting~

b~Teneinde echtscheidingen om zuiver fiscale redenen te vermijden~ dienen
afkoopsommen terzake van echtscheidingsuitkeringen niet van het fiscaal
belastbare inkomen aftrekbaar te zijnt

~tin geval bij geldleningsovereenkomsten naast een interestvergoeding een
vergoeding voor het inflatierisico~ bijvoorbeeld door indexering van de
hoofdsom~ wordt bedongen~ dient deze laatste vergoeding voor de hef
fing van inkomstenbelasting van niet~ondernemers buiten aanmerking te
worden gelaten~

S~Het gewichts~criterium bij de heffing van motorrijtuigenbelasting is een
onjuist criterium~ Aangezien het gebruikscriterium in wezen het enig
juiste beginsel is~ dient de motorrijtuigenbelasting te worden afgeschaft
en zal de overheid een compensatie moeten vinden in verhoogde hef
fingen van accijnzen op motorbrandstoffen~

q~Voor de afgifte van de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel
S be van het Wetboek van Koophandel wordt door de Minister van Ju~
stitie een minimaal geplaatst en gestort kapitaal geëistt indien het stellen
van zulk een eis al noodzakelijk wordt geacht~ dient een dergelijke eis in
het Wetboek van Koophandel expliciet te worden opgenoment

to~Het zou het oecumenisch denken en leven bevorderen indien regionaal of
plaatselijk verschijnende kerkelijke informatiebladen inlichtingen over en
menin gen van de in de betreffende regio of plaats gevestigde kerken en
kerkgenootschappen zouden bevatten~

ti ~ Bij de publikatie van stellingen in kranten en periodieken wordt veelal
uitdrukkelijk vermeld of de betreffende stelling de laatste stelling ist
Hiermede wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de inhoud van deze
stelling niet serieus dient te worden genomen~




