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STELLiNGEN biJ de dissertatle van J.A.G. van der Geld

1. Chaos kàn he[ begin zUn van creatlvitelt.

2. De overdrach[s- en kapitaalsbelasting hebben dezelfde rechtsgrond-
slag als de middeleeuwse tolheffingen en dienen daarom he[ lot van
deze heffingen te volgen.

3. Het feit dat de kapitaalsbelasting een duldel)jke rechtsgrondslag
moet ontberen werkt belemmerend bIJ de lnterpretatie van haar
bepalingen.

4. De wetswlJzlgingen die naar aanleiding van de aanbevelingen van de
commissie-Oor[ zijn doorgevoerd hebben de noodzaak tot herzíeníng
van de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting nlet doen afnemen.

5. De voorstellen van de commissle-Oort ziJn een ultstekend uitgangs-
punt voor een algehele herzlening van de Nederlandse inkomstenbe-
lasting.

6. Er zit een veel te grote discrepantie tussen de (over)haast(held)
waarmee ftscale wetsvoorstellen normallter parlementaír worden
behandeld en de decennia dte (sommlge onderdelen van) het nleuw
BW er over doen om tot wet te worden verheven.

7. Op een vakgebled dat men niet beheerst zlJn de oplosstngen het
simpelst.

e. De afschaffing van de buitenspelregel !n het voetbal zal de aantrek-
kel(jkheid als klJkspel vergroten en op de wat langere termun een
gunstlge invloed hebben op het aanbod van amateurschetdsrechters.

9. Gelukkiglhelaas' voor vele promovendl ls de kwaliteit van de
stellingen geen graadmeter voor die van de dlssertatie.

10. Twee overheden díe tot de conclusíe komen dat het tussen de landen
gesloten belastingvcrdrag aan de toepassing van fraus legis nietln
de weg staat (zie Vakstudíe Nieuws 1989, blz. 2230), z1Jn als twee
agenten die samen afspreken dat de rechter voortaan harder moet
straffen.

11. Het felt dat b(j de beoordeling van wetenschappellJk produktle het
aantal pagina's van publicaties wordt geteld draagt het gevaar ln
zich dat kwantiteit voorrang kr[jg[ ten opzlchte van kwalitelt.

12. This thesls is not more important than the others Just because !t !s
written 1n English.

' Doorhalen wa[ nie[ van [oepassing ls.
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Hoofdstuk l. Inleiding

1.1. De aanleiding en het motief voor dit onderzoek

Concrete aanleiding tot het uitvoeren van het voor U liggende onderzoek zijn
de ingrijpende reparatiewerkzaamheden die door de wetgever eind 1986~be-
gin 1987 zijn gestart ten aanzien van de deelnemingsvrijstelling. Deze repara-
tievoorstellen zullen in dit onderzoek veel aandacht krijgen. Het accent van de
voorstellen ligt op het terrein van de buitenlandse deelneming. Mede daarom
is tot studie-object in deze dissertatie de deelnemingsvrijstelling in internatio-
nale verhoudingen gekozen. Het is met name niet de bedoeling in dit onder-
zoek alle facetten van de deelnemingsvrijstelling te betrekken. Voor dat deel
van de deelnemingsvrijstelling dat in dit onderzoek niet centraal staat, wordt
verwezen naar de monografie van Christiaanse, getiteld `Deelnemingsvrijstel-
ling' (1962) en de dissertatie van Juch, getiteld ` De deelnemingsvrijstelling in
de vennootschapsbelasting' (1974).

De rechtvaardiging voor de oriëntatie van het onderzoek op de aspecten
van de deelnemingsvrijstelling verbonden aan de eind 1986Ibegin 1987 aan-
hangig gemaakte wetsvoorstellen is de volgende. Na de genoemde onder-
zoeken van Christiaanse en Juch was er naar mijn mening geen noodzaak de
deelnemingsvrijstelling nog eens in volle omvang aan een diepgaande studie
te onderwerpen. Dit ligt duidelijk anders voor dat deel van de deelnemings-
vrijstelling waarop met name de eerdervermelde wetsvoorstellen zich rich-
ten (globaal genomen de deelnemingsvríjstelling voor de buitenlandse doch-
ter).

Gekozen is voor een studie van het internationale deel van de deelnemings-
vrijstelling bezien vanuit de fiscale theorie en de fiscale techniek. Politieke en
(macro-)economische aspecten zijn daarom niet expliciet in de beschouwin-
gen betrokken.

1.2. Het studie-object en de methode van onderzoek

Ook in een studie die beperkt is tot de deelnemingsvrijstelling in internationa-
le verhoudingen mag een bezinning op de grondslagen van de deelnemings-
vrijstelling evenmin ontbreken als een reflectie omtrent de plaats van de deel-
nemingsvrijstelling in onze vennootschapsbelasting. Aan beide genoemde as-

1
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pecten zal dan ook aandacht worden geschonken in hoofdstuk 2. Het derde
hoofdstuk betreft de relatie tussen de deelnemingsvrijstelling en ons interna-
tionaal belastingrecht.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de liquidatieverliesregeling. Met name op
dit terrein zijn de voorgestelde wetswijzigingen ingrijpend, vooral met be-
trekking tot buitenlandse deelnemingen.

In de hoofdstukken 5 tlm 7 komen vervolgens die onderdelen van de deelne-
mingsvrijstelling aan de orde die specifiek gelden in relatie met buitenlandse
dochtersubjecten, te weten de onderworpenheidseis (hoofdstuk 5), de niet-
ter-beleggingseis (hoofdstuk 6) en de financiering van de buitenlandse doch-
termaatschappij (hoofdstuk 7).

Hoewel de wetsvoorstellen van het Tweede Kamerlid Vermeend en Staats-
secretaris Koning de aanleiding vormden voor dit onderzoek, wijkt het onder-
zoeksobject van deze studie af van het terrein waarop de wetsvoorstellen wij-
zigingen willen aanbrengen. Enerzijds is het object van deze studie ruimer,
omdat niet louter vanuit reparatie-optiek maar meer principieel naar de deel-
nemingsvrijstelling voor de buitenlandse deelneming is gekeken. Anderzijds
is het object van deze studie beperkter dan het terrein waarop de wetsvoor-
stellen zich begeven, omdat de wetsvoorstellen ook louter nationale aspecten
van de deelnemingsvrijstelling betreffen. Er is dus niet voor gekozen de beide
wetsvoorstellen als zodanig aan een onderzoek te onderwerpen, doch slechts
voor zover zij betrekking hebben op de internationale aspecten van de deelne-
mingsvrijstelling. Dit betekent dat onderdelen van de wetsvoorstellen die
hierop niet specifiek betrekking hebben niet expliciet in het onderzoek zijn
betrokken.

In deze studie wordt geen afzonderlijke aandacht besteed aan de situatie in
andere EG-landen noch aan het EG-perspectief. Van de EG is op het terrein
van dit onderzoek niets nieuws meer te melden sinds de ontwerp-richtlijn in-
zake een gemeenschappelijk fiscaal regime voor moeder- en dochtervennoot-
schappen uit verschillende lid-staten uit 1969 (! ). Deze ontwerp-richtlijn is o.a.
in de dissertatie van Juch besproken.

Aan de wijze waarop andere EG-landen buitenlandse dochtermaatschap-
pijen en vaste inrichtingen fiscaal behandelen is geen afzonderlijke aandacht
besteed om een aantal redenen. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de
situatie in de drie grootste EG-landen (de Duitse Bondsrepubliek, het Ver-
enigd Koninkrijk en Frankrijk) expliciet te behandelen. Bij nadere studie van
de belastingstelsels van deze landen bleken deze toch zodanig te verschillen
van het Nederlandse systeem dat een zinnige rechtsvergelijking beperkt tot
het onderwerp van deze dissertatie niet goed mogelijk is. Uiteindelijk is er
voor gekozen daar waar dit voor het onderzoek verantwoord leek, concrete
elementen van de regelingen in de genoemde landen in de beschouwing te
betrekken. Omdat het Nederlandse belastingstelsel het meest verwant is met
het Westduitse, zal het daarbij niet verbazen dat het Duitse belastingrecht het

2
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meest geschikt is gebleken om op onderdelen als spíegel voor het Nederlandse
recht te dienen.

Afgesloten wordt uiteraard met conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 2. De plaats van de deelnemings-
vrijstelling in de vennootschapsbelasting

2.1. De grondslagen van de vennootschapsbelasting

Omdat de deelnemingsvrijstelling een regeling binnen de vennootschapsbe-
lasting is, zal allereerst aandacht worden besteed aan de grondslagen van onze
vennootschapsbelasting.'

Zoals VerburgZ terecht opmerkt schuilt de crux van de vennootschapsbelas-
ting niet in haar bestaan als zodanig, maar in haar relatie tot de inkomsten-
belasting.

Nederland kent het zogenaamde klassieke stelsel, d.w.z. dat de Vpb wordt
geheven zonder rekening te houden met de heffing van inkomstenbelasting
(IB) bij de aandeelhouder, en omgekeerd.

In de ecomomisch ontwikkelde wereld komen naast het klassieke stelsel3
ook allerlei varianten voor, waarbij de vennootschapsbelasting op een of an-
dere wijze wordt verbonden met de IB-heffing van de aandeelhouders. Af-
hankelijk van de wijze waarop dit gebeurt kan men onderscheiden:
I. Klassieke stelsel
II. Geïntegreerde stelsels

a. Stelsel van volledige integratie
b. Overige geïntegreerde stelsels

1. Aftrekvarianten (aanpassingen aan Vpb-zijde)
- aftrek primair dividend
- aftrek alle uitbetaalde dividenden
- aftrek primair rendement

2. Toerekeningsvarianten of verrekeningsstelsels (aanpassingen aan
IB-zijde)
- 'Franse' variant (partiële verrekening)
- `Duitse' variant (volledige verrekening).

1. In navolging van Den Boer (Belastingconsulentendag 1975) zal in deze studie gerept worden
van grondslagen en niet van rechtsgronden. Rechtsgrond voor onze vennootschapsbelasting
vormt immers de Wet opde vennootschapsbelasting 1969, terwijl bij de vraag naar de grondslagen
gedoeld wordt op de rechtvaardiging om een vennootschapsbelasting te heffen zoals feitelijk ge-
beurt.
2. J. Verburg,'Vennootschapsbelasting', nr. 4 uit de serie Fiscale hand- en studieboeken, Deven-
ter, 1984, blz. 2.
3. Dat behalve in Nederland o.a. ook in de USA en Luxemburg voorkomt.
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GRONDSL.AGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

In het klassieke stelsel, zoals het ook door Nederland wordt gehanteerd, wordt
Vpb geheven over de winst van het lichaam en wordt los daarvan IB geheven
over de daarna door het lichaam aan de participanten (aandeelhouders) uit-
gekeerde winst (na Vpb).

Voorbeeld:
Winst van de vennootschap
Vpb (40010)

Winst na Vpb
Stel dat deze winst volledig wordt uitgekeerd.
Aan de aandeelhouder uitgekeerde winst
IB-heffing van de aandeelhouder (stel 60070)

Netto beschikbaar voor de aandeelhouder4

100
40 -l

60

60
36 -~
24

De totale belastingdruk bedraagt in het voorbeeld 76qo van de oorspronkelij-
ke winst van de vennootschap.

In het stelsel van volledige integratie wordt de Vpb volledig geïntegreerd in de
IB. Anders gezegd: de Vpb wordt gezien als een voorheffing van de lB. Ach-
terliggende gedachte is dat een lichaam als zodanig geen draagkracht heeft,
doch slechts de achterliggende natuurlijke personen.

De opbrengst van alle produktiefactoren wordt in dit stelsel slechts met IB
belast. Het stelsel van volledige integratie wordt in de praktijk nergens toege-
past en heeft dan ook meer de functie van een soort denkmodel.

Voorbeeld:
Winst van de vennootschap 100
Vpb (40~0) 40 y

Winst na Vpb 60
Hoeveel er van de nettowinst wordt uitgekeerd (en dus ook hoeveel
er wordt ingehouden) is voor de rest van de berekening irrelevant.
De aandeelhouder krijgt in de IB de gehele winst (vóór Vpb) toege-
rekend 100
IB hierover (stel 60010) 60
Verrekenbare Vpb 40 .~

Nog te betalen IB 20
Netto beschikbaar voor de aandeelhouder 40

4. In dit gesimplificeerde voorbee(d is geen rekening gehouden met de dividendvrijstelling. Dit
om de werking van het systeem te verduidelijken en omdat de dividendvrijstelling door het vrij
lage maximum (f 4000 per echtpaar) slechts in zeer beperkte mate de scherpe kanten van het
klassieke stelsel (economische dubbele belasting) afhaalt.
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De totale belastingdruk is hier jaarlijks gelijk aan het marginale IB-tarief van
de aandeelhouder ( in dit geval 60010).

Indien in het gegeven voorbeeld het marginale IB-tarief van de aandeel-
houder lager is dan het Vpb-tarief (in casu 40010), dan krijgt hij zelfs belasting
terug.

De overige geïntegreerde stelsels. De voorstanders van de overige stelsels waar-
in op geïntegreerde wijze IB en Vpb worden geheven, willen in meer of minde-
re mate voor de ingehouden winst een `echte' Vpb handhaven, maar geen Vpb
heffen over de uitgedeelde winst dan wel de (schijnbare) Vpb verrekenen met
de IB van de aandeelhouder over die uitgedeelde winst.

Zoals uit het gegeven schema blijkt kunnen in de overige geïntegreerde
stelsels twee basisvarianten worden onderkend, de aftrek- en de toerekenings-
variant.

De aftrekvariant, die de integratie aan de zijde van de Vpb aanbrengt, kent
weer drie subvarianten.

In het stelsel van een aftrek van een primairdividend is de normaal te achten
vergoeding over het in de onderneming werkzame eigen vermogen een fiscaal
aftrekbare kostenpost bij de Vpb-heffing, indien en voor zover deze normale
vergoeding ter beschikking wordt gesteld als dividend.

In het stelsel waarin alle dividenden als fiscale kostenpost voor de Vpb gel-
den resulteert per saldo slechts een Vpb voor ingehouden winsten.

In een stelsel van aftrek van primairrendement stelt men aftrekbaar de `nor-
male' beloning voor het eigen vermogen, dus onafhankelijk van de vraag of die
beloning ookaan de aandeelhouders ter beschikking wordtgesteld als dividend.

De normale (- primaire) beloning van het eigen vermogen wordt veelal
gesteld op de marktrente voor staatsleningen plus enkele procentpunten als
risicopremie.

De aanhangers van de stelsels van aftrek van dividend hechten - vanuit een
fiscaal-juridische benadering-doorslaggevend belang aan het betaalcriterium
en wensen daarenboven de zekerheid dat, wat bi j de vennootschap niet met Vpb
wordt belast, bij de aandeelhouder wel direct in de IB-heffing wordt betrokken.
De pleiters voor een stelsel van aftrek van primair rendement volgen een meer
economische benadering. In economische zin zijn aan het eigen vermogen im-
mers ook kosten verbonden als er geen dividend wordt uitbetaald.

In deze aftrekvarianten van de overige geïntegreerde stelsels wordt de ver-
goeding voor eigen vermogen (dividend c.q. rendement) niet (of in elk geval
veel minder dan in het klassieke stelsel gebeurt) gediscrimineerd ten opzichte
van de vergoeding voor vreemd vermogen (rente). Een belangrijk nadeel van
het klassieke stelsel is in de aftrekvarianten van de overige geïntegreerde stel-
sels zodoende (goeddeels) verdwenen. Het klassieke stelsel bevat namelijk,
vanwege de verschillende behandeling van betaalde rente (aftrekbaar) en divi-
dend (niet aftrekbaar), een prikkel tot een ongezonde financieringsstructuur
van de onderneming.
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Voorbeeld aftrek primair dividend
Voor de vennootschap is een dividenduitkering van 70 maximaal als primair
dividcnd aftrekbaar.

A B C
Winst vennootschap vóór dividenduitkering 100 100 100
Dividenduitkering 88 50 nihil

Fiscale winst van de vennootschap 30 50 100
Vpb (40010) 12 20 40

Nettowinst na dividenduitkering nihil 30 60

Bij de aandeelhouder is met IB belast 88 50 nihil
IB (stel 60~10) 52,8 30 nihil

Nettodividend 35,2 20 nihil
Totale belastingdruk (Vpb f IB)~ 64,8 50 40

Zou men een stelsel hebben waarin alle dividenden aftrekbaar zijn voor de
Vpb dan wordt het voorbeeld als volgt:

Voorbeeld aftrek van alle dividenden
A B C

Winst vennootschap vóór dividenduitkering 100 100 100
Dividenduitkering 100 50 nihil

Fiscale winst van de vennootschap nihil 50 100
Vpb (40oïo) nihil 20 40

Nettowinst na dividenduitkering nihil 30 60

Bij de aandeelhouder is met IB belast 100 50 nihil
IB (stel 60010) 60 30 nihil

Nettodividend 40 20 nihil
Totale belastingdruk (Vpb f IB)h 60 50 40

5. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in de gevallen B en C nog een latente IB-claim resteert

en bij eventuele latere uitkering van de door de vennootschap ingehouden winst de Vpb-heffing op

die ingehouden winst deels ongedaan gemaakt moet worden (nl. voor zover het totale over dat

jaar uitgekeerde dividend niet meer dan 70 bedraagt). Op de ingehouden winst zit dus nog een

latente fiscale claim deels ter grootte van het verschil tussen het marginale IB-tarief van de aan-

deelhouder en het Vpb-taríef (in het voorbeeld 60~. 7. 40c7o - 20010) en deels ter grootte van het

marginale IB-tarief.
6. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in de gevallen B en C nog een latente IB-claim resteert
en bij eventuele latere uitkering van de door de vennootschap ingehouden winst de Vpb-heffingop
díe ingehouden winst ongedaan gemaakt moet worden. Op de ingehouden winst zit dus nog een
latente fiscale claim voor het verschil tussen het marginale IB-tarief van de aandeelhouder en het
Vpb-tarief (in het voorbeeld 600~0 l. 40qo - 20010).
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De werking van het stelsel van aftrek van primairrendement is met aanpassing
van het gegeven voorbeeld als volgt te verduidelijken:

Voorbeeld aftrek primair rendement
Voor de vennootschap is een dividenduitkering van 70 te beschouwen als een
normale vergoeding voor het eigen vermogen.

A B C
Winst vennootschap vóór dividenduitkering 100 100 100
Dividenduitkering 88 50 nihil

Fiscale winst van de vennootschap 30 30 30
Vpb (40010) 12 12 12
Nettowinst na dividenduitkering nihil 38 88

Bij de aandeelhouder is met IB belast 88 50 nihil
IB (stel 60010) 52,8 30 nihil

Nettodividend 35,2 20 nihil
Totale belastingdruk (Vpb f IB)' 64,8 42 12

Bij de verrekeningsstelsels wordt de Vpb verrekend met de door de aandeel-
houder verschuldigde IB over de uitgekeerde winst. Als voorbeelden van deze
toerekeningsvarianten zijn de Franse en de Duitse variant genomen.

Bij de Franse variant bestaat er één uniform Vpb-tarief, terwijl bij de aan-
deelhouder het ontvangen dividend met de helfts van de geheven Vpb wordt
opgehoogd (gebruteerd) en in de IB een belastingkrediet (avoir fiscale) voor
hetzelfde bedrag wordt gegeven.

Voorbeeld Franse verrekeningsstelsel
A B C

Winst vennootschap vóór dividenduitkering 100 100 100
Vpb (40010) 40 40 40

Nettowinst na Vpb 60 60 60
Dividenduitkering (resp. 100, 50 en Oolo) 60 30 nihil

Nettowinst na dividenduitkering nihil 30 60

7. [n dit geval rust in de gevallen B en C op de ingehouden winst nog een latente fiscale claim ter
grootte van het marginale IB-tarief van de aandeelhouder ( in het voorbeeld fi0o~o).
8. Op de vraag waarom maar de helft van de geheven Vpb in de brutering wordt betrokken is geen
principieel antwoord mogelijk. De Franse overheid is op dit punt waarschijnlijk gewoon zuinig
geweest omdat de schatkist het geld nodig had (en heeft).
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Dividendontvangst aandeelhouder 60 30 nihil
Gebruteerde Vpbv 20 10 nihil

Gebruteerd dividend voor IB 80 40 nihil

IB over gebruteerd dividend (stel 60010) 48 24 nihil
Belastingkrediet ( avoir fiscale) 20 10 nihíl

Per saldo verschuldigde IB 28 14 nihil
Nettodividend 32 16 nihil
Totale belastingdruk 68 54 40

De fiscus heeft in de gevallen B en C nog wel een latente IB-claim op de inge-
houden winst, waartegenover de brutering en het avoir fiscale staat.

De Franse fiscus verrekent in principe slechts Franse Vpb. Indien een Fran-
se vennootschap winst geniet die niet belast is met Franse Vpb"', wordt aan de
aandeelhouderlparticulier toch het avoir fiscale gegeven, doch wordt wel bij
de vennootschap eerst Franse Vpb geheven (de précompte) om dit te kunnen
financieren.

Bij de Duitse variantwordt over de uitgedeelde en de ingehouden winst een
verschillend percentage Vpb berekend." De Vpb op de uitgedeelde winst
(36~0) kan volledig verrekend worden met de IB die bij de aandeelhouder over
het dividend wordt geheven. Indien de vennootschap winst die in enig jaar is

ingehouden in een later jaar uitkeert, krijgt zij het verschil tussen 56~o en 36qo
Vpb terug.

9. Zijnde de helft van de aan de uitgekeerde wins[ toe te rekenen Vpb.
10, Bijvoorbeeld vanwege de werking van de deelnemingsvrijstelling voor een buitenlandse doch-
tervennootschap.
11. In West-Duitsland respectievelijk 360~o en 56aIo. Het percentage voor ingehouden winst zal per
1 januari 1990 dalen van 5ó01o naar SOoIo. Ook het aparte tarief voor vaste inrichtingen in Duitsland
daalt dan van SOolo naar 46010.
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Voorbeeld Duitse variant:1z
A B C

Winst vennootschap 100 100 100
Dividenduitkering als percentage van de nettowinst 10001o SOo1o Oo1o
Dividenduitkering absoluut 64 32 0
Te betalen Vpb 36t' 46" 56j5
Winst na Vpb 64 54 44
Gebruteerd dividend 10016 50" 0
IB over het gebruteerde dividend (stel 60~0) 60 30 0
Belastingkrediet (Anrechnung) 36 18 0

Per saldo te betalen IB 24 12 0
Totale belastingdruk 60'~ 58'~ 56~"

Indien niet alle winst wordt uitgekeerd heeft normaliter ook hier de fiscus een
latente claim op de ingehouden winst voor het verschil tussen het marginale
IB-tarief van de aandeelhouder en het Vpb-tarief voor ingehouden winst (in
het voorbeeld: 60a1o -~- 56qo - 4qo). Deze 4~1o-latentie is te ontleden in een
latent tegoed op de fiscus van de vennootschap ter grootte van het verschil
tussen de Vpb voor ingehouden en die voor uitgedeelde winst (in casu 56Q1o I-
36070 - 20~0) en een latent tegoed van de fiscus op de aandeelhouder ter groot-
te van het verschil tussen het marginale IB-tarief van de aandeelhouder en het
Vpb-tarief voor uitgedeelde winst (in casu 60oio -I-36a1o - 24010). Indien het
marginale IB-tarief van de aandeelhouder lager ligt dan het 36o1o-Vpb-taríef
dat voor uitgekeerde winst geldt, dan krijgt de aandeelhouder het verschil van
de fiscus terug!Z'

Voor dit onderzoek is ook van belang te constateren dat in het Duitse sys-
teem in binnenlandse verhoudingen geen behoefte meer is aan een deelne-

12. In het voorbeeld is afgezien van de invloed van de Gewerbesteuer en de Vermógenssteuer.
13. De gehele winst wordt uitgekeerd, dus is op de gehele winst van 100 het 3óolo-tarief van toepas-
sing.
14. Aangezien de halve nettowinst wordt uitgekeerd bedraagt het Vpb-tarief 360~0 over de uit-
gekeerde helft van de winst en 5ó010 over de ingehouden helft (18 t 28 - 46).
15. De gehele winst wordt ingehouden zodat over de gehele winst ook 5601o Vpb verschuldigd is.
16. 64 (uitgekeerd dividend) t 36 (daarop betrekking hebbende Vpb) - 100.
17. 32 (uitgekeerd dividend) t 18 (daarop betrekking hebbende Vpb) - 50.
18. 36 (Vpb) t 24 (IB) - 60.
19. a6 (vpb) t 12 (rs) - s8.
20. Er is alleen Vpb (56) verschuldigd.
21. Dit systeem is in West-Duitsland dan ook o.a. ingevoerd om het aandelenbezit onder werk-
nemers te stimuleren. Dezc zullen nl. vaak niet al te hoge inkomens hebben en zodoende over het
genoten dividend weinig IB behoeven te betalen of zelfs belasting terugkrijgen.

Het lijkt erop dat in West-Duitsland de stimulering van aandelenbezit onder werknemers wel is
geslaagd en de mogelijkheden voor bedríjven om op een gezonde wijze aan risicodragend ver-
mogen te komen zijn vergroot, al is zoiets natuurlijk uiterst moeitijk vast te stellen onder voort-
durend veranderende economische omstandigheden (`Ceteris paribus' is theoretisch noodzakelijk
en begrijpelijk, doch komt in de praktijk nooit voor).
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mingsvrijstelling, omdat de verrekening van de geheven Vpb ook kan plaats-

vinden door in West-Duitsland gevestigde `K6rperschaftsteuerpflichtige' li-

chamen. Voor de buitenlandse dochtermaatschappij heeft men er in West-
Duitsland al lang geleden'-' de voorkeur aan gegeven niet in de nationale wet
autonoom een deelnemingsvrijstelling op te nemen doch deze zaak in belas-

tingverdragen telkens bilateraal te regelen.

De hiervoor genoemde stelsels roepen dwingend de vraag op naar de grond-
slagen van de door Nederland gehanteerde vennootschapsbelasting. Onder

grondslagen zijn in dit verband te verstaan de redenen die de huidige Vpb

zouden rechtvaardigen. Gezocht wordt dan naar een juridisch-normatieve
rechtvaardiging om Vpb te mogen heffen zoals de overheid nu in Nederland
doet. Dat het om een juridisch-normatieve rechtvaardiging gaat wil overigens
niet zeggen dat economische aspecten niet een belangrijke rol kunnen en moe-

ten spelen. Er wil slechts mee gezegd zijn dat ons belastingrecht (en dus ook de

Vpb) een onderdeel van het recht uitmaakt en ook in die context moet worden
beschouwd.
Als grondslagen voor onze Vpb zijn wel aangevoerd:

1. De antropomorfe visie. Een lichaam is een zelfstandige entiteit waaraan

belastingheffing kan worden gekoppeld. De rechtspersoon geldt in deze visie

als een zelfstandig subject dat los moet worden beschouwd van de persoon van

de individuele kapitaalverschaffer. Wat de IB is voor natuurlijke personen, is

de Vpb voor lichamen.'-'Deze visie komt het meest pregnant van de Duitsers

en heeft ten grondslag gelegen aan het Besluit Vpb'42.'-~Ironisch genoeg heb-

ben de Duitsers zelf inmiddels de antropomorfe visie al weer enige tijd ver-

laten, getuige het hiervoor gereleveerde Duitse verrekeningsstelsel.

22. Zie hieromtrent ook Christiaanse's monografie, hoofdstuk 10.
23. Aldus de Leidraad bij het Besluit Vpb'42, paragraaf 1, onder (3).
24. Een belangrijk oogmerk dat de Duitsers bij de harde aanpak van NV's voor ogen stond, wordt
vermeld door E.E. Harmsen in 'Belastingheffing van de N.V.' in de bundel 'Fiscale ervaringen
1940-1945', onder redactie van P.J.A. Adriani, Amsterdam, 1946. De schrijver merkt op blz. 16
op: 'De Duitschers gingen uit van het principe, dat een koopman slechts varen mocht onder eigen
vlag, dus zaken doen onder eigen naam, en daarom wilde men niets weten van de kleine besloten
naamlooze vennootschap. Deze moest volledig wég-belast worden'. In dezelfde bundel merkt
R.A. Dijker in zijn artikel ` De strijd tegen het voortbestaan van de N.V.' op (blz. 33 en 34): 'Het
eigenlijke strijdmiddel was het heffingspercentage. Dit percentage moest, in aanmerking nemen-
de, dat de winsten, voor zoover uitgedeeld, bovendien onder de heffing van de Inkomstenbelas-
ting vielen, het leven van de naamlooze vennootschap onmogelijk maken, vooral bij die vennoot-
schappen, waarbij de beheerders tevens de aandeelhouders waren. En met deze invoering ging
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Hoewel hij het niet eens was met de antropomorfe visie2i is het klassieke
stelsel wel verdedigd door Hofstra, die als zijn mening gaf-ó dat dividend uit-
keren door een vennootschap een inkomensbesteding is, die daarom niet tot
een aftrekpost bij het lichaam of verrekening bij de aandeelhouder behoeft te
leiden.

Kritiek op de antropomorfe visie is o.a. geuit door Meeles.''Hij wijst erop
dat, indien de NV dan tegenwoordig zo ver afstaat van de aandeelhouders, dat
het lichaam zelfstandig in een Vpb mag worden betrokken, dan ook de belo-
ning van alle produktiefactoren gelijk behandeld moet worden. Dit impliceert
dat althans het primaire deel van dividend bij de fiscale winstberekening van
het lichaam aftrekbaar behoort te zijn.'-R

Een ander punt van kritiek op de antropomorfe zienswijze is dat met name
de BV in zeer vele gevallen niet ver afstaat van de aandeelhouders. Dit bij-
voorbeeld in tegenstelling tot de situatie bij grote beursvennootschappen.
Sommige critici vinden dan ook dat onderscheiden zou moeten worden tussen
grote NV's, voor wie een Vpb zou kunnen gelden, en BV's, die in wezen ver-
lengstuk zijn van ondernemende natuurlijke personen. Voor deze laatste cate-
gorie zou geen aparte Vpb behoren te gelden. Zwemmer'-9 heeft in dit verband

gepaard een uitnoodiging in den vorm van belastingfacíliteiten tot liquidatie van de naamlooze
vennootschappen door het bekende Liquidatiebesluít'.

P.J.A. Adriani merkt in de genoemde bundel op blz. 390 en 39l omtrent het ook in dit verband
relevante Liyuidatiebesluit (van 30 augustus 1941) op: 'Dit laatste besluit raakt een derde doelstel-
ling: de aanval op de kleine N. V.'s. De Duitsche wetgeving bevat deze bepaling: 'Die Steuergeset-
ze sind nach National socialistischer Weltanschauung auszulegen'. In de Duitsche rechtspraak is
naar voren gekomen, dat deze ' Weltanschauung' gekant is tegen den anonymen rechtsvorm, om-
dat zij de eigen verantwoordelijkheid en de persoonlijke aansprakelijkheid voor eigen daden wil
hooghouden. Daarom werd de anonyme rechtsvorm alleen erkend voor groote ondernemingen
waarvoor deze nuttig en onmisbaar moet worden geacht, zie Harmsen (bl. 16). Deze gedachte
werd in ons land geïntroduceerd en, zooals Harmsen (bl. 12) het uitdrukt, aan de kleine, besloten
N.V.'s werd een waarschuwing gegeven: ge kunt nu op voordeelige wijze liquideeren, doet ge dat
niet, dan zullen we U weten te vinden!'.
25. Zie H.J. Hofstra, 'Progressíeve vennootschapsbelasting' in De Naamlooze Vennootschap
195 U52, nr.3.
26. H.J. Hofstra in 'Algemene belastingherziening', WFR 3 maart 1962.
27. Zie zijn intree- en afscheidsrede als hoogleraar belastingrecht aan de KUB, 'Inflatoire belas-
tingheffing', FED, Deventer, 1976 en `Welvaartsverstorende belastingheffing', FED, Deventer,
1985.
28. Gelijksoortige kritiek is geleverd door B. Schendstok in 'Aspects financiers et fiscaux de I'inte-
gration économique internationale', blz. 234, geciteerd door Verburg in zijn 'Vennootschaps-
belasting'.
29. In zijn voordracht voor de belastingconsulentendag 1983, getiteld'Verrekenen van verliezen',
Fed, 1983.
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o.a. voorgesteld om in geval van beleggende aandeelhouders wel (van de ven-
nootschap) Vpb te heffen, doch voor ondernemende aandeelhouders trans-
parance te introduceren"' en dus te volstaan met IB-heffing bij de aandeel-
houders.

Met de vraag of een lichaam zodanig verzelfstandigd is dat er een aparte,
zelfstandige inkomensheffing aan kan worden opgehangen, hangt samen de
vraag of een lichaam wellicht draagkracht heeft. Brull" en Treub'Z beant-
woordden deze vraag met een resoluut nee.33 Achter elk lichaam zitten natuur-
lijke personert~uiteindelijk gerechtigden. Als van een lichaam belasting wordt
geheven, worden dus altijd uiteindelijk natuurlijke personen belast. Alleen is
dan wel de brandende vraag: welke natuurlijke personen dan? Voor het ant-
woord op deze vraag is het afwentelingsvraagstuk van wezenlijk belang. Er is
een groot verschil tussen de juridische en de economische duiding van een
belasting als directe of als indirecte belasting. In juridische zin is sprake van
een directe belasting (IB, Vpb, loonbelasting) indien de desbetreffende wet
dit zelf stelt (meestal meteen in het eerste artikel). Zo'n `direct-verklaring'
heeft tot doel rechtsgevolgen op te roepen die bedoeld zijn voor de als direct
omschreven belastingen. Zo gelden bijvoorbeeld de bepalingen inzake richti-
ge heffing (de artikelen 31 e.v. AWR) slechts voor directe belastingen. Ook de
Invorderingswet bevat specifieke bepalingen voor de directe belastingen.

Wanneer economen het over direct versus indirect van een belasting hebben
dan doelen zij normaliter op de vraag wie uiteindelijk de last van de heffing
draagt. Is dat ook degene die men bedoelt te belasten of kan hij de belasting op
anderen afwentelen? Een belasting kan dus heel wel in juridische zin direct
zijn en in economische zin niet of slechts ten dele.

Als de Vpb niet zou worden afgewenteld is het een indirecte heffing van de
aandeelhouders. Indien de Vpb wel wordt afgewenteld dan draagt voor dat
deel niet de aandeelhouder, maar degene op wie wordt afgewenteld'~ de last.
In zoverre sprake is van afwenteling, is ook geen sprake van economische

30. Dit komt neer op een pleidooi om gedeeltelijk het sielsel van volledige integratie in te voeren.
31. D. Brull op blz. 273 van zijn dissertatie.
32. M. W. F. Treub, `Belastingnota', 1922, blz 18, par. 12, geciteerd doorDeVries en Sillevis in het
onderdeel Vennootschapsbelasting (onderdeel 0.0.1)van de Cursus Belastingrecht.
33. Dat de wetgever een lichaam evenmin zelfstandig draagkracht toedicht valt ook af te leiden uit
de recente tariefsverlaging Vpb naar 35qo voor winsten boven de f 250 000 per jaar en 4001o voor
winsten van f 250 000 per jaar of lager. Niet aannemelijk is immers dat zich met een draagkracht-
heffing laat verenigen dat met het sti jgen van de winst (en los van het bedrag van het geïnvesteerde
vermogen) de draagkracht van een lichaam zakt. De tariefsdifferentiatie is met louter pragmati-
sche argumen[en verdedigd door de bewindslieden ( anders zou de BV-vorm nog aantrekkelijker
worden voor de `kleine' ondernemer, voor wie de keuze tussen IB-ondernemerschap en `BV-
ondernemerschap' een reële keuze is).
34. De afnemers, de werknemers enlof de leveranciers.
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dubbele belastingheffing van de aandeelhouder. De vraag naar de mate van
afwenteling van onze Vpb is dus erg belangrijk omdat, naarmate de Vpb meer
afgewenteld wordt, het argument dat in ons klassieke stelsel sprake is van
(economische) dubbele belasting zijn overtuigingskracht verliest.35

Helaas is er geen duidelijk empirisch materiaal omtrent de mate van af-
wenteling van onze Vpb.~

2. De leer van hetglobale evenwicht. Deze leer is verdedigd door Grapperhaus
in zijn dissertatie.37

Deze theorie rechtvaardigt onze Vpb vanuit de gedachte dat zij nodig is om
een globaal evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds de ondernemer in
de IB en anderzijds de ondernemer die zijn ondernemíng in de NV- of BV-
vorm heeft omgezet.

De verschillende fiscale behandeling voor de inkomsten-, vermogens- en
vennootschapsbelasting is, naar de huidige toestand, als volgt schematisch
weer te geven:

Fiscale behandeling ondernemerlna- Fiscale behandeling onderneming in
tuurlijk persoon BV-vorm

IB 0-72qo IB over de fiscale
winst. Faciliteiten:
a. fiscale oudedagsreserve
b. zelfstandigenaftrek

0-72~10 over de arbeidsbeloning van
de directeur ( en veelal grootaan-
deelhouder).

(Latente) IB-claim op de winstre-
serves in de BV. Deze latente claim
wordt actueel als winstreserves aan
de aandeelhouder(s) worden uitge-
keerd of geacht worden aan hen te
worden uitgekeerd (vergelijk de ar-
tikelen 24, 25, lid 1, letter e, en 31,
leden 3 en 4, Wet IB'64).

Naast vorenvermelde IB-claim
kan er een latente aanmerkelijk-be-
langclaim ex artikel 39 Wet IB'64
ontstaan.

35. Afwenteling van de Vpb op anderen dan de aandeelhouders vraagt m.i. ook wel een recht-
vaardiging, maar hier wordt volstaan met de constatering dat, indien niet op de aandeelhouder
wordt afgewenteld, deze in elk geval niet behoeft te klagen.
36. Uiteraard is- uitgaande van de homo ecomomicus-in theoretische zin wel het een en ander
op te merken over het afwentelingsprobleem. Zo zal de Vpb voor de ondernemer'gewoon' als een
kostenpost worden gezien, die -indien mogelijk-wordt afgewenteld op anderen. Met name de
marktomstandigheden spelen dan op de wat langere termijn een belangrijke rol, omdat die im-
mers voornamelijk bepalen of een ondernemer in de positie is de Vpb-last af te wentelen zonder
zich bijvoorbeeld arbeidsonrust op de hals te halen ( bij afwenteling op werknemers) of zich uit de
markt te prijzen ( bij afwenteling op de afnemers).
37. F.H.M. Grapperhaus, 'De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer
en met de open NV', FED, Amsterdam 19fi6.
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Fiscale behandeling ondernemerlna- Fiscale behandeling onderneming in
tuurlijk persoon BV-vorm

Vpb Geen Vpb verschuldigd.
(Er is (nog) geen Vpb-plichtig
lichaam)

40 of 35~10 over de fiscale winst van
de BV.3x De arbeidsbeloning van de
directeur (en veelal groot-aandeel-
houder) behoort niet tot de fiscale
winst van de BV.

VB 8 promille over het vermogen
inclusief het ondernemingsver-
mogen.

Faciliteiten voor onderne-
mersbatuurlijke personen:
a. ondernemíngsvrijstelling
b. eigen gekweekte (d.w.z.

niet-geactiveerde) goodwill
behoort niet tot het vermo-
gen.

8 promille over het vermogen, inclu-
sief de waarde van de aandelen in
de BV.

Bij de waardebepaling van deze
aandelen komt ook eigen gekweekte
goodwill tot uitdrukking.

Indien een aandeelhouderlnatuur-
lijk persoon een aanmerkelijk be-
lang heeft wordt met ingang van
1985 ook op de waarde van dit aan-
delenpakket de ondernemingsvrij-
stelling toegepast.

Probleem met de leer van het globaal evenwicht is dat zelfs geen globaal even-

wicht bestaat tussen de fiscale lasten die op een ondernemerlnatuurlijk per-

soon worden gelegd en de lasten die de ondernemer in de BV-vorm krijgt

opgelegd39, laat staan dat dit evenwicht er op microniveau is.~De belangrijkste

reden voor dit gebrek aan evenwicht is de grote discrepantie tussen het Vpb-

tarief (nu 40~10) en het toptarief IB (nu 720~0).

3. De compensatie-theorie van Zeven41 en Kaldor.a'- Zij zien de Vpb als een

heffing over de capital-gains van de aandeelhouder. Niet verklaarbaar is dan

evenwel waarom ook uitgedeelde winst met Vpb moet worden belast. De aan-

merkelijk-belangregeling zou men gebaseerd kunnen achten op de compensa-

tietheorie, maar de Vpb m.i. niet.

38. Vanaf 15 november 1988 is het Vpb-tarief verlaagd van 4201o naar 3501o voor lichamen met een
(fiscale) jaarwinst hoger dan f 250 000 en 40oIo voor de overige lichamen.
39. Er zijn de laatste 15 jaar niet voor niets tienduizenden ondernemers de B. V.-vorm in gevlucht,
voornamelijk om fiscale redenen. Behalve de lagere totale belastingdruk kan ook genoemd wor-
den de betere mogelijkheden om als werknemer van de B.V. voor een pensioenregeling zorg te
dragen.
40. In gelijke zin J.E.A.M. van Dijck in `Deregulering in het belastingrecht', WFR 1983, blz. 854.
41. H.A. Zeven in zijn dissertatie getiteld 'Belastingheffing van naamloze vennootschappen',
Tjeenk Willink, Haarlem, 1941, blz. 33 Um 37.
42. N. Kaldor, 'An expenditure tax', London 1958, blz. 146.
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4. Het profijtbeginsel." Dit beginsel houdt in dat een belasting op zijn plaats is
naar rato van het profijt dat een persoon van de overheid geniet. De gedachte
is dan dat de aandeelhouders profiteren van het door de overheid gecreëerde
en in stand gehouden rechtsstelsel dat het hen mogelijk maakt de aansprake-
lijkheid te beperken tot de storting op hun aandelen. Behalve dat de mate van
profijt niet goed te meten is, zou consequente toepassing van dit beginsel m.i.
dienen te leiden tot een verliesbelasting in plaats van een winstbelasting. Het
profijt van de beperkte aansprakelijkheid doet zich voor de aandeelhouder
immers pas voor in een situatie van structurele verliesgevendheid. Uiteraard is
deze conclusie voor de overheid weinig aanlokkelijk omdat ook zij van een
(bijna) kale kikker weinig veren kan plukken.