	Inhoudsopgave
	Lijst van afkortingen
	Inleiding
	Hoofdstuk I Rechtsgrond en strekking
	1. Rechtsgrond voor de heffing van vennootschapsbelasting
	2. Rechtsgrond der deelnemingsvrijstelling voor de binnend
landse deelnemingsverhouding
	3. Rechtsgrond der deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse deelnemingsverhouding
	Hoofdstuk II 
De binnenlandse deelnemingsverhouding
	1. Subject van de vrijstelling aan moederzijde
	2. Subject van de vrijstelling aan dochterzijde
	3. Het begrip aandeelhouder in de binnenlandse deelnemingsverhouding
	a. Inleiding
	b. Rechtstreeks of middelijk aandeelhouderschap
	c. Juridische of economische eigendom
	d. Vruchtgebruik en blote eigendom
	e. Certficaathouder
	f. Conclusie
	4. Voorwaarden, waardoor een bezit aan aandelen 
een deelneming wordt
	a. lnleiding
	b. Aandeelhouder sedert het begin van het boekjaar, onafgebroken
	c. Aandeelhouder voor ten minste 5% van het nominaal gestort kapitaal
	Hoofdstuk III
 De buitenlandse deelnemingsverhouding
	1. Inleiding
	2. Het begrip aandeelhouder in de buitenlandse deelnemings
verhouding
	3. Onderscheid deelneming-belegging, 5%-criterium
	4. Onderworpenheid aan een buitenlandse belasting naar de
 winst
	ad a. Vanwege één der andere delen van het koninkrijk of een andere mogendheid
	ad b. Het begrip 'aldaar'
	ad c. ln enige vorm naar de winst geheven
	ad d. Aan een belasting is onderworpen
	5. Conclusie 4. vergelijking met buitenlandse vaste
 inrichting
	a. De eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting
	b. De verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
	Hoofdstuk IV
 De oneigenlijke deelneming
	1. Inleiding
	2. Welke defecten in het deelnemingscriterium worden opgeheven
	3. Aanvullende eisen aan aandelenbezit
	4. Formele gang van zaken
	Hoofdstuk V 
Voordelen uit hoofde van
 de deelneming
	1. Inleiding
	2. Begrip 'voordelen uit hoofde van de deelneming'
	3. Voordelen uit hoofde van de deelneming
	4. Met een deelneming verband houdend bezit aan winstbewijzen
	5. Waardefluctuaties en gerealiseerde koersverschillen
	6. Vorderingen op deelnemingen
	a. Financieringsaspecten
	b. De problematiek van het 'stamkapitaal'
	c. Verliesfinanciering
	d. De kwestie van de omzetting van een onvolwaardige vordering in aandelen-kapitaal
	7. Verlies bij liquidatie van een deelneming
	a. Algemeen
	b. De cornponenten van het liquidatieverlies
	ad 1. Het totaal van de liquidatie-uitkeringen
	ad 2. Het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag
	ad 3. De gevoerde dividendpolitiek
	c. Kapitaalstortingen
	d. Terugbetaling van kapitaal, inkoop van eigen aandelen, afstempeling
	e. Dividend, meegekocht dividend
	f. Winstbonus
	g. Agio-uitkering
	h. Claims
	i. Moment waarop verlies bij liquidatie mag worden genomen
	j. Verschuivingen van deelnemingen binnen concernverband
	k. Overgangsrecht: fictie opgeofferde bedrag
	8. Conclusie liquidatieverlies: alternatieve mogelijkheden
	a. Beoordeling wettelijke regeling
	b. Verliesoverdracht
	c. Maximering verlies uit hoofde van de deelneming tot de nominale waarde
	d. Conclusie; voorstel tot invoering van een voorziening 'reserve deelnemingen'
	Hoofdstuk VI 
Kosten in verband met 
een deelneming
	Hoofdstuk VII
 Deelnemingsvrij stelling en
 beleggingsinstelling
	1. Inleiding
	2. Beleggingsinstelling heeft geen recht op de deelnemingsvrijstelling
	3. Geen deelnemingsvrijstelling voor een deelneming in een   beleggingsinstelling
	4. Diversen
	Hoofdstuk VIII 
Deelnerningsvrijstelling en
 fiscale eenheid
	Hoofdstuk IX 
Belastingheffing van 
beleggingsdividenden en andere
 beleggingsopbrengsten
	Hoofdstuk X 
Dividendbelasting bij 
deelnemingsverhoudingen, nationaal en internationaal
	1. Inleiding
	2. Dividendbelasting in de binnenlandse
 deelnemingsverhouding
	3. Dividendbelasting in de buitenlandse deelnemings
verhouding
	a. Algemeen
	b. Verdrag tussen Nederland en België
	c. Verdrag tussen Nederland en Denemarken
	d. Verdrag tussen Nederland en Duitsland
	e. Verdrag tussen Nederland en Engeland
	f. Verdrag tussen Nederland en Frankrijk
	g. Verdrag tussen Nederland en Ierland
	h. Verdrag tussen Nederland en Italië
	i. Verdrag tussen Nederland en Luxemburg
	j. OECD-modelverdrag
	Hoofdstuk XI
 Duitsland
	1. Binnenlandse deelnemingsverhouding, algemeen
	2. Deelnemingsvoorwaarden
	3. Omvang der vrijstelling
	4. Kosten in verband met een deelneming
	5. Nachsteuer
	6. Buitenlandse deelnemingsverhouding, algemeen
	7. Belastinghervorming, Aussensteuergesetz
	ad 1. Buitenlandse Zwischengesellschalften
	ad 2. Indirecte verrekening van buitenlandse vennootschapsbelasting
	8. Waardering van buitenlandse dochtermaatschappijen
	9. Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
	1. Binnenkomende deelnemingsdividenden
	2. Uitgaande deelnemingsdividenden
	Hoofdstuk XII
 Frankrijk
	1. Binnenlandse deelnemingsverhouding, algemeen
	2. Deelnemingsvoorwaarden
	3. Omvang van de vrijstelling, bijzonder regime capital gains
	4. Kosten in verband met een deelneming
	5. Avoir fiscal-précompte
	6. Buitenlandse deelnemingsverhouding, algemeen
	7. Avoir fiscal en précompte bij door Franse vennootschappen gehouden buitenlandse deelnemingen
	Hoofdstuk XIII
 Engeland
	1. Algemeen
	2. De binnenlandse deelnemingsverhouding
	3. De buitenlandse deelnemingsverhouding, indirect
 tax credit
	4. Samenloop Advance Corporation Tax en
 Tax Credit Relief
	Hoofdstuk XIV
 Overige Lid-Staten van de EEG
	1. België
	2. Denemarken
	3. Ierland
	4. Italië
	5. Luxemburg
	Hoofdstuk XV 
Ontwerp-deelnemingenrichtlijn van
 Europese Commissie
	1. Algemeen
	2. Artikelsgewijs commentaar
	Hoofdstuk XVI 
Vrijstelling versus indirect tax credit
	1. Inleiding
	2. Dubbele heffing van belasting over uitgedeelde vennootschapswinsten
	3. Vrijstelling versus credit, algemeen
	4. Vrijstellingsmethode
	5. Creditmethode
	6. Keuze tussen vrijstellingsmethode en creditmethode
	7. Naar één reginie voor deelnemingsverhoudingen binnen
de EEG
	Bijlage Wetteksten (art. 13 Wet vpb, art. 10 Besluit Vpb, art. 15 Besluit Vpb)
	Personenregister
	Zakenregister
	Jurisprudentieregister