Een ander principieel argument tegen een Vpb als profijtbelasting wordt
aangevoerd door Kay en King.~ Zij stellen dat de beperkte aansprakelijkheid
in wezen een soort overeenkomst is tussen aandeelhouders en crediteuren,
waar beide partijen vrijwillig in treden. Op het moment dat de crediteur geld
leent aan een NV of BV weet hij zeer wel dat de aansprakelijkheid van de
aandeelhouders beperkt is en hij kan de leningsvoorwaarden aan deze con-
statering aanpassen of zelfs van de geldlening afzien. Zij zien geen enkele
reden waarom de overheid hier de ene partij (de debiteur) zwaarder zou belas-
ten dan de andere (de crediteur).

5. Het buitenkansbeginsel (ook wel genoemd het beginsel van de bevoorrech-
te verkrijging). Dit beginsel staat toe een belasting te heffen naar gelang een
persoon met de verkrijging van een bate in een bevoorrechte positie verkeert
in vergelijking met een ander. Op zoek naar de grondslagen voor een Vpb kan
geconstateerd worden dat een aandeelhouder die zijn geld in een goedlopend
bedrijf heeft gestoken zich in een bevoorrechte positie bevindt ten opzichte
van bijvoorbeeld de belegger die in staatsobligaties belegde.45 Voor zover deze
aandeelhouder zich in een bevoorrechte positie bevindt staat het buitenkans-
beginsel belastingheffing toe. Van een buitenkans is evenwel pas sprake nadat
de aandeelhouder meer geniet dan een normale vergoeding voor het door hem
ter beschikking gestelde vermogen. Dit beginsel voert dus logisch naar een
overwinstbelasting, inhoudende dat de normale vergoeding voor de produk-
tiefactor kapitaal niet in de belastbare grondslag begrepen mag zijn. Men
komt dan op het al eerder genoemde stelsel van aftrek van primair rendement.

43. Zie o.a. Seegers, 'Opmerkingen omtreni de verhooging van de belasting der naamlooze ven-
nootschappen' in Economist, 1914, blz. 139 e.v., W.1. de Langen, 'De grondbeginselen van het
Nederlandse belastingrecht', Alphen aan den Rijn, 1954, deel I, hoofdstuk 4; D. Brull,'Objectie-
ve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', Amsterdam, geen jaarta(, hoofdstuk 5,
paragraaf 1; en J.A. Kay en M.A. King in 'The British Tax System', vierde druk, hoofdstuk 10,
1986, Oxford University Press.
44. J.A. Kay en M.A. King in 'The British Taz System', vierde druk, btz. 153, Oxford University
Press, 1986.
45. Vergelijk De Langen, 'De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht', deel I, par.
3.31.
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Het buitenkansbeginsel op zich staat in principe ook een volledig wegbelasten

van de overwinst toe. Toch is direct duidelijk dat dit economisch en psycholo-
gisch onverstandig zou zijn (in ons economisch systeem althans) omdat dan
elke financiële prikkel voor mensen om nog ondernemersrisico te lopen ver-

dwijnt. Van de overwinst zal dus een substantieel deel na Vpb-heffing over

moeten blijven als `worst voor de ondernemer'. Brull komt tot de conclusie dat

het leidende beginsel voor onze Vpb gevonden wordt in het buitenkansbegin-

sel, enigszins ondersteund door het profijtbeginsel doch krachtig tegenge-
werkt door het welvaartsbeginsel.~

6. Het budgettaire argument. Dit argument - o. a. gehanteerd door de Rege-
ring bij de invoering van de Wet Vpb'69"- komt erop neer dat de budgettaire
opbrengst van de Vpb niet gemist kan worden en deze belasting dus niet we-

zenlijk ter discussie kan staan. Behalve dat het budgettaire argument geen
grondslag doch slechts een verklaring voor onze huidige Vpb is, behoeft bud-
gettaire neutraliteit ook geenszins te betekenen dat aan de Vpb niets veran-
derd zou kunnen worden. Zo zou een aftrek primair rendement of (primair)

dividend bijvoorbeeld gepaard kunnen gaan met een verhoging van het tarief

van de Vpb of zou de compensatie in te derven belastingmiddelen buiten de
Vpb-sfeer gezocht kunnen worden, bijvoorbeeld in een hogere omzetbelas-
ting.

Illustratief voor het gebrek aan duidelijke grondslag voor de Vpb is m.i. ook

het feit dat tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, dat tot

onze huidige Wet Vpb'69 heeft geleid, van Regeringszijde achtereenvolgens

drie totaal verschillende soorten Vpb zijn voorgesteld. Het oorspronkelijk (in
1960) ingediende wetsvoorstel kende een gesplitst tarief: 2801o voor uitgedeel-
de winsten en 43oIo voor ingehouden winsten. Als gevolg van politieke moei-

lijkheden (niet op Vpb-terrein) lag de parlementaire behandeling enige tijd

stil. In I965 stuurden de toenmalige (nieuwe) bewindslieden van Financiën
een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij o.a. aankondigden het gesplitste

tarief in het wetsvoorstel te zullen vervangen door een beperkte verrekening

(ten bedrage van lOPlo van het uitgekeerde dividend) van de geheven Vpb met

de door de aandeelhouderlparticulier verschuldigde IB. Vanwege de val van
het toenmalige kabinet hebben de bewindslieden hun voornemen niet bij nota

van wijziging bij het parlement kunnen indienen. In 1968 gaven de (nieuwe)

bewindslieden van Financiën te kennen het klassieke stelsel te willen handha-

ven in afwachting van de eventuele ontwikkelingen op EEG-niveau.
In de `Nota inzake de heffing van vennootschapsbelasting en inkomsten-

belasting van uitgedeelde vennootschapswinsten' van september 19844~ wordt

46. D. Brull, ` Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', Amsterdam, geen
jaartal, blz. 281.
47. Zie het verslag van het mondeling overleg, kamerstuknummer 6000, nr. 25, vraag 1.
48. De nota is als bijlage gevoegd bij de begroting 1985 van Financiën.
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door de Regering nog eens bevestigd dat haar keuze onverminderd blijft val-
len op het klassieke stelsel.

Als sluitstuk van deze beschouwingen over de vraag waarom uberhaupt een
Vpb zouden mogen worden geheven en, zo ja, in welke vorm dan, wil ik nog
wijzen op een zeer interessante, en voor veel fiscalisten overtuigende suggestie
gedaan door Van Dijck.'9 Hij is voorstander van één ondernemingsbelasting
van bijvoorbeeld 40a1e, waar alle IB- en Vpb-ondernemingen onder vallen.
Aanvullend wordt IB geheven bij de natuurlijk persoonlondernemer indien
hij vermogen onttrekt aan de onderneming. Bij de aandeelhouder van een NV
of BV wordt aanvullend IB geheven bij winstuitdeling door de vennootschap.
In beide gevallen wordt de geheven ondernemingsbelasting verrekend met de
verschuldigde IB. In dit systeem wordt uiteindelrjk aan het lichaam geen aparte
heffing opgelegd. Als alle winst uiteindelijk is onttrokken c.q. uitgekeerd is
deze louter belast met het marginale IB-percentage.

Aan dit systeem zijn drie grote voordelen verbonden:
a. Het stelsel is volstrekt neutraal ten opzichte van de rechtsvorm waarin de

onderneming gedreven wordt. Dit is iets wat-eufemistisch gezegd-van
het huidige stelsel van Vpb- en IB-heffing niet gezegd kan worden, getuige
de enorme vlucht in de BV-vorm van de laatste 17 jaar.

Terecht stelt Van Dijck dat de fiscaliteit niet zo dominant behoort te zijn
dat het zakelijk handelen van mensen er goeddeels door wordt bepaald.
Neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm waarin een onderneming wordt
gedreven is iets dat de wetgever moet nastreven.~

b. Het stelsel zorgt ook voor neutraliteit ten aanzien van de financiering met
eigen of vreemd vermogen.

c. Winstinkomen krijgt binnen onze IB de aparte plaats die het verdient.
Winst is immers, uitgaande van de going-concern-gedachte, niet zo maar te
consumeren, maar dient ook als buffer en om te investeren. Het past niet
om hierop een progressieve IB los te laten. Het speciale karakter van het
winstinkomen wordt dan miskend. Pas als de winst niet meer de specifieke
functies vervult binnen de onderneming (bij onttrekking of uitdeling) is
IB-heffing op haar plaats.

~9. Het voorstel is oorspronkelijk ( al in 19fi(1!) gedaan door een werkgroep van de Christelijke
werkgevers en herhaald door Van Dijck ( die secretaris van die werkgroep was) op de belasting-
consulentendag 1984. Zijn voordracht daar was getiteld 'Belastingheffing van ondernemingen
ongeacht de rechtsvorm'.
50. In West-Duitsland heeft men in 1980 een ' Juristentag' gewijd aan de verstorende invloed van
de belastingheffing op de keuze van de rechtsvorm van de onderneming. Zie W.R. Walz, 'Emp-
fiehlt sich eine rechtsformunabhfingige Besteuerung der Unternehmen?', Gutachten F zum 53.
Juristentag Berlin 19R0, Munchen 1980. Deze verstorende invloed komt in Duitsland primair van
de belastingen van lagere overheden. Als men in Duitsland, waar destijds het toptarief in de IB en
het Vpb-tarief voor ingehouden winst aan elkaar gelijk waren (56~10), al het gebrek aan neutraliteit
van de fiscus ter discussie stelt, wat droevig is de situatie dan in Nederland met momenteel een
verschil van ruim 30~~r. tussen het Vpb-tarief en het toptarief in de IB.
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Geconcludeerd kan worden dat er geen overtuigende grondslagen zijn voor
onze Vpb in haar huidige vorm. Of, met de al veertig jaar oude woorden van
De Langen51, dat `bij geen heffing de worsteling om de rechtsgrond bloot te
leggen zo hevig geweest is als hier'. Wel zou het buitenkansbeginsel kunnen
leiden tot een Vpb, die slechts zou heffen over de `overwinst'. Men kan echter
heel wel van mening zijn dat er uiteindelijk voor een zelfstandige heffing van
lichamen geen plaats is, omdat uiteindelijk (als de in het lichaam opgepotte
winsten aan natuurlijke personen worden uitgekeerd) slechts natuurlijke per-
sonen voor het inkomen in de IB behoren te worden belast. Dan resteert voor
een vennootschapsbelasting binnenlands slechts een plaats als accessoire be-
lasting, d.w.z. zolang er van de aandeelhouders geen IB geheven kan worden.
Gebeurt dit laatste wel (bij winstuitkering aan aandeelhouderslnatuurlijke
personen) dan dient de geheven Vpb verrekend te worden met de door de
aandeelhouders verschuldigde IB. In geval van buitenlandse aandeelhouders
brengt de afbakening van de belastingsoevereiniteit tussen staten mee dat de
Vpb uiteindelijk gezien kan worden als heffing van de aandeelhouders volgens
het bronlandbeginsel.

De gevonden conclusie dat er voor onze huidige Vpb geen overtuigende
grondslagen zijn doch slechts verklaringsgronden, is voor dit onderzoek niet
onbelangrijk. Eventuele sprekende grondslagen voor de Vpb in haar geheel
zouden immers heel wel ook hun invloed kunnen doen gelden bij de concrete
invulling van het deelnemingsvrijstellingsregime.

2.2. Historie van de deelnemingsvrijstelling

2.2.1. Inleiding

Om de deelnemingsvrijstelling in haar juiste historische perspectief te zien en
te geraken tot de grondslagen van deze regeling is het onontbeerlijk haar histo-
rie in de beschouwing te betrekken. In het hiernavolgende zal dan ook in
hoofdlijnen op de historie van de deelnemingsvrijstelling worden ingegaan.
Voor een meer uitvoerige ( en zeer levendige) beschouwing wordt verwezen
naar de Fiscale monografie van Christiaanse, ` Deelnemingsvrijstelling'.

51. W.J. de Langen, `Over de rechtsgrond van belastingen en die van belastingen op de N.V. in
het bijzonder', WPNR 1949, blz. 381~382.
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2.2.2. De Bedrijfsbelasting van 1893

Voor zover de bedrijfsbelasting52 van NV's e.d. werd geheven, was materieel
sprake van belastingheffing van de aandeelhouder." Deze belasting was dan
ook één van de twee componenten van Pierson's gesplitste inkomstenbelas-
ting. De andere component was de vermogensbelasting.54

De bedrijfsbelasting kende, in tegenstelling tot haar voorganger het Patent-
recht55, een regeling ter voorkoming van dubbele heffing binnen de sfeer van
lichamen, zij het met beperkingen.

Belast waren de uitdelingen doch artikel 5, derde lid, letter a, van het ont-
werp bepaalde: `Uitdeelingen aan naamloze vennootschappen, die in Neder-
land haren zetel hebben, zijn hieronder niet begrepen'. Over de ratio van deze
vrijstelling (aan dochterszijde, hetgeen voor een uitdelingsbelastíng niet on-
logisch is!56) wordt noch in de MvT noch in de artikelsgewijze toelichting ge-
rept, volgens Christiaanse5' omdat Pierson, blijkens latere opmerkingen zij-
nerzijds, van mening was dat doel en strekking van de regeling onmiskenbaar
zijn.~x

Kenmerken van de door Pierson voorgestelde (eerste) deelnemingsvrijstel-
ling zijn:
1. aftrek (het was geen vrijstelling) bij de dochter en niet bij de moeder;
2. geen eis van aandelen op naam;
3. geen bepaald deelnemingspercentage nodig;
4. zowel moeder als dochter moeten in Nederland gevestigd zijn. Voor de

buitenlandse dochter dus nog géén deelnemingsvrijstelling.
Naar aanleiding van kritiek in het voorlopig verslag werd de deelnemingsvrij-
stelling beperkt voor uitdelingen op aandelen op naam. De kritiek betrof het

52. Voluit de Wet tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten ( Wet van 2 oktober
1893, Stb. nr. 149).
53. Zie paragraaf 4 van de MvT bij het wetsvoorstel. Dat de minister van mening was dat met de
bedrijfsbelasting de aandeelhouder materieel werd belast, blijkt ook uit de oorspronkelijke opzet
van het wetsvoorstel, waarin op de belastbare grondslag voor de bedrijfsbelasting 4r1o van de
nominale waarde van de aandelen in mindering werd gebracht. Dit in verband met het feit dat van
de aandeelhouder al forfaitair inkomstenbelasting werd geheven over de opbrengst van de aan-
delen via de vermogensbelasting. Dat ook toen al principiële uitgangspunten smoorden in prag-
matisme blijkt uit het feit dat uiteindelijk de anti-cumulatiebepaling niet in de bedrijfsbelasting is
opgenomen, maar daarentegen het tarief van de bedrijfsbelasting is verlaagd. "Lie over de parle-
mentaire behandeling van de Wet op de Bedrijfsbelasting ook J.H.R. Sinninghe Damsté in 'De
Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting', derde druk, Zwolle, 1939, blz. 4 Um 13.
54. Deze vermogensbelasting is een onderdeel van de gesplitste inkomstenbelasting omdat zij niet
het vermogen als belastbaar object kende, maar de geforfaiteerde inkomsten uit dat vermogen.
S5. De meningen lopcn uiteen omtrent het belastingkarakter van het patentrecht. Zie hierom-
trent o.a. J. Verburg in'Vennootschapsbelasting', Deventer, 1984, blz. 14, en J. H. Christiaanse in
zijn bijdrage getiteld `Het patentrecht als een voorloper van de vennootschapsbelasting' in'Fisca-
liteiten in Nederland', Zutphen, 1987, blz. 132.
56. In dezelfde zin Christiaanse, monografie, blz. 20.
57. Monografie, hlz. 19.
58. Zie Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1892-1893, nr. 71, stuk ]2.
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feit dat anders niet nagegaan kon worden of de moeder wel in Nederland ge-
vestigd was. Bij amendement werd de vrijstelling aan dochterszijde ook ver-
vangen door een vrijstelling aan moederszijde. Deze werd verwezenlijkt door
een reductie aan de moeder te geven op haar eigen uitdelingen (-belastbare
grondslag).

Uiteindelijk werd in de wettekst opgenomen:
Artikel 5, ~ 1: belastingplicht voor NV's, cobperaties en onderlingen `naar

het bedrag van hare gewone en buitengewone uitdeelingen, van welken aard
ook'.

Het laatste lid van ~ 2 van artikel 5 luidde: `Het bedrag dat in een boekjaar,
waarover de uitdeling geschiedt, door in art. lb genoemde vennootschappen,
vereenigingen en maatschappijen is ontvangen ter zake van het bezit van aan-
deelen op naam in andere zoodanige vennootschappen, vereenigingen of
maatschappijen, wordt van die uitdeeling afgetrokken'.

Kenmerken van de uiteindelijk in de Bedrijfsbelasting terecht gekomen
deelnemingsvrijstelling waren dus:
1. een aftrek bij de moedermaatschappij.
2. alleen aftrek voor uitdelingen op aandelen op naam;
3. alleen deelnemingsvrijstelling in binnenlandse verhoudingen, dus niet voor

uitdelingen van buitenlandse of koloniale dochtermaatschappijen;
4. géén verdere eisen aan de participatie. Bij één aandeel werd de aftrek al

verkregen.
5. de aftrek vond plaats van de eigen uitdeling over het boekjaar, waarin de

uitdeling van het andere lichaam is ontvangen.
Kort de deelnemingsvrijstelling in de Bedrijfsbelasting van 1893 karakterise-
rend kan dus gesteld worden dat zij slechts in binnenlandse verhoudingen
gold, maar binnen die beperking wel duidelijker gebaseerd was op de ne-bis-
in-idem-gedachte dan bij latere versies van de deelnemingsvrijstelling het ge-
val zou blijken te zijn, getuige het feit dat één aandeel al recht op deelnemings-
vrijstelling gaf.

2.2.3. De Inkomstenbelasting 1914

Hier zijn twee periodes te onderscheiden. De NV's e.d. zijn als belasting-
subject nl. slechts korte tijd opgenomen geweest in de Wet IB'14. In 1918 zijn
zij daar uitgelicht en over gebracht naar de Wet DTB.

Bij de totstandkoming van de Wet IB'14 is wel de, voor dit onderzoek be-
langrijke, principiële strijd gestreden betreffende de introductie van de deel-
nemingsvrijstelling in de koloniale en buitenlandse verhoudingen.59 Bij de be-
handeling over de oorspronkelijk voorgestelde artikelen bleek zelfs zo veel

59. Zoals hierna in paragraaf 3.3.1 nog nader zal blijken verschijnt in deze periode de vrijstel-
lingsmethode als methode ter voorkoming van internationale dubbele belasting ook voor het eerst
in onze nationale wet.
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meningsverschil, dat de Wet IB'14 aanvankelijk slechts een opdracht tot een
nadere wettelijke regeling inhield. In 1915 is deze nadere wettelijke regeling
tot stand gekomen.

Evenals onder vigeur van de Bedrijfsbelasting 1893 waren in het ontwerp-
Wet IB'146f NV's e.d. belastingplichtig voor hun uitdelingen. In de laatste
volzin van artikel 19 Ontwerp was een bepaling tegen dubbele heffing op-
genomen, luidende:

`Het bedrag dat in een boekjaar genoten is ter zake van het bezit van aan-
deelen op naam in andere vennootschappen, vereenigingen of maatschappijen
vallende onder dit artikel, wordt van de eerstvolgende uitdeling afgetrokken'.
Omdat er materieel geen verschil werd voorgesteld met de regeling in de Be-
drijfsbelasting, wekt het geen verwondering dat in de MvT, het VV en in de
MvA in het geheel niet ingegaan werd op dit artikeldeel.

De deelnemingsvrijstelling was in het oorspronkelijk ontwerp duidelijk be-
perkt tot binnenlandse dochters. Alleen voor in Nederland gevestigde NV's,
die in de koloniën rechtstreeks een bedrijf uitoefenden (bijvoorbeeld via een
filiaalb`), was er een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting
in het ontwerp (artikel 96) opgenomen. Een regeling voor het filiaal in het
buitenland (waartoe de koloniën niet behoorden) werd niet gegeven. Hier
zouden verdragen de oplossing moeten bieden.

Tijdens de mondelinge behandeling leverde de regeling voor de binnen-
landse verhoudingen geen enkel probleem op. Dit was volstrekt anders voor
wat betreft de regeling betreffende de buitenlandse verhoudingen, zowel wat
betreft het buitenlandse filiaal als de buitenlandse of koloniale dochtermaat-
schappij.

De aanleiding tot deze parlementaire discussie gaven twee amendementen
van respectievelijk Van Veen en De Meester. Het amendement van Van
Veen~~ betrof artikel 96 (de filiaalverhouding tot Indië) en is hier niet van
belang.h3

Nadat kamerlid De Meester in eerste instantie een amendement had inge-
diend waarin een regeling ter voorkoming van dubbele belasting werd voorge-
steld voor het buitenlandse filiaal~, verbreedde hij zijn amendement lateró5 in
die zin dat tevens een regeling werd voorgesteld ter voorkoming van dubbele
belasting ten opzichte van dochtermaatschappijen in het buitenland. Het ge-
wijzigde amendement wilde een artikel 96a invoegen, waarvan het eerste lid
handelde over een filiaal in het buitenland en het tweede over een dochter-
maatschappij in het buitenland.

60. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1910~1912, nr. 144.
61. Het begrip vaste inrichting werd toen in Nederland nog niet gebruikt.
62. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1913-]914, nr. 18, stuk 35.
63. Het amendement betrof in wezen de verdeling van de belastingopbrengst van in Nederlands-
Indië werkzame lichamen over Nederland als moederland en Nederlands-Indië.
64. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1913-1914, nr. 18, stuk 28.
65. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1913I1914, nr. 18, stuk 42.
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Voor de buitenlandse dochter stelde De Meester in zijn gewijzigde amende-
ment de volgende tekst voor:

`Indien eene vennootschap, vereeniging of maatschappij, vallende onder
art. lb, blijkens te haren name gestelde aandeelen, voor ten minste ne-
gen-tiende gedeelten in het bezit is van het uitgegeven aandeelen-kapitaal
eener vennootschap, vereeniging of maatschappij, welke in het buiten-
land is gevestigd en aldaar aan eene belasting is onderworpen, die, ten
behoeve van den Staat, in eenigen vorm naar de winst wordt geheven,
wordt de helft van het bedrag, dat in een boekjaar genoten wordt ter zake
van het bezit dier aandeelen, van de eerstvolgende uitdeeling afge-
trokken'.

De indiener gaf schriftelijk geen specifieke toelichting op het amendement.
Aan het amendement valt op:
1. er dient een deelneming te zijn van ten minste 90010;
2. hier verschijnt, met de (partiële) vrijstellingsmethode, voor het eerst een

onderworpenheidseis ten aanzien van de dochtermaatschappij. Het moet
gaan om een staatsbelasting in enigerlei vorm uaar de winst geheven. Een
buitenlandse uitdelingsbelasting valt er dus ook onder. Hier treft men ook
al het nog immer gebezigde woordje `aldaar' aan.

Hier treffen we dus de wortels van de onderworpenheidseis aan!
3. een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt slechts gegeven van

SOo~o van de ontvangen uitdeling. In de toelichting op zijn oorspronkelijk
ingediende amendement merkte De Meester op`~: `Meer dan eene tege-
moetkoming schijnt onnoodig en irrationeel'.~'

Kamer en Minister werden het ten slotte eens over artikel 100 waarin stond dat
vóór 1 januari 1915 een voorstel van wet zou worden ingediend waarbij gere-
geld zou worden in welke gevallen binnenlandse belastingplichtige lichamen
voor buitenlandse activiteiten vermindering of vrijstelling van belasting zou-
den verkrijgen.

Aan dit wetsartikel werd uitvoering gegeven door Minister Treub, wiens
wetsvoorstel slechts één artikel bevatte.`~ Treub dacht de klok te kunnen te-
rugzetten tot vóór de verhitte discussie met de Kamer en stelde slechts een
regeling voor de directe bedrijfsuitoefening in de koloniën voor en niet voor de
directe bedrijfsuitoefening in het buitenland of voor een dochter in de kolo-
niën of in het buitenland. Zijn motivering was dat buitenlandse belastingen

6Ei. Zijn opmerking betrof niet de grootte van de tegemoetkoming voor de buitenlandse dochter
(die had hij in zijn oorspronkelijk amendement niet voorgesteld) maar die voor een buitenlandse
filiaal, waarvoor ook slechts een aftrek van SOo~e van de belasting over de buitenlandse winst werd
voorgesteld.
67. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1913-1914, nr. 18, stuk 28, laatste zin van de toe-
lichting.
68. De Wijzigingswet van 1915, Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1914l1915, nr. 276.

23



PLAATS DEELNEMINGSVRIJSTELLING

kosten zijn als andere kosten in het buitenland gemaakt. Bovendien kostte de
regeling volgens de minister anders te veel geld.

Het voorlopig verslagó9 bevatte niet alleen een beschouwing van de rappor-
teurs maar ook een afzonderlijke nota van het Kamerlid De Meester.'o Het
verslag vormde een krachtig pleidooi voor een regeling ter voorkoming van
dubbele belasting voor de directe bedrijfsuitoefening in hetbuitenland. Uit het
verslag spreekt de vrees dat buitenlandse filialen (als er toch geen regeling ter
voorkoming van dubbele belasting wordt gecreëerd) worden omgezet in doch-
termaatschappijen, hetgeen de band met Nederland losser zou maken.

Zowel het voorlopig verslag als de nota-De Meester waren veel terughou-
dender voor wat betreft de buitenlandse dochtermaatschappij! De kamerle-
den waren van mening dat de buitenlandse dochtermaatschappij niet zonder
meer gelijk behandeld behoeft te worden als het buitenlands filiaal. Het filiaal
vonden zij nog meer band met Nederland hebben en dat gunden zij dus een
fiscaal streepje voor.

Treub stelde bij nota van wijziging voor buitenlandse dochters en buiten-
landse filialen gelijk te behandelen in die zin dat voor beide een gelijke tege-
moetkoming werd verleend('~a deel) evenals voor de koloniale dochter c.q. het
koloniale filiaal ('~i deel). Hij vond dit naar eigen zeggen geen principiële maar
een zuiver praktische kwestie", al hield híj wel een overtuigend betoog, geba-
seerd op eigen ervaringen uit de periode vóór hij minister was, dat er géén
wezenlijk verschil is tussen een buitenlandse dochtermaatschappij en een bui-
tenlands filiaal. Hier liggen dus de wortels van het v. i. -hoort-behandeld-te-wor-
den-als-dochter-(en omgekeerd)-idee!

Treub merkte tijdens de mondelinge behandeling op dat hij het zou be-
treuren indien de kamer wél de regeling voor buitenlandse filialen en niet die
voor buitenlandse dochters zou accepteren. Verder sprak hij de veel geci-
teerde woorden: `Uit ervaring is mij bekend, dat tusschen een zogenaamde
holding company en een filiaal in 9 van de 10 gevallen er eigenlijk geen ver-
schil is, dan alleen een verschil in naam'. Wel was hij het eens met het kamer-
lid Bos dat er verschil gemaakt moest worden tussen de koloniën en het bui-
tenland omdat Nederland nu eenmaal invloed heeft op het belastingstelsel
van de koloniën.

In de wet werden uiteindelijk opgenomen de artikelen 100bis en 100ter.
Artikel 100bis betreft het buitenlandse filiaal."Art. 100ter luidde als volgt:

`Indien eene vennootschap, vereeniging of maatschappij, vallende onder
artikel lb, blijkens te haren name gestelde aandeelen, voor ten minste ne-
gen tiende gedeelten in het bezit is van het uitgegeven aandeelenkapitaal
eener vennootschap, vereeniging of maatschappij, welke hetzij in eene der

69. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1914-1915, nr. 276, stuk nr. 4.
70. Zie de vorige noot.
71. Zie Handelingen Staten-Generaal 1915, blz. 828 en 829.
72. Daarover meer in paragraaf 3.3.1.
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koloniën of bezittingen van het Rijk is gevestigd en aldaar aan eene inkom-
stenbelasting is onderworpen, hetzij in het buitenland is gevestigd en aldaar

aan eene belasting is onderworpen die, ten behoeven van den Staat, in

eenigen vorm naar de winst wordt geheven, wordt in het eerste geval twee-

derde en in het laatste geval de helft van het bedrag dat in een boekjaar
genoten wordt ter zake van bezit dier aandeelen, van de eerstvolgende uit-

deeling afgetrokken'.

De belangrijkste conclusies uit de parlementaire behandeling van de Wet

IB'14 ten aanzíen van de in dit onderzoek aan de orde zijnde problematiek zijn

de volgende:
a. Voor het eerst is een wettelijke regeling tot stand gekomen ter voorkoming

van internationale dubbele belasting voor het buitenlands filiaal en de bui-

tenlandse dochter.
b. Hoewel de Tweede Kamer een gelijksoortige behandeling voor buiten-

landse dochters en buitenlandse filialen niet als hoogste prioriteit zag, is

deze gelijksoortige behandeling wel in de Wet IB'14 terecht gekomen.

c. Ook de 90P1o-eis voor buitenlandse dochters wijst in de richting van een

aanvaard uitgangspunt dat filialen en (ten minste bijna 100o1o-)dochters fis-

caal gelijksoortig behandeld moeten worden.
d. Vrij progressief voor die tijd was de introductie van de vrijstellingsme-

thode. Onder vigeur van de bedrijfsbelasting had Nederland immers een

(beperkte) tax-credit.
e. Wel werd, zowel voor buitenlandse dochters als voor buitenlandse filialen,

de onderworpenheidseis geïntroduceerd. Waarom deze werd geïntrodu-
ceerd blijkt niet duidelijk. Waarschijnlijk hebben de volgende argumenten
meegespeeld:
1. Indien geen sprake is van onderworpenheid is ook geen sprake van te

voorkomen internationale dubbele belasting.
2. De regeling kwam niet voort uit een principiële wil om buitenlandse

belastingsoevereiniteit te eerbiedigen maar diende `slechts' om Neder-

landse lichamen of concerns met buitenlandse filialen of dochters niet te

zwaar te belasten. In deze context is ook het feit te verklaren dat slechts

een vrijstelling werd verleend voor `~3 deel (voor het buitenlandse of

koloniale filiaal) dan wel voor'h deel (voor de buitenlandse of koloniale

dochter).

2.2.4. De Dividend- en Tantièmebelasting

De Dividend- en Tantièmebelasting (DTB) heeft van 1918 tot 1939 gegolden.

Het was een uitdelingsbelasting, waarbij de winst werd belast indien zij werd

uitgekeerd als dividend of tantième.
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Christiaanse" constateert dat Minister Treub, de indienervan het wetsvoor-
stel dat geleid heeft tot de DTB, deze uitdelingsbelasting als een zakelijke
heffing zag, hetgeen hij onderstreepte door deze belasting formeel niet meer
van de lichamen te heffen, maar van de uitdelingen. In het hiernavolgende zal
nog blijken dat het al of niet zakelijke karakter van de winstbelasting belang-
rijke gevolgen kan hebben voor het antwoord op de vraag hoe tussen staten
belastingsoevereiniteit moet worden afgebakend.'~

Om te kunnen beoordelen of onze huidige vennootschapsbelasting een za-
kelijke belasting is of niet, dient allereerst de vraag beantwoord te worden wat
precies het verschil is tussen een zakelijke en een persoonlijke belasting. Dit
onderscheid wordt tegenwoordig niet veel meer gehanteerd. Hofstra75 merkt
op dat het onderscheid zakelijke versus persoonlijke belastingen vooral uit de
Duitse literatuur stamt en definieert vervolgens de begrippen als volgt: `Naar
de meest gangbare opvatting zijn persoonlijke belastingen dan de zodanige
waarbij met persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtigen (bijv.
gezinssamenstelling) rekening wordt gehouden; zakelijke belastingen die
waarbij dit niet het geval is.'. Na de constatering dat het onderscheid tussen
persoonlijke en zakelijke belastingen `in hoofdzaak, zij het niet geheel,' paral-
lel loopt met het onderscheid tussen subjectieve en objectieve belastingen, is
interessant de opmerking van Hofstra over de indeling van onze huidige ven-
nootschapsbelasting. Hij merkt daarover op'~: `Enigszins twijfelachtig is het
karakter van de vennootschapsbelasting. Haar juridische structuur kiest de
rechtspersoon als (subjectief) uitgangspunt. Economisch gezien is zij echter
een zakelijke belasting van bepaalde inkomsten en dus objectief'.

M.i. zou overigens idealiter elke belasting waarbij de budgettaire functie
essentieel is in die zin subjectief moeten zijn dat de wetgever zich serieus be-
hoort af te vragen op wie de belasting feitelijk drukt."

Dat de feitelijke druk vaak bij anderen terecht komt dan degenen die de
wetgever beoogde te belasten, is een probleem maar dat hoort niet te leiden
tot het niet meer stellen van de vraag naar de belastingdrukverdeling over de
subjecten in de maatschappij.

Omdat de belasting op winstuitdelingen van lichamen vrij snel na de in-
voering van de Wet IB' 14 werd ondergebracht in de DTB, verbaast het niet dat

73. Monografie, blz. 38.
74. Met name is het zakelijke karakter van de vennootschapsbelasting door de toenmalige minis-
ter aangevoerd om in het Ontwerp nationale inkomsten- en winstbelasting geen enkele vennoot-
schapsbelasting te willen heffen van in het buitenland behaatde winst of van op een participatie in
een buitenlandse dochtermaatschappij behaalde winst. Zie paragraaf 2.2.5.
75. H.J. Hofstra, `Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', zesde druk, Deventer, 1986, blz.
33.
76. H.J. Hofstra, `Inleiding tot het Nederlands belastingrecht', zesde druk, blz. 33 en 34.
77. Dit is anders voor zover bij belastingen en heffingen de nevendoeleinden zo centraal staan dat
zelfs zonder budgettaire opbrengst de heffing gehandhaafd blijft. Te denken valt aan milieuheffin-
gen, die beogen het gedrag zo te beïnvloeden dat er uiteindelijk niet dan wel minder geheven
wordt.
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de regels ten aanzien van de voordelen uit binnenlandse en buitenlandse doch-
termaatschappijen materieel gelijkluidend waren als onder de Wet IB'14.'~

Belangrijker dan het feit dat bezwaren rezen tegen de eis dat de aandelen in de
dochtermaatschappij op naam moesten staan, is het feit dat sommige Tweede-
Kamerleden in het voorlopig verslag bezwaren aanvoerden tegen de 90010-
aandelenbezitseis in buitenlandse en koloniale verhoudingen. `Sommige leden

achtten het onjuist deze bepaling in dezen vorm te handhaven. De vraag rees,

waarom de aftrek voor het bezit in andere maatschappijen alleen toegelaten

wordt, als de holding company ten minste negen tienden der aandeelen bezit.
Het schijnt redelijk voor elk bezit in dochtermaatschappijen aftrek toe te

staan, of althans niet meer te eischen dan dat de eene maatschappij meer dan

de helft van de aandelen in de andere heeft.''y De Minister wilde het percenta-

ge van 90 behouden met de volgende motivering: `De ondergeteekende vindt

geen vrijheid om zonder gewichtige reden wijzigingen in deze bepaling voor te

stellen, die zelfs wat het beginsel betreft nog geheel nieuw is'.~' De minister

(Van Gijn) doelde met de laatste zinsnede ongetwijfeld op het feit dat slechts

kort tevoren in de Wet IB'14 de deelnemingsvrijstelling (inclusief de 90oIo-eis)

voor dochters in de koloniën of het buitenland was ingevoerd.
Belangrijk voor dit onderzoek is ook de wijzigingswet van 1927.R' Behalve

dat de aftrekbare bedragen voor koloniën en buitenland beide werden gesteld
op Z~i deel van de van de desbetreffende dochtermaatschappij ontvangen divi-

denden, werd ook de eis van 9001o aandelenbezit geheel los gelaten. Het ver-

vallen van de 90o1o-eis motiveerde de minister als volgt: `Het is gebleken, dat

deze eisch van negen tiende gedeelte van het aandeelenkapitaal in de practijk

te streng is; immers daardoor kunnen verschillende hier te lande gevestigde

lichamen, die een belangrijk deel van het aandeelenkapitaal van Indische of

buitenlandse vennootschappen bezitten, welk aandeelenbezit echter minder

dan negen tiende gedeelte van het aandeelenkapitaal bedraagt, geen aan-

spraak op reductie maken. De Minister acht dit niet billijk; hij is van meening,

dat evenals in artikel 3, ook artike129 van het beginsel moet uitgaan, dat dub-

bele belasting ten gevolge van aandeelenbezit, ongeacht de grootte van dit

aandeelenbezit, moet worden voorkomen'.8' Terecht trekt Christiaanse~' uit

78. In artikel 3 van het Ontwerp ( Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1915-1916, nr. 202)

werd een gehele aftrek op de eerstvolgende eigen uitdeling gegeven voor de genoten voordelen ter
zake van de binnenlandse dochtermaatschappij, [erwijl artikel 43 voor voordelen uit (ten minste
90o1o-)dochtermaatschappijen in de koloniën of het buitenland ~s deel respectievelijk de helft van
de voordelen in aftrek toestond op de eerstvolgende eigen uitdeling van de moedermaatschappij.
Voor buitenlandse dochters gold ook de onderworpenheidseis.
79. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1915-1916, stuk nr. 5.
80. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1915-1916, stuk nr. 6.
81. Wet van 10 november 1927, Stb. nr. 354.
82. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1924-1925, nr. 438. Ter toelichting op het citaat zij
hier vermeld dat artikel 3 DTB een regeling gaf voor de binnenlandse deelneming en artikel 29
DTB voor de koloniale en buitenlandse deelneming.
83. Monografie, blz. 42.
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het gegeven citaat de conclusie dat Minister De Geer een duidelijke parallel
zag tussen de regelingen voor de binnenlandse en die voor de koloniale en
buitenlandse dochter. Wellicht dat hier het feit dat het naar toenmalig inzicht
en bedoeling van de wetgever om een zakelijke belasting ging, mede een rol
speelt. Het ging er namelijk niet om natuurlijke personen (middellijk) of li-
chamen (rechtstreeks) naar draagkracht of een andere subjectieve norm te
belasten doch het betrof een zakelijke heffing over uitdelingen van winst door
lichamen, die niet tweemaal moest worden geheven van in wezen dezelfde
voordelen (binnenlandse deelneming) en die duidelijker territoriale grenzen
had (koloniale en buitenlandse deelneming) dan een persoonlijke belasting.
Van een zakelijke heffing dient men immers meer binding met het Neder-
landse territoir te verlangen dan dat de winstuitdeling hier geschiedt.

Christiaanse~ voert tegen De Geers opvatting aan dat het niet nodig is voor
de binnenlandse en de buitenlandse verhouding een identieke regeling te creë-
ren, zoals hij verder uiteen zet in hoofdstuk XIV van zijn monografie. In para-
graaf 2.3 van dit onderzoek wordt op deze problematiek nader ingegaan.

De opmerking van Christiaanse85 dat voor `een goed begrip díene dat men
omstreeks 1927 nog niet de onderscheiding dubbele heffing-dubbele belasting
hanteerde', is in de context van de relatie binnenlandse-buitenlandse dochter
niet van belang. In beide gevallen gaat het immers over (zonder de deelne-
mingsvrijstelling) resulterende economische dubbele belasting. Voor de be-
handeling van de buitenlandse dochtermaatschappij ten opzichte van de bui-
tenlandse v.i. is de opmerking van Christiaanse wel van belang. Immers, dat
men het onderscheid dubbele belasting en dubbele heffing in elk geval tot en
met 1926 niet maakte, blijkt uit de natuurlijke handelwijze om buitenlandse
dochters en buitenlandse v.i.'en gelijk te behandelen (en veelal zelfs in één
artikel).

Als reactie op het standpunt van enkele kamerleden, die de parallelle be-
handeling van binnenlandse en buitenlandse dochtervennootschappen afwe-
zen, merkte de Minister in de MvA nog op~:

'Beide artikelen, 3 en 29, hebben tot doel te bevorderen, dat er niet twee-
maal belasting betaald wordt over dezelfde winst en daarbij is het onverschillig
of de enkele belasting die betaald wordt, aan Nederland dan wel aan het bui-
tenland ten goede komt.

Evenmin bestaat reden om een lichaam dat aandeelen bezit in een Indisch of
in een buitenlandsch lichaam, van de remissie van artikel 29 uit te sluiten enkel
omdat het niet een zeer groot aantal van die aandeelen bezit. De behoefte
bestaat in alle gevallen; zij is natuurlijk niet altijd even sterk, maar dit verschil
komt van zelf tot uiting doordien bij een klein aandeelenbezit ook slechts een
kleine reductie verleend wordt'.

Als voor dit onderzoek belangrijkste conclusies uit de wordingsgeschiedenis

84. Monografie, blz. 43.
85. Monografie, blz. 42.
86. Handelingen der S[aten-Generaal, bijlagen 1926-1927, nr. 56.
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en bestaansperiode van de DTB kunnen worden genoemd:
a. De DTB was volgens de indiener van het wetsvoorstel een zakelijke belas-

ting van winstuitdelingen.
b. Na het oorspronkelijk vasthouden aan de 90o1o-deelnemingseis in koloniale

en buitenlandse verhoudingen is deze eis in 1927 volledig geschrapt. Daar-
bij werd bij de motivering van deze wetswijziging door de minister de paral-
lel getrokken tussen de binnenlandse (waarvoor ook geen minimaal deel-
nemingspercentage gold) en de koloniale en buitenlandse dochtermaat-
schappij.

2.2.5. Het Ontwerp-Nationale inkomsten- en winstbelasting

Dit ontwerp heeft nooit tot een wet geleid87 en leidt daarom een nogal vergeten
bestaan. In dit ontwerp werd voorgesteld om naast de IB en DTB (die dus
gehandhaafd bleven) een vijftal nieuwe belastingen in te voeren, te weten een
loonbelasting, een rentebelasting, een huurbelasting, een winstbelasting (van
2qo) alsmede een vennootschapsbelasting (van 8~10). De eerste vier genoemde
belastingen bedoelden de genieters van de desbetreffende inkomenscatego-
rieën te treffen, waarbij met de winstbelasting de aandeelhouders bedoeld
werden te worden belast. Deze belastingen werden in de MvT aangeduid als
persoonlijke belastingen van het gehele zuivere inkomen.~ De voorgestelde
vennootschapsbelasting werd daarentegen als een zakelijke belasting gezien.
Vanwege dit zakelijk karakter werd in het buitenland behaalde winst, evenals
winst behaald op participaties in buitenlandse dochtervennootschappen, ge-
heel vrijgesteld. In de MvT wordt ten aanzien van dit punt het volgende op-
gemerkt89: `Naar internationaal aanvaard gebruik mogen zakelijke belastin-
gen van de winst uitsluitend worden geheven van de winst die op het grond-
gebied van deze belastingheffende Staat wordt verkregen'. In strijd met dit
uitgangspunt werd de vennootschapsbelasting volgens het wetsontwerp echter
slechts van binnenlands belastingplichtigen geheven en niet van bijvoorbeeld
buitenlands belastingplichtigen die in Nederland een bedrijf uitoefenden.

Over de toepassing van het bronlandbeginsel in de voorgestelde vennoot-
schapsbelasting maakten enkele kamerleden in het voorlopig verslag de vol-
gende opmerking~": `... dat vóór men zich in dit opzicht met eenig recht kan
beroepen op internationaal gebruik, eerst toch wel, niet beweerd, doch aan-
getoond zal dienen te worden, dat de in het buitenland verworven winst aldaar
met ten minste een gelijk percentage is belast als waarmede zij hier te lande
zou zijn belast, indien zij niet uit het buitenland ware verkregen'.

87. Na uitbrenging van het voorlopig verslag door de Tweede Kamer is het wetsvoorstel door de
Regering ingetrokken, teneinde een echte winstbelasting voor lichamen te kunnen introduceren.
88. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1938-1939, nr. 403. blz. 20.
89. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1938-1939, nr. 403, blz. 26.
90. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1938-1939, nr. 403, stuk nr. 4, blz. 69, rechterko-
lom.
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In de gedachtengang van de Minister paste, zoals gezegd, echter geen on-
derworpenheidseis, laat staan een waarin ook eisen werden gesteld aan de
hoogte van de buitenlandse belasting.

Ook de combinatie van een vennootschapsbelasting die alle winst van bui-
tenlandse oorsprong vrijstelde en de winstbelasting die geen enkele vrijstelling
op dit punt bevatte, stuitte bij enkele kamerleden op bezwaren.v'

2.2.6. De Winstbelasting van 1940

Op 13 januari 1940 werd, onder druk van de oorlogsdreiging en de mede daar-
uit voortvloeiende budgettaire behoeften van het Rijk, een wetsvoorstel inge-
diend om ook in Nederland over te stappen van een uitdelingsbelasting op een
belasting díe de winst van lichamen belast in het jaar dat de winst gemaakt
wordt.~ Hoewel de minister er op wees dat er geen principieel verschil is om-
dat in beide stelsels uiteindelijk de gehele door het lichaam gemaakte winst
wordt belast93, was het voorstel niettemin ingrijpend omdat het moment van
belastingbetaling sterk kon verschuiven ten opzichte van de vroegere uitde-
lingsbelastingen. Meestal betekende dit een verschuiving naar voren toe om-
dat het lichaam via winstinhouding de heffing van de winstbelasting niet meer
uit kon stellen.

De regelingen voor met directe bedrijfsuitoefening in het buitenland be-
haalde en onderworpen winst en die voor de (buitenlandse en binnenlandse)
dochtermaatschappij werden in één artikel behandeld. De oorspronkelijke
tekst van dit artikel 7 luidde:

1. Indien de vennootschap, vereeniging of maatschappij tevens in Neder-
lands-Indië, in Suriname, in Cura~ao of in het buitenland aan eene
landsbelasting is onderworpen die in eenigen vorm naar de winst wordt
geheven, wordt hare belastbare winst, alvorens het tarief van artikel9
wordt toegepast, verminderd met tweederden van de som, welke tot
deze belastbare winst in dezelfde verhouding staat als het gedeelte van
de winst dat geacht kan worden in Nederlandsch-Indië, Suriname, Cu-
ra~ao of het buitenland te zijn verkregen, tot de geheele winst.

2. Kan de winst in haar geheel geacht worden in Nederlandsch-Indië, in
Suriname, in Cura~ao of in het buitenland te zijn verkregen, dan wordt
de belastbare winst, vóór de toepassing van het tarief van artikel 9, met
tweederden verminderd.

3. Indien eene vennootschap, vereeniging of maatschappij, in het bezit

91. Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1938-1939, 403, nr. 4(voorlopig verslag) blz. 69
r.k. Toch ziet men in de voorstellen van de minister duidelijk zijn opvatting dat bij persoonlijke
belastingen (waartce hij de winstbelasting rekende) wereldinkomen in de heffing betrokken
mochten worden en zakelijke belastingen territoriaal duidelijk beperkt waren tot Nederland.
92. In de MvT (paragraaf 2) aangeduid als een 'eigenlijke winstbelasting'.
93. Handelingen der Staten-Generaal 1939-1940, bijlagen nr. 239, stuk nr. 3(MvT), paragraaf 2.
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zijnde van aandelen, uitmakende ten minste een vierde van het uitgege-
ven kapitaal eener andere vennootschap, vereeniging of maatschappij,
uitdeelingen heeft genoten op hare aandelen in zoodanige andere ven-
nootschap, vereeniging of maatschappij, wordt, alvorens het tarief van
artikel 9 wordt toegepast, hare belastbare winst verminderd of verder
verminderd met:
a. het volle bedrag van de genoten dividenden, indien de andere ven-

nootschap, vereeniging of maatschappij binnen het Rijk was geves-
tigd;

b. tweederden van het bedrag van de genoten dividenden, indien de
andere vennootschap, vereeniging of maatschappij niet binnen het
Rijk was gevestigd en ter plaatste van hare vestiging onderworpen
was aan eene landsbelasting die in eenigen vorm naar de winst werd
geheven.

4. De vermindering naar het derde lid wordt niet verleend, voor zoover de
dividenden reeds begrepen zijn in een aftrek, verleend krachtens het
eerste of het tweede lid.

Karakteristiek voor de in eerste instantie voorgestelde deelnemingsvrijstelling
was:
1. Er werd alleen een vrijstelling gegeven voor dividenden en niet voor koers-

winsten en~of -verliezen.
2. De regeling gold alleen bij een deelnemingspercentage van 25 of ineer. Na

het loslaten van de 90~o-eis onder de werking van de DTB werd deze `stap
terug' gemotiveerd door er op te wijzen dat de deelnemingsvrijstelling niet
voor beleggingen gold.~

3. Gehandhaafd bleef een volledige vrijstelling in binnenlandse verhoudin-
gen en een Z~3-vrijstelling in koloniale of buitenlandse verhoudingen.

4. De annaal-bezitseis verviel.
In de MvT merkte Minister De Geer ten aanzien van de strekking van de
deelnemingsvrijstelling op dat die is `voorkoming van dubbele belasting voor

hetgeen van dochterondernemingen wordt ontvangen'.9s
Als reactie op forse kritiek in het VV op de 25o~o-bezitseis, werd deze eis

losgelaten en vervangen door het beleggingscriterium, dat meebracht dat geen
deelnemingsvrijstelling werd verleend indien de aandelen ter belegging wer-

den aangehouden. Beleggingsmaatschappijen kregen echter weer wel deelne-
mingsvrijstelling voor zover zij er hun bedrijf van maakten hun eigen aan-
delenkapitaal aan te wenden tot het houden van aandelen. Maar er veran-
derde nog meer in het voorgestelde artikel 7, dat in zijn herziene versie als

volgt luidde:

1. Indien het lichaam tevens in Nederlansch-Indië, in Suriname, in Cura-

94. Handelingen der Staten-Generaal 1939, nr. 239, nr. 5, blz. 32.
95. Handelingen der Staten-Generaal 1939-1940, nr. 239, nr. 3, blz. 11.
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~ao of in het buitenland aan een landsbelasting is onderworpen die in
eenigen vorm naar de winst wordt geheven, wordt op zijn belasibare
winst, alvorens het tarief van artikel 9 wordt toegepast, een aftrek in
rekening gebracht ten bedrage van negen tienden van de belastbare
winst welke geacht moet worden aldaar te zijn verkregen. Bij het bere-
kenen van laatsbedoelde belastbare winst wordt niets toegeschreven
aan de hoofdleiding.

2. Indien in de belastbare winst eenig bedrag is begrepen wegens zuiver
voordeel uit deelgerechtigdheid in de al dan niet verdeelde winst van
een andere vennootschap, vereeniging of maatschappij, wordt op de
belastbare winst, alvorens het tarief van artikel 9 wordt toegepast, een
aftrek in rekening gebracht ten bedrage van:
a. het volle bedrag van bedoeld zuiver voordeel, indien de andere ven-

nootschap, vereeniging of maatschappij binnen het Rijk was geves-
tigd;

b. negen tienden van bedoeld zuiver voordeel, indien de andere ven-
nootschap, vereeniging of maatschappij niet binnen het Rijk was
gevestigd en ter plaatse van haar vestiging was onderworpen aan een
landsbelasting, die in eenigen vorm naar de winst werd geheven.

3. Tenzij een hooger of een lager bedrag aannemelijk wordt gemaakt,
wordt, ter berekening van het zuivere voordeel, bedoeld bij het vorige
lid, het bedrag van de kosten van beheer en dat van de beroepskosten
gesteld op 15 ten honderd van het onzuivere voordeel uit effectenbezit,
met dien verstande dat, indien het lichaam in het bezit is van meer dan
een vierde van het uitgegeven kapitaal van een ander lichaam, het meer-
dere bij het berekenen van de vermoedelijke kosten buiten aanmerking
blijft.

4. De aftrek naar het tweede lid wordt niet genoten:
a. met betrekking tot voordeelen uit effectenbezit, voor zoover dit be-

zit hetzij wordt gefinancierd met opgenomen gelden welke vasten
interest dragen, hetzij is verworven voor beleggingsdoeleinden an-
ders dan in de uitoefening van het beleggingsbedrijf;

b. voor zoover de zuivere voordeelen wegens winstgerechtigdheid
reeds begrepen zijn in een aftrek, verleend krachtens het eerste lid.

5. Leidt de berekening van den aftrek volgens het eerste of het tweede lid
van dit artikel tot een negatief bedrag, dan wordt dit verrekend met den
positieven aftrek volgens dit artikel over hetzelfde jaar en, indien of
voorzoover zulks niet mogelijk is, met het positieve bedrag van den
zuiveren aftrek over de eerstvolgende vijf jaren, te beginnen met het
eerste dier jaren.

Met name valt aan de nieuwe redactie op dat:
1. de voorgestelde vrijstelling niet slechts voor dividenden moest gaan gelden

(`zuivere voordelen' in lid 2);
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2. een (voor tegenbewijs vatbare) forfaitaire toerekening van kosten aan de
brutodeelnemingsvoordelen werd voorgeschreven. Hierbij werd geen on-
derscheid gemaakt tussen een binnenlandse en een buitenlandse deelne-
ming (lid 3);

3. indien het aandelenbezit met vastrentend vreemd vermogen werd gefinan-
cierd de vrijstelling verviel (lid 4, letter a);

4. de deelnemingsvrijstelling ook werd uitgesloten indien het aandelenbezit
was verworven voor beleggingdoeleinden anders dan in de uitoefening van
het beleggingsbedrijf (lid 4, letter a);

5. in buitenlandse en koloniale verhoudingen de deelnemingsvrijstelling van
'~3-deel werd uitgebreid tot 9~~o-deel. Belangrijk is ook dat dit gebeurde naar
analogie van de regeling voor het buitenlandse filiaal, waarvoor inmiddels
ook een z~s-vrijstelling was vervangen door een 9ho. Dat altijd'~~o-deel aan
het hoofdhuis c.q. de moedermaatschappij werd toegerekend, vond zijn
oorzaak in het feit dat men '~~o-deel aan de hoofdleiding toedacht.~

Uiteindelijk kwam Minister De Geer tijdens de algemene beschouwingen in
de Tweede Kamer over het wetsvoorstel met een nader gewijzigd wetsont-
werp, hetgeen de volgende, uiteindelijk door de Tweede Kamer aangenomen,
tekst voor artikel 7 opleverde:

1. Indien het lichaam tevens in Nederlansch-Indië, in Suriname, in CuraCao
of in het buitenland aan een landsbelasting is onderworpen die in eenigen
vorm naar de winst wordt geheven, wordt op zijn belastbare winst, al-
vorens het tarief van artikel 9 wordt toegepast, een aftrek in rekening
gebracht ten bedrage van negen tienden van de belastbare winst welke
geacht moet worden aldaar te zijn verkregen. Bij het berekenen van
laatstbedoelde belastbare winst wordt niets toegeschreven aan de hoofd-
leiding.

2. Indien in de belastbare winst eenig bedrag is begrepen wegens zuiver
voordeel uit deelgerechtigdheid in de al dan niet verdeelde winst van een
andere vennootschap, vereeniging of maatschappij, wordt op de belast-
bare winst, alvorens het tarief van artikel 9 wordt toegepast, een aftrek in
rekening gebracht ten bedrage van:
a. het volle bedrag van bedoeld zuiver voordeel, indien de andere ven-

nootschap, vereeniging of maatschappij binnen het Rijk was gevestigd;
b. negen tienden van bedoeld zuiver voordeel, indien de andere vennoot-

schap, vereeniging of maatschappij niet binnen het Rijk was gevestigd
en ter plaatse van haar vestiging was onderworpen aan een landsbelas-
ting, die in eenigen vorm naar de winst werd geheven.

3. Bij het vaststellen van het zuivere voordeel, bedoeld in het vorige lid,
wordt rekening gehouden met de kosten van beheer en de beroepskos-

96. Handelingen der Staten-Generaal 1939-1940, nr. 239, MvT, blz. 32.
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ten, evenals met de rente van vreemde middelen, waarmede het betreffende
aandeelenbezit wordt gefinancierd.

4. De aftrek van het tweede lid wordt niet genoten, voorzoover het daar
bedoelde zuivere voordeel reeds begrepen is in een aftrek, verleend
krachtens het eerste lid.

5. Leidt de berekening van den aftrek volgens het eerste of het tweede lid
van dit artikel tot een negatief bedrag, dan wordt dit verrekend met den
positieven aftrek volgens dit artikel over hetzelfde jaar en, indien of voor-
zoover zulks niet mogelijk is, met het positieve bedrag van den zuiveren
aftrek over de eerstvolgende vijf jaren, te beginnen met het eerste dier
jaren.

Zoals uit de tekst blijkt zijn het beleggingscriterium, de forfaitaire kostentoe-
rekening alsmede het vreemd-vermogencriterium verdwenen. Nieuw is de
vermindering van de vrijstelling met de financieringsrente van de schuld waar-
mee het aandelenbezit werd gefinancierd.

De essentie van de deelnemingsvrijstelling van het Besluit op de winstbelas-
ting is als volgt kort samen te vatten:
1. Aan de omvang van de deelneming werden geen eisen gesteld.
2. De vrijstelling in binnenlandse en in buitenlandse verhoudingen verschil-

de. In binnenlandse verhoudingen was het gehele zuivere voordeel vrijge-
steld in buitenlandse slechts 9~io-deel.

3. Resultaten voortvloeiende uit rechtstreekse bedrijfsuitoefening in de kolo-
niën of het buitenland werden gelijksoortig behandeld als die op koloniale
of buitenlandse dochters.

4. De deelnemingsvrijstelling gold niet alleen meer voor dividenden maar
ook voor koerswinsten en -verliezen.

5. Op de deelnemingsvrijstelling kwamen in aftrek de erop betrekking heb-
bende rente en andere kosten.

6. De deelnemingsvrijstelling werkte evenals de vrijstelling voor buitenland-
se v.i.-winsten asymmetrisch. Indien het `zuiver voordeel uit deelgerech-
tigdheid' of de `buitenlandse belastbare winst' negatief waren - en dit dus
logisch bezien een `negatieve vrijstelling' opleverde - leidde dit niet tot
een verhoging van de belastbare winst in het desbetreffende jaar, maar
gold wel een soort `inhaalregeling'.97 De inhaalregeling kwam erop neer dat
in de toekomstige vijf jaren minder (positieve) vrijstelling zou worden ge-
noten.

7. De deelnemingsvrijstelling en de aftrek ter voorkoming van internationale
juridische dubbele belasting waren op twee manieren met elkaar verbon-
den via het vijfde lid van artikel 7.

Allereerst waren zij verbonden voor wat betreft de winstberekening bin-
nen een jaar omdat negatieve deelnemingsvoordelen in een jaar binnen dat

97. Zie de Leidraad Winstbelasting, Resolutie van 5 augustus 1940, nr. 94, par. 17, blz. 26.
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jaar werden gesaldeerd met de vrijstelling als gevolg van positieve buiten-
landse v.i.-winst, en omgekeerd.

Was het saldo van deelnemingsvoordelen en buitenlandse v.i.-resultaten
in een jaar negatief dan leidde dit, zoals al gesignaleerd, niet tot een ver-
hoging van de wereldwinst doch gold een inhaalregeling voor maximaal de
komende vijf jaren. Voor deze ínhaalregeling werden deelnemingsvoorde-
len en v.i.-resultaten ook als één grootheid behandeld.

Het Besluit op de Winstbelasting 1940 heeft gegolden vanaf 1939 c.q. het
boekjaar 1939~1940y~ tot en met 1940.~

2.2.7. Het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942

Sterk onder invloed van de toenmalige K6rperschaftsteuer"~ van de Duitse
bezetter, werd in 1942 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 1941!) het
Besluit op de vennootschapsbelasting 1942 (Besluit Vpb'42) van kracht. Gege-
ven de door de Duitsers ten aanzien van de belastingheffing van lichamen
aangehangen antropomorfe visie (zie hieromtrent paragraaf 2.1), wekt het
geen verwondering dat de deelnemingsvrijstelling beperkter was dan onder
vigeur van het Besluit op de Winstbelasting 1940. Het Besluit Vpb'42 had als
uitgangspunt dat voor een `inkomstenbelasting voor lichamen' een tegemoet-
koming vanwege voordelen uit deelnemingen in andere lichamen niet op haar
plaats was.'o' Dit uitgangspunt is echter niet zo ver doorgevoerd dat de deelne-
mingsvrijstelling geheel werd geschrapt uit de regelgeving op fiscaal terrein.
Wel zag de besluitgever de deelnemingsvrijstelling als een uitzondering op het

systeem en bracht hij een duidelijk onderscheid aan tussen de bepalingen ter
voorkoming van internationale juridische dubbele belasting en die ter voorko-
ming van economische dubbele belasting. De voorkoming van internationale
juridische dubbele belasting werd geregeld in artikel 28, terwijl de deelne-
mingsvrijstelling een plaats vond in de artikelen 10 en 11 Besluit Vpb'42, waar-
bij tevens artikel 15 met name voor de beoordeling van de belastingheffing in
concernverband van belang is. Artikel 10 Besluit Vpb'42 luidde:

`1. Heeft de belastingplichtige sedert het begin van het jaar onafgebroken
een aanmerkelijk belang gehad bij een vennootschap, waarvan het ka-
pitaal geheel of ten dele in aandeelen is verdeeld, dan blijven de ter zake
van dat belang genoten dividenden buiten beschouwing, voor zoover
deze niet in mindering worden gebracht op de boekwaarde van het aan-
deelenbezit. Met betrekking tot een deelneming in een vennootschap,

98. Zie artikel 4, lid 1, Besluit WB'40.
99. Zie artikel 35 Besluit Vpb'42. Voor het boekjaar 1940141 gold een soort gecombineerde toe-
passing van he[ Besluit WB'40 en het Besluit Vpb'42. Zie lid 3 van artikel 35 Besluit Vpb'42.
100. Vergelijk punt (3) van paragraaf 1 van de Leidraad Besluit Vpb'42.
101. Vergelijk o.a. de Leidraad Besluit Vpb'42, paragraaf 1, onder (6) en paragraaf ]0, onder (5),
en 'Belastingen' door A.J. van Soest en J.B.J. Peeters, vijfde herziene druk, 1948, uitgeverij
Gouda Quint. Arnhem, blz. 234 en 235.
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welke buiten het Rijk gevestigd is, is de vrijstelling slechts van toepas-
sing, indien deze vennootschap aan een gelijksoortige buiten het Rijk
geheven belasting onderworpen is.

2. Een aanmerkelijk belang in den zin van lid 1 wordt aanwezig geacht,
indien de belastingplichtige voor ten minste een vierde gedeelte van het
nominaal gestorte kapitaal rechtstreeks aandeelhouder is en het aan-
deelhouderschap niet wederkeerig is.

3. Het voorschrift van lid 1 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 deelneming vertegenwoordigt, en dat het aanhouden van deze deel-
neming in de lijn van de normale uitoefening van het bedrijf ligt of dat
het algemeen belang gediend is geweest door het aangaan van deze
deelneming.

4. Lid 1 is slechts van toepassing ten aanzien van vennootschappen, welker
kapitaal geheel of ten deele in aandeelen is verdeeld, onderlinge ver-
zekeringsmaatschappijen en hiermede gelijk te stellen vereenigingen,
alsmede bedrijven van openbare lichamen'.

Effectenbeleggingsmaatschappijen zullen vanuit een oogpunt van risicosprei-
ding aandelenpakketten bezitten van minder dan 2501o en zouden daarom nor-
maliter geen deelnemingsvrijstelling kunnen genieten. Vanuit de gedachte dat
het om een deelnemingsvrijstelling gaat zou dit ook terecht zijn, daar een be-
leggingsmaatschappij uit de aard van haar activiteiten normaliter belegt in
aandelen en niet deelneeemt, d.w.z. de aandelen niet houdt vanwege de band
tussen haar onderneming en die van de dochtervennootschap. Gezien het so-
ciaal nuttige karakter van deze beleggingsmaatschappijen en omdat beleg-
gingsmaatschappijen bij uitstek voor en door de deelnemers bestaan, is onder
het Besluit Vpb'42 toch een regeling op dit punt opgenomen. Voor effecten-
beleggingsmaatschappijen werd nl. in artikel 11 Besluit Vpb'42 bepaald dat de
hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën (na afloop van de oorlog
uiteraard weer: de Minister) de deelnemingsvrijstelling van artikel 10 (geheel
of gedeeltelijk) van toepassing kon verklaren. Op basis van artikel 11 Besluit
Vpb'42 is na de oorlog uitgevaardigd de Beschikking Beleggingsmaatschappij-
en."''- In deze beschikking werd een onderscheid gemaakt tussen open en be-
sloten beleggingsmaatschappijen.113 Voor open beleggingsmaatschappijen
werden de genoten dividenden geheel vrijgesteld. Voor besloten beleggings-
maatschappijen werd 9~~o-deel van de Vpb die betrekking heeft op dividenden
terug gegeven onder aftrek van de kosten, die geacht konden worden met die
dividenden verband te houden.

In artikel 15 Besluit Vpb'42 werd tenslotte bepaald:

]02. Zie voor de tekst van deze beschikking deel ID van de Vakstudie Vpb'42.
103. Open waren dic maatschappijen waarvan alle of nagenoeg alle aandelen op de Amsterdamse
of Rotterdamse beurs werden genoteerd. Besloten was de rest.
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`Met bedrijfskosten wordt geen rekening gehouden, voor zoover zij ver-
band houden met gedeelten van de winst, welke niet aan de belasting zijn
onderworpen.'

In het kader van dit onderzoek zijn als meest in het oog springende elementen
uit de toenmalige deelnemingsvrijstelling te memoreren:
a. De moedermaatschappij moest een aanmerkelijk belang in de dochterven-

nootschap hebben. Voor zo'n belang was niet slechts ten minste 25~o van
het nominaal gestort kapitaal vereist, doch tevens moest sprake zijn van
rechtstreeks aandeelhouderschap en verhinderde wederkerig aandelenbe-
zit tussen moeder en dochter dat de deelnemingsvrijstelling werd genoten.
Het verbod van wederkerig aandeelhouderschap was nieuw en de her-
komst en ratio zijn onduidelijk."y` De 25~Io-eis vormt een duidelijke ver-
zwaring van het eisenpakket ten opzichte van het Besluit WB'40.

b. Er was ook duidelijk sprake van een deelnemingsvrijstelling, in die zin dat
de regeling niet gebaseerd was op het ne-bis-in-ídem-beginsel in zijn alge-
meenheid maar uitging van de gedachte dat de ondernemingsactiviteiten
van moeder en dochter met elkaar verband moeten houden. Dit blijkt uit
de in lid 3 van artikel 10 Besluit Vpb'42 opgenomen eis dat, in geval van een
participatie kleiner dan 25~0, de deelnemingsvrijstelling van toepassing
kan zijn, indien het aanhouden van de deelneming in de lijn van de normale
uitoefening van het bedrijf van de moeder ligt. Tijdens de Duitse bezetting
is het in-de-lijn-criterium erg streng toegepast"'S "~, hetgeen een indicatie

104. Vergelijk Christiaanse in zijn monografie, blz. 111 en 112, alwaar hij o.a. vermeldt dat de
Duitse Kdrperschaftsteuer zo'n verbod op wederkerig aandeelhouderschap niet kende. Van Soest
en Peeters, ' Belastingen, vijfde herziene druk, blz. 236, merken omtrent de ratio op: 'De voor-
waarde van niet-wederkerigheid is gesteld, omdat in geval van wederkerige deelneming blijkt dat
de ene vennootschap zelfstandig bestaat tegenover de andere, terwijl bij de gewone vorm van
deelneming de ene vennootschap slechts bestaat voor en door de andere.'. In de MvT bij het
wetsvoorstel Vpb'60 (nr. 6000, nr. 3, blz. 20, linkerkolom) merken de bewindstieden van Finan-
ciën op dat de eis van niet wederkerig aandeelhouderschap was ingegeven door de wens 'langs
fiscale weg het bestaan van civiel-rechtelijk niet wenselijk geachte, zwevende vennootschappen
tegen te gaan'.
105. Zie aantekening 4 op artikel 10 Vakstudie Vpb'42, waaruit blijkt dat de hoogste ambtenaar
op het ministerie op het punt van de toepassing van lid 3 van artikel 1(1 Besluit Vpb'42 goedkeuring
diende te hebben van toezicht houdende Duitse ambtenaren. Daarnaast scheen een participatie
van kleiner dan IOoln van het nominaal gestort kapitaal zelden te kwalificeren als 'oneigenlijke
deelneming'.
106. Na de Tweede Wereldoorlog is van de mogelijkheid om via het derde lid van artikel 10
gesluit Vpb'42 de deelnemingsvrijstelling van toepassing te doen zijn een aanmerkelijk ruimer
ebruik gemaakt d.m.v. resoluties en delegatie van beslissingsbevoegdheid dienaangaande aan de
nspecteurs. Zie o, a. B 8190, aangevuld bij B 8324, en blz. 13 I. k. van de MvT (nr. 3) van wetsvoor-

;tel kamerstuknr. 6(N10.
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te meer is dat de besluitgever beoogde een materiële eis te stellen aan de
band tussen moeder- en dochtervennootschap.

c. Een verdere inperking ten opzichte van het Besluit Vpb'42 was te vinden in
het feit dat de deelnemingsvrijstelling slechts gold voor dividenden.

d. Anders dan destijds de Kórperschaftsteuer in Duitsland, kende artikel 10
Besluit Vpb'42 ook de deelnemingsvrijstelling toe voor dividenden uit bui-
tenlandse dochtermaatschappijen. Wel werd dan de (al zeer lang in Neder-
land bekende) onderworpenheidseis gesteld.

e. Voor effectenbeleggingsmaatschappijen gold een aparte regeling.
f. De beperking van kostenaftrek is explicieter en algemener geformuleerd

dan in het Besluit WB'40. In de praktijk gaf dit evenwel minder grote ver-
schillen te zien dan men wellicht zou menen omdat de HR in B 7504 besliste
dat de deelnemingsvrijstelling in het Besluit WB'40 een nettovrijstelling
was, zodat het ontbreken van een bepaling zoals artikel 15 Besluit Vpb'42
beperking van kostenaftrek niet kon verhinderen. Ten opzichte van de re-
geling op dit punt onder vigeur van de Wet Vpb'69 valt op dat onder het
Besluit Vpb'42 de beperking van de kostenaftrek ook gold voor binnen-
landse deelnemingen.

Geconcludeerd kan worden dat met het Besluit Vpb'42 een abrupt einde kwam
aan een steeds ruimer wordende deelnemingsvrijstelling. Na de Tweede We-
reldoorlog is de lijn van voor de oorlog weer enigszins opgepakt doordat de erg
beperkte `gunstenregeling' van deels Duitse komaf weer wat ruimer werd toe-
gepast.

2.2.8. De Wet op de vennootschapsbelasting 1969

In de in 1960 ingediende ontwerp-Wet op de vennootschapsbelasting 1960
werd de deelnemingsvrijstelling geregeld ín artikel 12.

De tekst van het voorgestelde artikel 12 luidde als volgt:

1. Ingeval de belastingplichtige sedert het begin van het jaar onafgebroken
een deelneming heeft gehad in een vennootschap welker kapitaal ge-
heel of ten dele in aandelen is verdeeld of lid is geweest van een codpera-
tieve vereniging of een andere vereniging op cobperatieve grondslag,
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.

2. Met betrekking tot een deelneming in een vennootschap of een lidmaat-
schap van een vereniging welke niet binnen het Rijk is gevestigd, is het
eerste lid slechts van toepassing, indien deze vennootschap of vereni-
ging vanwege één der andere delen van het Koninkrijk of een andere
Mogendheid aan een belasting is onderworpen die aldaar in enige vorm
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naar de winst wordt geheven. Alsdan wordt met kosten die met de deel-
neming of het lidmaatschap verband houden, geen rekening gehouden.

3. Het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van het verlies op een
deelneming, op een daarmede verband houdend bezit aan winstbewij-
zen dan wel op een lidmaatschap, dat tot uitdrukking komt, nadat de
vennootschap waarin de belastingplichtige deelneemt of de vereniging
waarvan de belastingplichtige lid is, is ontbonden. Zodanig verlies
wordt gesteld op het bedrag waarmede het voor de verkrijging van de
deelneming of het daarmede verband houdend bezit aan winstbewijzen
dan wel het lidmaatschap opgeofferde bedrag het totaal van de liquida-
tie-uitkeringen overtreft. Het wordt in aanmerking genomen in het jaar
waarin de vereffening is voltooid.

4. Een deelneming in een vennootschap welke binnen het Rijk is geves-
tigd, wordt aanwezig geacht, indien de belastingplichtige voor ten min-
ste vi jf percent van het nominaal gestorte kapitaal van de vennootschap
aandeelhouder is.

5. 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 vennoot-
schap aandeelhouder ís, tenzij aannemelijk is dat de aandelen als beleg-
ging worden gehouden.

6. Onze Minister kan een aandelenbezit dat geen deelneming vertegen-
woordigt, met een deelneming gelijkstellen, indien, hetzij het aanhou-
den van dat aandelenbezit in de lijn ligt van de normale uitoefening van
de door de belastingplichtige gedreven onderneming, hetzij met het
verwerven daarvan het algemeen belang gediend is geweest.

Ten opzichte van het Besluit Vpb'42 valt een aantal verschillen in dit ontwerp
met name op:
1. De vrijstelling gold voortaan ook weer voor koerswinsten en -verliezen op

de deelneming en niet louter voor dividenden.
2. Op de geformuleerde hoofdregel-alle voordelen uit hoofde van de deel-

neming blijven buiten aanmerking - wordt een uitzondering gemaakt
voor liquidatieverliezen.

3. Als moedersubject kwalificeerde voortaan elk Vpb-plichtig lichaam.
4. De kostenaftrek werd slechts beperkt voor kosten in verband met de bui-

tenlandse deelneming.
5. Het in principe vereiste deelnemingspercentage zakte fors van 25 naar 5.

Wel kwam er voor de buitenlandse participatie een materiële niet-ter-be-
leggingseis bij en vervielen de eis van rechtstreeks aandeelhouderschap en
het verbod op wederkerig aandeelhouderschap.

De indieners van het wetsvoorstel onderschreven niet volledig de antropo-
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morfe visie van de besluitgever'o', waarin de deelnemingsvrijstelling een uit-
zonderingsregel was. Behalve uit het feit dat zij een gesplitst tarief voorstel-
den, bleek dit ook uit het feit dat zij niet terugkeerden naar de enge uitgangs-
punten die voor de deelnemingsvrijstelling tijdens de Tweede Wereldoorlog
hadden gegolden, maar de werking van de deelnemingsvrijstelling zelfs nog
uitbreidden. Wel uitdrukkelijk onderschreven werd het uitgangspunt dat ook
onder vigeur van het Besluit Vpb'42 aan de deelnemingsvrijstelling ten grond-
slag had gelegen: de deelnemingsvrijstelling past slechts in die gevallen waarin
de bedrijfsactiviteiten van moeder en dochter voldoende verband hebben en
dus met name niet indien de aandelen in de dochter door de moeder ter beleg-
ging worden gehouden.'oR Vandaar o.a. dat in buitenlandse verhoudingen een
materiële niet-ter-beleggingseis noodzakelijk werd geacht en er in principe
een minimum deelnamepercentage van 5 gold.

De bewindslieden waren zich volledig bewust van het feit dat de voorge-
stelde regeling ten aanzien van buitenlandse dochtermaatschappijen interna-
tionaal gezien erg soepel was1D9, maar stelden toch voor buitenlandse dochters
in principe dezelfde regeling voor als voor binnenlandse vanwege de belangen
van het Nederlandse internationale bedrijfsleven en omdat Nederlandse on-
dernemingen met een buitenlandse dochtermaatschappij in beginsel op deze
wijze geen andere tegemoetkoming kregen dan Nederlandse ondernemingen
met een buitenlandse vaste inrichting"o

Christiaanse"' en Nobel"- hebben erop gewezen dat de uitbreiding van de
deelnemingsvrijstelling met koersresultaten op de deelneming ten opzichte
van de feitelijke situatie onder het Besluit Vpb'42 niet zo'n spectaculaire wij-
ziging betekende als op het eerste gezicht lijkt. Onder vigeur van het Besluit
Vpb'42 waren koerswinsten en -verliezen op de deelneming belast c.q. aftrek-
baar. Dit betekende dat indien de dochter structureel verlies leed, de moeder
haar deelneming mocht waarderen op lagere bedrijfswaarde. Zodoende be-
stond er ook wat verliesneming betrof onder vigeur van het Besluit Vpb'42
geen groot verschil tussen de buitenlandse deelneming en de buitenlandse
v.i.13 De soep van de belastbaarheid van koerswinsten op de deelneming werd

107. Op blz. 13 Lk. van de MvT (kamerstuknr. 6000, nr 3) merken de bewindslieden op dat zij de
belastingheffing van lichamen niet gegrond zien 'op een zo ver gaande personele gelijkheid van
natuurlijke personen en lichamen'. Op blz. 13 r.k. van de MvT merken de bewindslieden nog-
maals op: 'Zoals echter hiervóór reeds is betoogd, ligt een dergelijke ver doorgetrokken antropo-
morfe denkwijze niet ten grondslag aan de belasting van de winst van in Nederland gevestigde
lichamen'.
108. Zie MvT, blz. 13 Lk. en r.k. (kamerstuknr. fi000, nr. 3) en Handelingen Tweede Kamer
196811969, blz. 3184, I.k.
109. Zie MvT, blz. 13, r.k.
110. MvT, blz. 13, r.k.
11 ]. In zijn voordracht op de Belastingconsulentendag 1975, blz. 14.
112. Zie het verslag van zijn voordracht op het congres `Deelnemingsvrijstelling', gepubliceerd in
WFR 1988~5819, blz. 506 e.v.
I 13. Dat verschil was er slechts voor wat betreft de niet-structurele (d.w.z. de incidentele) ver-
liezen waaronder begrepen aanloopverliezen.
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onder het Besluit Vpb'42 veelal niet zo heet gegeten als zi j werd opgediend.
Nobel"' noemt de volgende mogelijkheden, die voorhanden waren om be-
laste koerswinst te voorkomen c.q. te transformeren in onbelaste dividend-
uitkeringen:

a. op tijd dividend uitkeren, d.w.z. vóór verkoop van de deelneming;
b. de dochter eigen aandelen laten inkopen. In navolging van de IB-juris-

prudentie werd dan aangenomen dat naast terugbetaling van kapitaal een
dividenduitkering plaats vond;

c. de dochtermaatschappij liquideren. Liquidatie van de dochter leverde
geen belaste koerswinst op maar - naast terugbetaling van kapitaal -
vrijgesteld (liqvidatie)dividend;

d. artikel 18, lid 2, Besluit Vpb'42"S maakte het mogelijk de dochter te laten
uitzakken in een kleindochter en in de dochter de mogelijkheid te creëren
van een forse ( vrijgestelde) dividenduitkering.

In de volgende hoofdstukken komen nog onderwerpen aan de orde die ook
tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Vpb'60 aan de or-
de zijn gesteld."b Op dit deel van de parlementaire geschiedenis zal op deze
plaats niet tot in detail worden ingegaan maar daaraan zal in de desbetreffende
hoofdstukken aandacht worden besteed.

De ook nu nog regelmatig terugkomende gedachte dat het wellicht beter zou
zijn aan de buitenlandse winst die van de dochtermaatschappij wordt geheven
materiële eisen te stellen, wordt door de bewindslieden in de MvA (blz. 25)
verworpen.

Bi j nota van wijziging (nr.10) wordt vervolgens een tweetal correcties op het
voorstel aangebracht, nl.:
1. ten aanzien van de beperking van de kostenaftrek in verband met de bui-

tenlandse deelneming wordt een apart artikellid geformuleerd. De reden
voor de herformulering van deze bepaling zat blijkens de MvA in het feit
dat de aanvankelijk voorgestelde tekst de bepaling simpel te omzeilen
maakte door het tussenschuiven van een (binnenlands) lichaam.

2. binnen de voorgestelde liquidatieverliesregeling wordt de bepaling toege-
voegd die ophoging van het opgeofferde bedrag voorkomt bij overdracht
binnen concernverband.

De belangrijkste wijziging die bij tweede nota van wijziging (nr. 17) in de
voorgestelde deelnemingsvrijstelling werd aangebracht, betrof de toevoeging
van een nieuw tweede lid aan het voorgestelde artikel 12, waarin beleggingsin-
stellingen als moedersubject van deelnemingsvrijstelling werden uitgesloten

114. WFR 1988~5819, blz. 507.
115. De voorganger van ons huidige artikel 14 We[ Vpb'69 ( de bedrijfsfusiefaciliteit). De bepaling
was wel ruimer dan het huidige artikel 14 Wet Vpb'69.
116. Zoals de liquidatieverliesregeling, de niet-ter-beleggingseis en de beperking van de kostenaf-
trek in verband met buitenlandse dee(nemingen.
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en tevens voor participaties in beleggingsinstellingen geen deelnemingsvrij-
stelling werd verleend. De tekst van de deelnemingsvrijstelling, zoals die luidt
na de bij tweede nota van wijziging aangebraChte correcties, is de uiteindelijke
wettekst zoals die tot het moment dat dit onderzoek werd afgesloten (1 juli
1989) heeft gegolden."'

Overigens kwamen de bewindslieden in deze tweede nota van wijziging ook
terug op het voorgestelde gesplitste tarief, waarbij uitgedeelde vennoot-
schapswinsten 15 procentpunten lager belast zouden worden dan ingehouden
winsten. Als argumenten werden gebruikt de problemen die zo'n stelsel in
internationaal verband veroorzaakt"~, het feit dat zo'n stelsel minder geld op-
levert en dat men liever afwachtte wat in EEG-verband op dit terrein zou gaan
gebeuren.

Ten aanzien van de liquidatieverliesregeling is door het Tweede Kamerlid
Koning nog een amendement ingediend19 dat ertoe strekte de verliesneming
te beperken tot de gevallen waarin het dochtersubject binnen 6 jaar na haar
oprichting zou worden ontbonden. Het amendement is bij de mondelinge be-
handeling door de indiener ingetrokken.'Zo

2.2.9. De wetsvoorstellen van Vermeend en Koning

Na een voor fiscale begrippen vrij langdurige periode waarin de deelnemings-
vrijstelling onveranderd bleef, werd de fiscale wereld eind 1986Ibegin 1987
opgeschrikt door een tweetal wetsvoorstellen, die beogen het regime van de
deelnemingsvrijstelling drastisch te wijzigen.

Het Tweede Kamerlid Vermeend diende op 25 september 1986 een initia-
tief-wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in''', terwijl Staatssecretaris Koning op
11 mei 1987 volgde met een eigen wetsvoorstel. Beide wetsvoorstellen be-
treffen een wijziging van de deelnemingsvrijstelling vanwege gebleken onei-

117. Afgezien van de aanpassing van de concernomschrijving in het slot van artikel 13, lid 5, Wet
Vpb'69 (tekst tlm 1988). Tot aan de invoering van de WIR (per 24 mei 1978) werd voor de con-
cerndefinitie verwezen naar de uitsluitingsbepaling voor gelieerde partijen voor de investeringsaf-
trek (het toenmalige artikel 8, lid 2, letters b en c, Wet Vpb'69). Vanaf 24 mei 1978 wordt ver-
wezen naar de concernuitsluitingsbepaling die in artikel 23d Wet Vpb'69 is opgenomen (tot het
jaar 1984 waren dat de letters b en c van lid 2, daarna dezelfde letters van lid 1). De enige materiële
wijziging die het bovenstaande meebracht trad in werking per 24 mei 1978. Vanaf dat moment is in
de concerndefinitie opgenomen dat ook besmet zijn transacties tussen lichamen die in de afgelo-
pen vijf jaar tot hetzelfde concern behoord hebben.
118. Dat gaat m.i. alleen op als meo impliciet al heeft besloten om over de landsgrens heen te
discrimineren, zoals overigens bijna alle landen doen die iets aan de economische dubbele belas-
ting van de aandeelhouder doen.
119. Kamerstuknr. 6000, nr. 55.
120. Zie Handelingen van de Tweede Kamer 1969I1969, blz. 3183.
121. Kamerstuknr. 19 729. Het wetsvoorstel is inhoudelijk vooral gebaseerd op de bevindingen
van de ambtelijke beleidsgroep vennootschapsbelasting, wier rapport overigens nimmer officieel
is gepubliceerd.
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genlijk c.q. onbedoeld gebruik van deze objectieve vrijstelling. De wetsvoor-

stellen zijn voor het onderwerp van dit onderzoek van groot belang omdat de
overgrote meerderheid van de voorstellen praktisch gesproken de deelne-
mingsvrijstelling voor buitenlandse dochtersubjecten betreft.

Zoals hierna nog zal blijken verschilt op een aantal punten de opvatting van

de indieners van beide wetsvoorstellen omtrent wat als onbedoeld gebruik van

de deelnemingsvrijstelling geldt, terwijl de keuzes om te komen tot oplossin-
gen voor de gebleken feilen bij Koning en Vermeend duidelijk anders zijn.

In de hiernavolgende twee paragrafen zal kort op de inhoud van beide wets-

voorstellen worden ingegaan, waarna in de volgende hoofdstukken uitvoeri-

ger bij de problematiek zal worden stilgestaan.

2.2.9.1. Het wetsvoorstel-Vermeend

In de oorspronkelijke versie van zijn wetsvoorstel stelde Vermeend het vol-

gende voor.

1. De annaal-bezitseis vervalt.'~'-
Dit voorstel is onomstreden en maakt ook deel uit van het wetsvoorstel van

Staatssecretaris Koning. De annaal-bezitseis is een anachronisme dat vanuit

de Dividend- en Tantièmebelasting via het Besluit Vpb'42 in de Wet Vpb'69

terecht is gekomen. Niet alleen werkt de bepaling in de praktijk veelal een-

zijdig in het nadeel van de fiscus123 en kan zij grote bewijsrechtelijke proble-

men oplevereniz', maar bovenal draagt de eis op geen enkele wijze meer bij

aan het doel waarvoor zij ooit in de DTB is opgenomen: het fiscaal niet stimu-

leren van dividendstripping. Onder de DTB wilde de wetgever nl. voorkomen

dat een lichaam vlak voor de dividenddeclaratie een deelneming verwierf om

die na de dividenduitkering vervolgens weer direct te verkopen. Het door de

dochter uitgekeerde dividend leverde in dat geval een vermindering op van de

belastbare grondslag van het moederlichaam, zijnde haar eigen winstuitdelin-

gen125, terwijl het verlies op de verkoop van de deelneming ex dividend geen

invloed had op de belastbare grondslag van dat jaar van de moeder.

122. Kamerstuknr. 19 729, nr. 2, artikel I, onderdeel A.
123. De uitkering van interimdividend kunnen partijen immers veelal voorkomen, goed koop-
mansgebruik verplicht normaliter ook niet tot het nemen van (ongerealiseerde) koerswinst in het
desbetreffende jaar van verwerving van de deelneming, terwijl een miskoop wel via een afboeking
op de deelneming ten laste van het fiscale resultaat gebracht kan worden. Het moet dan overigens
wel een echte miskoop betreffen, hetgeen impliceert dat de in het jaar van verwerving geleden
verliezen en de in de toekomst nog realiter te verwachten verliezen van de deelneming aanmerke-
lijk groter moeten zijn dan bij aankoop door de koper verwacht werd.
124. Gedoeld wordt op de `oeverloze' disputen over de vraag of verliezen van de deelneming
geleden in het jaar van verwerving nu wel of niet in de aankoopprijs waren verdisconteerd en dus
ingecalculeerd waren door het kopende lichaam.
125. De DTB was immers een uitdelingsbelasting. Zie paragraaf 2.2.4.
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Onder het Besluit Vpb'42 was de annaal-bezitseis al overbodig geworden,
omdat dividendstripping fiscaal moet worden geduid als zijnde een uitkering
van meegekocht dividend, dat afgeboekt moet worden op de boekwaarde van
de deelneming. Dit betekent dat de uitkering van meegekocht dividend bij de
moeder uberhaupt geen fiscale winst oplevert, zodat aan toepassing van de
deelnemingsvrijstelling niet wordt toegekomen.

Onder de Wet Vpb'69 is er, behalve het hiervoor genoemde argument van
de fiscale behandeling van meegekocht dividend, nog een tweede reden waar-
om de annaal-bezitseis niet meer in de deelnemingsvrijstelling thuis hoort.
Zonder de annaal-bezitseis en ook al zou meegekocht dividend niet behoeven
te worden afgeboekt op de boekwaarde van de deelneming (quod non), dan
nog levert het aankopen van een dochter cum dividend en het snel verkopen na
uitkering van het dividend geen voordeel op. Tegenover het onder de deelne-
mingsvrijstelling vallende dividend staat dan immers een even groot koersver-
lies op de deelneming bij verkoop. Dit koersverlies zou dan ook gewoon onder
de deelnemingsvrijstelling vallen en dus fiscaal niet aftrekbaar zijn. Per saldo
is dan fiscaal noch winst noch verlies genomen, hetgeen klopt met de realiteit.

A1 met al kan men er zich slechts over verbazen dat de annaal-bezitseis pas
46 jaar nadat hij overbodig is geworden uit de deelnemingsvrijstelling is ver-
wi jderd. t~~

2. De deelnemingsvrijstelling wordt ook van toepassing verklaard op `waar-
deveranderingen uit hoofde van vorderingen, indien deze vorderingen - di-
rect of indirect - strekken tot duurzame financiering' van de deelneming.''-'

De reden dat Vermeend onder de deelnemingsvrijstelling wil brengen waar-
deveranderingen op vorderingen die zijns inziens te zeer een eigen vermogen-
karakter hebben, is gelegen in de fundamenteel andere wijze waarop aan een
deelneming verschaft eigen en vreemd vermogen bij de moedermaatschappij
wordt behandeld. Met name de fiscale positie van de moedervennootschap bij
financiering van risicovolle buitenlandse deelnemingen met weinig eigen en
veel vreemd vermogen acht hij onjuist. Indien zo'n buitenlandse deelneming
het immers slecht doet, kan de moeder ten laste van haar fiscaal resultaat op de
vordering op haar deelneming afboeken''-s, terwijl als de deelneming het goed
doet de Nederlandse fiscus niet meeprofiteert omdat dan de deelneming (en

126. De annaal-bezitseis kon in sommige gevallen wellicht een ( gebrekkige) functie hebben om in
geval van handel in BV's het behaalde voordeel te kunnen belasten. Vermeend heeft bij nota van
wijziging hiervoor een aparte bepaling voorgesteld ( zie hierna), terwijl de staatssecretaris van
mening is dat de winst op zo'n handelstransactie als provisie gewoon te belasten is en niet onder de
deelnemingsvrijstelling valt. Dit laatste standpunt is overigens ( nog) niet door de rechter beves-
tigd.
127. Kamerstuknr. 19 729, nr. 2, artikel l, onderdeel B.
128. Overigens wel pas nadat de deelneming zelf tot op nihil is afgeboekt, welke atboeking onder
de deelnemingsvrijstelling valt.
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niet de vordering op de deelneming''y) meer waard wordt. Maar voor die waar-
destijging van de deelneming geldt - indien zij gerealiseerd wordt - de deel-
nemingsvrijstelling. Helemaal onacceptabel acht hij de gevolgen van het
arrest van de HR BNB 1978I140, waarin de HR besliste dat een afgewaardeer-
de vordering op de deelneming door de moedermaatschappij belastingvrij kan
worden gestort op nieuw uitgegeven aandelen door de dochter. In feite bete-
kent dit dat de afboeking ten laste van het fiscale resultaat door de moeder op
haar vordering op de deelneming definitief niet meer gecompenseerd kan wor-
den met fiscale winstneming bij de moeder indien de deelneming het weer
beter zou gaan doen. Dan is immers geen sprake meer van een `vollopende'
vordering maar van een `vollopende' deelneming, waarvoor de deelnemings-
vrijstelling geldt.

Op dit voorstel zal nader worden ingegaan in paragraaf 7.5.1.

3. De uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling voor participaties in een be-
leggingsinstelling gaat ook gelden voor `duurzame financieringsvorderingen'
op die beleggingsinstelling.13"

Dit is een logisch uitvloeisel van het onder 2 voorgestelde.

4. Het oude artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 (beperking kostenaftrek in verband
met de buitenlandse deelneming) wordt op twee punten gewijzigd.

Allereerst wordt voorgesteld ook rente en andere kosten die verband hou-
den met `duurzame financieringsvorderingen' van aftrek uit te sluiten indien
en voor zover deze kosten de in het betreffende jaar op de `duurzame finan-
cieringsvorderingen' ontvangen rente overtreffen.13'

Daarnaast moet voortaan (in plaats van de historische) de wiskundige me-
thode worden toegepast voor het antwoord op de vraag welk deel van de rente
en andere kosten van geldleningen verband houden met de buitenlandse deel-

129. Gedoeld wordt hier op de situatie dat op de vordering door de moeder niet is afgeboekt. Is
dat wel het geval dan zal uiteraard de eerdere afboeking op de vordering worden gecompenseerd
door een opboeking. Deze opboeking gaat evenwel nimmer verder dan tot nominale waarde of
kostprijs.
130. Kamerstuknr. 19 729, nr. 2, artikel I, onderdeel C slot.
131. Dat dit de bedoeling is blijkt uit de toevoeging bij NvW van het woordje'onmiddellijk' aan de
desbetreffende bepaling (kamerstuknr. 19 729, nr. 6, tweede alinea), alsmede uit de polemiek in
het WFR tussen De Vries en Sillevis enerzijds en Juch anderzijds. Zie WFR 1988I5828, 'Misver-
standen over de mathematische methode ter bepaling van het niet-aftrekbare gedeelte van deelne-
mingskosten' door N.H. de Vries en L.W. Sillevis en de reactie hierop van D. Juch in hetzelfde
weekbladnummer, 'Misverstanden of ineer principiële verschillen?'. Zie verder WFR 1988I5829,
`Nogmaals misverstanden over de mathematische methode' door N.H. de Vries en L. W. Sillevis,
met naschrift van D. Juch. Het in fiscaal Nedertand al publieke geheim dat De Vries en Sillevis
achter de schermen de architecten van het wetsvoorstel-Vermeend zijn wordt door beide schrij-
vers in hun laatstgenoemde artikel bevestigd. Dit roept overigens de staatsrechtelijke vraag op of
hun op-, aanmerkingen en verduidelijkingen op enige wijze van belang zijn voor de uitleg van de
desbetreffende bepalingen indien deze ooit tot wet zouden worden verheven. Mij dunkt van niet,
omdat aan architecten op de achtergrond in ons staatsrechtelijk bestel geen plaats is toegekend.
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neming en de `duurzame financieringsvorderingen'."'- De besmette rente en
kosten van geldleningen worden in het voorstel als volgt berekend:

Besmette rente en kosten van geldleningen -

Totale rente en kosten van geldleningen -

Som van fiscale boekwaarde deelneming en de duurzame financieringsvor-
deringen per ultimo van het jaar

Som van fiscale boekwaarden van alle activa per ultimo van het jaar
Op dit onderdeel van Vermeends voorstel wordt nader ingegaan in de para-
grafen 7.2.3. en 7.5.2.

5. De liquidatieverliesregeling van artikel 13, lid 5, Wet Vpb'69 (tekst 1988)
wordt als volgt gewijzigd:
a. Bij liquidatie is in principe ook een verlies op de `duurzame financierings-

vorderingen' mogelijk. Dit is - uitgaande van het handhaven van enige
liquidatieverliesregeling - een logische consequentie van het brengen on-
der de deelnemingsvrijstelling van de waardeveranderingen uit hoofde van
die vorderingen.

b. Er wordt een `dividendcorrectie' ingevoerd. Het op de aandelen te nemen
verlies wordt nl. gesteld op het verschil tussen het voor de aandelen op-
geofferde bedrag en de liquidatieuitkeringen, vermeerderd met het totaal
van de uitkeringen in het jaar van ontbinding en in de daaraanvoorafgaande
vijf jaren.

Deze bepaling is voorgesteld om al te simpele verhoging van het liquida-
tieverlies door uitkering van dividenden `in het zicht van liquidatie' te voor-
komen.

Op dit voorstel wordt in paragraaf 4.3.4 nader ingegaan.
c. Liquidatieverliezen op de deelneming of op de `duurzame financieringsvor-

deringen' op de deelneming mogen in twee gevallen niet genomen worden:
1. voor zover in die verliezen tot uitdrukking komen verliezen die indirect

betrekking hebben op een buiten het Rijk gevestigde, al dan niet ont-
bonden vennootschap dan wel op een buiten het Rijk gevestigde, al dan
niet ontbonden vereniging.

Verliezen op buitenlandse deelnemingen wil Vermeend dus voortaan
van de liquidatieverliesregeling uitsluiten. Op dit voorstel zal in hoofd-
stuk 4(paragraaf 4.3.1) nader worden ingegaan.

2. voor zover in die verliezen tot uitdrukking komen verliezen die indirect
betrekking hebben op een binnen het Rijk gevestigde, niet ontbonden
vennootschap, een binnen het Rijk gevestigd, niet ontbonden fonds of
op een binnen het Rijk gevestigde, niet ontbonden vereniging.

132. Kamerstuknr. 19 729, nr. 2, onderdeel D.
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Met deze bepaling wil Vermeend voorkomen dat het louter liquide-
ren van een tussenholding tot het nemen van een liquidatieverlies kan

leiden. Het (binnenlandse) dochtersubject moet zelf geliquideerd zijn

om een liquidatieverlies te kunnen nemen.
Op dit voorstel zal in paragraaf 4.3.2 nader worden ingegaan.

6. De werkingssfeer van de zogenaamde niet-ter-beleggingseis van artikel 13,

zevende lid, Wet Vpb'69 (tekst 1988) wordt op twee wijzen uitgebreid133:

a. de (materiële) niet-ter-beleggingseis wordt ook geïntroduceerd voor bin-

nenlandse dochtersubjecten.
Vermeend heeft deze bepaling voorgesteld vanwege de door inspecteurs

aangetroffen praktijk bij verzekeringsmaatschappijen om gebruik te ma-

ken van de werking van de louter formele So1o-eis. Verzekeringsmaatschap-
pijen zouden enerzijds beleggingspakketten uitbreiden tot boven de So1o

om zo koerswinsten en dividenden belastingvrij te kunnen toucheren en

anderzijds bij dreigende verliezen zorgen dat zij een belang van minder dan

S~o overhouden om zodoende het grootste deel van de koersverliezen tot

hun fiscale winst te doen behoren.
Bij nota van wijziging heeft Vermeend dit onderdeel van zijn oorspron-

kelijk voorstel ingetrokken, omdat hij bij nader inzien van mening was dat

de sfeerovergangen waarvan de verzekeraars geacht werden te kunnen

profiteren door de HR in BNB 1986I305 (het compartimenteringsarrest)
bevredigend zijn geregeld.

Op dit onderdeel wordt nader ingegaan in paragraaf 6.4.
b. De niet-ter-beleggingseis wordt ook geïntroduceerd voor het lidmaatschap

in (zowel binnen als buiten het Rijk gevestigde) co6peratieve verenigingen.

7. Het oorspronkelijk wetsvoorstel-Vermeend zou integraal in werking heb-

ben moeten treden vanaf 25 september 1986 (de datum van indiening bij de

Tweede Kamer der Staten-Generaal van zijn wetsvoorstel) en bevatte geen

enkele overgangsregeling. Het wetsvoorstel bevatte dus een forse terug-

werkende kracht.
Bij tweede nota van wijziging is voor enkele van de voorgestelde wijzigingen

de terugwerkende kracht weggenomen. Voor de meest omstreden delen van

zijn wetsvoorstel is daarbij evenwel de terugwerkende kracht gehandhaafd.

Zie hieromtrent verder hierna.

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State over zijn initiatiefwets-

voorstel heeft Vermeend bij nota van wijziging zijn oorspronkelijke voorstel-

len op een aantal punten aangepast. Het betreft de volgende wijzigingen.

133. Zie kamerstuknr. l9 729, nr. 2, onderdeel F.
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1. Aan een participatie wordt de kwalificatie deelneming onthouden (d.w.z.
de deelnemingsvrijstelling geldt niet) indien die participatie het karakter
heeft van handelsvoorraad.

Deze wijziging is in het kader van dit onderzoek primair interessant om-
dat de reden voor dit voorstel de grondslagen van de deelnemingsvrijstel-
ling raakt. Met de Raad van State is Vermeend nl. van mening dat het
nimmer de bedoeling is geweest met de deelnemingsvrijstelling zuivere
handelswinsten en -verliezen op aandelenpakketten vrij te stellen. 'Een
beroep op de ne-bis-in-idem-regel is ten aanzien van als handelsvoorraad
aangehouden aandelenpakketten niet op zijn plaats, aangezien, evenals bij
beleggingspakketten, in zo'n situatie de onderneming van de dochter geen
verlengstuk vormt van de onderneming van de moeder.''~ Op de relatie
tussen het ne-bis-in-idem-beginsel en de verlengstukgedachte voor zover
het de rechtsgrondslag van de deelnemingsvrijstelling betreft wordt nader
ingegaan in paragraaf 2.3.

2. Toegevoegd is een bepaling inhoudende dat geen liquidatieverlies mag
worden genomen indien de onderneming van de geliquideerde dochter el-
ders in het concern wordt voortgezet.13s

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een (niet aftrekbare)
afwaardering van de deelneming en~of van een `duurzame financieringsvor-
dering' simpel kan worden getransformeerd in een aftrekbaar liquidatie-
verlies zonder dat de onderneming van de te liquideren dochter uit het
concern verdwijnt. De bepaling is vergelijkbaar met de gelijksoortige be-
paling in het wetsvoorstel-Koning (zie hierna in de paragrafen 2.2.9.2 en
4.4.2) met dit verschil dat Vermeend het liquidatieverlies schrapt, terwijl in
het wetsvoorstel-Koning een op basis van de voortzettingsbepaling getrof-
fen liquidatieverlies niet voorgoed verloren is maar wordt doorgeschoven.

Omdat Vermeend in de onderhavige voortzettingsbepaling het begrip
concern introduceert, heeft hij ook een concerndefinitie opgenomen.134
Deze is gelijkluidend aan de concerndefinitie die de Staatssecretaris in zijn
wetsvoorstel hanteert. Zie hieromtrent paragraaf 4.4.4.

3. De niet-ter-beleggingseis is voor participaties in binnenlandse dochtersub-
jecten vervallen.

Zoals hiervoor al opgemerkt heeft Vermeend dit onderdeel van zijn oor-
spronkelijk wetsvoorstel ingetrokken omdat hij ervan uitgaat dat het com-
partimenteringsarrest (HR BNB 1986I305) het niet langer lucratief maakt
te `jo-jo`en' onder en boven de Solo-deelnemingsgrens. Zie hieromtrent na-
der paragraaf 6.4.

Bij tweede nota van wijziging'~ heeft Vermeend de oorspronkelijk voorziene
inwerkingtreding van zijn voorstellen aangepast. Hij handhaaft de terug-

134. Kamerstuknr. 19 729, reactie initiatiefnemer op advies Raad van State, onder punt 4.
135. Zie kamerstuknr. 19 729, nr. 7(gewijzigd voorstel van wet), onderdeel E.
136. Kamerstuknr. 19 729, nr. l1.
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werkende kracht tot 25 september 1986"' voor zover het betreft zijn voor-
stellen inzake:
1. de `duurzame financieringsvorderingen';
2. het niet meer fiscaal honoreren van liquidatieverlies op buitenlandse deel-

nemingen;
3. de beperking van het liquidatieverlies op binnenlandse deelnemingen in

verband met de liquidatie van een tussenholding dan wel de voortzetting
van de onderneming binnen het concern, alsmede de dividendcorrectie.

Geen terugwerkende kracht doch `gewoon' inwerkingtreding op de tweede
dag na plaatsing van de eventuele wet in het Staatsblad stelt Vermeend voor de
overige voorstellen voor.

2.2.9.2. Het wetsvoorstel-Koning

Ook het wetsvoorstel van Staatssecretaris Koning is sinds de indiening bij de
Tweede Kamer inhoudelijk gewijzigd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel be-
helsde de volgende regelingen13~:

1. De annaal-bezitseis wordt afgeschaft. Ook het initiatiefwetsvoorstel-Ver-
meend bevat dit voorstel. Voor de argumentatie van mijn instemming met dit
voorstel wordt verwezen naar de bespreking van het wetsvoorstel-Vermeend
op dit punt (hiervoor in paragraaf 2.2.9.1).

2. De omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal wordt
van haar fiscale attractie beroofd. Voorgesteld werd nl. om, indien een vor-
dering is gebruikt ter volstorting van het aandelenkapitaal van de deelneming,
tot het bedrag vande afwaarderingvan de vordering, de deelnemingsvrijstelling
niet van toepassing te doen zijn voor `positieve voordelen'139 uit die deelneming.

137. Vermeend merkt op blz. 49 MvA op dat, indien men geen terugwerkende kracht wil, hij
zeker een overgangsregeling zal voorstellen, die geen eerbiedigende werking heeft in die zin dat
dan - de 6scale winst verminderd hebbende - afwaarderingen op duurzame financieringsvor-
deringen, die vóór 25 september 1986 hebben plaats gevonden, na inwerkingtreding van de wet
nog zouden moeten leiden tot het belasten van dan optredende waardestijgingen van die duurza-
me financieringsvorderingen. In het wetsvoorstel zoals het na de tweede nota van wijziging voor-
lag, heeft Vermeend zich ermee verzoend dat hij afwaarderingen op `duurzame financieringsvor-
deringen' van vóór 25 september 1986 'kwijt' is.
138. Alle hierna te bespreken wijzigingsvoorstellen in de oorspronkelijk ingediende versie van het
wetsvoorstel van Staatssecretaris Koning zijn te vinden in kamerstuknr. 19 968, nr. 2, onderdeel B.
139. Naar ik mij voorstel zal iedere lezerlniet-fiscalist bij het lezen van de term 'positieve voorde-
len' glimlachend concluderen dat hij altijd al gedacht heeft dat in het fiscale veel overbodigs ge-
beurt. Zonder deze lezer in zijn algemeenheid ongelijk te willen geven, wil ik hier wijzen op de
reden van het gebruik van de op het eerste gezicht pleonastische term `positieve voordelen'. Om-
dat het begrip `voordelen' waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt algebraïsch moet worden
opgevat, en dus zowel voordelen als nadelen omvat, was de Staatssecretaris genoodzaakt zijn
toevlucht te nemen tot de term'positieve voordelen' in het aan de orde zijnde geval waarin hijecht
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Dit voorstel wordt nader behandeld in paragraaf 7.6.1.

3. Een regeling wordt voorgesteld ter bestrijding van het volgende niet be-
doelde gebruik van de deelnemingsvrijstelling in combinatie met ons interna-
tionale belastingrecht: een tot nu toe verliesgevende vaste inrichting (v.i.)
wordt omgezet in een dochtervennootschap. Zonder de voorgestelde regeling
is het zo dat een v.i.-verlies de wereldwinst van een vennootschap heeft ge-
drukt en met omzetting van de v.i. in een dochtervennootschap wordt voorko-
men dat via de inhaalregeling van artikel 3, lid 3 van het Besluit voorkoming
dubbele belasting (BVDB) het nemen van dit verlies later wordt gecompen-
seerd als de v.i. weer winst maakt. Deze vorm van onbedoeld gebruik wordt
bestreden door voor te stellen op de positieve voordelen uit de deelneming
waarin de v.i. is ingebracht de deelnemingsvrijstelling niet toe te passen tot het
bedrag van de in de afgelopen acht jaren ten laste van de in Nederland belast-
bare winst gebrachte v.i.-verliezen, voor zover deze nog niet zijn verrekend
met v.i.-winsten.

Op dit onderdeel van het wetsvoorstel wordt nader ingegaan in paragraaf 3.5.

4. De onderworpenheidseis, die voor buitenlandse dochters geldt, wordt ge-
preciseerd en gewijzigd. De precisering betreft de vervanging van het woordje
`aldaar' door de de woorden `in het land waarin die dochter is gevestigd'.

Verder wordt voorgesteld te laten vervallen de eis dat sprake moet zijn van
onderworpenheid aan een soort winstbelasting door een centrale overheid ge-
heven.

Daarnaast wordt een fictieve onderworpenheid gecreëerd voor de (buiten-
landse) dochtermaatschappij. Deze werd geacht onderworpen te zijn indien
SOalo of ineer van haar bezittingen (gemeten naar de waarde in het economisch
verkeer) bestaan uit:
a. belangen in lichamen die wèl zijn onderworpen;
b. vorderingen op de onder a bedoelde lichamen;
c. vorderingen op met belastingplichtige verbonden lichamen als die licha-

men zijn onderworpen.
De bepaling inzake de fictieve onderworpenheid beoogt een dam op te werpen
tegen het tussenschuiven van een niet-onderworpen tussenholding om zo-
doende aanloopverliezen van buitenlandse activiteiten in Nederland af te kun-
nen trekken, terwijl als het beter gaat de zetel van die tussenholding verplaatst
zou zijn naar een wel onderwerpend land, zodat dan de deelnemingsvrijstel-

alleen de voordelen en niet de nadelen bedoelde.
Veel van deze taalkundige ellende en begripsverwarring zou overigens voorkomen zijn indien

de toenmalige bewindslieden de suggestie hadden overgenomen van de vcle Tweede Kamerleden
die bij de parlementaire behandeling van de huidige Wet Vpb voorstelden om `voordelen' in de
hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling te vervangen door het taalkundig neutralere ' resulta-
ten' (kamerstuknr. 6.000, nr 6, blz. 14, r.k.). Niets let deze Staatssecretaris overigens in zijn
huidige wetsvoorstel alsnog de fiscale terminologie te laten sporen met het normale Nederlands.
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ling weer wel zou gelden.
Zie voor een behandeling van dit voorstel verder hoofdstuk 5.

5. Wat betreft de regeling voor liquidatieveriiezen wordt voorgesteld een
viertal mogelijkheden tot onbedoeld gebruik te repareren, terwijl daarnaast
de bewijspositie van de fiscus versterkt wordt vanwege bestaande uitvoerings-
technische moeilijkheden. Deze laatste vormen ook de reden een zogenaamde
dividendcorrectie voor te stellen.

Ten aanzien van de liquidatieverliesregeling werden de volgende voorstel-
len concreet gedaan.
a. De liquidatie van een tussenholding leidt niet langer tot een liquidatiever-

lies indien en voor zover dit verlies feitelijk wordt veroorzaakt door nega-

tieve deelnemingsresultaten op niet geliquideerde (klein)dochters van die
tussenholding.

Op dit voorstel zal in paragraaf 4.4.1 nader worden ingegaan.
b. Er ontstaat geen aftrekbaar liquidatieverlies meer op het moment dat wel-

iswaar het lichaam waarin wordt deelgenomen wordt ontbonden, maar de

door dat lichaam gedreven onderneming elders binnen het concern geheel
of gedeeltelijk wordt voortgezet.

Op dit voorstel zal nader worden ingegaan in paragraaf 4.4.2.
c. Om `Holland-routing' met liquidatieverliezen tegen te gaan stelde de

Staatssecretaris in zijn oorspronkelijk wetsvoorstel voor om in de gevallen
waarin het belang bij de Nederlandse moedermaatschappij voor meer dan

de helft berust bij één niet in Nederland gevestigd lichaam, het liquidatie-

verlies ter zake van de buitenlandse dochter slechts beperkt verrekenbaar

te doen zijn. Verrekening zou dan nl. slechts ten hoogste plaats kunnen

vinden tot het bedrag van de resultaten van dat deel van de onderneming

van de Nederlandse moeder in de lijn van de normale uitoefening waarvan

het aanhouden van die deelneming lag, of, zo dit lager is, tot ten hoogste de

belastbare winst van de Nederlandse moeder zonder het liquidatieverlies.
Aan dit onderdeel van de voorstellen van de Staatssecretaris zal in para-

graaf 4.4.5 nog aandacht worden besteed.
d. Geen liquidatieverlies mag worden genomen indien de Nederlandse moe-

dermaatschappij of een met haar verbonden lichaam het verlies van de
geliquideerde dochter geheel of gedeeltelijk `gebruikt' dan wel indien dit

het geval is voor de vennootschap, die de onderneming van de geliquideer-
de dochter heeft gekocht, of een met haar verbonden lichaam. Gedacht
kan hierbij worden aan de situatie dat in het buitenland het verlies van een
geliquideerde dochter niet met die dochter teniet gaat maar (geheel of ge-
deeltelijk) nog binnen het concern kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld
compensatie met winsten van andere concernmaatschappijen.

Op dit voorstel zal in paragraaf 4.4.3 nader worden ingegaan.
e. Belastingplichtige moet voortaan een tweetal zaken aantonen in plaats van

aannemelijk maken. Het betreft enerzijds de omvang van het door hem
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geclaimde liquidatieverlies en daarnaast het feit dat hij aan de voorwaarden
voldoet om zo'n verlies te mogen nemen. Op deze punten wordt dus een
zwaardere vorm van bewijs leveren verlangd dan normaliter in fiscale zaken
gebruikelijk is. De verzwaarde bewijslast is niet van toepassing voor zover
belastingplichtige voor het aantonen van de omvang van het liquidatiever-
lies gegevens nodig heeft die ouder zijn dan tien jaar (te rekenen vanaf de
inwerkingtreding van de wet)14" envoor zover belastingplichtige zou moeten
aantonen dat het concern dat de onderneming van de geliquideerde dochter
heeft gekocht het verlies van die dochter niet heeft `gebruikt'. "'

Zie voor dit voorstel verder paragraaf 4.4.8.
f. Tot de liquidatie-uitkering worden in elk geval gerekend de positieve voor-

delen welke door de moeder zijn genoten in het derde jaar voorafgaande
aan het jaar waarin de deelneming haar onderneming geheel of nagenoeg
geheel heeft gestaakt en de positieve voordelen genoten in de daarop vol-
gendejaren.

Deze dividendcorrectie wordt verder behandeld in paragraaf 4.4.7.

Naar aanleiding van kritiek uit de Tweede Kamer werd met de MvA een nota
van wijziging ingediend. In deze nota werden de volgende wijzigingen aan-
gebracht op het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel.
1. De `Holland-routingbepaling' werd geheel anders van opzet. De nieuwe

bepaling laat liquidatieverliezen op buitenlandse deelnemingen niet in af-
trek toe indien de buitenlandse deelneming:
- is verkregen van een buitenlands concernlichaam, en
- de buitenlandse deelneming binnen drie jaar na verkrijging door de bin-

nenlandse moeder haar onderneming staakt dan wel ontbonden
wordt.14-

Een tweetal anti-ontgaansbepalingen is op dit terrein nog voorgesteld:
a. Getrapte verkoop via in Nederland gevestigde concernmaatschappij.

Om niet te voldoen aan de voorwaarde, dat de buitenlandse deelneming
van een buitenlandse concernmaatschappij moet zijn verkregen zou geko-
zen kunnen worden voor het tussenschakelen van een Nederlandse concern-
vennootschap, die de deelneming eerst koopt en dan aan een andere Neder-
landse concernmaatschappij doorverkoopt, waarna de laatste de deelne-
ming liquideert. Hiervoor is een anti-ontgaansbepaling opgenomen. In dat
geval mag pas een liquidatieverlies worden genomen alsvóórde liquidatie of
staking van de ondernemingde buitenlandse deelneming tenminste drie jaar
door in Nederland gevestigde concernlichamen werd gehouden.

b. Tussenschuiven van een - ook te liquideren - tussenholding.
De Holland-routingbepaling zou ontdoken kunnen worden door het te

140. Kamerstuknr. 19 96R, nr. 2, artikel [I, het voorgestelde artikel 13a, lid 6, letter c.
141. Kamerstuknr. 19 96R, nr. 2, artikel II.
142. Kamerstuknr. 19 96R, nr. R, het voorgestelde artikel 13f, lid 1.
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liquideren lichaam allereerst over te dragen aan een al of niet in Nederland
gevestigde tussenholding waarna eerst dat lichaam en daarna de tussen-
holding worden geliquideerd. Bepaald wordt dat het liquidatieverlies op de
deelneming in de tussenholding slechts aftrekbaar is voor zover dat verlies
een niet aftrekbaar `Holland-routing-liquidatieverlies' van de tussenhol-
ding overtreft.

Op deze nieuwe Holland-routing-bepaling wordt nader ingegaan in para-
graaf 4.4.5.
2. De met de fictieve onderworpenheid uitgebreide onderworpenheidseis

voor buitenlandse dochters wordt weer vervangen door de `oude' onder-
worpenheidseis. "i Wel wordt er een nieuwe regeling voorgesteld in het
voorgestelde artikel 13a Wet Vpb'69. Bepaald wordt dat, indien een parti-
cipatie geen deelneming is omdat niet voldaan is aan de onderworpenheids-
eis, kosten in verband met alsmede waardedalingen van die participatie
slechts op de winst van de moeder in mindering komen voor zover tot die
winst in het desbetreffende jaar of in de toekomst positieve voordelen uit
hoofde van die participatie behoren. Indien er in het desbetreffende jaar
tegenover de kosten c.q. waardedalingen geen of onvoldoende positieve
voordelen uit die participatie staan, geldt een in de tijd onbeperkte carry-
forward, doch geen carry-back.

Het voorgestelde artikel 13a Wet Vpb'69 bevat een technisch verschil-
lende oplossing voor het probleem dat de Staatssecretaris al met de in-
troductie van de fictieve onderworpenheíd had willen oplossen. Hij acht
het onwenselijk dat men wel de kosten in verband met een buitenlandse
participatie en de waardedalingen van die participatie aan de Nederlandse
fiscus presenteert, terwijl Nederlandse belastingheffing over voordelen uit~
op de participatie wordt voorkomen.

Op de onderworpenheidseis wordt nader ingegaan in hoofdstuk 5 en op
de regeling van het voorgestelde artikel 13a Wet Vpb'69 in paragraaf 5.8.

3. Voorgesteld wordt om de deelnemingsvrijstelling ook uit te sluiten voor
positieve voordelen uit een deelneming, indien binnen het concern een ten
laste van Nederlandse winst afgewaardeerde vordering niet wordt omgezet
in aandelenkapitaal, maar wordt kwijtgescholden. Zeker in geval van
100o1o-dochtPrmartschappijen is het feitelijk effect van kwijtschelding van
een vorderil~b r~lijkbaar met het omzetten van die vordering in aan-
delenkapitaal.

De bepaling geldt niet indien de kwijtschelding bij de schuldenaar (in
Nederland of erbuiten) leidt tot belastbare winst.

In paragraaf 7.6.2 wordt nader op dit voorstel ingegaan.
4. De staatssecretaris is tot de ontdekking gekomen dat in de gevallen waarin

in het oorspronkelijke wetsvoorstel een tijdelijke, partiële uitsluiting van
de deelnemingsvrijstelling is voorgesteld, deze sanctie in een aantal geval-

143. Met als enige afwijking dat de eis dat de winstbelasting door een centrale overheid moet
worden geheven nu definitief is verdwenen.
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len niet afdoende is om onbedoeld gebruik te voorkomen. Voor deze geval-
len heeft hij nu bij NvW directe (fictieve) winstneming voorgeschreven.
Het gemeenschappelijke kenmerk van de bestreden potentiële ontgaans-
constructies is het uitgangspunt dat de oorspronkelijk voorgestelde repara-
tie niet effectief is in gevallen waarin er geen `positieve voordelen' uit de
`beclaimde deelneming' worden genoten. Directe winstneming in plaats
van uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling voor `positieve voordelen'
wordt in het gewijzigde wetsontwerp voorgesteld in de volgende gevallen:
a. indien de `beclaimde' aandelen worden overgedragen aan een buiten-

landse zuster of moedermaatschappij;
b. indien de onderneming van de `beclaimde' deelneming wordt ver-

vreemd aan een concernmaatschappij; dan blijft de claim formeel in-
takt, maar op de `besmette' deelneming worden geen positieve voorde-
len meer genoten, terwijl de onderneming gewoon in het concern blijft;

c. indien de `beclaimde' aandelen worden ingebracht in een buitenlandse
vaste inrichting, waardoor de te belasten winst zou moeten worden vrij-
gesteld als v.i.-winst en dus feitelijk nog niet in Nederland zou worden
belast;

d. indien een buitenlands concernlichaam recht verwerft op (een groot
deel van) de winstreserves van de `beclaimde' deelneming, zodat de
Nederlandse moeder feitelijk geen of weinig belaste positieve deelne-
mingsvoordelen zal genieten. Te denken valt hier aan het plaatsen bij
een buitenlandse concernvennootschap van aandelen, al of niet met bij-
zondere winstrechten;

Op deze gevallen van directe winstneming zal nader worden ingegaan in
paragraaf 7.6.3.

5. Kende het oorspronkelijke wetsvoorstel noch (formele) terugwerkende
kracht noch eerbiedigende werking'~, bij NvW is een overgangsregeling
voorgesteld, die impliceert dat er eerbiedigende werking zal zijn voor ge-
vallen waarin een afgewaardeerde vordering is omgezet in aandelenkapi-
taal of is kwijtgescholden dan wel een verliesgevende v.i. is omgezet in een
dochtermaatschappij . las

In de MvA'~ heeft de Staatssecretaris beargumenteerd de suggestie van het
CDA afgewezen om geen deelnemingsvrijstelling te verlenen voor deelnemin-
gen in dochters die in tax-havens zi jn gevestigd. Op deze kwestie, die in wezen
de inhoud van de onderworpenheidseis betreft, wordt nader ingegaan in para-
graaf 5.6.

144. Kamerstuknr. 19 968, nr. 2, artikel III.
145. Kamerstuknr. 19 968, nr. 8, artikel V.
146. Blz. 2 en 3.
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2.3. De grondslagen van de deelnemingsvrijstelling

Voor de grondslagen van de huidige deelnemingsvrijstelling is de parlementai-
re behandeling van het wetsvoorstel Vpb 1960 onverminderd van belang, om-
dat de wetsvoorstellen Vermeend en Koning van de bestaande grondslagen
uitgaan en `slechts' reparatiewetgeving voorstellen vanwege gebleken onei-
genlijk en onbedoeld gebruik. Wel kunnen de reparatiewetsvoorstellen een
wat helderder blik werpen op de grondslagen."'

Met Christiaanse ben ik van mening dat er weliswaar één deelnemingsvrij-
stelling is, doch dat die voor de binnenlandse en die voor de buitenlandse
dochter in een verschillend kader geplaatst moeten worden en ook een ver-
schillende grondslag hebben.148 De deelnemingsvrijstelling voor de binnen-
landse dochter vormt immers een louter nationale kwestie, terwijl de deelne-
mingsvrijstelling voor de buitenlandse dochter een essentieel onderdeel vormt
van het Nederlandse IBR.19 Binnen dat kader zal deze laatste regeling dan
ook geplaatst en beoordeeld moeten worden.

2.3.1. De binnenlandse dochtermaatschappij

De vraag naar de grondslagen van de deelnemingsvrijstelling is geenszins een
louter academische omdat zij van cruciaal belang is bij de beoordeling van de
praktische uitwerking van de regeling. Ook bij rechtsvinding door de rechter
speelt de grondslag van de deelnemingsvrijstelling een belangrijke rol, daar
voor teleologische wetsinterpretatie een helder zicht op de grondslag van de
regeling onontbeerlijk is.

Het blijkt dus dat eerst de vraag beantwoord zal moeten worden wat precies
de grondslag, of zo men wil rechtvaardigingsgrond, voor de deelnemingsvrij-
stelling voor de binnenlandse dochter is. Daarbij worden in de literatuur voor-
namelijk twee grondslagen genoemd: ne-bis-in-idem en verlengstukgedachte.

Christiaanse acht de deelnemingsvrijstelling gebaseerd op het ne-bis-in-

idem-beginsel. `5o Dit beginsel houdt, in dit verband gebezigd, volgens Juch in

147. Daarbij is niet onbelangrijk het door de Staatssecretaris bij het jongste reparatievoorstel
aangebrachte onderscheid tussen oneigenlijk en ongewenst gebruik (kamerstuknr. 19 968, nr. 7,
blz.3). Oneigenlijk vindt hij de situaties waarin doel en strekking van een regeling geweld worden
aangedaan. Hij meent dat ook de wetgever die de Wet Vpb'69 tot stand heeft gebracht ze niet
gewild heeft. Van ongewenst gebruik is volgens de Staatssecretaris sprake in gevallen waarin niet
gezegd kan worden dat in strijd wordt gekomen met doel en strekking van de bestaande regeling,
maar wel nu inmiddels ongewenste fiscale gevolgen optreden.
148. Christiaanse, verslag van de Belastingconsulentendag 1975, blz. 15.
149. Dat dit al van oudsher zo is blijkt uit de discussies tijdens de parlementaire behandeling van
de Wet IB'14 (zie paragraaf 2.2.3) en de plaatsing in één artikel (artikel 7) in het Besluit op de
Winstbelasting 1940 van de voorkoming van juridische en economische dubbele belasting.
I50. Verslag van de Belastingconsulentendag 1975, deel I van zijn voordracht en herhaald in
'Internationale aspecten van belastingheffing van multinationale ondernemingen in Nederland' in
de Van Dijckbundel, FED 1988, blz. 71 en 72.
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dat winst slechts eenmaal in een Vpb wordt betrokken.j5`'S' Naar mijn mening
wordt het ne-bis-in-idem-beginsel op deze wijze slechts dan goed weergegeven
indien de term winst algebraïsch wordt opgevat.153 In zijn meest letterlijke
betekenis impliceert het ne-bis-in-idem-beginsel immers niet slechts dat winst
niet meer dan eenmaal met Vpb wordt belast, maar ook dat verlies niet meer
dan eenmaal wordt verrekend.154

Het is de vraag of het ne-bis-in-idem-beginsel zo ruim gedefinieerd moet
worden dat het ook meebrengt dat winsten ten minste éénmaal in de Vpb-
heffing moeten worden betrokken en anderzijds verliezen ook ten minste er-
gens verrekend kunnen worden. De vraag is in zoverre niet cruciaal dat, indien
men dit ten minste-één-keer-element niet in het ne-bis-in-idem-beginsel aan-
wezig acht, het zo is dat dit element als keerzijde van de ne-bis-in-idem-me-
daille ook in de beschouwing moet worden betrokken en samen met het ne-
bis-in-idem-beginsel aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag ligt. Anders
gezegd: aan de deelnemingsvrijstelling ligt ook de gedachte ten grondslag dat
winsten en verliezen ten minste eenmaal in de Vpb-heffing betrokken moeten
zijn. Of inen dit element ook in de ne-bis-in-idem-gedachte aanwezig acht is
een definitorische kwestie. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dit element wel in de
ne-bis-in-idemgedachte aanwezig te achten. In hoofdstuk 4(de liquidatiever-
liesregeling) wordt nader ingegaan op de relatie van de liquidatieverliesrege-
ling tot de grondslagen van de deelnemingsvrijstelling.

Dat het fundament van de ne-bis-in-idem-regel te groot is voor de deelne-
mingsvrijstelling in haar huidige vorm, blijkt uit het feit dat de wetgever uit-
drukkelijk heeft bedoeld geen deelnemingsvrijstelling te verlenen op voorde-
len uit participaties die als belegging kunnen worden beschouwd. Het So1o-
forfait alsmede de materiële niet-ter-beleggingseis voor de buitenlandse doch-
ter zijn hiervan een uitvloeisel. De vrijstelling heet niet voor niets deelne-
mingsvrijstelling en geen ne-bis-in-idem-vrijstelling.

Ook het feit dat de deelnemingsvrijstelling wordt verleend in het geval de
binnenlandse dochter subjectief is vrijgesteld van Vpb (zoals bij de pensioen-
BV) en er derhalve helemaal geen dubbele heffing in de sfeer van lichamen is

151. Vergelijk Juch, dissertatie, blz. 9.
152. Ne-bis-in-idem en de pendant bis-in-idem komen voor zover ik heb kunnen vinden voor het
eerst op fiscaal terrein in Nederland ter sprake bij de invoering van de Wet IB '14 (MvT, blz. 17 en
18). Bis-in-idem wordt dan evenwel gebruikt in de discussie over het klassieke stelsel. Destijds
bleek nl. dat er een zelfstandige belasting van lichamen zou gaan worden geheven, die niet langer
bedoeld scheen te zijn om de aandeelhouders te belasten. De belastingheffing van lichamen was
toen voortaan niet langer een fiscaal-technisch middel om de aandeelhouder (forfaitair) voor zijn
inkomsten uit aandelen te belasten.
153. Christiaanse (Belastingconsulentendag 1975, blz. 13) rept dan ook van een bedrijfsresultaat
dat niet twee of ineermalen in de Vpb mag worden betrokken, alvorens dit resultaat aan aan-
deelhouders-natuurlijke personen ten goede komt.
154. Ook de Raad van State en de staatssecretaris nemen als uitgangspunt voor de deelnemings-
vrijstelling dat winsten en verliezen van een dochtermaatschappij voor de vennootschapsbelasting
slechts éénmaal in aanmerking worden genomen. Zie wetsvoorstel 19 729, advies van de Raad van
State onder punt 1 en wetsvoorstel nr. 19 968, nr. 3, blz. 2.
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te voorkomen, leidt tot de conclusie dat het ne-bis-in-idem-beginsel geen vol-
ledig juiste grondslag vormt voor de deelnemingsvrijstelling in binnenlandse
verhoudingen.

Ook Christiaanse heeft geconstateerd dat in de uitwerking van de deelne-
mingsvrijstelling niet steeds de ne-bis-in-idem-regel is gevolgd. Dit brengt
hem er - anders dan Juch - evenwel niet toe de ne-bis-in-idem-regel als
grondslag voor de deelnemingsvrijstelling te verwerpen. Hij is van mening dat
voor de afwijkingen van de ne-bis-in-idem-regel pragmatische redenen de wet-
gever voor ogen hebben gestaan.~ss

Juch heeft in zijn dissertatie geconcludeerd dat de deelnemingsvrijstelling
voor een binnenlandse dochter is gebaseerd op de verlengstukgedachte als
species van de ne-bis-in-idem-regel.156 Onder de verlengstukgedachte verstaat
hij de gedachte dat de dochtervennootschap als een partiële voortzetting van
de moedermaatschappij wordt gezien, zodat de winst van de dochtermaat-
schappij in wezen eigen winst van de moedermaatschappij is, waardoor winst-
transfer niet als belastbare winst van de moedervennootschap kan worden
aangemerkt.15' De verlengstukgedachte ligt ook ten grondslag aan andere re-
gelingen in de vennootschapsbelasting. Gedoeld wordt op de fiscale eenheids-
regeling van artikel 15 Wet Vpb'69, de regeling voor beleggingsinstellingen
van artike128 Wet Vpb'69 en de specifieke regeling voor coi)peraties in artikel
9, lid l, letter h, en lid 2, Wet Vpb'69. Deze laatste regeling is er het bewijs van
dat de verlengstukgedachte niet behoeft te impliceren dat sprake is van con-
cernrecht. De deelnemingsvrijstelling is echter m.i. wel concernrecht in die zin
dat bij de belastingheffing van de moeder rekening wordt gehouden met het
feit dat de deelneming tot hetzelfde concern behoort. Dat sprake is van fiscaal
concernrecht is niet strijdig met de conclusie dat het binnen de deelnemings-
vrijstelling (inclusief de liquidatieverliesregeling) gaat om een regeling betref-
fende de fiscale positie van de moedermaatschappij. Ook Christiaanse158 en
Van Sonderen159 zien de deelnemingsvrijstelling als een regeling van de fiscale
positie van de moeder. Een indicatie dat de deelnemingsvrijstelling gezien
moet worden als een regeling van fiscaal concernrecht vormt de beperking van

155. Zie zijn voordracht op de Belastingconsulentendag 1975, blz. 19.
156. Dissertatie, paragraaf 2 van hoofdstuk 1, blz. 10 Um 14.

Ook J. Verburg lijkt zich op dit punt bij Juch aan te sluiten, want hij duidt de dochtermaat-
schappij in het kader van de deelnemingsvrijstelling ook aan als een partiële voortzetting van de
moedermaatschappij. Zie zijn boek `Vennootschapsbelasting', Kluwer, 1984, blz. 177.
157. Disserta[ie, blz. 14.
158. Verslag van de belastingconsulentendag 1975, blz. 14.
159. Van Sonderen in'De deelnemingsvrijstelling in beweging (I)' in MBB 1987, blz. 125 en in `De
deelnemingsvrijstelling in beweging (II)', MBB 1987, blz. 202. Hij maakt zijn opmerking in deel I
van zijn artikel, dat de deelnemingsvrijs[elling geen fiscaal concernrecht is, naar aanleiding van de
motivering van de wetgever om een liquidatieverliesregeling op te nemen in de deelnemingsvrij-
stelling. Deze motivering, die erin is gelegen dat door de liquidatie van de dochter voorgoed de
mogelijkheid verloren gaat verliezen van deze maatschappij nog met winsten van haarzelf te com-
penseren, acht Van Sonderen niet passend in de systematiek van de Wet Vpb'69.
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het opgeofferde bedrag tot het bedrag dat het concern heeft opgeofferd."~
Ook de nieuwe wetsvoorstellen van Koning en Vermeend versterken de op-
vatting dat de deelnemingsvrijstelling een regeling van concernrecht is, nu
daar, bij de afbakening van wat onbedoeld of oneigenlijk gebruik is, het con-
cernbegrip van cruciaal belang is.

Tegen de verlengstukgedachte is aangevoerd dat, als de dochter dan als
verlengstuk van de moeder moet worden gezien, het ook logisch is dat bij de
moeder geheven wordt en niet bij de dochter. De deelnemingsvrijstelling zou
dan bij het verkeerde subject (de moeder) een vrijstelling geven. Hiertegen is
aan te voeren dat indien men het concern niet in zijn juridisch zelfstandige
onderdelen ziet maar als één geheel, de primaire conclusie is dat de concern-
winst slechts eenmaal in een Vpb-heffing betrokken moet worden, maar dat
het niet onlogisch is dat daar waar de winst in eerste instantie behaald wordt
ook de winstbelasting wordt geheven.1ó' Dit werkt ook in internationaal ver-
band uit op een wijze die spoort met aanvaarde uitgangspunten in het IBR.

Een argument vóór de verlengstukgedachte is m.i. het feit dat in deze ge-
dachte goed past dat de wetgever ernaar streeft de buitenlandse dochter en de
v.i. zo veel mogelijk gelijk(waardig) te behandelen.162 Als de juridische reali-
teit van meerdere rechtspersonen doorslaggevend was, zou dit streven naar
gelijke behandeling van wat de wetgever gelijksoortige gevallen vindt, minder
dominant zijn.

Het is de vraag in welke gevallen de dochter in zodanige mate als een ver-
lengstuk van de moeder kan worden gezien dat er voldoende fundament is om
de deelnemingsvrijstelling toe te passen. De amorfe verlengstukgedachte zal
dus feitelijk geconcretiseerd moeten worden. Daarbij gaat het wat de deelne-
mingsvrijstelling betreft m.i. veel te ver te eisen dat de moedermaatschappij de
zeggenschap heeft over de dochtermaatschappij.163 De wetgever heeft immers
zelf aangegeven dat in binnenlandse verhoudingen vanaf Solo-participaties
geen beleggen maar deelnemen wordt aangenomen, terwijl bij participaties
kleiner dan So1o een oneigenlijke deelneming mogelijk is o.a. indien het aan-
houden van die aandelen ligt in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening van
de onderneming van de moeder. De HR acht zelfs de deelnemingsvrijstelling
mogelijk bij het ontbreken van enige zeggenschap, indien maar alle econo-
misch belang bij het aandelenpakket bij de moedermaatschappij ligt (HR BNB
1986I118). In al deze gevallen is de deelnemingsvrijstelling blijkbaar goed te
combineren met het ontbreken van zeggenschap over de dochtermaatschappij .

160. Zie artikel 13, lid 5, laatste volzin, Wet Vpb'69 (tekst 1988).
161. Brull, dissertatie, blz. 296, komt tot dezelfde conclusie in het licht van het buitenkansbeginsel
dat hij als een van de aan de Vpb ten grondslag liggende beginselen ziet.
162. Dit argument doet in deze paragraaf wat raar aan, nu het hier over de deelnemingsvri jstelling
voor de binnenlandse dochter gaat. In paragraaf 2.3.2 hierna zal echter blijken dat ook aan de
deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse dochter o.a. de verlengstukgedachte ten grondslag
ligt.
163. Zoals Van Sonderen doet in MBB 1987, blz. 122.
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Men moet ook niet trachten de verlengstukgedachte in elke concrete deel-

regeling van de deelnemingsvrijstelling in dezelfde mate te operationalíse-
ren.'~ Het betreft een grondgedachte, die op de achtergrond wel steeds aan-
wezig is, maar in de concrete uitwerking van de regeling niet steeds in dezelfde
mate is neergeslagen. Doorslaggevend hierbij is m.i. evenwel dat daar waar bij

de concrete uitwerking in de wettekst van de regeling de verlengstukgedachte
niet pregnant naar voren komt1ó`, dit geen keuze van de wetgever tegen de
verlengstukgedachte is, doch fiscaal-technische argumenten als uitvoerbaar-
heid en leesbaarheid van de regeling als verklaringsgrond gelden.

In navolging van Juch kan dan ook de verlengstukgedachte worden aan-

vaard als grondslag voor de huidige deelnemingsvrijstelling voor de binnen-
landse dochter.'~ Deze conclusie is ook onderschreven door de Staatssecreta-
ris, die op een vraag naar de grondslagen van de deelnemingsvrijstelling ant-

woordde167: `Bij het bezien van de wetshistorie en de literatuur inzake de

rechtsgrond voor de deelnemingsvrijstelling is steeds sprake van een zeker
evenwicht tussen twee tegenstrijdige uitgangspunten, te weten het uitgangs-

punt dat ieder in de wet aangewezen lichaam als zelfstandige entiteit in de

heffing moet worden betrokken en het uitgangspunt dat dezelfde winst niet

tweemaal in de heffing mag worden betrokken. Deze spanning zit in de grond-

slagen van de vennootschapsbelasting. Het resultaat in de deelnemingsvrij-
stelling wordt in de literatuur wel aangeduid als de verlengstukgedachte. Het

gaat er niet om elders belaste winst in alle omstandigheden vrij te stellen, maar

om elders belaste `eigen winst', of wel winst uit een bezit dat in de lijn ligt van

de normale uitoefening van de door de belastingplichtige gedreven onderne-
ming'.

164. Net zo min als het m.i. wenselijk of vruchtbaar is de concrete invulling, die de verlengstuk-
gedachte bij de fiscale eenheid ex artikel 15 Wet Vpb'69 heeft gekregen als maatstaf te nemen voor
de deelnemingsvrijstelling. Bij een fiscale eenheid betreft het immers de meest extreme vorm van
in het verlengde van elkaar liggen, nu de dochter voor de Vpb-heffing volledig is opgegaan in de
moeder. Bij de deelnemingsvrijstelling daarentegen is een veel minder extreme toepassing van de
verlengstukgedachte aan de orde. Een 99o1o-participatie is onnodig, evenals juridisch aandeel-
houderschap. Men kan erover strijden ot de kwantitatieve Solo-eis niet erg laag is, maar feit is dat
bij elke deelname-eis lager dan 9901o de verlengstukgedachte minder sterk aanwezig is dan bij de
fiscale eenheid. Het fei[ dat de verlengstukgedachte bij de deelnemingsvrijstelling en de fiscale
eenheid op verschillende wijzen en met verschillende intensiteit naar voren komt, neemt niet weg
dat beide regelingen op dezelfde grondgedachte gebaseerd zijn.
165. Zoals bij de formele Solo-deelnemingseis voor de binnenlandse dochter.
166. Iets anders is waarop men de deelnemingsvrijstelling naar wenselijk recht gebaseerd zou
willen zien. Zo merkt Den Boer in zijn bijdrage aan de Belastingconsulentendag 1975 (verslag,
blz. 30) op dat het toepassen van de deelnemingsvrijstelling op beleggingsparticipaties niet onjuist
zou zijn. Hij wijst erop dat de opbrengst van als belegging gehouden aandelen niet vergeli jkbaar is
met die van andere vermogensobjecten zoals obligaties en onroerend goed. De opbrengst van
aandelen is nl. vrijwel steeds onder het juk van een Vpb doorgegaan en de opbrengst van de
overige vermogensbestanddelen niet. Den Boer vindt dat op degenen die een beperking van de
deelnemingsvrijstelling voorstaan de bewijslast rust waarom het door hem gereleveerde verschil
niet relevant zou zijn.
167. Kamerstuknr. 19 968, nr. 7, blz. 4.
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Anders dan Juch, ben ik echter van mening dat de verlengstukgedachte
geen species is van het genus ne-bis-in-idem. "~ De twee beginselen overlappen
elkaar deels, doch verschillen toch wel zoveel van elkaar, dat ik ze als twee
naast elkaar staande beginselen wil typeren. De verlengstukgedachte is name-
lijk enerzijds beperkter dan het ne-bis-in-idembeginsel'~ en anderzijds rui-
mer. ""

2.3.2. De buitenlandse dochtermaatschappij

De verlengstukgedachte kan men uiteraard ook doortrekken naar de buiten-
landse dochter. In de buitenlandse verhouding komt er evenwel een interna-
tionale fiscale dimensie bij. Terecht merkt Christiaanse"' op dat de deelne-
mingsvrijstelling in de buitenlandse verhouding een essentieel onderdeel is
van de internationale belastingpolitiek van Nederland en als zodanig moet zijn
afgestemd op en steeds moet worden vergeleken met de overige maatregelen
die Nederland eenzijdig neemt voor o.a. vaste inrichtingen en beleggingsdivi-
denden van natuurlijke personen. Christiaanse omschrijft de deelnemingsvrij-
stelling voor de buitenlandse dochter dan ook als een eenzijdige maatregel ter
voorkoming van internationale dubbele belasting volgens de vrijstellingsme-
thode.12

AI tijdens de introductie van de deelnemingsvrijstelling voor de buitenland-
se dochter werd direct de parallel getrokken met de buitenlandse vaste inrich-
ting (toen nog filiaal genoemd). Weliswaar is in 1927, als gevolg van het ver-
vallen van de 90o1o-deelnemingseis, de parallel enigszins verzwakt, maar o.a.
tijdens de parlementaire behandeling van de huidige Wet Vpb'69 en de wets-
voorstellen Koning en Vermeend is gebleken dat de wetgever de getrokken
vergelijking nog steeds van belang acht.

Ten aanzien van de grondslagen van de deelnemingsvrijstelling voor een
buitenlandse dochter merkte de Staatssecretaris tijdens de parlementaire be-
handeling van zijn reparatiewetsvoorstel op"': `Voor zover de deelnemings-

168. In gelijke zin E. Aardema in `De deelnemingsvrijstelling in nationaal perspectiefl in de Chris-
tiaanse-bundel 'Belastingbeschouwingen', Kluwer, Deventer 1989, blz. 186.
169. Beperkter is de verlengstukgedachte, zoals die aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag
ligt, omdat daarin besloten ligt een beperking van de deelnemingsvrijstelling tot niet-beleggingen,
zoals tot uitdrukking komt in het Solo-forfait en de materiële niet-ter-beleggings-eis.
170. Dat de verlengstukgedachte ruimer is dan het ne-bis-in-idem-beginsel blijkt uit het feít dat,
indien voor de (binnenlandse) dochter een subjectieve vrijstelling van Vpb geldt, dit bij de moeder
niet wordt teruggenomen. Bij een zuivere toepassing van het ne-bis-in-idem-beginsel zou in zo'n
geval aan de moeder geen deelnemingsvrijstelling behoeven te worden verleend.
171. Christiaanse, monografie, blz. 98. Het standpunt is herhaald in'Internationale aspecten van
belastingheffing van multinationale ondernemingen in Nederland' in de Van Dijckbundel, blz. 75
en 77.
172. Christiaanse, monografie ' De deelnemingsvrijstelling', blz. 96.
173. Kamerstuknr. 19 968, nr. 7, blz. 4.
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vrijstelling functioneert in de verhouding tussen een Nederlandse moeder en
een buitenlandse dochter merk ik nog het volgende op. In deze verhouding
wordt aan hetgeen ik hiervoor heb opgemerkt (betreffende de grondslagen
voor de deelnemingsvrijstelling; zie het citaat dienaangaande aan het slot van
paragraaf 2.3.1; J.v.d.G.) nog een dimensie toegevoegd. Alsdan functioneert
de deelnemingsvrijstelling immers in de praktijk tevens als een eenzijdige
maatregel ter voorkoming van dubbele belasting. Hoewel die afbakening van
de Nederlandse bevoegdheid tot het heffen van belasting over ondernemings-
winsten door de wetgever niet uitdrukkelijk als zelfstandige rechtsgrond voor
de deelnemingsvrijstelling is aangevoerd, kan zij, naar mijn oordeel, daarmee
echter wel mede gerechtvaardigd worden. Dat op deze wijze de keuze tussen
vaste inrichting en deelneming globaal gesproken neutraal is - zoals de leden
van de PvdA-fractie opmerken - is juist'.

Geconcludeerd kan dus worden dat de grondslag van de deelnemingsvrij-
stelling voor de buitenlandse dochter niet louter gevonden kan worden in de
verlengstukgedachte doch dat de inbedding in het Nederlandse IBR ook van
wezenlijke betekenis is.

Op de uitgangspunten van het Nederlandse IBR zal hierna in paragraaf 3.2
nader worden ingegaan. Vooruitlopend op de bevindingen in die paragraaf
kan hier echter al wel, met Juch"', geconcludeerd worden dat de voorkoming
van dubbele belasting over buitenlandse winsten duidelijk in het teken staat
van de erkenning van de belastingsoevereiniteit van de andere staat. Deze
eerbiediging van de buitenlandse belastingsoevereiniteit gaat enerzijds zo ver
dat aan de hoogte van de buitenlandse winstbelasting geen eisen worden ge-
steld, doch anderzijds weer niet zo ver dat het principieel niet van belang zou
zijn of het buitenland de buitenlandse winsten aan een winstbelasting onder-
werpt. Op deze kwestie zal in hoofdstuk 5 nader worden ingegaan.

Omdat blijkt dat voor de grondslag van de deelnemingsvrijstelling voor de
buitenlandse dochter de grondslagen van het Nederlandse IBR van belang
zijn, zal nu eerst in hoofdstuk 3 worden ingegaan op het Nederlandse IBR en
zijn relatie tot de deelnemingsvrijstelling in buitenlandse verhoudingen.

174. Dissertatie, blz. 18.
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Hoofdstuk 3. De relatie van de deelnemings-
vrijstelling tot het Nederlandse internationaal
belastingrecht

3.1. Inleiding

De in het vorige hoofdstuk verdedigde conclusie dat de deelnemingsvrijstel-
ling voor de buitenlandse dochter deel uitmaakt van het Nederlandse IBR
impliceert dat de problematiek van de afbakening van belastingsoevereiniteit
tussen staten zijn invloed doet gelden op de grondslag voor de deelnemings-
vrijstelling in de buitenlandse verhouding. Het is dus zinnig om allereerst in de
volgende paragraaf stil te staan bij de uitgangspunten van het Nederlandse
IBR, omdat daarbinnen de deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse
dochter een verantwoorde plaats moet vinden.

3.2. De uitgangspunten van het Nederlandse internationaal belastingrecht

In deze paragraaf zal niet breedvoerig aandacht besteed worden aan het Ne-
derlandse IBR, doch zal worden stilgestaan bij de essentiële uitgangspunten
van het Nederlandse IBR in het licht van de probleemstelling van dit onder-
zoek.

3.2.1. Wat is internationaal belastingrecht?

Internationaal belastingrecht is in de loop der tijd op verschillende manieren
gedefinieerd. Van Raad merkt op dat het internationaal belastingrecht (IBR)
situaties betreft waarbij twee (of ineer) staten belastingheffend zijn betrok-
ken.' Internationaal belastingrecht is volgens Peeters het geheel van de rechts-
regelen die de bevoegdheid tot belastingheffing van een staat voor internatio-
nale gevallen afbakenen.Z De gegeven definitie van Peeters spreekt mij meer
aan dan die van VerLoren van Themaat, die IBR definieert als het geheel van
internationale (gewoonte- of verdrags)normen, welke de belastingsoevereini-

1. Cursus Belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht door C. van Raad, Gouda
Quint, Arnhem, ondcrdeel 0.1.
2. J.B.J. Peeters op blz. VI[ van zijn onvoltooide losbladige werk'Internationaal belastingrecht in
Nederland', L.J. Veen's uitgeversmaatschappij NV te Amsterdam, 1954.
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teit afbakenen.3 VerLoren van Themaat beperkt zijn definitie tot wat ik zou
willen aanduiden als het internationale IBR.' In de definitie van Peeters be-
hoort ook het nationale IBR tot het IBR.` Dit nationale IBR duidt VerLoren
van Themaat aan met de term `oneigenlijk internationaal belastingrecht'.6
Ook de louter nationaal-rechtelijke regels aangaande belastingheffing betref-
fende feiten over landsgrenzen heen - zoals die voor de buitenlandse belas-
tingplicht van niet-inwoners, de Eenzijdige Regeling' en de deelnemingsvrij-
stelling voor de buitenlandse dochter - behoren tot het Nederlandse IBR.

IBR onderscheidt zich van internationaal privaatrecht (IPR), omdat het
laatste te omschrijven is als een samenstel van conflictregels, waarbij in prin-
cipe het nationaal recht van een van de staten wordt toegepast op een privaat-
rechtelijke rechtsbetrekking met internationale elementen.~ Het IBR bevat
geen conflict- of verwijzingsregels maar wijst de bevoegdheid tot belasting-
heffing toe aan de desbetreffende staten, waarna het (in de meeste gevallen)
aan het nationale recht van de desbetreffende staat ligt of van de toegeschei-
den heffingsbevoegdheid ook daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt.y

3. Zie P. VerLoren van Themaat in zijn dissertatie `Internationaal belastingrecht', uitgeverij H.J.
Paris te Amsterdam, 1946, blz. 33.
4. Het internationale IBR zou ik willen omschrijven als het geheel aan bi- of multilaterale regels
dat de afbakening van de belastingsoevereinitei[ van een staat betreft. Naast internationaal ge-
woonterecht gaat het hier praktisch gesproken voor Nederland om verdragen, vooral bilaterale
belastingverdragen, doch ook andere bilaterale verdragen met een invloed op het fiscale (zoals
sommige vriendschaps- en culturele verdragen) alsook enkele multilaterale verdragen waarvan
voor Nederland het belangrijkste wordt gevormd door het EEG-verdrag.
5. Het zal duidelijk zijn dat nationaal IBR staat tegenover internationaal IBR. Samen vormen zij
het gehele IBR. Onder nationaal IBR versta ik de louter nationaal rechtelijke regels die in interna-
tionale situaties de belastingsoevereiniteit van een staat medebepalen. Het gaat dan praktisch
gesproken om twee soorten regelingen. Enerzijds regels betreffende de vraag welke belastingen
Nederland heft van niet-inwoners op grond van binding met het Nederlandse territoir. Daarnaast
gaat het om autonome regelingen die Nederland voor inwoners heeft getroffen indien zij voor
buitenlandse activiteiten in het buitenland worden belast. Tot deze laatste categorie regels be-
hoort naast de deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse dochter ook het Besluit voorkoming
dubbele be(asting (de Eenzijdige Regeling).
6. T.a.p., blz. 33, noot 3.
7. Ook wel genoemd het Besluit voorkoming dubbele belasting, KB van 7 april 1965, Stb. 145,
laatstelijk gewijzigd 31 oktober 1985. Er is een concept van een nieuwe ER gepubliceerd (de ER
'88; zie Vakstudie Nieuws 1988, blz. 597 e.v.), die echter (per 1 juli 1989) nog steeds niet in
werking is getreden.
8. Vergelijk `Elementair internationaal privaatrechi' van J.G. Sauveplanne, achtste druk, 1986,
uitgeverij Kluwer te Deventer, blz. 15.
9. Soms wordt in het nationale recht een bepaling opgenomen die er steeds voor zorgt dat hetgeen
door een verdrag aan de desbetreffende staat wordt toegewezen ook naar nationaal recht belast-
baar is, zoals ín het geval van Frankrijk, waarvan A. van Keulen (Compendium van het Neder-
lands internationaal belastingrecht, 1978, Kluwer, Deventer, blz. 3 en 4) de volgende nationaal-
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3.2.2. De bij de afbakening van belastingsoevereiniteit gehanteerde
beginselen

In het IBR is een aantal beginselen te onderkennen op basis waarvan staten
hun belastingsoevereiniteit afbakenen. Genoemd kunnen worden:
I. Het territorialiteitsbeginsel. Dit volkenrechtelijke beginsel, toegepast op

het belastingrecht, rechtvaardigt belastingheffing indien er voldoende
band is met het territoir van een staat. Het beginsel omvat een subject-
gerichte en een objectgerichte variant.
a. Het domiciliebeginsel is de subjectgerichte variant van het territoriali-

teitsbeginsel. Dit beginsel rechtvaardigt belastingheffing door de staat
waar de genieter woont (natuurlijke personen) of gevestigd is (rechts-
personen).

b. Het situsbeginsel, ook wel bronbeginsel genoemd, is de objectgerichte
variant van het territorialiteitsbeginsel. Volgens dit beginsel is belas-
tingheffing gerechtvaardigd indien een potentieel te belasten voordeel
op het territoir van een staat opkomt. Anders dan bij het oorsprongs-
beginsel speelt bij dit beginsel de causaliteitsvraag geen doorslaggeven-
de rol. Het beginsel is in zekere zin wat simpeler dan het oorsprongs-
beginsel. Aangeknoopt wordt bij uiterlijk waarneembare omstandig-
heden als de ligging van onroerend goed of de aanwezigheid van een
vaste inrichting op het territoir van een staat.

Hoewel dit beginsel op het eerste gezicht geen grote moeilijkheden
lijkt mee te brengen, is het theoretisch toch een fors probleem om uit te
maken in welke gevallen nu exact het situsbeginsel is toegepast en op
welke wijze dit zou kunnen. Vogel doet in dit verband bijvoorbeeld,
naar aanleiding van een Munchener symposium, de constatering, dat,
hoewel de Zuid-Amerikaanse landen het eens zijn omtrent het nemen
van het territorialiteitsprincipe als theoretisch uitgangspunt voor de af-
bakening van hun belastingsoevereiniteit, er in de praktische toepassing
toch verschillen optreden. "'

rechtelijke bepaling citeert: 'Les revenus dont I'imposition est attribuée à la France par une con-
vention internationale relative aux doubles impositionssont passibles, en France, de I'impót sur le
revenu, même si les règles générafes prévues par la legislation interne ne permettent pas normale-
ment de les imposer'. Het zal duidelijk zijn dat in een situatie als die in Frankrijk formeel nog
steeds geldt dat louter een verdrag geen belastingplicht schept, doch dat het daar feitelijk wel op
neerkomt, gezien het elastische karakter van de nationaalrechtelijke bepalingen.
10. Zie K. Vogel, 'Die Besteuerung von Auslandeinkunften, Prinzipien und Praxis' in de bundel
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2. Het oorsprongsbeginsel. Dit beginsel acht de causaliteitsvraag doorslagge-
vend: de staat waaraan het ontstaan van een voordeel kan worden toegere-
kend mag over dat voordeel belasting heffen.

3. Het universaliteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat al het inkomen van
een persoon kan worden belast, waar ook behaald. Het beginsel wordt
meestal gekoppeld aan het domiciliebeginsel (o.a. Nederland en de Duitse
Bondsrepubliek, BRD) of het nationaliteitsbeginsel (o.a. de Verenigde
Staten van Noord-Amerika, USA).

4. Het nationaliteitsbeginsel. Volgens dit beginsel mag een staat in de belas-
tingheffing betrekken alle personen die de nationaliteit van die staat bezit-
ten. Voor rechtspersonen betekent dit meestal dat van belang is naar het
recht van welk land de rechtspersoon is opgericht. Dit beginsel wordt als
hoofdbeginsel (naast het domiciliebeginsel) gebruikt in de USA. In het
Nederlandse positieve fiscale recht speelt het beginsel een accessoire, doch
niet onbelangrijke rol."

De hiervoor onderscheiden beginselen zijn ook te verdelen in persoonlijke en
zakelijke heffingsbeginselen. Persoonlijke heffingsbeginselen verbinden de be-
voegdheid tot belastingheffing aan persoonlijke kenmerken van de belasting-

plichtige, zoals zijn woonplaats of nationaliteit. Zakelijke heffingsbeginselen

daarentegen sluiten aan bij het voorwerp van heffing. Deze beginselen stellen

de vraag centraal waar het voordeel is opgekomen (situsbeginsel) of ontstaan
(oorsprongsbeginsel). Het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke hef-

fingsbeginselen is voor dit onderzoek met name van belang in verband met de

liquidatieverliesregeling voor buitenlandse dochtermaatschappijen (hoofd-

stuk 4) en in verband met de hoofdmethode ter voorkoming van internationale
juridische dubbele belasting die Nederland hanteert. Zakelijke heffingsbegin-

selen zijn nl. volgens internationaal gebruik veelal territoir gebonden en per-

soonlijke heffingsbeginselen niet. De vraag of in het buitenland (door de doch-

termaatschappi j of de buitenlandse vaste inrichting) geleden verliezen in Ne-

derland vergolden moeten worden, hangt dus rechtstreeks samen met de vraag

'Grundfragen des Internationalen Steuerrechts', blz. 19, Verlag Dr. Otto Schmidt KG te Keulen,
1984. Vogel stelt het territorialiteitsprincipe tegenover het wereldinkomensprincipe. Hij wijkt
daarmede begripsmatig af van het door mij - in navolging van o.a. Lanceé (FED-brochure
`Winstsplitsing, 1967, hoofdstuk 2) - hiervoor gemaakte onderscheid in beginselen ter afbake-
ning van belastingsoevereiniteit. Het betekent evenwel dat waar Vogel in dit verband rept van het
territorialiteitsprincipe in de door mij gehanteerde terminologie kan worden ingevuld 'het bron-
beginsel'.

Het komt overigens herhaaldelijk voor dat men de term territorialiteitsprincipe gebruikt waar
men eigenlijk bedoelt het bron- of situsbeginsel. Zie o.a. J.A.G. van der Geld, 'De deelnemings-
vrijstelling in beweging', 1987, FED, Deventer, blz. 44.
11. Vergelijk de artikelen 2, lid 4, Wet Vpb en diens pendant voor de DivB, artikel 1, lid 3, DivB
en verder artiket 2, lid 2, en 49, lid 3, Wet IB'64, en artikel 3, lid 1 Successiewet 1956 en artikel 2,
lid 2, Wet VB'64.

Dat deze nationaliteitsbepalingen niet onbelangrijk zijn is o.a. gebleken uit HR, BNB 1988~331.
Het arrest is door mij besproken in mijn artikel'De reikwijdte van de vestigingsplaatsfictie in art.
2, vierde lid, Wet Vpb. 1969 en in art. 1, derde lid, Wet div.beL 1965', WFR 1989, blz. 269 e.v.
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naar het soort heffingsbeginsel(en) dat door Nederland wordt toegepast in een
concrete situatie.

Ook al zouden alle staten kiezen voor de toepassing van één van de hiervoor
onder 1, 2 en 4 genoemde beginselen, dan nog zou waarschijnlijk internationa-
le dubbele belasting optreden vanwege de verschillen die in de praktische toe-
passing van de beginselen en uitleg van begrippen zullen optreden. Maar de
situatie is nog minder rooskleurig nu bijna alle staten niet één van de genoem-
de beginselen hanteren maar twee of ineer. Met name de combinatie van ener-
zijds het domiciliebeginsel gekoppeld aan het universaliteitsbeginsel en an-
derzijds het situsbeginsel is wijd verbreid. Ook Nederland hanteert deze com-
binatie van beginselen. Voor inwoners van Nederland (binnenlandse belas-
tingplichtigen) in IB en Vpb belast Nederland in principe al het inkomen c.q. al
de winst waar ook behaald (domiciliebeginsel met universaliteitsbeginsel).
Het situsbeginsel wordt vervolgens op twee wijzen toegepast. Enerzijds be-
trekt Nederland niet-inwoners in de heffing indien zij inkomen c.q. winst uit
een Nederlandse bron genieten. Anderzijds hanteert Nederland het situsbe-
ginsel om een beperking aan te brengen op de universele belastingheffing van
zijn inwoners. Dit doet Nederland zowel eenzijdig (unilateraal) als via afge-
sloten belastingverdragen (bilateraal). Voor met name genoemd inkomen uit
buitenlandse bron verleent Nederland in de Eenzijdige Regeling aan binnen-
landse belastingplichtigen1z een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele
belasting indien niet op andere wijze in de voorkoming van dubbele belasting
is voorzien. Tot de andere wijzen waarop dubbele belasting kan worden voor-
komen (zodat dan dus de ER niet geldt) behoort de werking op het desbe-
treffende inkomensterrein van een belastingverdrag, maar niet het genieten
van de deelnemingsvrijstelling. Met de dubbele belasting waarop de ER doelt
wordt immers juridische dubbele belasting bedoeld en niet de economische
dubbele belasting die de deelnemingsvrijstelling beoogt te voorkomen. Dat de
ER naast de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, levert belastingplichti-
ge overigens geen voordeel op, daar de deelnemingsvoordelen niet alleen per
saldo niet tot de wereldwinst van de moedermaatschappij behoren maar ook
uit de vrij te stellen v.i.-winst worden geëlimineerd. De v.i-winst wordt im-
mers naar Nederlandse maatstaven vastgesteld en tot die maatstaven behoort
ook de deelnemingsvrijstelling. De ene eenzijdige maatregel ter voorkoming
van dubbele belasting (de deelnemingsvrijstelling) cumuleert dus feiteli jk niet
met de andere (de ER). De verrekeningsmethode van de artikelen 3a tlm 3c
ER'65 geldt niet voor buitenlandse belastingen geheven van onder de deelne-
mingsvrijstelling vallende voordelen, omdat deze voordelen niet tot de winst
van het ontvangende lichaam behoren, hetgeen artikel 3a, lid 1, eerste zins-
deel, ER'65 eist.

12. En via de non-discriminatiebepalingen in de BRK en de belastingverdragen veelal ook aan
niet-inwoners met een vaste inrichting in Nederland, voor zover het buitenlandse inkomen aan de
Nederlandse v.i. is toe te rekenen.
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Zuiver op basis van nationaal Nederlands recht ( dus zonder nog de ver-
dragen in de beschouwing te betrekken) kan al geconcludeerd worden dat
weliswaar in de tekstuele opzet van de wet het wereldinkomensprincipe voor
inwoners van Nederland een cruciale rol speelt, doch dat in feite het situs-
beginsel in minstens even belangrijke mate zijn invloed doet gevoelen." De
belastingverdragen versterken deze conclusie, nu ook in die verdragen het
situsbeginsel een overwegende rol speelt. Dit blijkt uit de toewijzing aan de
situsstaat van o.a. winst uit een buitenlandse v.i., inkomsten uit zelfstandige
arbeid behaald met behulp van een buitenlands vast middelpunt, inkomsten
uit onzelfstandige arbeid in het buitenland verricht, en inkomsten uit buiten-
lands onroerend goed. Terecht merkt Vogel" op dat zelfs in die gevallen waar-
in op het eerste gezicht het wereldinkomensprincipe het in de belastingver-
dragen heeft gewonnen, het in feite toch gaat om het vastleggen van partijen
dat zij de betreffende bron in de woonstaat situeren. Hij noemt als voorbeel-
den winst uit onderneming zonder buitenlandse v.i. (OESO '77, artikel 7),
inkomsten uit zeescheepvaart en luchtvaart (OESO '77, artikel 8), kortstondi-
ge buitenlandse bezigheden (de 183-dagenregeling; OESO '77, artikel 15, lid
2) en salarissen en pensioenen betaald door de overheid (OESO '77, artikelen
18 en 19). Twee groepen van gevallen waarin de heffing naar wereldinkomen
in de Nederlandse belastingverdragen goeddeels gehandhaafd blijft, moeten
hier nader worden genoemd. Enerzijds is dat het geval voor het zogenaamde
passieve inkomen ( dividend, rente en royalties), waar de bronstaat in de regel
slechts een beperkte bronheffing toegewezen krijgt, die dan door de woon-
staat verrekend moet worden. Voor deelnemingsdividenden moet hier echter
direct gewezen worden op de werking van de deelnemingsvrijstelling, die er
voor zorgt dat van de aan Nederland als woonstaat van de moeder toegewezen
heffingsbevoegdheid in deelnemingsverhoudingen normaliter geen gebruik
gemaakt wordt.15 Anderzijds wordt in de belastingverdragen met een zoge-

naamde saldobepaling ( ook wel restbepaling genoemd) naar het model van
artikel 21 OESO '77 niet met name in het verdrag behandeld inkomen ter
belastingheffing toegewezen aan de woonstaat.

De conclusie zij hier herhaald dat het Nederlandse IBR een combinatie is
van het wereldinkomensprincipe en het situsbeginsel, waarbij het laatste be-

13. Vogel ('Die Besteuerung von Auslandseinkunfte - Principien und Praxis' in de bundel
Grundfragen des internationalen Steuerrechts, uitgeverij Otto Schmidt KG, K61n) komt tot een
soortgelijke conclusie voor het Duitse IBR. Hierbij moet worden aangetekend dat West-Duits-
land geen eenzijdige beperking van het wereldinkomensprincipe voor inwoners kent zoals de Ne-
derlandse ER. Vogels conclusie geldt dus a fortiori voor de Nederlandse situatie.
14. K. Vogel, 'Die Besteuerung von Auslandeinkunften, Prínzipien und Praxis', blz. 5 en 6.
15. Dit betekent dan echter wel dat de buitenlandse bronheffing op die deelnemingsdividenden
ook niet verrekenbaar is met Nederlandse Vpb, nu de deelnemingsdividenden niet begrepen zijn
in de belastbare grondslag van de moedermaatschappij.
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ginsel praktisch veel belangrijker is dan veelal wordt gedacht.1ó In het IBR
werken verschillende krachten naast elkaar. Enerzijds is er de wens van de
Nederlandse wetgever om personen - naar nationale uitgangspunten - fis-
caal juist te behandelen, doch daarnaast (en vaak daar doorheen) speelt het
feit dat bij het afsluiten van be(astingverdragen staten hun belastingsoeverei-
niteit ten opzichte van elkaar afbakenen waarbij machtsdenken een belang-
rijke rol speelt. Verder, en zeker niet in de laatste plaats, kan de overheid in de
moderne belastingverdragen niet langer gezien worden als uitsluitend de be-
langenbehartiger van haar burgers. De overheid streeft ook doeleinden na
waarbij zijzelf primair (meestal budgettair) belang heeft en waarbij voor de
individuele burger slechts op zijn gunstigst een zeer indirect belang in het ge-
ding is. De `klassieke' rol van de overheid als louter belangenbehartiger van
haar onderdanen en de nieuwere rol als `Big Brother' die ook graag over de
grens zou `watchen' om zodoende belastingvermijding, belastingfraude en
haar informatie-achterstand ten opzichte van de burgers te bestrijden, bren-
gen de overheid in een belangenconflict."

De ambivalente positie van de Nederlandse overheid ten opzichte van haar
onderdanen, alsmede de wisselende mate waarin Nederland erin slaagt haar
uitgangspunten tegenover andere staten staande te houden, zorgen ervoor dat
de concrete mix van het wereldinkomensprincipe en het situsbeginsel van ver-
drag tot verdrag verschilt. Het resultaat is vaak niet de resultante van door-
dachte wetenschappelijke reflectie of gerichte planning. Een stevige dosis
machtsstrijd tussen staten en pragmatisme hebben het resultaat mede be-
paald.

De vorenstaande conclusies zijn belangrijk omdat de deelnemingsvrijstel-
ling voor de buitenlandse dochter een onderdeel uitmaakt van het Nederland-
se IBR en dus moet sporen met de uitgangspunten daarvan. Daarbij blijkt
enerzijds dus het situsbeginsel een onverwacht grote rol te spelen, terwijl het
anderzijds weer nietzo is, dat bij de analyse van het huidige Nederlandse IBR,
de rol van de diverse beginselen dwingend normatief is aan te geven. In hoofd-
stuk 4 zal deze conclusie als basis kunnen dienen bij de beoordeling van de
liquidatieverliesregeling binnen de deelnemingsvrijstelling.

16. K. Vogel komt in zijn serie doorwrochte artikelen in [ntertax 1988, nummers 8-9 Vm I1,
`Worldwide vs. source taxation of income - A review and re-evaluation of arguments', tot de
volgende conclusie inzake wenselijk recht. 'In summary, both considerations of efficiency and
equity, as a rule, support exclusive taxation by the source state. In other words, in general prefe-
rence should be given to a territorial system of taxation. This is true in particular for income from
direct investment and from labor, wether dependent or independent' (Intertax 1988, blz. 401).
17. Zie F.W.G.M. van Brunschot in `De Januskop van de verdragsluiter' in de bundel'Quod Licet
Jovi', blz. 49 e.v., 1983, FED, Deventer, en in 'De verdragsluiter raakt steeds verder uit de koers'
in 'Eenvoud en doeltreffendheid', blz. 35 e.v., 1988, FED, Deventer.
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3.2.3. De Nederlandse methoden ter voorkoming van internationale dubbele
belasting

Tot de wezenlijke uitgangspunten van het Nederlandse IBR behoort ook de
(hoofd)methode waarmee Nederland dubbele belastingheffing voorkomt. Ne-
derland past als hoofdmethode ter voorkoming van internationale juridische
dubbele belastingeen methode toe, die moeilijk kort te duiden is. De methode
wordt in de literatuur op diverse manieren aangeduid, meestal als vrijstel-
lingsmethode met progressievoorbehoud of als methode van de evenredige
vrijstelling. Deze naamgevingen komen globaal gezien wel een heel eind in de
goede richting, maar kunnen toch niet de nuancering aanbrengen, die voor dit
onderzoek onontbeerlijk is. Daarom zal toch wat exacter moeten worden ge-
keken naar de door Nederland gehanteerde hoofdmethode ter voorkoming
van dubbele belasting en de verschillen met een echte vrijstellingsmethode.

De Nederlandse methode is technisch vorm gegeven als een aftrek van de
over de wereldwinst verschuldigde vennootschapsbelasting.18

Een inwoner van Nederland is als uitgangspunt belast voor zijn wereldin-
komen. Eenzijdig dan wel bij verdrag krijgt hij vervolgens een aftrek ter voor-
koming van internationale dubbel belasting over met name (in de ER of het
betreffende verdrag) genoemd inkomen uit buitenlandse bron. De aftrek
wordt als volgt becijferd:
buitenlands onzuiver inkomen

onzuiverwereldinkomen19
Xbelastingoverhetonzuiverwereldinkomen~"

Direct valt op dat de door Nederland gehanteerde methode verschilt van de
pure vrijstellingsmethode'' doordat de aftrek ter voorkoming van dubbele be-
lasting (aftrek tvvdb) gebaseerd is op het tarief over het totale wereldinkomen
van belastingplichtige.ZZ Vandaar dat in de omschrijving van de methode wel
gerept wordt van progressievoorbehoud dan wel evenredige vrijstelling.

18. Omdat ditonderzoek lichamen betreft, wordt daar ook bij de bespreking van de methodes ter
voorkoming van internationale dubbele belasting van uitgegaan. De methodes gelden echter
evenzeer voor natuurlijke personen, die onder de inkomstenbelasting vallen.
19. Omdat de nuancering voor het verhaal niet essentieel is, ga ik voorbij aan het feit dat de
noemer van de breuk in veel gevallen nog verminderd moet (in de ER en sommige verdragen) dan
wel mag (in de overige verdragen; zie VN 1989, blz 1549) worden met compensabele verliezen
voor zover veroorzaakt door negatief onzuiver inkomen (zie artikel 3, lid 1, slot, ER'65). De ratio
van deze complicerende toevoeging is overigens (mij) onbekend.
20. De belasting over het onzuiver wereldinkomen is exclusief WIR-premies. Ook op dit aspect
wordt hier niet verder ingegaan.
21. Onder de pure vrijstellingsmethode wordt verstaan de methode die alleen maar buitenlands
inkomen vrijstelt, d.w.z. elimineert uit de belastbare grondslag, en verder niets bepaalt. Deze
pure vrijstellingsmethode leidt automatisch tot een vrijstelling aan de top van het inkomen. Uiter-
aard zou ook gekozen kunnen worden voor een vrijstelling aan de voet (zoals de Nederlandse ER
dat voorschreef van 1954 tot 1965) of evenredig (zoals de huidige ER'65 dat voorschrijft).
22. Uiteraard ligt het belang van dit progressievoorbehoud primair bij de progressieve inkomsten-
belasting en minder bij de sinds half november 1988 licht degressieve vennootschapsbelasting. De
formule is evenwel in essentie voor IB- en Vpb-plichtigen gelijk.
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Vergeleken met de vrijstellingsmethode kunnen zich twee problemen voor-
doen als gevolg van de keuze voor een aftrek van de te betalen belasting en een
tweetal beperkingen die aan onverkorte toepassing van de aftrekformule zijn
gesteld:

1. De eerste beperking is dat de aftrek niet meer kan bedragen dan de ver-
schuldigde belasting zonder die aftrek. Tegen deze beperking loopt men op
indien de breuk in de aftrekformule groter is dan één. Dit zal het geval zijn
indien het buitenlands onzuiver inkomen groter is dan het totale onzuivere
inkomen. In vergelijking met de vrijstellingsmethode dreigt belastingplichtige
dan te weinig van de Nederlandse fiscus te krijgen. Daarvoor is in de ER'' de
zogenaamde stallingsregeling of doorschuifregeling gecreëerd." Deze rege-
ling houdt in dat het stuk buitenlands onzuiver inkomen dat niet nodig is ge-
weest om de aftrekbreuk op één te krijgen mag worden doorgeschoven naar
een of ineer van de volgende acht jaren om in dat jaar de teller van de aftrek-
breuk te verhogen. Na acht jaar vervalt (het nog resterende deel van) de `te-
goedbon op de fiscus'.

2. De tweede beperking vormt het feit dat de aftrek niet kan omslaan in een
bijtelling. Deze beperking doet zich feitelijk gevoelen indien de teller van de
aftrekbreuk negatief is en de noemer positief.'-5 Het betreft dan de situatie dat
er een buitenlands verlies is geleden. In de vrijstellingsmethode zou dat verlies
uit de in Nederland in aanmerking te nemen grondslag worden geweerd (zoals
dat ook met buitenlandse winst gebeurt), maar met de Nederlandse aftrek-
methode drukt het buitenlandse verlies de in Nederland te belasten belastbare
grondslag. Omdat men ook deze beperking van de aftrekmethode niet accep-
tabel heeft gevonden, is in de ER'6 de zogenaamde inhaalregeling gecreëerd.Z'
Deze houdt in dat het buitenlandse verlies onderdeel blijft uitmaken van de in
Nederland belastbare grondslag doch dat dit verlies wordt overgebracht naar
een of ineer van de komende acht jaar om in het betreffende jaar de dan
resulterende aftrek t.v.v.d.b. te verlagen. Na acht jaar vervalt (het nog reste-
rende deel van) de `tegoedbon' die de fiscus op belastingplichtige heeft. On-
danks deze beperking in de tijd van de inhaalregeling zal duidelijk zijn dat de
regeling in haar geheel beoogt uiteindelijk de volledige aan Nederland ter
belastingheffing toekomende winst in de Nederlandse heffing te betrekken.

23. Waarnaar in de meeste verdragen (op dit punt althans) wordt verwezen.
24. Zie artikel 3, lid 2, ER'65.
25. De beperking wordt in theorie ook manifest indien de teller positief is en de noemer negatief.
Aangenomen moet evenwel worden dat dc noemer dan - ten behoeve van de berekening van de
aftrek t.v.v.d.b. - wordt opgehoogd tot nihil, zodat het probleem dan verdwenen is. Zie hier-
omtrent Van Raad in de Cursus belastingrecht, onderdeel Internationaal belastingrecht, para-
graaf 2.3.2. B.
26. Ook naar de inhaalregeling wordt in de meeste verdragen verwezen.
27. Zie artikel 3, lid 3, ER'65.
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3.3. De relatie tussen het voorkomen van internationale economische en
internationale juridische dubbele belasting

Men spreekt van juridische dubbele belasting indien één persoon ten aanzien
van één object meerdere malen in de belastingheffing wordt betrokken. Het
wordt internationale juridische dubbele belasting indien er meerdere heffende
staten bij betrokken zijn.

Van economische dubbele belasting is sprake indien:
1. één persoon meerdere malen in de belastingheffing wordt betrokken voor

juridisch verschillende objecten doch economisch beschouwd hetzelfde ob-
ject van heffing. Als voorbeeld kan hier gedacht worden aan kwalificatie-
verschillen tussen staten waardoor beide menen over (materieel bezien)
hetzelfde object heffingsrechten te hebben.

2. bij twee of ineer personen belasting wordt geheven over juridisch verschil-
lende objecten maar economisch beschouwd hetzelfde object van heffing.
Het Nederlandse klassieke stelsel'-H is hiervan het schoolvoorbeeld.

Ook economische dubbele belasting wordt internationaal indien er meerdere
heffende staten bij betrokken zijn.

Gezien het onderwerp van dit onderzoek is vooral interessant de voorko-
ming van dubbele belasting over ondernemingswinsten. Historisch bezien
heeft er al sinds tijden een nauwe band bestaan tussen de wijze waarop in
Nederland internationale juridische dubbele belasting over ondernemings-
winsten en die waarop internationale economische dubbele belasting over on-
dernemingswinsten wordt voorkomen. Het betreft dan de relatie tussen de
deelnemingsvrijstelling als maatregel ter voorkoming van internationale eco-
nomische dubbele belasting en de tegemoetkoming ter voorkoming van inter-
nationale juridische dubbele belasting indien een buitenlandse vaste inrichting
aanwezig is. Hierna zal allereerst ingegaan worden op de historische band
tussen beide maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting.

3.3.1. De historische band tussen de deelnemingsvrijstelling voor een
buitenlandse dochter en de voorkoming van internationale juridische
dubbele belasting voor de vaste inrichting

In het navolgende historische overzicht wordt teruggegrepen en voortgebor-
duurd op het gegeven historisch overzicht in paragraaf 2.2. Omdat de geschie-
denis van de deelnemingsvrijstelling daarbij al ruim is gememoreerd zal hierna
het accent liggen op de historie van het voorkomen in Nederland van interna-
tionale juridische dubbele belasting en op de historische verhouding tussen de
voorkoming van beide soorten internationale dubbele belasting.

28. Zie hieromtrent paragraaf 2.1.
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Bedrijfsbelasting 1893

Zoals in paragraaf 2.2.2 al is gememoreerd kende de Bedrijfsbelasting 1893
voor de buitenlandse dochtermaatschappij geen deelnemingsvrijstelling. Ook
bevatte deze wet geen algemene regeling ter voorkoming van internationale
juridische dubbele belasting. Wel gold er een regeling ter verzachting van dub-
bele belasting indien de bedrijfsuitoefening mede in de koloniën geschiedde.
Artike137 verleende dan een aftrek van de te betalen belasting ter hoogte van
de laagste van de volgende twee bedragen:
a. '-~s-deel van de normaal verschuldigde belastingZy
b. de in de koloniën geheven belasting.
Nederland zou aldus tenminste'~s-deel van de normaal verschuldigde belasting
heffen.

Tot aan de invoering ( in 1908) in Nederlands-Indië van een inkomstenbelas-
ting~ waren in Nederland gevestigde en in Nederlands-Indië werkzame NV's
vrijgesteld van het (Nederlands-Indische) Patentrecht, zodat zich in de ver-
houding tussen Nederland en Nederlands-Indië voor deze vennootschappen
geen dubbele belasting voordeed.

Toen in Nederlands-Indië een inkomstenbelasting werd íngevoerd werd het
tarief voor de in Nederland gevestigde vennootschappen niet op de normale
301o maar slechts op l~lo gesteld. Artikel 37 van de Nederlandse Bedrijfsbelas-
ting werd wel gewijzigd in die zin dat geen aftrek ter zake van geheven kolonia-
le belasting werd verleend, indien de aanslag in deze belasting lager was dan
voor de in Nederlands-Indië gevestigde soortgelijke ondernemingen.

Geconcludeerd kan worden dat onder vigeur van de Bedrijfsbelasting 1893
geen regeling ter voorkoming van internationale dubbele belasting gold, doch
dat slechts de scherpe kanten van de samenloop van Nederlandse en Neder-
lands-Indische belasting werden afgehaald in de vorm van wat men tegen-
woordig zou aanduiden met een `beperkte ordinary credit'. Het betrof echter
de voorkoming van dubbele belasting binnen het Rijk en de regeling is als
zodanig formeel dan ook niet te zien als voorkoming van internationale dubbe-
le belasting.

29. Deze beperking van de aftrek tot maximaal ~i-deel van de normaal verschuldigde belasting
werd veroorzaakt door het feit dat de normaal door het lichaam verschuldigde belasting ook
opgeroepen kon worden door uitdeling van niet in Nederlands-Indië behaalde winst. Met de be-
perking tot ~z-deel werd met deze mogelijkheid forfaitair rekeninggehouden. Zie hieroverJ.H.R.
Sinninghe Damsté, 'De Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting', derde druk, Zwolle, 1939,
blz. 167.
30. Ordonnantie van 30 maart 1908, Indisch Staatsblad nr. 298.
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Wet op de Inkomstenbelasting 1914

De duidelijke relatie tussen de behandeling van de buitenlandse vaste inrich-
ting" en de buitenlandse dochtermaatschappij blijkt voor het eerst bij de par-
lementaire behandeling van de Wet IB'14. Verwezen wordt naar paragraaf
2.2.3 hiervoor. Slechts enkele saillante punten worden hier (nader) gememo-
reerd.

Na in eerst instantie ten aanzien van de buitenlandse vaste inrichting en de
buitenlandse dochter slechts te hebben bepaald dat vóór 1 januari 1915 een
regeling zou moeten worden voorgesteld'~, en een voorstel voor een regeling
zoals gold onder de Bedrijfsbelasting 189333 , werden parlement en minister
het na verhitte discussie uiteindelijk eens over een wettelijke regeling die -
binnen het gegeven dat een juridisch onzelfstandig filiaal nu eenmaal iets an-
ders is dan een juridisch zelfstandige dochter- in grote lijnen gelijk was voor
het buitenlandse filiaal~ en de buitenlandse dochter.35 Voor beide werd de
onderworpenheidseis gesteld en voor beide werd een aftrek van de belastbare
grondslag verleend van SOPIo van de ontvangen dividenden c.q. van de aan het
buitenlandse filiaal toe te rekenen winst. Hoewel de technische vormgeving
geschiedde als een aftrekmethode - zoals tot op de dag van vandaag nog geldt
voor de tegemoetkoming ter voorkoming van internationale juridische dubbe-
le belasting-, kan toch feitelijk al gesproken worden van een vrijstellingsme-
thode, zij het met slechts een gedeeltelijke vrijstelling. De creditmethode van
de Bedrijfsbelasting 1893 was daarmee voorgoed verlaten als hoofdmethode
ter voorkoming van dubbele belasting.

Opmerkelijk is dat, hoewel uit de Tweede Kamer geluiden kwamen om de
buitenlandse vaste inrichting gunstiger te behandelen dan de buitenlandse

31. De term vaste inrichting werd toentertijd nog niet gehanteerd. Men repte toen over het bui-
tenlandse filiaal.
32. Zie artikel 100 Wet [B'14.
33. Neerkomende opeen regeling slechts voor de directe bedrijfsuitoefening in de koloniën, doch
niet voor de buitenlandse v.i. noch voor de buitenlandse of koloniale dochter.
34. Artikel 1006is Wet IB'14. Het artikel luidde als volgt:

`Indien eene vennootschap, vereeniging of maatschappij, vallende onder artikel lb, tevens in
het buitenland aan eene belasting is onderworpen die, ten behoeve van den S[aat, in eenigen vorm
naar de winst wordt geheven, wordt hare uitdeling over een boekjaar, vóór de berekening der
belasting volgens artikel 39, verminderd met de helft van de som welke tot die uitdeeling in dezelf-
de verhouding staat als het gedeelte van de opbrengst van het bedrijf, dat geacht kan worden in het
buitenland te zijn verkregen, tot de geheele opbrengst.

Kan de opbrengst van het bedrijf geacht worden in haar geheel in het buitenland te zijn ver-
kregen, dan wordt de uitdeeling, vóór de berekening der belasting volgens artikel 39, met de helft
verminderd.

Onder opbrengst van het bedrijf wordt verstaan de zuivere opbrengst. Deze wordt, voor de
toepassing van het eerste lid, bepaald naar de beginselen der artikelen 7, 10 en 11.

De in het buitenland met het verzekeringsbedrijf verkregen opbrengst wordt gesteld op de som
die aldaar tot grondslag voor de heffing der belasting strekt.'
35. Artikel 100ter Wet IB'14. Voor de tekst van dit artikel zie paragraaf 2.2.3.
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dochter, MinisterTreub uiteindelijk een regeling voorstelde-die ook tot wet
werd verheven - waarin een gelijksoortige tegemoetkoming werd gegeven
voor de buitenlandse c.q. koloniale vaste inrichting en de buitenlandse c.q.
koloniale dochtermaatschappij. Hier treft men de wortels aan van het streven
de resultaten uit de buitenlandse vaste inrichting zo veel mogelijk gelijk te
behandelen als die uit de buitenlandse dochtermaatschappij. Dit streven
wordt overigens expliciet nogmaals aangetroffen bij de parlementaire behan-
deling van de huidige Wet Vpb'69, waarover hierna meer.

Het memoreren waard is het feit dat de parallel tussen de buitenlandse
dochter en de buitenlandse v. i. slechts opging indien sprake was van ten minste
9001o aandelenbezit in de dochter.

In zowel de regeling voor de buitenlandse v.i. als die voor de buitenlandse
dochter treft men hier de onderworpenheidseis aan, zoals hij nu nog terug te
vinden is in de regelingen voor de deelnemingsvrijstelling3ó en de ER." Op de
onderworpenheidseis zal nader worden ingegaan in hoofdstuk 5.

De Dividend- en Tantièmebelasting

De in eerste instantie ingevoerde regeling was materieel gelijkluidend aan die
van de Wet IB'14. Vanuit de Tweede Kamer kwam bij de parlementaire be-
handeling wel kritiek op de 90~Io-eis voor buitenlandse dochtermaatschappij-
en. Deze eis werd echter tot aan de invoering van de wijzigingswet 1927 ge-
handhaafd. Het vervallen in 1927 van de 9001o aandeleneis werd door de minis-
ter gemotiveerd met een verwijzing naar het ontbreken van zo'n eis voor de
binnenlandse deelneming.

Bij genoemde wijzigingswet van 1927 werd de vrijstelling ook verhoogd tot
7501o in plaats van SOo1o van de genoten dividenden (buitenlandse dochter) c.q.
de aan de buitenlandse v.i. toe te rekenen winst. Verder werden de overzeese
delen van het Nederlandse rijk `opgewaardeerd' door ze niet langer als kolonie
of bezitting van het Rijk aan te duiden. Dochters en vaste inrichtingen in de
overzeese rijksdelen werden voortaan op het punt van de tegemoetkoming ter
voorkoming van economische (dochter) en juridische (v.i.) dubbele belasting
net zo behandeld als dochters en vaste inrichtingen buiten het Rijk.

Het Ontwerp Nationale inkomsten- en winstbelasting

In dit ontwerp werd o.a. (naast de te handhaven DTB en een viertal nieuwe
belastingen) een vennootschapsbelasting voorgesteld, waarin de in het buiten-
land behaalde winst evenals de winst behaald op een participatie in een buiten-
landse dochter geheel werd vrijgesteld. De reden hiervoor was het zakelijke

36. Zie artikel 13, lid 3, Wet Vpb. '69.
37. Artikel 2, lid 2, sbt, BVDB 1988.
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karakter van de belasting. Om de vri jstelling te genieten werd ook géén onder-
worpenheidseis gesteld.

De winstbelasting van 1940

De historische verbondenheid tussen de fiscale behandeling van de voordelen
op een buitenlandse dochtermaatschappij en die uit een buitenlandse vaste
inrichting, werd in het Besluit WB'40 bekrachtigd door het opnemen in één
artikel (artikel7) van de regelingen voor de buitenlandse dochter en de buiten-
landse vaste inrichting.'8 De koppeling tussen buitenlandse v.i. en buitenland-
se dochter werd ook aangebracht bij de verhoging tijdens de parlementaire
behandeling van het vrijstellingspercentage van 75P1o naar 90010.

Rechtstreeks met elkaar verbonden waren de regelingen voor de deelne-
mingsvrijstelling voor de buitenlandse dochter en die voor de buitenlandse v.i.
op twee manieren. Zoals vermeld in paragraaf 2.2.6 vond saldering binnen een
jaar plaats alsook saldering in het kader van de inhaalregeling, die gold als het
saldo van buitenlandse v.i.-resultaten en zuivere voordelen uit de buitenland-
se dochters in een jaar negatief was.

Het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942

Het Besluit Vpb'42 is zonder parlementaire behandeling ingevoerd tijdens de
Duitse bezetting. Het was sterk geïnspireerd op de Duitse Kbrperschaft-
steuer. De antropomorfe zienswijze die aan deze regelgeving ten grondslag
lag, bracht mee dat de deelnemingsvrijstelling in eerste instantie geen natuur-
lijke plaats heeft gevonden in het Besluit Vpb'42. De voorkoming van dubbele
heffing in de sfeer van lichamen strookte niet met de antropomorfe visie. Ook
in een antropomorfe visie dient echter wel juridische internationale dubbele
belasting voorkomen te worden. De deelnemingsvrijstelling en de tegemoet-
koming voor de buitenlandse v.i. werden in het besluit dan ook in afzonder-
lijke regelingen ondergebracht. Voor het eerst is daarbij voor lichamen ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid de tegemoetkoming ter voorkoming van
internationale juridische dubbele belasting niet in de `heffingswet-Vpb' te re-
gelen, doch in een aparte regeling, in casu de Beschikking van de secretaris-
generaal van het departement van Financiën van 10 september 1941, nr.
136.39~~ Deze in principe voor natuurlijke personen geschreven beschikking

38. Ook de deelnemingsvrijstelling voor de binnenlandse dochter was overigens in artikel 7 Be-
sluit WB'40 geregeld.
39. Staatscourant 1941, 221.
40. Bij de inwerkingtreding van het Besluit Vpb'42 werd voor de voorkoming van internationale
juridische dubbele belasting aangesloten bij de voor natuurlijke personen al eerder gegeven een-
zijdige regelen. Voor natuurlijke personen werd deze eenzijdige regelgeving gebaseerd op de Wet
voorkoming dubbele belasting (een algemene machtigingswet) van 14 juni 1930, Stb. nr. 244.
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werd door lid 2 van artikel 28 Besluit Vpb'42 voor lichamen overeenkomstig
van toepassing verklaard.~' Voor lichamen is deze beschikking de eerste aparte
Eenzijdige Regeling ter voorkoming van juridische dubbele belasting.

Bleef de deelnemingsvrijstelling een echte objectvrijstelling4-', dat wil per
definitie zeggen een vrijstelling aan de top, de tegemoetkoming voor de bui-
tenlandse v.i. veranderde in een belastingvrijstelling aan de voet." Dit was
met name van belang omdat de Vpb tot aan de inwerkingtreding van de Wet
Belastingherziening 1947 een progressief tarief kende van tussen de 30 en
SSo1o~!

Onder Duitse invloed verviel ook de regeling waarbij altijd l00~o van het
bedrijfsresultaat werd toegerekend aan Nederland als hier de hoofdleiding
was gevestigd. Overgestapt werd op de ondernemingssplitsing zoals die ten
principale ook nu nog wordt gehanteerd.

Zoals ook momenteel nog gebruikelijk in de Eenzijdige Regeling ter voor-
koming van internationale dubbele belasting gold de gezamenlijke methode,
d.w.z. dat alle v.i.-resultaten waarop de ER van toepassing was eerst werden
gesaldeerd alvorens de tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belas-
ting te berekenen.

De in artikel 7, lid 5, Besluit WB'40 aangebrachte koppeling tussen de rege-
lingen ter voorkoming van economische en juridische internationale dubbele
belasting verdween ook met de invoering van het Besluit Vpb'42.

De Beschikking voorkoming dubbel belasting uit 1941 werd opgevolgd door
de `Regeling van de eenzijdige vermijding van dubbele belasting' van 11 fe-
bruari 1953, nr. 186.45 Ten opzichte van haar voorgangster bevatte deze rege-
ling twee voor dit onderzoek belangrijke wijzigingen.

Geïntroduceerd werd een zogenaamde inhaalregeling voor het geval het
buitenlands inkomen in een jaar negatief was.~ Dit negatieve inkomen ver-
minderde dan het positieve buitenlandse inkomen uit een of ineer van de ko-
mende vier jaren. Hier verscheen derhalve in de eenzijdige Nederlandse re-
gels specifiek ten behoeve van het voorkomen van internationale juridische
dubbele belasting voor het eerst een regeling voor verliezen uit buitenlandse
vaste inrichtingen.

41. Vanaf de inwerkingtreding van de AWR (in 1963) is de wettelijke basis voor de eenzijdige
maatregelen ter voorkoming van internationale juridische dubbele belasting uit het Besluit
Vpb'42 verdwenen en opgenomen in de AWR.
42. Zij het onder vigeur van het Besluit Vpb'42 slechts voor dividenden en dan nog netto.
43. Zie voor de overzeese delen van het Rijk, artikel 28, lid l, Besluit Vpb'42 en voor het buiten-
land, artikel 28, lid 2, Besluit Vpb'42 juncto artikel 1, sub 2, van de Beschikking ter voorkoming
van dubbele belasting van 10 september 1941. Uiteraard voor zover een belastingverdrag hier niet
van afweek.
44. Daarna werd het tarief, afgezien van het bekende `opstapje', proportioneel.
45. Staatscourant 1953, 30.
46. Zie artikel 3, lid 3, ER'S3.
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Voorgeschreven werd verder dat de vrijstelling ter voorkoming van interna-
tionale juridische dubbele belasting per staat zou worden berekend."

De Beschikking ter voorkoming van dubbele belasting uit 1953 werd in 1958
gewijzigd.~ Dit bracht de volgende veranderingen mee.

Allereerst werd overgestapt van een vrijstelling aan de voet naar een even-
redige belastingvrijstelling~9, zoals die in essentie nu nog in de huidige ER'65
en de concept ER'88 is opgenomen.

Daarnaast werd voorgeschreven de tegemoetkoming ter voorkoming van
internationale juridische dubbele belasting voortaan niet meer per staat af-
zonderlijk te berekenen doch gezamenlijk.

Verder werd de termijn van de inhaalregeling uitgebreid van vier naar zes
jaar~ en werd een doorschuifregeling geïntroduceerd5i voor het geval het bui-
tenlands inkomen groter was dan het wereldinkomen.

De regeling van de ER'S8 komt op hoofdlijnen al overeen met de concept-
ER'88. Nog tweemaal werd evenwel een nieuwe ER van kracht. In 1962 werd
een nieuwe ER bij KB uitgevaardigd52 omdat de aan de oude Beschikking ten
grondslag liggende Wet ter voorkoming van dubbele belasting uit 1930 werd
vervangen door de bepalingen uit hoofdstuk VII van de AWR.

Bij KB van 7 april 1965 werd de nu nog van kracht zijnde versie van de ER
bekend gemaakt.53 Bij Besluit van 11 december 1980 (Staatsblad 708) is de
termijn van de doorschuif- en inhaalregeling verlengd van zes naar acht jaren,
te beginnen bij boekjaren die eindigen na 31 december 1979.

In 1988 is gepubliceerd het concept van een nieuwe ER 1988.54 De nieuwe
ER krijgt voortaan de vorm van een `groot Koninklijk Besluit', waarvan het
praktisch belangrijkste gevolg is dat de Raad van State ook gehoord wordt. Op
het moment dat dit manuscript werd afgesloten (1 juli 1989) was de tekst van
de concept-ER'88 gepubliceerd doch beraadde de Regering zich nog op het
(nog niet gepubliceerde) advies van de Raad van State. Ook de bij het concept
toegevoegde nota van toelichting is nog niet officieel gepubliceerd. Voor dit
onderzoek zijn primair van belang een tweetal inhoudelijke wijzigingen in het
concept Besluit voorkoming dubbele belasting 1988 ten opzichte van zijn voor-
ganger. Allereerst wordt het v.i.-begrip voortaan omschreven zoals in het
OESO-modelverdrag 1977 is gebeurd. Dit impliceert een fors uitgebreide tekst
en wat meer zekerheid dat het v.i.-begrip uniformer zal worden uitgelegd.ss

47. Zie artikel 3, lid 1, slot, ER'S3.
48. Beschikking van 23 juni 1958, nr. 1, Staatscourant 1958, 121.
49. Zie artikel 3, lid 1, ER'S8.
50. Artikel 3, lid 3, ER'S8.
51. Artikel 3, lid 2, ER'S8.
52. KB van 30 augustus 1962, Staatsblad 344.
53. KB van 7 april 1965, Staatsblad 145, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 31 oktober 1985,
Staatsblad 568.
54. Zie Vakstudie Nieuws 1988, blz. 597 e.v.
55. Deze aanpassing moet in verband gezien worden met de voorgenomen wijziging van artikel 48
Wet IB'64 ( en de artikelen in andere heffingswetten waarin het v.i.-begrip voorkomt), waarbij
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Daarnaast is van belang dat voor arbeid, die korter dan 30 dagen in een niet-
verdragsland wordt verricht, de onderworpenheidseis wordt aangepast in die
zin dat dan vereist is dat in het desbetreffende niet-verdragsland belasting is
betaald.

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Nu sinds de invoering van de AWR de wettelijke basis voor de eenzijdige
regels ter voorkoming van internationale juridische dubbele belasting niet lan-
ger (mede) in de heffingswet-Vpb is te vinden, kan voor de voorkoming van
internationale juridische dubbele belasting onder vigeur van de Wet Vpb'69
worden verwezen naar de toestand onder het Besluit Vpb'42 vanaf 1963.

Is de regeling voor buitenlandse vaste inrichtingen, zoals die laatstelijk on-
der het Besluit Vpb'42 heeft gegolden, onder de Wet Vpb'69 goeddeels gelijk
gebleven, dit geldt niet voor de regeling voor de buitenlandse dochtermaat-
schappij. Vanuit de optiek van de vergelijking tussen de buitenlandse v.i. en
de buitenlandse dochter waren de meest in het oog springende wijzigingen ten
opzichte van het Besluit Vpb'42 de uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling
tot koersresultaten, de introductie van de liquidatieverliesregeling en het ver-
lagen van de participatie-eis van 25 naar Salo. Zoals hiervoor in paragraaf 2.2.8
al is opgemerkt was het verschil in fiscale behandeling tussen een buitenlandse
v.i. en een buitenlandse dochter onder vigeur van het Besluit Vpb'4256 in de
praktijk veel minder groot dan in theorie. In zijn algemeenheid kan niet ge-
concludeerd worden of de bij de Wet Vpb'69 ingevoerde regeling voor de
deelnemingsvrijstelling een betere dan wel slechtere aansluiting met de fiscale
behandeling van de buitenlandse v.i. teweeg bracht dan onder het Besluit
Vpb'42 heeft bestaan. Voor gevallen waarin verlies gemaakt werd met de bui-
tenlandse activiteiten werd de keuze voor een dochtermaatschappi j onvoorde-
liger, omdat nog slechts bij liquidatie een fiscaal verlies zou mogen worden
genomen. Indien de buitenlandse activiteiten winstgevend waren sloten de
regeling voor de buitenlandse v.i. en die voor de buitenlandse dochter in prin-
cipe voortaan beter op elkaar aan dan onder het Besluit Vpb'42, toen koers-
resultaten op de deelneming belast waren.

De wetgever heeft ook onder de Wet Vpb'69 de parallel tussen de fiscale
behandeling van de buitenlandse dochter en die van de buitenlandse v.i. dui-
delijk nog van belang geoordeeld. Na de constatering dat in andere landen
voor buitenlandse dochters veelal geen deelnemingsvrijstelling wordt ver-
leend dan wel slechts bij verdrag en onder zwaardere voorwaarden, merken de
bewindslieden ter rechtvaardiging van de voorgestelde regeling in de MvT
ops~:

ook het v.i.-begrip wordt geformuleerd in de geest van het OESO-modelverdrag 1977.
56. Althans vanaf de ER'S8.
57. Kamerstuknr. 6000, MvT (nr. 3), blz. 13, rechterkolom.
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`Daarmede wordt tevens bereikt dat een Nederlandse onderneming welke in

het buitenland een bedrijf uitoefent in de vorm van een dochtermaatschappij
te dier zake in beginsel dezelfde tegemoetkoming geniet als wanneer ze dit

bedrijf aldaar uitoefende in de vorm van een vaste inrichting.'

Uit het wetsvoorstel van staatssecretaris Koning blijkt dat het doel van zijn
voorstel `slechts' is de deelnemingsvrijstelling te repareren in verband met

onbedoeld gebruik.s" De bedoeling is niet de parallel tussen de fiscale behan-

deling van de buitenlandse v.i. en die van de buitenlandse dochter te laten
varen.s9

Geconcludeerd kan worden dat in het nationale Nederlandse recht vanaf

1914 een streven heeft bestaan naar een gelijkwaardige fiscale behandeling

van buitenlandse deelnemingen en buitenlandse vaste inrichtingen. Dominant

kwam dit streven naar voren tijdens de parlementaire behandeling van de Wet
IB'14 en in de regeling van het Besluit WB'40. Het streven is tijdelijk wat naar

de achtergrond gedrongen tijdens de oorlogsjaren van het Besluit Vpb'42,

maar, blijkens uitlatingen tijdens de parlementaire behandeling, niet verdwe-

nen onder de Wet Vpb'69.

Het hiervoor geschetste beeld voor het autonome Nederlandse recht, dient

nog getoetst te worden aan de uitkomsten van door Nederland gesloten belas-

tingverdragen.
Nederland heeft er principieel voor gekozen de deelnemingsvri jstelling een-

zijdig van toepassing te achten en niet slechts indien dat in een gesloten belas-

tingverdrag is bepaald.~ De deelnemingsvrijstelling staat zodoende op één lijn

met de ER, die immers ook geldt indien geen belastingverdrag is gesloten.

Anders dan de ER treedt de deelnemingsvrijstelling echter niet terug indien

een belastingverdrag met de vestigingsplaatsstaat van de buitenlandse dochter

is gesloten. De ER heeft slechts een functie indien en zolang er geen regeling is

bij belastingverdrag; de deelnemingsvrijstelling blijft gelden ook al is een be-

lastingverdrag gesloten. Dit is - vanuit Nederlandse optiek - ook logisch

omdat belastingverdragen primair de voorkoming van juridische internationa-

le dubbele belasting beogen te regelen en niet de voorkoming van internatio-

nale economische dubbele belasting. Het is dan begrijpelijk dat de eenzijdige

maatregel ter voorkoming van internationale juridische dubbele belasting (de

58. Vergelijk de inleiding van de MvT, kamerstuknr. 19 968, nr. 3, blz 1.
59. Iets anders is dat het wetsvoorstel bij aanvaarding wel invloed heeft op de feitelijke fiscale
behandeling van de buitenlandse dochter en dus op de uitkomst van de vergelijking van de twee
juridische vormen waarin buitenlandse ondernemersactiviteiten gestalte kunnen worden gege-
ven. Over deze vergelijking meer in paragraaf 3.~3.
60. Anders bijvoorbeeld West-Duitsland.
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ER) terugtreedt, indien een belastingverdrag die voorkoming overneemtb',
terwijl de eenzijdige maatregel ter voorkoming van internationale economi-
sche dubbele belasting binnen de sfeer van lichamen (de deelnemingsvrijstel-
ling) bij de aanwezigheid van een belastingverdrag van toepassing blijft.

De v.i. wordt in de door Nederland afgesloten belastingverdragen niet wezen-
lijk anders behandeld dan onder de concept-ER'88. In beide gevallen wordt
winst die aan een buitenlandse v.i. is toe te rekenen uit de in Nederland belast-
bare grondslag gehaald. In de regel geschiedt dit ook met behulp van de `vrij-
stellingsmethode met progressievoorbehoud', hetgeen impliceert dat buiten-
landse v.i.-verliezen in het jaar waarin zij geleden zijn op de wereldwinst van
binnenlandse belastingplichtigen in mindering gebracht mogen worden. Wel
wordt in de meeste verdragen dan ook de inhaal- en doorschuifregeling uit de
ER van toepassing verklaard.

De deelnemingsvrijstelling wordt als zodanig in de door Nederland gesloten
belastingverdragen niet beknot of uitgebreid.

Koersresultaten op de buitenlandse deelneming worden in de Nederlandse
belastingverdragen toegewezen aan Nederland als woonstaat van de genieter
(de moedermaatschappij). Op het punt van koersresultaten komt de Neder-
landse deelnemingsvrijstelling dus volledig tot haar recht.ó2

Voor wat betreft dividenden is in het verleden het uitgangspunt van Neder-
land steeds geweest dat slechts de woonstaat van de genieter belasting zou
mogen heffen.ó3 Toen dit standpunt internationaal in toenemende mate on-
houdbaar bleek~, is Nederland schoorvoetend akkoord gegaan met regelin-

61. Ook al gebeurt dat in sommige gevallen op een voor belastingplichtige ongunstiger wijze dan
onder de werking van de ER. Vergelijk de situatie met de Indonesische pensioenen. In dat geval
werden sommige belastingplichtigen vóór dat het verdrag met Indonesië van kracht was beter
behandeld dan daarna. De belastingplichtigen die binnen het ressort van de Gerechtshoven Am-
sterdam of 's-Hertogenbosch vielen kregen onder de werking van de ER een `vrijstelling met
progressievoorbehoud' voor een in Indonesië verdiend pensioen. Met de inwerkingtreding (per 1
januari 1971) van het belastingverdrag tussen Nederland en Indonesië werden deze particuliere
pensioenen - zoals gebruikelijk in belastingverdragen - ter belastingheffing toegewezen aan
Nederland.
62. Daarbij wordt er van uitgegaan dat er in het buitenland geen v.i. aanwezig is toi wier vermogen
de aandelen in de buitenlandse dochter behoren. Is dat wel het geval dan gaan de bepalingen
inzake winst uit onderneming behaald met behulp van een v.i. voor, hetgeen impliceert dat de
staat waar de v.i. is gelegen het exclusieve recht toekomt de koersresultaten in de belastingheffing
te betrekken.
63. Dit standpunt heeft Nederland ingenomen voor alle soorten passief inkomen, zijnde dividend,
interest en royalties.

Het Nederlandse standpunt is ter zake van een bronheffing op deelnemingsdividenden geheel in
overeenstemming met de ontwerp-EG-richtlijn inzake mceder- en dochtermaatschappijen.
64. Zoals ook in de Nota Algemeen fiscaal verdragsbeleid (kamerstuknr. 20 365) wordt opge-
merkt heeft zich in de 20e eeuw namelijk een geleidelijke verschuiving voorgedaan ten voordele
van de bronstaat. Hieraan zal niet vreemd zijn het gegever. dat een toenemend aantal ontwikke-
lingslanden opdiverse internationale podia de rechtvaardigheid heeft bepleit van meer nadruk op
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gen zoals opgenomen in het OESO-modelverdrag 1977.65 Ten aanzien van
deelnemingsdividenden is het Nederlandse verzet tegen een bronheffing door
de situsstaat het hardnekkigst, zoals ook blijkt uit het voorbehoud dat Neder-
land heeft gemaakt bij het betreffende OESO-1977-artikel~ en uit de toelich-
ting op het Nederlandse `standaardverdrag'.67 De in het OESO-modelverdrag
opgenomen regeling houdt een beperkt heffingsrecht in voor de situsstaat en
een volledig heffingsrecht voor de woonstaat van de genieter onder verreke-
ning in de woonstaat van de beperkte bronheffing van de situsstaat. Het feit

dat de dividenden onder de deelnemingsvrijstelling vallen betekent voor de
ontvangende moedermaatschappij wel dat zij geen enkele verrekening krijgt
van de buitenlandse bronheffing.

Naast de heffing over de aan de buitenlandse v.i. toe te reken winst, die

geheel in de bronstaat mag worden belast, is het onder de verdragen à la het
OESO-modelverdrag 1977 voor de situsstaat verboden een bronheffing te leg-
gen op de transfer van v.i.-resultaten naar het land waar het hoofdhuis is ge-
vestigd. Zo'n branch profit tax wordt verboden door artikel 10, lid 5,

OESO'77.
Een verschil tussen de werking van de ER en de oudere door Nederland

gesloten belastingverdragen is ook gelegen in het feit dat voor v.i.'en gelegen
in niet-verdragslanden de gezamenlijke methode geldt.~ Onder de werking
van de belastingverdragen van vóór 1980 worden de v.i.'en over het algemeen

per land beschouwd en behandeld.~

het situsbeginsel. Vergelijk in dit verband het Modelverdrag ter voorkoming van dubbele belas-
ting van de Verenigde Naties, dat voornamelijk afwijkt van het OESO-Modelverdrag 1977 op een
wijze dat het situsland meer of eerder kan heffen. Zo worden hogere bronheffingen voor de situs-
staat voorzien bij passief inkomen, geldt een ruimer begrip vaste inrichting en wordt scheep- en
luchtvaartwinst niet louter toegewezen aan het land van vestiging van de vervoerder.
6S. Nederland blijft streven naar het ontbreken van bronheffingen op passief inkomen, doch in-
dien dat niet haalbaar blijkt, wordt een beperkte bronheffing voor de situsstaat ook geaccepteerd.

Zie laatstelijk ook de Nota Algemeen fiscaal verdragsbeleid, kamerstuknummer 20 365, nr. 2,
blz.ll en 16.
66. Bi j artikel 10 OESO'77 is door Nederland een voorbehoud (punt 73) gemaakt luidende: `The
Netherlands reserves its position on the rate of S per cent, since i[ conciders that transfers of profits
within a group of enterprises should be entirely exempted from tax at the source'.
67. Kamerstuknr. 20 365, nr. 2, blz. 16.
68. Dit wordt wel plastisch aangeduid met de woorden: voor de ER is er maar één buitenland.
69. In navolging van M. Romijn (Internationaal belastingrecht in Nederland, tweede druk, 1987,
eigen uitgave, blz. 1SS e.v.) kan men onderscheiden tussen de verdragen van het type Denemar-
ken en die van het type Nieuw-Zeeland. De meeste door Nederland tussen 1957 en 1980 afgesloten
belastingverdragen zijn van het type Denemarken. De vanaf 1980 door Nederland afgesloten
belastingverdragen zijn van het type Nieuw-Zeeland. De voor dit onderzoek relevante verschillen
tussen deze typen belastingverdragen zitten in de redactie van het voorkomingsartikel.

De redactie van de verdragen van het type Denemarken leidt tot de conclusie dat onder de
werking van deze verdragen de reductiebreuk ter berekening van de tegemoetkoming ter voorko-
ming van internationale juridische dubbele belasting per verdragsland afzonderlijk wordt bere-
kend. Zie HR BNB 1986147, FED 1987I161. Ook de resolutie BNB 1981I27S brengt in deze con-
clusie geen wijziging. Zie ook de aantekening van C. van Raad in het weekblad FED bij het arrest
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Omdat voor dit onderzoek primair de verschillen tussen de v.i. en de buiten-
landse deelneming van belang zijn, zal hier verder niet ingegaan worden op
verschilpunten tussen de verdragen en de ER, die liggen op het terrein van de
verrekeningsmethode als accessoire methode ter voorkoming van internatio-
nale juridische dubbele belasting'o of die liggen buiten de winstsfeer.

Het v.i.-begrip week tot aan de concept-ER'88, in elk geval qua tekst, in
betekenende mate af van het v.i.-begrip zoals dat in navolging van de OESO-
modelverdragen van 1966 en 1977 in de meeste verdragen is opgenomen. In de
concept-ER'88 is het v.i.-begrip meer in lijn gebracht met het in de meeste
belastingverdragen gehanteerde v.i.-begrip naar het voorbeeld van artikel 5
OESO'77.

Zoals blijkt uit de bespreking van de door Nederland eenzijdig toegepaste
maatregelen ter voorkoming van internationale dubbele belasting, vormt de
onderworpenheidseis een wezenlijk onderdeel van het autonome deel van het
Nederlandse IBR. Het is daarom opvallend dat in bijna alle belastingverdra-
gen de onderworpenheidseis afwezig is." Vooruit lopend op de bevindingen in
paragraaf 5.7 zou men kunnen stellen dat waar Nederland eenzi jdig nog steeds
is blijven steken in het `simpele' voorkomen van internationale dubbele belas-
ting, het in verdragsituaties een stap verder is gegaan en gekomen is tot een
afbakening van belastingsoevereiniteit.

3.4. De fiscale behandeling van de buitenlandse vaste inrichting en de
buitenlandse dochtervennootschap

In deze paragraaf zal een vergelijking worden gemaakt van de verschilpunten
in fiscale behandeling van een buitenlandse vaste inrichting en een buiten-
landse dochtermaatschappij. Zo'n vergelijking is nodig om in het vervolg van

(FED 1987~161).
De redactie van het voorkomingsartikel in de verdragen van het type Nieuw-Zeeland leidt tot de

conclusie dat de vrijstelling ter voorkoming van internationale juridische dubbele belasting onder
deze verdragen gezamenlijk moet worden berekend voor alle inkomensbestanddelen waarvoor de
vrijstellingsmethode geldt en waarvoor een verdrag van dít type of de ER geldt.

De Staatssecretaris heeft medegedeeld dat bij de Hoge Raad een procedure aanhangig is om-
trent de kwestie of, wanneer een verdrag vrijstelling per land voorschrijft, dit ook verhindert om
voor de vrijstelling volgens de gezamenlijke methode uit hoofde van het verdrag met een ander
land rekening te houden met negatieve opbrengsten afkomstig uit het eerstbedoelde land (zie
kamerstuknr. 20 365, nr. 10, blz. 4).
70. Aan de verschillen tussen netto- en brutomethode en wat daar wellicht tussenin zit, wordt hier
dus geen aandacht besteed. Indien immers voor de voordelen uit hoofde van een buitenlandse
dochter de deelnemingsvrijstelling geldt - en daar wordt in het kader van dit onderzoek van
uitgegaan - wordt zowel onder de werking van de ER als van de verdragen niet toegekomen aan
een eventuele verrekening van buitenlandse bronbelasting omdat de deelnemingsvoordelen bij de
moedermaatschappij niet in de grondslag zijn begrepen.
7l. In het verdrag met de Verenigde Staten van Noord-Amerika is in het voorkomingsartikel
(artikel XIX) wel een onderworpenheidseis opgenomen.
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deze studie conclusies te kunnen trekken met betrekking tot de (eventuele
verstoring van de) balans in de fiscale behandeling van beide juridische vor-
men waarin buitenlandse ondernemingsactiviteiten gegoten kunnen worden.
Daarbij ga ik ervan uit dat de fiscale behandeling van de buitenlandse vaste
inrichting en die van de buitenlandse dochter idealiter zodanig behoort te zijn
dat de keuze tussen deze twee mogelijkheden zo min mogelijk door fiscale
factoren wordt beïnvloed. Dit impliceert geenszins dat de buitenlandse v.i. en
dochter gelijk dienen te worden behandeld. Het betreft immers ook duidelijk
verschillende juridische realiteiten. Het streven dient naar mijn mening te zijn
gericht op een gelijkwaardige fiscale behandeling, hetgeen niet steeds een ge-
lijke fiscale behandeling impliceert.

Uit het juridische verschil tussen een vaste inrichting, zijnde een juridisch
onzelfstandig onderdeel, en een dochtermaatschappij, als juridisch zelfstandi-
ge entiteit, vloeit een groot aantal verschilpunten voort in behandeling op fis-
caal en op niet-fiscaal terrein.''- Toegespitst op de verschilpunten op fiscaal
terrein kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillen die het Neder-
landse recht veroorzaakt en die veroorzaakt door het buitenlandse recht. De
door het Nederlandse recht gecreëerde verschillen in fiscale behandeling ver-
dienen daarbij bijzondere aandacht omdat Nederland immers een eigen ver-
antwoordelijkheid heeft om buitenlandse v.i.'en en dochters fiscaal gelijk-
waardig te behandelen. Om te komen tot een volledig beeld zullen evenwel
zeker de grote of veel voorkomende verschillen die men in het buitenland
aantreft in de beschouwing moeten worden betrokken.

Uitgaande van Nederland als vestigingsplaats van de moedermaatschappij
c.q. het hoofdhuis, kunnen de volgende verschilpunten worden genoemd.

a. Voor winsten behaald met behulp van een buitenlandse v.i. geldt de `vrij-
stellingsmethode met progressievoorbehoud', terwijl winsten uit hoofde van
een buitenlandse deelneming normaliter onder de werking van de deelne-
mingsvrijstelling zijn vrijgesteld. De deelnemingsvrijstelling bevat geen pro-
gressievoorbehoud maar is een echte objectieve vrijstelling. Dat betekent per
definitie een vrijstelling aan de top. Omdat Nederland sinds half november (!)
1988 een degressief Vpb-tarief kent, werkt dit verschil in het voordeel van de
v.i. De methode waarop de v.i.-winst wordt vrijgesteld is nu immers aan te
duiden als de vrijstellingsmethode met degressievoorbehoud.

b. De omvang van de jaarlijks vast te stellen v.i.-winst kan verschillend vast-
gesteld worden door de domiciliestaat en door de situsstaat. Weliswaar is de

72. Bij de verschilpunten op niet-fiscaal terrein kan o.a. gedacht worden aan handelsrechtelijke
verschilpunten (aansprakelijkheid e.d.), aan medezeggenschapsregelingen en aan psychologische
verschillen voor bijvoorbeeld werknemers, afnemers en leveranciers. Soms treft men ook regelge-
ving aan die (op fiscaal maar ook op niet-fiscaal terrein) de buitenlandse v.i. discrimineert ten
opzichte van de buitenlandse dochter. In een aantal gevallen zal deze nationale regelgeving in
strijd kunnen komen met internationale verdragen zoals voor EG-landen o.a. met het EEG-
verdrag.
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onathankelijkheidsfictie voor de v.i. internationaal bijna algemeen aanvaard,
doch dat verhindert niet dat er timing-verschillen zitten tussen het belasten van
de v.i.-winst in de situsstaat en het vrijstellen van de v.i.-winst in de domicilie-
staat (in casu Nederland). Als voorbeeld kan men denken aan de buitenlandse
v.i. van een in Nederland binnenlands belastingplichtig lichaam waarvan naar
Nederlandse maatstaven berekend de v.i.-winst in een jaar 100 bedraagt, doch
naar de regels van de situsstaat 80 vanwege aldaar toegestane vervroegde af-
schrijvingen. In het desbetreffende jaar zal Nederland 20 meer aan v.i.-winst
`vrijstellen' dan in de situsstaat wordt belast. Dit zal in het voorbeeld overigens
in de toekomst worden gecompenseerd omdat in de toekomstige jaren de af-
schrijvingen naar Nederlandse maatstaven die volgens de maatstaven van de
situsstaat zullen overtreffen.

Er laten zich natuurlijk nog zeer vele andere mogelijke oorzaken voor het
uiteenlopen van de vaststelling van de jaarlijkse v.i.-winst denken. Zelfs is het
mogelijk dat niet alleen de jaarlijkse v.i.-winst varieert doch ook de `totale
v. i.-winst'.73

Omdat onder de werking van de deelnemingsvrijstelling alle voordelen die
genoten worden uit hoofde van de deelneming worden vrijgesteld, speelt het
hiervoor voor de buitenlandse v.i. geschetste probleem niet omdat in wezen
steeds de winstvaststellingsregels worden gevolgd van het land waar de doch-
ter is gevestigd."

c. Een andere behandeling van verliezen. De volgens Nederlandse maatsta-
ven berekende verliezen van de buitenlandse v.i. komen in het jaar waarin het
verlies geleden is in mindering op de overige winst van het lichaam waarvan de
v.i. juridisch een onzelfstandig onderdeel is. Deze verliezen worden dus niet
uit de in Nederland te belasten grondslag geëlimineerd, zoals bij een echte
objectieve vrijstelling zou gebeuren. Wel geldt de zogenaamde inhaalregeling
van artikel 3, lid 3, ER'65. Zolang de inhaalregeling zijn werk doet, zijn de
bezwaren tegen de asymmetrische behandeling van v.i-winsten en -verliezen
niet groot. Problemen ontstaan pas indien binnen de termijn van de inhaal-
regeling onvoldoende buitenlandse v.i.-resultaten worden behaald om de eer-
dere v.i.-verliezen te compenseren. Soms is dan sprake van dubbele verlies-
compensatie75, maar steeds heft Nederland dan feitelijk belasting over minder
dan haar toe komt op basis van een consequente en internationaal geaccep-
teerde toepassing van het bronbeginsel.

Voor de deelneming in de buitenlandse dochter waarvoor de deelnemings-
vrijstelling geldt, is verliesneming in principe slechts mogelijk bij liquidatie

73. Als voorbeeld zou men kunnen denken aan maatregelen als de in 1988 afgeschafte vermogens-
aftrek. Indien het ene land zo'n maatregel kent en het andere niet, zullen alleen al om die reden de
totaal winsten variëren.
74. Uitzonderingen op deze regel gelden vanwege de liquidatieverliesregeling alsmede de onder-
worpenheidseis.
75. Namelijk indien en voor zover in de situsstaat ook verliezen zijn geleden en deze verrekend
zijn of zullen worden.
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van die deelneming.7ó Behalve dat het moment van verliesneming dus vaak
aanmerkelijk naar achter is geschoven vergeleken met de v.i., zal de grootte
van het te nemen verlies normaliter ook niet overeenkomen. Ter berekening
van het v.i.-resultaat gelden zoveel mogelijk de `gewone' regels als ware de v.i.
een zelfstandige belastingplichtige. Goed koopmansgebruik speelt zodoende
bij de bepaling van de jaarresultaten van de v.i. een beslissende rol. Een liqui-
datieverlies op een deelneming wordt - extracomptabel - berekend als het
verschil tussen het voor die deelneming opgeofferde bedrag en het totaal van
de liquidatie-uitkeringen ter zake van de liquidatie van die dochter. Zoals hier-
na in hoofdstuk 4 nog zal blijken is de grootte van dit liquidatieverlies vrij
arbitrair.

Het arrest HR BNB 1988~331 maakt de verschillen tussen v.i. en buiten-
landse (dual-resident) dochter weer kleiner. In dit arrest besliste de HR dat
een dochtervennootschap, die naar Nederlands recht was opgericht (een BV)
en feitelijk was gevestigd in Engeland, deel kon uitmaken van een fiscale een-
heid ex artikel 15 Wet Vpb met haar (vol-Nederlandse") moedermaatschap-
pij. Het resultaat was dat het jaarverlies van de dual-resident dochter in min-
dering kwam op het fiscale resultaat van de moedermaatschappij. In feite is
dan een situatie ontstaan die gelijk is aan een binnenlands belastingplichtig
lichaam met een Engelse v.i. Het is overigens de vraag of artikel 2, lid 4, Wet
Vpb'69, de rechtstreekse oorzaak van deze onverwachte metamorfose van een
buitenlandse dochter tot buitenlandse v.i., nog een lang leven beschoren is.
De bepaling werkt onbevredigend en kan beter vervangen worden.'R

d. Andere behandeling van valutaresultaten. Valutaresultaten zijn `hoofd-
huisresultaten' die niet in de teller van de reductiebreuk worden opgenomen
en dus de tegemoetkoming ter voorkoming van internationale juridische dub-
bele belasting niet direct beïnvloeden. In geval van een buitenlandse v.i. wor-
den valutaresultaten in Nederland in de heffing betrokken.79

In geval van een buitenlandse dochtermaatschappij doet zich op het terrein
van valutawaardeschommelingen praktisch gesproken alleen de vraag voor of

76. Voorbij gegaan wordt aan de mogelijkheid van verliesneming in he[ jaar waarin nog niet
voldaan is aan de annaal-bezitseis of indien niet aan de andere eisen voor de deelnemingsvrijstel-
ling is voldaan.

Op de mogelijkheid van verliesneming op aan de deelneming ten titel van lening verstrekte
gelden wordt in de hoofdstukken 4(met name paragraaf 4.5) en 7(met name de paragrafen 7.3 en
7.4) nog nader ingegaan.
77. D.w.z. zowel naar Nederlands recht opgericht als feitelijk in Nederland gevestigd.
78. Evenals overigens de pendant in de DivB, artikel 1, lid 3, Wet DivB'65. Zie ook mijn beschou-
wing naar aanleiding van het arrest in het WFR 1989, blz. 269 e.v., 'De Reikwijdte van de vesti-
gingsplaatsfictie in artikel 2, lid 4, Wet Vpb. 1969 en artike( 1, derde lid, Wet div.bel. 1965'.

De staatssecretaris studeert op de problemen die artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69 veroorzaakt en
mogelijke oplossingen. Zie kamerstuknummer 20 365, nr. 10, blz. 9.
79. Zie o.a. HR BNB 1954~180, BNB 19fi0~163 en BNB 19fi0I165.
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deze waardeschommelingen hun invloed hebben op het opgeofferde bedrag.~"
Gezien het in principe historische karakter van het opgeofferde bedrag lijkt
mij dat het berekend moet worden tegen de valutakoers op het moment dat de
aandelen in de dochter werden verkregen.g' De parallel dringt zich hier op met
de bepaling van de verkrijgingsprijs voor de aanmerkelijk-belangregeling.
Daarvoor heeft de HR beslist dat deze moet worden berekend tegen de histo-
rische koers op het moment van verkrijging van de aandelen.s'-

e. De v.i. wordt volgens internationaal gebruik (en ook door Nederland) zo
veel mogelijk behandeld als ware het een onafhankelijke derde. Toch wordt
deze fictie niet overal volledig doorgetrokken. Waar dit niet gebeurt preva-
leert het gegeven van de juridische onzelfstandigheid boven de zelfstandig-
heidsfictie. Zo is internationaal o.a. gebruikelijk dat het situsland slechts inte-
rest- en royaltielasten op de v.i.-winst in mindering toelaat indien deze lasten
voldoende causaal verband hebben met de v.i.-activiteiten èn indien het li-
chaam waarvan de v.i. een juridisch onderdeel vormt deze rente c.q. royaltie-
betalingen extern is verschuldigd.~3 Vanuit eigen vermogen kan het hoofdhuis
dus geen lening aan de v.i. verstrekken.

Behalve voor interest- en royaltielasten wordt de zelfstandigheidsfictie ook
riiet consequent toegepast als het gaat om doorberekende kosten van de cen-
trale leiding, algemeen beheer, administratie en ondersteunende activiteiten.
In die gevallen wordt een winstopslag- hoewel deze op armslengte~ zou zijn
- niet gerechtvaardigd geacht.

De dochtermaatschappij wordt in principe erkend als juridisch zelfstandig
rechtspersoon, waaraan (ook uit eigen vermogen) door de moedermaatschap-
pij geleend kan worden, aan wie door de moedermaatschappij tegen een arms-
lengtevergoeding licentierechten kunnen worden overgedragen85 en waarmee
kortom volledig op armslengte gehandeld kan (en moet) worden.

80. In BNB 1982I230 heeft de HR namelijk beslist dat valutakoersresultaat op de deelneming valt
onder de vrij te stellen voordelen uit hoofde van de deelneming.

Het probleem van HR BNB 1988~232 is m.i. een non-probleem, bezien vanuit de optiek van de
fiscale behandeling van valutaresultaten. Het betreft in wezen de vraag op welk moment dividend
genoten wordt en dus een normale vordering ontstaat, die zijn leven slijt in de winstsfeer.
81. Door de moedermaatschappij of, indien de beperking van het opgeofferd bedrag binnen con-
cernverband geldt (artikel 13, lid 5, slot, Wet Vpb'69), door de concernmaatschappij.
82. HR BNB 1960~128 en HR BNB 1987~231. De vergelijking is niet uit de lucht gegrepen omdat
de liquidatieverliesregeling evenals de aanmerkelijk-belangregeling in principe een subjectief ver-
lies van de aandeelhouder willen honoreren.
83. Vergelijk paragraaf 17 bij het commentaar op artikel 7 OESO'77.
84. Hoewel niet gebruikelijk, worden in het navolgende de goed Nederlandse woorden'op arms-
lengte' gebruikt, naast de normaliter gebruikte Engelstalige term 'at arm's length'.
85. Een - eufemistisch uitgedrukt - wat rare opvatting van op armslengteverhoudingen wordt
door de USA toegepast met wat wel aangeduid wordt als de 'superroyalty'. [n de US Income Tax
Reform Act van 1986 is bepaald dat royalties voor de transfer van onlichamelijke zaken naar
buitenlandse gelieerde lichamen achteraf door de Amerikaanse fiscus kunnen worden aangepast
(verhoogd dus!), indien de bij de overdracht van de onlichamelijke zaken bepaalde prijs achteraf
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Bij dit onderscheid tussen v.i. en dochtermaatschappij dient direct te wor-
den opgemerkt dat in de praktijk deze verschillen minder groot zijn dan in
theorie. Men kan immers binnen marges geld dat een v.i. nodig heeft extern
lenen en zo rente-aftrek bij de v.i. situeren. Daarnaast hebben veel landen
`thin capitalization'-regels, die grenzen stellen aan de hoeveelheid vreemd ver-
mogen waarmee een lichaam gefinancierd mag zijn.~ Ook het theoretische
verschilpunt met betrekking tot de winstopslag bij de doorberekening van kos-
ten van centrale leiding e.d. is in de praktijk minder groot. Tegen doorbereke-
ning van dit soort gemeenschappelijke kosten met winstopslag wordt door
diverse overheden namelijk ook bezwaar gemaakt.g' In de praktijk ziet men in
deze gevallen regelmatig cost-sharing-overeenkomsten, hetgeen er op neer
komt dat ook in moeder-dochterverhouding doorberekening plaatsvindt zon-
der winstopslag.

f. In het situsland wordt een v.í. veelal anders behandeld dan een dochter-
maatschappij. In sommige landen geldt voor v.i.'en een ander winstbelasting-
tarief dan voor dochtermaatschappijen.~H

blijkt niet te corresponderen met het inkomen dat met die onlichamelijke zaken wordt behaald.
Het bijzondere aan de bepaling is dat de toets achteraf plaatsvindt.

Zie hieromtrent ook F.C. de Hosson, 'Transferprijzen bij internationale overdrachten van im-
materiële zaken' in WFR 1989, blz. 544 e.v.
R6. Wettelijke dan wel door de fiscus ofde Centrale Bank gehanteerde grenzen aan de toegestane
verhouding vreemd vermogert~eigen vermogen zijn o.a. bekend uit Zwitserland (6:1), Groot-
Brittannië (1:1), de Verenigde Staten van Noord-Amerika (3:1) alsmede uit de Nederlandse ru-
ling-praktijk (6:1). Soms wordt voor deze ratio onder het vreemde vermogen slechts het vreemde
vermogen begrepen dat van andere concernvennootschappen is geleend, soms telt ook extern
geleend vreemd vermogen mee.
87. Soms wordt zelfs tegen het doorberekenen zonder winstopslag al bezwaar gemaakt.
88. Bijvoorbeeld in West-Duitsland, waar v.i.'en naar één tarief van SOolo Kdrperschaftsteuer
worden belast (vanaf 1 januari 1990: 46010), terwijl dochtervennootschappen onderworpen zijn
aan het gesplitste tarief van 36010 (uitgedeelde winst) c.q. 56Q1o (ingehouden winst; vanaf 1 januari
1990: SOolo). Dit verschillende winstbelastingtarief kan overigens niet los gezien worden van de
door Duitsland te heffen bronheffing bij transfer van winsten naar andere landen. Voor v.i.-
winsten die naar het land van vestiging van het hoofdhuis worden getransfereerd is geen bron-
heffing verschuldigd, terwijl dit wel het geval is bij dividenduitkering door een dochtermaatschap-
pij aan haar buitenlandse moedermaatschappij. In concernverhoudingen is het bronheffingsper-
centage (in afwijking van wat gebruikelijk is) zelfs hoger dan buiten concernverhoudingen. Vol-
gens het slotprotocol bij artikel 13 van het Nederlands-West-Duitse belastingverdrag mag de
bronheffing op Duitsland uitgaande concerndividenden maximaal 250~o bedragen zolang het ver-
schil tussen het winstbelastingtarief voor ingehouden en dat voor uitgedeelde winst 20~1o-punten of
meer bedraagt.

In feite tracht West-Duitsland (zoals vele andere landen) v.i-winsten zo veel mogelijk gelijk te
belasten als winsten van in Duitsland gevestigde dochtermaatschappijen.

Naast West-Duitsland kennen ook Frankrijk en de meeste Latijns-Amerikaanse landen een
branch profit tax die geheven wordt onat}tankelijk van het feit of de v.i.-winst feitelijk naar het
hoofdhuis wordt getransfereerd. Ook treft men wel aan dat een branch profit tax wordt geheven
van de v.i.-winst voor zover deze niet is geïnvesteerd in vaste ondernemingsactiva (Canada en de
USA). Belasting wordt dan geheven over zogenaamde 'deemed repatriated earnings'.
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g. Van winsttransfers van de v.i. naar het hoofdhuis wordt normaliter geen
bronheffing geheven.~ Van dividendbetalingen door een buitenlandse doch-
termaatschappij wordt door de situsstaat normaliter een bronbelastíng gehe-
ven.~ Een belastingverdrag kan overigens de verschillen op dit punt tussen v. i.
en dochter fors verkleinen. Een negatieve discriminatie van de buitenlandse
v.i. wordt in de non-discriminatiebepaling van de meeste verdragen verbo-
den91 doch anderzijds worden in verdragen de extra heffingen op v.i.-winsten,
teneinde te compenseren voor de niet verschuldigde bronheffing op uitgaande
dividenden, soms bekrachtigd. Ook wordt in de door Nederland afgesloten
belastingverdragen het autonome percentage dat de situsstaat aan bronbelas-
ting mag heffen vaak fors beperkt tot ( in deelnemingsverhoudingen) meestal
0-15010.~

h. Indien het buitenlands bezit wordt afgestoten zal normaliter in geval van
een v.i. in het situsland winstbelasting verschuldigd zijn, hetgeen niet het geval
is indien de aandelen in een buitenlandse dochtermaatschappij worden ver-
vreemd.

i. In veel gevallen is niet zonneklaar of er een v.i. aanwezig is, dan wel, indien
dat niet kwestieus is, hoe precies de afbakening dient te zijn van wat (als winst
c.q. als vermogen) tot de v. i. behoort en wat niet. Ook al hanteert een land ter
afbakening van zijn heffingsrechten geen `force attractive'y3, dan nog lopen de
meningen soms uiteen omtrent wat aan vermogen en winst of aan de v.i. moet
worden toegerekend.y' Nu er nog immer geen supranationale rechter op het

89. Zoals uit het gestelde in de vorige noot blijkt is dit soms geen troost omdat veel landen wel-
iswaar geen bronbetasting heffen, maar ter compensatie het gemis aan bronheffing al hebben
verwerkt in de hoogte van de winstbelasting die van de v.i.-winst wordt geheven.

De branch profit tax die nog het dichtst de bronbelasting benadert, die door de situsstaat wordt
geheven van door een dochtermaatschappij uitgekeerde dividenden, is de 'remittance tax', die
sommige landen (naast de gewone winstbelasting) heffen van de winst van de v.i. doch alleen voor
zover deze winst (na aftrek van de geheven winstbelasting) wordt overgemaakt aan het hoofdhuis.
90. Die bij de ontvangende Nederlandse moedermaatschappij niet verrekenbaar is met haar Ne-
derlandse Vpb indien voor de dividenden de deelnemingsvrijstelling geldt (waar ikhier van uitga).
91. Vergelijk artikel 24, lid 4, OESO'77.
92. Het Nederlandse standaardverdrag blijft bij een voldoende grote deelneming optimistisch
uitgaan van Oo~o (zie kamerstuknr. 20 365, nr. 2, blz. 34, artikel ]0, lid 3).
93. Force attractive is te omschrijven als de situatie waarin het land waarin een v.i. is gelegen
inkomen belast dat de juridische entiteit buiten de v.i. om in het situsland heeft behaald. Dit
inkomen houdt dus geen dan wel onvoldoende verband met de v.i. om volgens gangbare regels als
v.i.-winst te kwalificeren. Omdat er een v.i. is wordt dan dus niet-v.i.-inkomen bij de v.i.-winst
getrokken. De Duitse term 'Absorptíonswirkung' drukt pregnanter uit wat er feitelijk gebeurt.
94. Zo levert het Hopperzuigerarrest (HR BNB 19G4~95) een voorbeeld op van een situatie waarin
het zeer waarschijnlijk is dat de naar Nederlandse maatstaven berekende v.i.-winst afwijkt van de
v.i.-winst zoals de situsstaat die bepaalt. Weliswaar zijn de gevolgen van het Hopperzuigerarrest
gerepareerd in artikel 2, lid 3, ER'65 doch dit werkt niet in verdragsituaties.

Uiteraard zijn zeer vele andere verschillen bij de berekening van de v.i.-winst mogelijk, ver-
oorzaakt door andere regels binnen de winstsfeer.
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terrein van de belastingverdragen is, zal men ook dit soort conflicten moeten

zien op te lossen met een beroep op de procedure amiable95, die evenwel geen
garantie geeft dat de zaak bevredigend wordt opgelost.

Binnen redelijke grenzen kunnen vermogen en winst in een buitenlandse
dochter worden gesitueerd.~

j. Voor de buitenlandse dochter geldt de beperking van kostenaftrek ex arti-
kel 13, lid 4, Wet Vpb. '69. Omdat de dochter deze kosten niet verschuldigd is,

zal in het buitenland kostenaftrek voor deze kosten bij de winstberekening van

de dochter niet acceptabel zijn.
Bij de v.i. moeten eventuele `kosten in verband met de buitenlandse v.i.'

aan de v.i. gealloceerd worden, zodat zij de situswinst drukken. Anders dan

bij de buitenlandse deelneming treedt bij de v.i. op dit punt dus geen dubbete
belasting op omdat de kosten in aftrek worden toegelaten.

k. Een buitenlandse dochtermaatschappij is in het situsland inwoner en zal

normaliter daarom gerechtigd zijn een beroep te doen op de belastingver-
dragen die de situsstaat met andere staten heeft gesloten. Een v.i. is geen
inwoner van de situsstaat en kan daarom ook geen beroep doen op toepassing
van door de situsstaat afgesloten belastingverdragen. Wel kan het Nederland-
se lichaam met een buitenlandse v.i. wellicht een beroep doen op het tussen
Nederland en een derde staat gesloten belastingverdrag of kan een beroep

worden gedaan op de non-discriminatiebepaling die negatieve discriminatie
van v.i.'en verbiedt.

l. In diverse gedaanten treft men nog discriminatie aan, waarbij in de meeste

gevallen de buitenlandse v.i. slechter behandeld wordt dan de buitenlandse
dochtermaatschappij. Voor voorbeelden hoeft men niet ver van huis. In Ne-
derland kan een Nederlandse v.i. geen deel uitmaken van een fiscale eenheid

ex artikel 15 Wet Vpb'69 of het beleggingsinstellingsregime deelachtig wor-

den. In West-Duitsland krijgt een Duitse v.i. geen deelnemingsvrijstelling en
een Duitse dochtermaatschappij wel.

In navolgend overzicht zijn de belangrijkste verschillen op fiscaal gebied tus-

sen de buitenlandse vaste inrichting en de buitenlandse dochtermaatschappij
schematisch samengevat.

95. Vergelijk artikel 25 OESO'77.
96. Daarmee is niets gezegd over maatregelen inzake de wijze waarop vermogen ter beschikking
wordt gesteld ( thin capitalizationregels) noch over intercompany pricing, waar ook in geval van
een buitenlandse dochtermaatschappij de arm's-length-toets geldt.
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Schematisch overzicht fiscale verschillen v.i. en buitenlandse dochter

Dochtermaatschappij Vaste inrichting
Oorzaak
verschil97

a. Echte objectieve vrijstelling Vrijstelling met degressievoor- Ned.
behoud

b. Winstbegrip vestigingsstaat Verschillen in totaalwinst en Ned. f
dochter wordt gevolgd jaarwinst van de v.i. volgens Bld.

regels domicilie- en situsstaat

c. Verliesneming: Verliesneming jaarlijks maar Ned.
- bij liquidatie met inhaalregeling; `normale'
- OB-liquidatieuitkeringen regels voor omvang verlies

d. Geen belastbare valutaresul- Valutaresultaten behoren niet Ned.
taten bij moedermaatschap- tot de vrij te stellen v.i.-winst
pij

e. Winstberekening op arms- Inbreuken op het armslengte- Ned. f
lengte beginsel voor Bld.

- interest- en royaltiebetalin-
gen

- kosten centrale leiding
- a-typische leveringen en

diensten

f. Normale winstbelastingtarief Soms hoger tarief winstbelas- Bld.
in situsstaat ting, veelal ter compensatie van

gemis aan bronheffing
g. Bronheffing op uitgaande di- Soms, ter compensatie van ge- Bld.

videnden mis aan bronheffing, `remittan-
ce tax', soms een branch profit
tax, die los staat van de repa-
triëring van v.i.-winst

h. Bij afstoting aandelen geen Bij het afstoten van het buiten- Bld.
winstbelastingheffing bij lands bezit zal normaliter de si-
dochter tusstaat winstbelasting heffen

97. Ned. - Nederland, Bld. - Buitenland.
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Dochtermaatschappi j Vaste inrichting
Oorzaak
verschil

i. Dochtcr bestaat juridisch V.i. is juridisch niets zelfstan- Ned. f
digs. Daarom: onzekerheid Bld.
- omtrent bestaan v.i.
- omtrent toerekening winst en

vermogen aan v.i.

j. Kostenbeperking ex artikel `Natuurlijke' kostentoereke- Ned.
13, lid 4, Wet Vpb'69. ning
D.w.z. dubbele belasting

k. Dochter is zelfstandig sub- V.i. is geen zelfstandig subject Ned. f
ject voor belastingverdrag. voor belastingverdrag. Bld.

Wel evt. non-discriminatiebe-
paling

L Minder discriminatoire be- Vaker discriminatie op allerlei Bld.
handeling op allerlei gebie- terreinen
den

3.5. De omzetting van een buitenlandse vaste inrichting in een buitenlandse
dochtermaatschappij

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt wordt o.a. op het punt van de verliezen de
buitenlandse v.i. anders behandeld dan de buitenlandse dochtermaatschappij.
V.i.-verliezen behoren tot de wereldwinst van het lichaam waarvan de v.i.
juridisch deel uitmaakt en drukken zodoende de in Nederland belastbare
grondslag. Wel geldt dan de inhaalregeling van artikel 3, lid 3, ER'65. Ver-
liezen van een dochtermaatschappij kunnen bij de moeder niet leiden tot het
fiscaal nemen van een verlies op haar deelneming. Slechts indien de dochter-
maatschappij wordt geliquideerd mag in principe een liquidatieverlies geno-
men worden.y~

Indien een Nederlands lichaam een risicovolle buitenlandse activiteit gaat
ondernemen, zal een serieus punt van overweging zijn dat men verliezen op
die activiteit gemaakt fiscaal liefst zo vroeg mogelijk wil nemen. Hiertoe staan
twee hoofdwegen open, nl.:
1. het Nederlandse lichaam zou de activiteit niet in een buitenlands dochter-

subject onder kunnen brengen maar (vooralsnog) kunnen starten met een
buitenlandse v.i. Vanuit de optiek van een zo snel mogelijke verliesneming
is dit een goede optie. Er zitten echter ook substantiële (fiscale en niet-

9H. Hier wordt verder niet ingegaan op het fei[ dat dit te nemen liquidatieverlies geen verband
behoeft te houden met het bij de dochter door de liquidatie niet meer compensabele verlies.
Daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

91



DEELNEMINGSVRIJSTELLING EN IBR

fiscale) nadelen c.q. risico's aan, zoals o.a. blijkt uit het in de vorige para-
graaf gegeven overzicht van de fiscale verschilpunten tussen v.i. en doch-
termaatschappij. Voor wat betreft de niet fiscale verschilpunten kan o.a.
gedacht worden aan de aansprakelijkheid en de publikatievoorschriften
ten aanzien van de jaarrekening.

2. het Nederlandse lichaam zou de buitenlandse activiteit wel in een dochter-
maatschappij onder kunnen brengen en daarnaast die dochter vervolgens
zo veel mogelijk kunnen financieren met vreemd vermogen. Voor vreemd
vermogen geldt immers niet de deelnemingsvrijstelling, doch gelden de
`gewone' fiscale winstregels. Dit impliceert dat indien de dochter zware
verliezen leidt, de moedermaatschappij op haar vordering op de dochter
ten laste van haar 6scale winst mag afboeken.~

Op de financiering van de buitenlandse dochter met vreemd vermogen zal in
hoofdstuk 7 nader worden ingegaan (paragrafen 7.3 en 7.4).

Omdat de behandeling van de buitenlandse v.i. en de buitenlandse dochter
op vele punten verschilt (zie de vorige paragraaf), zal de keuze tussen v.i of
dochter veelal niet louter gemaakt worden vanuit de optiek van eventuele
vervroegde verliesneming: vele andere (fiscale en niet-fiscale) aspecten spelen
een rol. Indien een lichaam kiest voor een buitenlandse v.i., staat naast het
potentiële voordeel van de eerdere verliesneming een aantal andere voorde-
len'~ en staat daar tegenover ook een aantal nadelen. "" Al met al kan men m.i.
in zijn algemeenheid niet zeggen dat het éne verschilpunt tussen de v.i. en de
buitenlandse dochter zo overheersend is dat het de keuze tussen beide juridi-
sche figuren domineert. Op zich behoeft daarom het feit dat een lichaam kiest
voor een buitenlandse v.i. in plaats van een buitenlandse dochter geen actie
van de wetgever of fiscus op te roepen met het argument dat de v.i. en de
buitenlandse dochter niet gelijkwaardig worden behandeld. Dit wordt anders
indien het lichaam de werking van de inhaalregeling van artikel 3, lid 3, ER'65
frustreert door de v.i. om te zetten in een dochtermaatschappij, nadat de v.i.
verliesgevend is geweest doch voordat deze verliezen zijn gecompenseerd met
v.i.-winsten.""- Dan wordt gepoogd het op zich pleitbare systeem van directe

99. Dit kan wel pas nadat eerst de deelneming (buiten de fiscale winstom) volledig is afgeboekt. In
geval van faillissement hebben immers de crediteuren voorrang boven de aandeelhouders. De
moedermaatschappij voelt verliezen van de dochter dus allereerst als aandeelhoudster en pas
daarna als creditrice.
]00. Zoals het in Nederland tot de fiscale winst behoren van valutakoersverliezen, (soms) het
gemis aan bronheffingen in de situsstaat en het ontbreken van een kostenbeperking als opgeno-
men in artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 (tekst 1988).
101. Zoals mogelijke belastingheffing over valutakoerswinsten en de onzekerheden aan een v.i.
eigen (is er wel een v.i., wat is de toe te rekenen winst etc.), en (soms) een branch profit tax.
102. Ten onrechte meent J.C.M. van Sonderen, in zijn artikel `De deelnemingsvrijstelling in be-
weging (2)', in MBB 1987, blz. 200 r.k., dat er geen lek ontstaat indien de in de deelneming
ingebrachte onderneming juist wordt gewaardeerd. Hem kan worden toegegeven dat de waarde-
ring van de ingebrachte onderneming een moeilijke zaak is, doch een lek ontstaat niet vanwege
een foutieve schatting van de waarde van de ingebrachte onderneming. Zelfs indien die waarde
goed wordt geschat geldt immers nog dat voor de normale winst, zijnde alle winst verminderd met
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verliesneming met daaraan gekoppeld de inhaalregeling te `demonteren' in de
wel te genieten voordelen van deze methodiek (directe verliesneming) en de
niet te dragen nadelen (de inhaalregeling). Tegen dit van twee walletjes eten is
in wetsvoorstel 19 968 een regeling voorgesteld.""

Deze reparatieregeling was oorspronkelijk opgenomen in het voorgestelde
zevende lid van artikel 13. Bij nota van wijziging is zij uitgebreid en over-
gebracht naar een apart artikel, artikel 13c Wet Vpb.'69. De regeling bevat
een hoofdregel en een bijkomende regeL Als hoofdregel bepaalt het eerste lid
van het voorgestelde artikel 13c:

`1. Met betrekking tot een deelneming in een lichaam dat een onderneming
drijft die voordien als een buitenlandse onderneming werd gedreven door
de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam terwijl op de winst
van die buitenlandse onderneming een regeling ter voorkoming van dubbele
belasting van toepassing is geweest, vindt de deelnemingsvrijstelling geen
toepassing op positieve voordelen uit hoofde van die deelneming tot het
bedrag van de verliezen uit die buitenlandse onderneming die in mindering
zijn gekomen op in Nederland belastbare winst gedurende de laatste acht
jaren dat die buitenlandse onderneming werd gedreven door de belasting-
plichtige of het met hem verbonden lichaam, voor zover deze verliezen nog
niet op de voet van artikel 3, derde lid, van het Besluit voorkoming dubbele
belasting zijn verrekend met het positieve buitenlandse onzuivere inkomen
van de belastingplichtige of van het met hem verbonden lichaam.'

De bedoeling van deze hoofdregel is duidelijk: voor zover de fiscus nog een
claim op het concernt`"` heeft op basis van de inhaalregeling van artikel3, lid 3,
ER'65, wordt, na omzetting van een v.i. in een dochtermaatschappij, de deel-
nemingsvrijstelling opgeschort voor positieve resultaten uit hoofde van die
deelneming.

Voor gevallen waarin de hoofdregel de claim van de fiscus niet (afdoende)
kan handhaven wordt in het wetsvoorstel van de Staatssecretaris een directe
afrekening voorgeschreven. Deze gevallen hebben als gemeenschappelijk
kenmerk dat voorkomen wordt dat uit de `beclaimde' deelneming positieve
deelnemingsresultaten worden genoten. De hoofdregel zou in die gevallen in
theorie wel werken doch praktisch niet bij gebrek aan te belasten positieve
deelnemingsresultaten. Directe afrekening wordt in de voorgestelde artikelen

de overwinst, een lek ontstaat, omdat zij onttrokken wordt aan de werking van de inhaalregeling.
Slechts overwinst komt immers tot uitdrukking in goodwill, waarover afgerekend moet worden bij
inbreng.
103. In de MvA bij wetsvoorstel 19 968 (nr. 7, blz. 19) duidt de staatssecretaris de ontstane situatie
als een verbreking van het globale evenwicht in de behandeling van v.i.- en deelnemingsresultaten
binnen het stelsel van wereldwinstbelasting.
104. Op het concernbegrip in de wetsvoorstellen 19 729 en 19 968 zal in paragraaf 4.4.4 ingegaan
worden.
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13c, lid 2, juncto 13b, lid 2, Wet Vpb '69 voorgeschreven in de volgende geval-
len:
a. De `beclaimde' deelneming wordt (geheel of gedeeltelijk) overgedragen

aan een niet in Nederland gevestigde concernmaatschappij.
b. De onderneming (of een deel daarvan) van de `beclaimde' deelneming

wordt vervreemd aan een concernlichaam.
c. Een in het buitenland gevestigd concernlichaam verwerft een belang bij de

winstreserves van de `beclaimde' deelneming, zodat het aandeel in de
winst, dat de belastingplichtige uit hoofde van de `beclaimde' deelneming
toekomt, afneemt.

d. De `beclaimde' aandelen worden ingebracht in een buitenlandse v.i., waar-
door de op basis van de hoofdregel van dit reparatievoorstel te belasten
winst feitelijk niet belast zou worden omdat hij in de meeste gevallen dient
te worden vrijgesteld.'os

De in dit geval gehanteerde methodiek van in principe een tijdelijke, partiële
uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling gekoppeld aan directe winstneming
als de hoofdmethode de fiscale claim niet volledig kan handhaven, is ook toe-
gepast voor het geval een ten laste van Nederlandse winst afgewaardeerde
vordering wordt omgezet in aandelenkapitaal of onbelast wordt kwijtgeschol-
den. Bij de bespreking van dit deel van de reparatievoorstellen zal ook nader
worden ingegaan op de voor deze gevallen gekozen methode van reparatie.
Verwezen wordt daarom naar paragraaf 7.6. Wel zal hier worden ingegaan op
enkele aspecten van het reparatievoorstel die specifiek de omzetting van een
verliesgevende v.i. in een dochtermaatschappij betreffen.

Indien en voor zover de deelnemingsvrijstelling wordt uitgesloten voor posi-
tieve deelnemingsresultaten dient uiteraard de inhaalregeling van artikel 3, lid
3, ER'65 niet van toepassing te zijn. De staatssecretaris heeft aangekondigd de
ER op dit punt aan te passen.'~ Bij samenloop van de partiële uitsluiting van
de deelnemingsvrijstelling en de inhaalregeling heeft de partiële uitsluiting
van de deelnemingsvrijstelling voorrang omdat deze de jaarwinstbepaling be-
treft en die gaat voor op de toepassing van een regeling ter voorkoming van
internationale juridische dubbele belasting.'o'

De vraag rijst of een reparatie wel geboden is in de gevallen waarin bij de
omzetting van een buitenlandse v.i. in een dochter in het situsland de ver-
liescompensatie verloren gaat.'~ Men zou kunnen redeneren dat dan toch

105. Dit is slechts zelden anders, zoals in het geval dat met de situsstaat waar de v.i. is gelegen geen
belastingverdrag is gesloten en de situsstaat ook geen winstbelas[ing keni, zodat ook de ER niet
van toepassing is.
106. Dit werkt ook door naar aI die verdragen die op het punt van de inhaalregeling (al of niet
impliciet) naar de ER verwijzen.
107. Zie wetsvoorstel 19 968, MvT (nr. 3), blz. 11.
108. De vraag is ook opgeworpen door enkele Tweede Kamerfracties. Zie wetsvoorstel 19 968,
nr. 6, blz. 13 en 14. De vraag getuigt van realiteitszin want in het buitenland is het, evenals in
Nederland, regel dat nog niei gecompenseerde v.i.-verliezen niet mee overgaan op de dochter
waarin de v.i. is ingebracht. Dit geldt in elk geval voor België, Jersey en Guernsey, Cyprus,
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geen oneigenlijk voordeel voor belastingplichtige ontstaat.'~ Tegenover het
niet meer van toepassing zijn van de Nederlandse inhaalregeling staat dan
immers het vervallen van de mogelijkheid tot verliescompensatie in het situs-
land.l"' Terecht merkt de Staatssecretaris m.i. op dat voor de noodzaak tot
reparatie niet ter zake doet wat het buitenland doet."' Het voorstel richt zich
immers op het frustreren van de inhaalregeling van artikel 3, lid 3, ER'65. Het
doel van de inhaalregeling is niet ` de vrijstelling in Nederland aan te passen
aan de belastingheffing in het buitenland. Deze regeling heeft tot doel zo veel
mogelijk te verzekeren dat in de Nederlandse belastingheffing kan worden
betrokken het volle bedrag van de in Nederland daadwerkelijk te belasten
winst. Anders gezegd: Nederland heeft met de inhaalregeling nog een claim op
belastingplichtige, die onafhankelijk is van wat het situsland doet. Dit spoort
m.i. ook met internationale opvattingen op dit punt. Uit eerdervermeld com-
mentaar op artike123A OESO'77"~ bli jkt immers dat Nederland alswoonstaat
volledig gerechtigd zou zijn de buitenlandse verliezen direct al buiten de in
Nederland te belasten grondslag te weren. In dat geval is frustratie van de
onbelemmerde werking van een (niet aanwezige) inhaalregeling natuurlijk
niet aan de orde en is de omzetting van de buitenlandse v.i. in een dochter op
het punt van de verliesverrekening louter een zaak van de situsstaat. Niet valt
in te zien dat Nederland zijn gerechtvaardigde claim op het aan Nederland toe
te rekenen deel van de wereldwinst zou dienen prijs te geven omdat Nederland
het voor belastingplichtigen veel coulantere systeem hanteert waarin buiten-
landse verliezen de Nederlandse belastbare grondslag direct verminderen
maar daarnaast een inhaalregeling geldt.

In de laatst voorgestelde wettekst13 wordt bij de formulering van de hoofd-
regel gerept van `een buitenlandse onderneming', die voordien werd gedre-

Denemarken, Finland, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland.
In Ierland kunnen v.i.-verliezen meegenomen worden onder de voorwaarde dat het bezit van

het v.i.-vermogen en van de aandelen in de dochter grotendeels gelijk blijft. Deze regeling lijkt op
de Nederlandse, waar in principe geen verlies overgaat, doch het Ministerie van Financiën dit
veelal toch toestaat indien het belang bij de onderneming niet wijzigt.

In het Verenigd Koninkrijk kunnen `trading losses' van de v.i. worden meegenomen, zij het
onder de voorwaarde dat vercekening beperkt is tot het bedrag van de toekomstige winsten uit
dezelfde 'trade'.
109. Men zou ook op het idee kunnen komen dat wat er in het buitenland gebeurt relevant is
omdat voor het geval van kwijtschelding van een afgewaardeerde vordering ook van belang is of in
verband met die kwijtschelding bij de (buitenlandse) debiteur belastbare winst ontstaat. Zie hier-
omtrent paragraaf 7.6.2.
110. In het commentaar op artike123A van het OESO-modelverdrag van 1977 (punt 44) wordt de
vrijheid van de woonstaat erkend om te kiezen voor een inhaalregeling dan wel buitenlandse
verliezen direct uit de grondslag te weren. Een redelijke oplossing wordt daar echter wel af-
hankelijk gesteld van de aanwezigheid van een buitenjaarse verliescompensatieregeling in de si-
tusstaat.
111. Zie kamerstuknr. 19 968, nr. 7, blz. 21 en 22.
112. Punt 44.
113. Kamerstuknr. 19 968, NvW, nr. 8, het voorgestelde artikel 13c, lid 1, Wet Vpb'69.
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ven. In het oorspronkelijk voorstel"" stond hier `een buitenlandse onderne-
ming in de zin van artikel 2 van het Besluit voorkoming dubbele belasting'.
Deze tekstuele wijziging is aangebracht om duidelijk tot uitdrukking te laten
komen dat de bepaling ook geldt als niet de ER van toepassing is maar een
belastingverdrag. Van een buitenlandse onderneming is sprake indien in het
buitenland een v.i. aanwezig is. Met de gewijzigde tekst is beoogd bij het con-
creet geldende v.i.-begrip aan te sluiten.15 In de concept ER'88 is overigens
het v.i.-begrip opnieuw geformuleerd op een wijze die veel nauwer aansluit bij
het OESO-modelverdrag van 1977, zodat de v.i.-begrippen in de ER en de
diverse belastingverdragen voortaan veel nauwer bij elkaar aansluiten.1ó

Gezien de ratio van de voorgestelde reparatieregeling (voorkomen dat de
inhaalregeling wordt gefrustreerd) is de beperking tot de omzetting van een
buitenlandse v.i. in een dochtermaatschappij in principe niet terecht."' De
inhaalregeling geldt immers voor alle winst die volgens de door Nederland
gehanteerde hoofdmethode ter voorkoming van internationale juridische
dubbele belasting (de vrijstellingsmethode) ter heffing aan het buitenland
wordt gelaten en niet slechts voor de winst uit een buitenlandse v.i. Bíj Vpb-
plichtige lichamen bestaat het buitenlands inkomen waarvoor de hoofdme-
thode t.v.v.d.b. geldt praktisch gesproken evenwel steeds uit winst uit een in
het buitenland via een `echte' v.i. gedreven onderneming, dan wel uit inkomen
uit buitenlands onroerend goed. Indien de ER geldt dan wordt zo'n onroerend
goed fictief tot buitenlandse v.i. bestempeld (artikel2, lid 2, ER'65), zodat in
dat geval ook voor buitenlands onroerend goed de reparatie geldt. Indien een
belastingverdrag met de situsstaat van het onroerend goed is gesloten ligt de
zaak veelal anders. De ER is in zo'n geval niet van toepassing. "~ En de ver-
dragen bevatten geen bepaling die in het andere verdragsland gelegen on-
roerend goed fictief tot vaste inrichting bestempelt. Wellicht zou men inge-
nieus kunnen redeneren dat weliswaar de voorkoming van dubbele belasting
die de ER biedt niet van toepassing is, doch dat de creatie van een fictieve v.i.
van artikel 2, lid 2, ER'65 wel van toepassing is. Men komt dan m.i. wel in
strijd met de tekst van artikel 1 ER'65. Mij dunkt dat het de voorkeur verdient
de reparatie niet te beperken tot de omzetting van v.i. in dochter maar uit te
breiden tot alle gevallen waarin de inhaalregeling dreigt gefrustreerd te wor-
den door inbreng in een concernlichaam.

114. Kamerstuknr. 19 968, nr. 2, het oorspronkelijk voorgestelde zevende lid van artikel 13 Wet
Vpb'69.
115. Zie kamerstuknr. 19 968, nr. 8, blz. 8.
116. AI wijkt in nog een aantal door Nederland gesloten belastingverdragen het v.i.-begrip af van
dat in het OESO-modelverdrag van 1977.
117. Vergelijk de vraag hieromtrent van de PvdA-kamerleden in het eindverslag Tweede Kamer
van wetsvoorstel 19 968, nr. 11, blz. 18 en 19.
118. Artikel 1 ER'65 bepaalt immers dat de ER slechts van toepassing is indien niet op andere
wijze in de voorkoming van dubbele belasting is voorzien. Indien een belastingverdrag is gesloten
met de situsstaat en dat verdrag bestrijkt ook de Nederlandse vennootschapsbelasting, is zodoen-
de de ER niet meer van toepassing.

96



OMZETTING V.I. IN DOCHTERMIJ

Terecht is niet voorgesteld de deelnemingsvrijstelling uit te sluiten voor po-
sitieve deelnemingsresultaten, die binnen een bepaalde tijd opkomen. Anders

dan in geval van een v.i. heeft belastingplichtige het immers voornamelijk zelf

in de hand op welk tijdstip er vrij te stellen voordelen opkomen. Ook de sug-

gestie van de VVD-fractie19, om de uitsluiting te beperken tot dividenden en
tot het bedrag van de winsten die de dochter in de eerste acht jaren na de

omzetting heeft behaald, is m.i. terecht door de Staatssecretaris verworpen.

Zo'n bepaling zou immers de regeling nog weer aanmerkelijk verder com-

pliceren. Indien men zo'n regeling theoretisch zuiver wil maken dient bijvoor-
beeld de winst van de dochtermaatschappij te worden herrekend naar Neder-

landse maatstaven. Bij de liquidatieverliesregeling was zo'n excercitie voor de

wetgever bij de invoering van de Wet Vpb'69 voldoende om een overboeking

van compensabele verliezen van de buitenlandse geliquideerde dochter naar

de Nederlandse moeder af te wijzen. Wat men ook vindt van de liquidatiever-

liesregeling, de beslissing om een herrekening naar Nederlandse maatstaven

van de winst van de buitenlandse dochter af te wijzen, is m.i. een wijze ge-

weest.
Hoewel aan de gekozen wijze van reparatie nog aandacht besteed zal wor-

den in paragraaf 7.6, is wel op deze plaats al duidelijk dat uiteindelijk een

ingewikkelde regeling resulteert. Deze voorlopige constatering roept levens-

groot de vraag op of aan het geconstateerde `lek' niet op een andere wijze een

eind gemaakt kan worden.
De nieuwe regeling in geval van omzetting van een verliesgevende v.i. in een

dochtermaatschappij is het gevolg van een sfeerovergang tussen de regeling

voor de buitenlandse v.i. en de deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse

dochter. Het `lek' wordt niet louter veroorzaakt door de regeling van de deel-

nemingsvrijstelling, maar resulteert uit de botsende regelingen voor de buiten-

landse v.i. en de buitenlandse dochtermaatschappij. De vraag zal beantwoord

moeten worden of de deelregelingen die het lek veroorzaken noodzakelijk zijn

dan wel voor wijziging in aanmerking komen.
Aan de kant van de deelnemingsvríjstelling is voor het sfeerverschil verant-

woordelijk de hoofdregel nl. dat alle voordelen uit hoofde van de deelneming

objectief zijn vrijgesteld. Een reparatie aan deze kant van het lek ligt niet voor

de hand omdat deze grondregel van de deelnemingsvrijstelling uitdrukkelijk
door de wetgever is gewild, terwijl het onverkort toepassen van de hoofdregel
ook uit een oogpunt van eenvoud verre de voorkeur geniet.

Aan de kant van de fiscale behandeling van de v.i. wordt het sfeerverschil

veroorzaakt door het handhaven van buitenlandse verliezen in de in Neder-

land te belasten grondslag. De juridische basis voor deze asymmetrische be-

handeling van v.i.-winsten en -verliezen is te vinden in artikel3 ER'65 juncto

artikel 38 AWR en de belastingverdragen.'ZO Op het uitgangspunt van belas-

119. Kamerstuknr. 19 968, nr. 6, blz. 13.
120. Op de basis van de artikelen 93 en 94 GW.
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tingheffing van inwoners naar hun wereldinkomen worden in artikel 3 ER'65
regelingen gegeven, die tot de conclusie moeten leiden dat positief buitenlands
inkomen via de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud uit de in Ne-
derland te belasten grondslag worden geëlimineerd, terwijl negatief buiten-
lands inkomen in dat in Nederland te belasten inkomen aanwezig blijft. Dit
staat niet met zoveel woorden in artikel 3 ER'65'Z` maar volgt uit de inhaal-
regeling van artikel 3, lid 3, ER'65. Die zou immers overbodig zijn indien
buitenlands negatief inkomen uit de Nederlandse grondslag werd geweerd.
Via de verwijzing in de door Nederland gesloten belastingverdragen naar met
name de inhaal- en doorschuifregeling van de leden 3 en 2 van artikel 3 ER'65,
geldt de asymmetrische behandeling van buitenlandse v.i.-winsten en -ver-
liezen ook voor de v.i. in een verdragsland.12'- Het is de vraag wat de logica is
die achter deze asymmetrische behandeling schuilt. Voor de inkomstenbelas-
ting is de honorering binnen het jaar van buitenlandse verliezen in combinatie
met een inhaalregeling m.i. terecht. Met de IB is immers bedoeld naar draag-
kracht te heffen. Hoewel daartegen reële bezwaren zijn aan te voeren, meten
wij de draagkracht in principe per jaar. Een buitenlands verlies beïnvloedt
ontegenzeglijk de draagkracht in een jaar. Is dus de door Nederland gekozen
methode voor natuurlijke personen een goed te rechtvaardigen keuze, daar-
mee is echter nog geen rechtvaardiging gegeven om deze regeling geruisloos
en zonder nadere motivering ook maar in de vennootschapsbelasting toe te
passen zoals gebeurt in artikel 7 ER'65 c.q. artikel 10 concept-ER'88. De Ne-
derlandse vennootschapsbelasting is immers geen draagkrachtheffing, zodat
de vanzelfsprekendheid van de binnnenjaarse compensatie van buitenlandse
verliezen met overig positief inkomen voor lichamen afwezig is.

Vermeldenswaard is de oplossing die de Westduitse rechter (voor de Ein-
kommensteuer) heeft gekozen toen hij zich geplaatst zag voor het probleem of
in verdragsituaties een verlies uit een buitenlandse v.i. deel blijft uitmaken van
de in Duitsland belastbare grondslag of dat zo'n verlies uit deze grondslag
wordt geweerd. Het Bundesfinanzhof (BFH) besliste op deze rechtsvraag dat
de methode ter voorkoming van internationale juridische dubbele belasting'~
meebracht niet alleen positief buitenlands inkomen in verdragsituaties uit de
in Duitsland belastbare grondslag te houden doch ook negatief buitenlands

121. Met een forse dosis goede wil zou men de woorden `een vermindering te verlenen' in he[
eerste lid van artikel 3 ER'65 nog wel algebraïsch op kunnen vatten. Van zo'n aanpassing van de
interpretatie van woorden aan fiscale behoeften zijn wel meer voorbeelden voorhanden. Zo om-
vat winst normaliter ook verlies en zijn voordelen uit hoofde van de deelneming ook nadelen
daaruit.
122. In het OESO-modelverdrag van 1977 wordt uitdrukkelijk de mogelíjkheid opengehouden
dat de woons[aat v.i.-verlíezen direct vanaf het begin al uit de belastbare grondslag weert. Of inen
voor deze oplossing kiest of voor die zoals Nederland heeft gedaan is een kwestie van nationaal
recht van de verdragsluitende staten. Zie OESO'77, commentaar op artikel 23A, punt 44.
123. In verdragsituaties past West-Duitsland de vrijstellingsmethode toe als hoofdmethode ter
voorkoming van internationale juridische dubbele belasting.
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inkomen.''' Wel telt het negatieve buitenlandse inkomen dan mee ter bepaling
van de progressie (negatief progressievoorbehoud).'`5 Een uitzondering op
deze symmetrische behandeling van buitenlandse winsten en verlíezen in ver-
dragsverhoudingen wordt gemaakt in het Auslandsinvestitionsgesetz (AIG).
Op basis van ~ 2 AIG worden op verzoek verliezen uit `actieve' buitenlandse
v.i.'en''~ - globaal gezegd - behandeld zoals de Nederlandse inhaalregeling
van artikel 3, lid 3, ER'65 dat doet. Buitenlandse verliezen kunnen dus binnen
het jaar gecompenseerd worden, maar indien er in een later jaar positief bui-
tenlands inkomen wordt genoten, vindt, zoals de Duitsers dat zo plastisch we-
ten te zeggen, `Nachversteuerung' plaats. Dit komt erop neer dat het in het
verleden afgetrokken buitenlandse verlies tot maximaal het bedrag van het in
dat jaar genoten buitenlands positief inkomen bij de in Duitsland belastbare
grondslag wordt geteld. De genoemde regeling uit het AIG is getroffen als
economische maatregel. Volgens de Duitse belastinghervormingsplannen zal
het gehele AIG vanaf 1 januari 1990 worden ingetrokken, waarmee dus ook
deze mogelijkheid van directe verliesneming met inhaalregeling verdwijnt.

Ook buiten verdragsituaties geldt in West-Duitsland geen onbeperkte bin-
nenjaarse verrekening van buitenlandse verliezen. ln ~ 2a van het Einkom-
mensteuergesetz (EStG) wordt voor o.a. verliezen uit bepaalde buitenlandse
v.i.'en bepaald dat zij slechts verrekend mogen worden met inkomsten van
dezelfde soort en uit dezelfde staat afkomstig. Voor zover deze beperkte ver-
liesverrekening binnen een jaar niet lukt wordt een regeling gegeven vergelijk-
baar met de Nederlandse inhaalregeling.'''

De beperkingen die in het Duitse systeem zijn aangebracht (door de rechter
alsook door de wetgever) in de binnenjaarse verrekening van buitenlandse
verliezen zijn in Duitsland niet onomstreden. Met name Vogel'~ is meer ge-
porteerd voor het Nederlandse systeem van het binnenjaars verrekenen van
buitenlandse verliezen gepaard aan een inhaalregeling.129 Vogel maakt zijn
opmerkingen in het licht van het draagkrachtbeginsel. Hij merkt daarbij op

124. BFH I1 maart 1970, Bundes Steuerblatt (BStBI.) 1970I569, BFH 28 maart 1973, BStBI.
1973I531, en BFH 25 februari 1976, BStBI. 1976I454.
125. BFH 25 mei 1970, BStBI. 1970I660. Indien in een jaar het buitenlands verlies het positieve
inkomen overtreft wordt via ~ lOd EStG het negatieve progressievoorbehoud in een van de vol-
gende jaren toegepast.

Zie ook H. Krabbe in `Verlustberucksichtigung bei Auslandseinkunften' in de bundel `Grund-
fragen des internationalen Steuerrechts, uitgeverij Otto Schmidt KG in Keulen, 1984.
126. De Duitse uitdrukking `Aushndische gewerbliche Betriebsstiitte' is door mij hier vertaald
met `actieve' buitenlandse vaste inrichting.
127. De Duitse inhaalregeling geldt per land en de inhaalperiode bedraagt 7 jaar.
128. K. Vogel in zijn artikel 'Die Besteuerung von Auslandseinkunften' in de bundel `Grund-
fragen des internationalen Steuerrechts, uitgeverij Otto Schmidt KG in Keulen, 1984. Tegen de in
1983 ingevoerde ~ 2a EStG heeft Vogel fel geageerd in zijn artikel 'Verbot des Vertustausgleichs
fur bestimmte aushndische Verluste' in Betriebs-Berater van 30 januari 1983, blz. 180 e.v.
129. Zo'n systeem is in 1969 ook voorgesteld door de Bondsregering in Duitsland. Zie K. Vogel,
'Die Besteuerung von Auslandseinkiinf[en', blz. 31, noot 107. Het voorstel heeft het niet tot wet
gebracht.
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dat het draagkrachtbeginsel - als elk beginsel - behoefte heeft aan con-
cretisering en dat zowel belastingheffing naar het wereldinkomen als die vol-
gens het territorialiteitsprincipe naast elkaar denkbare concretiseringsmoge-
lijkheden zijn van het draagkrachtbeginsel.

Vogel maakt geen onderscheid tussen de voorkoming van dubbele belasting
bij natuurlijke personen (de inkomstenbelasting) en die bij lichamen (de ven-
nootschapsbelasting). Anders dan voor de Nederlandse situatie is dat voor de
Duitse ook logisch. In West-Duitsland is immers in principe de Kdrperschaft-
steuer een soort voorheffing op de Einkommensteuer en dus in wezen als een
heffing van de aandeelhouders te beschouwen.'~ Zowel in West-Duitsland als
in Nederland is onomstreden dat van natuurlijke personen~inwoners naar
draagkracht IB geheven moet worden."' Indien de Vpb in overwegende mate
gezien moet worden als een voorheffing van de IB, dan is het logisch om de
criteria van de IB ook in de Vpb toe te passen. In het Duitse systeem zou
daarom m.i. de Nederlandse oplossing logisch zijn. Een lichaam heeft wel-
iswaar geen draagkracht, maar in het lichaam treft men uiteindelijk aandeel-
houders~ natuurlijke personen en die hebben wel draagkracht. En een buiten-
lands verlies beïnvloedt de draagkracht. Omdat het m.i. technisch haast on-
doenlijk is de binnenjaarse verliescompensatie in combinatie met de inhaal-
regeling naar het niveau van de aandeelhouder~natuurlijk persoon te
transformeren, is die regeling toegepast op het lichaam zelf een redelijk alter-
natief.

In het Nederlandse klassieke stelsel houden de heffing van Vpb van het
lichaam en IB van de aandeelhouder geen verband met elkaar. In dat geval is
er m.i. ook geen enkele reden om binnenjaarse verrekening van buitenlandse
verliezen voor Vpb-plichtige lichamen te rechtvaardigen met een beroep op
het draagkrachtbeginsel. De huidige Nederlandse Vpb is geen heffing naar
draagkracht, noch naar die van het lichaam zelf, noch naar die van haar aan-
deelhouders. In het huidige Nederlandse systeem is de Vpb in essentie een
zakelijke heffing op inkomen behaald door lichamen. Voor zo'n zakelijke hef-
fing is het draagkrachtbeginsel geen leidraad. Uiteraard kunnen er economi-
sche of andere redenen zijn om buitenlandse v.i.-verliezen niet uit de in Ne-
derland belastbare grondslag te weren, doch die zijn dan van een andere cate-
gorie dan het voor de IB valide beroep op het draagkrachtbeginsel. Het gaat
dan niet meer over beginselen maar over economische wenselijkheden. In het
laatste geval heiligt in grote mate het doel de middelen; bij principes (ook
fiscale) ligt dat duidelijk anders.

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven stamt de `stamvader' van de huidige ER

130. Dit geldt slechts in het geval van in Duitsland wonende aandeelhouders. Zoals zo vele ver-
rekeningsstelsels is nl. ook het Duitse over de landsgrens heen discriminatoir in die zin dat buiten-
landse aandeelhouders geen verrekenbare Vpb'meekrijgen'.
131. De meningen gaan pas uiteen lopen (niet tussen de landen maar binnen de landen) indien
men concreet wil gaan invullen wat de maatstaf van draagkracht is, en (indien men bijvoorbeeld
het inkomen daarvoor neemt) bij welk inkomen welk belastingbedrag hoort.
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uit de tijd dat het Besluit Vpb'42 gold. Wellicht is het daaraan te danken dat
simpelweg voor de Vpb de regels van de IB overeenkomstig van toepassing
worden verklaard in artikel 7 ER'65 (artikel 10 concept-ER'88). Was dat on-
der het Besluit Vpb'42 nog redelijk logisch vanwege het antropomorfe funda-
ment dat de bezetters aan het Besluit Vpb'42 hadden meegegeven, onder vi-
geur van de Wet Vpb'69 is de logica van een simpele verwijzing naar de IB-
regels verre van evident. Na de eerdere constatering dat de wetgever niet de
moeite heeft genomen de Vpb op deugdelijke rechtsgronden te baseren, lijkt
dit gemis aan een duidelijke visie op de principiële plaats van de Vpb in het
Nederlandse fiscale bestel ook de oorzaak van de behandeling van rechtsper-
sonen als natuurlijke personen bij de voorkoming van dubbele belasting. Het
lijkt erop dat waar het de belastingheffing van lichamen betreft principiële
discussies worden gemeden en het al pragmatisme is dat het beleid bepaalt. "~

De constatering, dat de reden om in de Vpb binnenjaarse compensatie van
v.i.-verliezen toe te laten geen fiscaal-principiële is, is belangrijk omdat het de
mogelijkheid biedt om creatief naar alternatieven te kijken waarbij de balans
tussen de behandeling van verliezen van de dochter en de v.i. meer in even-
wicht is. Op mogelijke alternatieven zal ingegaan worden in hoofdstuk 4. Het
probleem van de verschillende behandeling van v.i.-verliezen en van verliezen
op buitenlandse deelnemingen is immers niet het enige probleem. In paragraaf
4.5 zal het hier aan de orde zijnde probleem worden geplaatst binnen de con-
text van het zoeken naar alternatieven voor de liquidatieverliesregeling bin-
nen de deelnemingsvrijstelling.

132. Er is overigens niets verkeerd aan pragmatisme, maar mijns inziens dan wel op het funda-
ment van principieel juiste uitgangspunten.
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Hoofdstuk 4. De liquidatieverliesregeling

4.1. Inleiding

In afwijking van de regeling die gold onder vigeur van het Besluit Vpb'42,
geldt de deelnemingsvrijstelling sinds de invoering van de Wet Vpb'69 in 1970
niet slechts voor dividenden, doch voor alle `voordelen uit hoofde van' de
deelneming. Dit betekent een uitbreiding tot alle koerswinsten maar in prin-
cipe ook tot alle koersverliezen die op de aandelen in de dochter worden ge-
maakt. Het begrip voordelen dient nl. algebraïsch te worden opgevat, zoals
duidelijk blijkt uit de parlementaire geschiedenis en uit de aanwezigheid en
formulering van de liquidatieverliesregeling. De reden om naast koerswinsten
ook koersverliezen onder de deelnemingsvrijstelling te doen vallen is te voor-
komen dat verliezen van de dochter meerdere malen zouden kunnen worden
gecompenseerd (bij de dochter zowel als bij de moeder).

Als uitzondering op de hoofdregel dat alle voordelen uit hoofde van de deel-
neming objectief bij de moeder zijn vrijgesteld, wordt in artikel 13, lid 5, Wet
Vpb'69 bepaald dat, indien de dochtermaatschappij wordt geliquideerd, een
dan eventueel resulterend verlies wel fiscaal mag worden genomen door de
moedermaatschappij. Het verlies wordt becijferd als het (positieve) verschil
tussen het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag en het
totaal van de liquidatieuitkeringen, en mag genomen worden in het jaar waar-
in de vereffening is voltooid.

Dat de liquidatieverliesregeling is geformuleerd als uitzondering op de
hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling impliceert geenszins dat het hier
zou gaan om een theoretisch onjuiste bepaling. Zoals in de rest van dit hoofd-
stuk nog zal bli jken is het theoretisch onjuist en te simpel om uit het feit dat alle
positieve voordelen uit hoofde van de deelneming bij de moeder niet belast
worden, te concluderen dat daarom geen enkele verliesneming door de moe-
der op haar deelneming fiscaal acceptabel zou zijn. De deelnemingsvrijstelling
beoogt immers winsten en verliezen binnen het concern behaald éénmaal te
belasten c.q. te verrekenen.

De liquidatieverliesregeling is door de bewindslieden als volgt gemotiveerd:
`Een liquidatieverlies kan bij het lichaam waarin wordt deelgenomen fiscaal

niet meer worden verrekend, terwijl bij het deelnemende lichaam dit verlies,
als een fiscaal deelnemingsverlies, evenmin in aanmerking zou worden geno-
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men. In artikel 12' van het wetsontwerp is daarom de bepalíng 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 gedaan aan de regel dat geleden verliezen zoveel mogelijk bij de
heffing van de belasting worden vergolden.''-

Veel verwarring is m.i. gezaaid door de uitlatingen die de bewindslieden
vervolgens deden op blz. 20 van de MvT. Daar motiveren zij de liquidatiever-
liesregeling met `het feit dat door de liquidatie van de dochter voorgoed de
mogelijkheid verloren gaat de verliezen van deze maatschappij nog met win-
sten van haarzelf te compenseren. In stede van dit onverrekend gebleven ver-
lies vast te stellen en over te brengen naar de moedermaatschappij - welk
regime op grote praktische bezwaren zou stuiten - hebben de ondergeteken-
den gemeend aansluiting te moeten zoeken bij het verlies dat zich bij de moe-
dermaatschappij manifesteert'.'

In de MvA herhalen de bewindslieden nog eens duidelijk hun uitgangspunt,
zijnde het streven naar een regeling 'waarbij winsten en verliezen voor de
vennootschapsbelasting slechts éénmaal in aanmerking worden genomen'.'

Men moet mijns inziens aannemen dat de bewindslieden niet serieus be-
doeld hebben dat eigenlijk het verlies van de dochter bij de moeder zou moe-
ten worden vergolden doch dat zij om praktische redenen met een andere
regeling zouden zijn gekomen, die uitgaat van het verlies dat de moeder lijdt.
Ook als uitgegaan wordt van de verlengstukgedachte dient men te honoreren
een verlies dat uiteindelijk door het concern is geleden.s Een concernverlies
kan niet worden vastgesteld op het niveau van de dochter; dat dient te ge-
schieden bij de moedermaatschappij.b De deelnemingsvrijstelling is immers
een regeling van de fiscale positie van de moedermaatschappij rekening hou-
dend met wat er fiscaal bij de dochter gebeurt.' De parlementaire toelichting
op blz. 14 van de MvT houd ik derhalve voor juist en die op blz. 20 als on-
genuanceerd. Deze laatste toelichting is theoretisch onjuist, terwijl ook de

1. Het latere artikel 13 Wet Vpb'69.
2. Kamerstuknr. 6000, MvT, blz. 141.k.
3. Kamerstuknr. 60W, MvT, blz. 201.k. en r.k.
4. Kamerstuknr. 6000, MvA, blz. 23, r.k.
5. Als men het verlies dat de dochter heeft geleden bij de moeder honoreert, dan kan eventueel
door de moeder een verlies genomen worden dat niet door haar of haar dochter wordt geleden
maar door de crediteuren. Het komt mij onaannemelijk voor dat de wetgever zo'n regeling in
principe zou hebben bedoeld en slechts om praktische redenen een andere regeling heeft ge-
creëerd.
6. Een onverrekend verlies van de dochter behoeft immers niet per se een verlies voor het concern
of de moeder te betekenen. Te denken is aan het geval dat de crediteuren van de dochter (een deel
van) het verlies van de dochter dragen.
7. De deelnemingsvrijstelling beoogt meerdere situaties te voorkomen, namelijk meervoudige
(winst)belastingheffing, meervoudige verliesverrekening, het ontstaan van een heffingsvacuum en
verliezen die nergens binnen het concern verrekend kunnen worden. Vergelijk in deze ook de
uitlatingen van de staatssecretaris op blz. 22 van de MvA bij wetsvoorstel 19 968.
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praktische uitwerking van de regeling volstrekt niet spoort met het overboe-
ken van het verlies van de dochter naar de moeder.~

Het onderwerp van dit onderzoek rechtvaardigt niet uitvoerig in te gaan op
de inhoud van de term `voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde
bedrag'.9 Verwezen wordt naar de bestaande literatuur op dit punt.'o Wel wil
ik kort de essentialia van het opgeofferde bedrag memoreren.
- De wetgever heeft voor het opgeofferd bedrag gekozen omdat hij de bepa-
ling van de `kostprijs' van de deelneming te veel subjectieve elementen vond
bevatten indien uitgegaan zou zijn van de fiscale boekwaarde van de deelne-
ming. Het opgeofferde bedrag vormt niet louter een historische grootheid.
Uitgangspunt is het oorspronkelijk voor de aandelen betaalde bedrag (koop
van een derde) dan wel het oorspronkelijk op de aandelen gestorte bedrag
(nieuw opgerichte dochter), maar latere gebeurtenissen kunnen hun invloed
hebben op het opgeofferde bedrag. Tijdens de parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel Vpb'60 is al gebleken dat zogenaamd meegekocht dividend
het opgeofferde bedrag vermindert. "Na de verwerving van de deelneming
verrichte kapitaalstortingen (inclusief informele) zullen het opgeofferde be-
drag verhogen, terwijl terugbetalingen van kapitaal in de regel het opgeofferd
bedrag verlagen.12 In zijn algemeenheid zullen die bedragen het opgeofferde
bedrag verlagen die geacht kunnen worden een materiële terugbetaling te zijn
van het oorspronkelijk opgeofferde bedrag.13 Zo zal de betaling die de moe-

8. Opblz. 22 van de MvA bij wetsvoorstel 19 968 wordt door de Staatssecretaris opnieuw gesugge-
reerd dat het overboeken van het onverrekende verlies van de dochter naar de moeder een theore-
tisch goede oplossing zou zijn. De opmerking aldaar moet echter in het licht gezien worden van het
even daarvoor geformuleerde doel: het eenmaal in de heffing betrekken van winsten en verliezen.
Daarnaast lijkt mij van belang dat de Staatssecretaris te kennen heeft gegeven de bij de totstand-
koming van de Wet Vpb'69 gegeven rechtsgrond voor de liquidatieverliesregeling nog immer juist
te achten. Het lijkt er m.i. op dat de Staatssecretaris vrij gedachteloos de destijds gebezigde
formulering heeft overgenomen. Dit betekent m.i. dat aan deze woorden geen grotere betekenis
behceft te worden gegeven dan toen zij de eerste keer werden gebezigd.

Interessant is verder dat de Staatssecretaris op blz. 22 van de genoemde MvA het verlies dat de
moeder lijdt en het verlies dat de dochter lijdt als twee in principe mogetijke startpunten ziet om te
bereiken dat binnen het concern een geleden verlies éénmaal wordt vergolden.
9. Hierna voortaan kortheidshalve aan te duiden als `opgeofferde bedrag'.

Terecht vervallen in het wetsvoorstel van de staatssecretaris de woorden `ter verkrijging van'.
Het opgeofferde bedrag omvat immers ook bedragen die door de moeder zijn opgeofferd zonder
dat daarvoor aandelen in de dochter zijn verkregen (zoals informele kapitaalstortingen).
10. Zie o.a.:
- D. Juch, dissertatie, hoofdstuk V, paragraaf 7.
- D. Juch, FED-brochure hoofdstuk 3, paragraaf 12.
- Cursus belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting, paragraaf 2.16.I.
- J. Verburg, `Vennootschapsbelasting',1984, Kluwer, Deventer, hoofdstuk 12, paragraaf 4.
11. Kamerstuknr. 6000, MvT, blz. 20, MvA, blz. 24.
12. Conform blz. 5 en 6 MvT bij wetsvoorstel 19 968.
13. Daarom wordt het opgeofferde bedrag m.i. niet verlaagd indien kapitaal wordt terugbetaald
waarvoor de moedermaatschappij bij aankoop niet heeft betaald. Dit zal zich voor kunnen doen
indien de aandelen zijn gekocht voor een bedrag lager dan de nominale waarde van de aandelen.
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dermaatschappij verkrijgt vanwege de verkoop van haar claimrecht bij een
nieuwe emissie met claimrechten door de dochter het opgeofferde bedrag ver-
lagen voor zover de claimrechten betreffen rechten op meerwaarden in de
dochter, die op het moment dat deze moeder moedermaatschappij werd al
aanwezig waren.
- In princípe beïnvloedt de dividendpolitiek van de dochter het potentieel te
nemen liquidatieverlies. Dividend verlaagt immers de potentiële liquidatie-
uitkering, terwijl het opgeofferde bedrag er niet door wordt verlaagd zolang
het geen meegekocht dividend betreft." Op een dochter die steeds maximaal
dividend uitkeert zal een moedermaatschappij derhalve eerder een liquidatie-
verlies kunnen nemen dan op een dochter die haar winsten inhoudt.
- Een probleem wordt veroorzaakt door het feit dat in principe dividend-
betalingen van de dochter, niet zijnde meegekocht dividend, het opgeofferd
bedrag niet beroeren in combinatie met de in de IB voor bonusaandelen ge-
hanteerde fictietheorie. Net als in de IB kan men de uitreiking van winstbonus-
aandelen zien als een uitkering van dividend in contanten onder terugstorting
door de aandeelhouder van dit dividend als kapitaal op een nieuw uit te reiken
aandeel. In die opvatting zal een winstbonusaandeel het opgeofferd bedrag
verhogen.15 Dit is o.a. de opvatting van Juch in zijn dissertatie.1ó Tijdens de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Vpb'60 zijn door de bewinds-
man van Financiën echter uitlatingen gedaan, die er op wijzen dat een winst-
bonus het opgeofferde bedrag niet verhoogt", evenals trouwens een dividend-
betaling gevolgd door terugstorting van het dividend op nieuwe aandelen, zo-
dat een `kasrondje inlassen' in die opvatting niet helpt. Mij lijkt dat, uitgaande
van de wettelijke regeling die dividendbetalingen mede van invloed doet zijn
op het potentiële liquidatieverlies, het standpunt van de bewindslieden niet
houdbaar is, zeker niet zo algemeen gesteld als zij dat doen.`K
- Omtrent de grootte van het opgeofferde bedrag ontstaat in de regel pas
zekerheid nadat de aanslag vennootschapsbelasting over het jaar waarin de
Het is uiteraard een groot probleem hoe vast te stellen welk deel van het nominaal gestorte kapi-
taal wordt terugbetaald, het deel waarvoor bij aankoop is betaald of het andere deel.
14. Volgens de Staatssecretaris is het bij de vraag of dividend meegekocht is of niet onnodig vast te
stellen ui[ de winst van welk jaar het dividend stamt: `...dividenden die tot gevolg hebben dat de
waarde van de deelneming (verder) daalt onder het opgeofferde bedrag, zullen in zoverre in
mindering op het opgeofferde bedrag dienen te komen, omdat die het karakter hebben van 'terug-
betaling' van de investering. Hebben zij dat gevolg niet dan zijn zij terecht te beschouwen als een
vrucht van de investering en is er geen aanleiding tot een afboeking op het opgeofferde bedrag.'
(Kamerstuknr. 19 968, MvA, blz. 28, zie ook MvT, blz. 5 en 6.)
15. Uiteraard ervan uitgaande dat de winstreserves waaruit de winstbonus wordt geput geen mee-
gekochte winstreserves zijn.
16. Nadat hij oorspronkelijk in zijn FED-brochure een ander standpunt had ingenomen.
17. Kamerstuknummer 6000, Nadere MvA, blz. 29 r.k.
18. De samenstellers van de Vakstudie Vpb, artikel 13, aantekening 42, zijn ook van mening dat
de uitlating van de bewindslieden te ongenuanceerd is. De samenstellers zijn evenwel nog wel
genegen om in extreme gevallen de consequenties van de uitgangspunten van de gekozen vorm
van de liquidatieverliesregeling te verloochenen en het resultaat te buigen in de richting van een
regeling zoals hij wellicht had mceten zijn.
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vereffening is voltooid definitief is geworden. Dit betekent een soms zeer lan-
ge periode van onzekerheid.
- Onduidelijk is hoe het opgeofferde bedrag bepaald moet worden indien,
vóórdat er een deelneming ontstaat, al aandelen in de dochter zijn verworven.
Het standpunt van De Vries en Sillevis19, dat uitgegaan kan worden van de
historische kostprijs van de aandelen en niet van de waarde in het economisch
verkeer op het moment dat de participatie een deelneming werd, is alleen dan
redelijk indien de deelnemingsvrijstelling ook zal gelden voor het verschil tus-
sen de waarde in het economisch verkeer op het moment dat er een deelne-
ming ontstaat en de historische kostprijs. Na het compartimenteringsarrest
(HR BNB 1986I305) is dit niet waarschijnlijk. Aan te nemen is dat de HR, in
navolging van het Hof 's-Gravenhage FED 1988~424'", de lijn van BNB 1986~
305 zal doortrekken en het verschil tussen de waarde in het economisch ver-
keer op het moment dat de participatie deelneming werd en de historische
kostprijs buiten de deelnemingsvrijstellingssfeer zal houden. Dan is het echter
ook redelijk om als opgeofferd bedrag van de `vóór-deelnemingsaandelen' de
waarde in het economisch verkeer te nemen op het moment dat zij deel zijn
gaan uitmaken van de deelneming.
- In geval van verschuiving van de deelneming binnen concernverband
wordt het opgeofferde bedrag beperkt tot wat het concern heeft opgeofferd.
De bepaling werkt eenzijdig en is te ruim.21 De bepaling is eenzijdig omdat
slechts aanpassing van het opgeofferde bedrag naar beneden plaatsvindt en
niet naar boven. Te ruim is de bepaling op twee manieren. Enerzijds geldt de
bepaling ten onrechte ook indien van een gelieerde natuurlijke persoon de
deelneming wordt verkregen. Daarnaast wordt in de wettekst geen rekening
gehouden met verschuivingen binnen het concern die nog onder de werking
van het Besluit Vpb'42 hebben plaatsgevonden. Dergelijke verschuivingen
gingen destijds gepaard met Vpb-heffing indien de verkoper voor die verkoop
onder de Nederlandse Vpb viel. Koersresultaten vielen toen immers niet on-
der de deelnemingsvrijstelling. Bij Resolutie van 1 juni 1970, BNB 1971I168 is
voor deze gevallen een tegemoetkoming getroffen, die evenwel volstrekt on-
voldoende is, omdat het opgeofferde bedrag niet wordt verhoogd met het be-
drag waarover Vpb is geheven, maar slechts met de geheven Vpb. Dit is des te
schrijnender als men ziet dat wèl een sluitende regeling is geschapen voor
onder het Besluit Vpb'42 plaatsgevonden hebbende afboekingen op de deel-
neming. Deze verminderen volledig~Z het opgeofferde bedrag d.m.v. de bepa-
ling dat het opgeofferde bedrag niet hoger wordt gesteld dan de boekwaarde
van de deelneming aan het einde van het laatste jaar waarop de winst volgens
het Besluit Vpb'42 is bepaald.~'

19. Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting, paragraaf 2.16.I, onder b,l.
20. Hof 's-Gravenhage, uitspraak van 20 april 1988, rolnummer 3862I1985 MII.
21. Zie hieromtrent uitvoeriger Juch, dissertatie, blz. 132 dm 134.
22. En dus terecht niet slechts voor het bedrag van de door deze afwaardering bespaarde Vpb!
23. Artikel 30, lid 1, Wet Vpb'69. Ook deze bepaling is overigens onzuiver geredigeerd, daar
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Voor het doel van dit onderzoek is het voldoende de liquidatieverliesregeling
zoals die in de Wet Vpb'69 is opgenomen te karakteriseren aan de hand van
haar essentialia.
1. Onduidelijk is wat de wetgever destijds precies als ratio voor de liquidatie-

verliesregeling heeft gezien. Men moet het er m.i op houden dat de wet-
gever niet heeft bedoeld het verlies van de dochter zonder meer bij de
moeder te honoreren, maar zelfstandige verliesneming bi j de moeder wilde
creëren, binnen het uitgangspunt dat verlies binnen het concern éénmaal in
de heffing moet worden betrokken.

Het liquidatieverlies dat de moedermaatschappij mag nemen is niet dan
toevallig gelijk aan de verliezen die bij de dochter door de liquidatie niet
meer verrekend kunnen worden. Zie hieromtrent o.a. Juch'-' en De Vries
en Sillevis.'S

2. De wetgever heeft terecht niet gekozen voor het overboeken van de nog te
verrekenen verliezen van de dochter. Dit zou niet goed passen binnen zo-
wel de verlengstukgedachte als de concerngedachte en ook op forse prakti-
sche problemen stuiten vooral voor de buitenlandse deelneming. Juch2~
noemt als praktische bezwaren o.a. dat een gedeelte van het vervallende
compensabele verlies van de dochter bij de moeder al tot uitdrukking kan
zijn gebracht door middel van een afwaardering van vorderingen op de
dochter, en dat het resultaat van een buitenlandse dochter naar Neder-
landse maatstaven zal moeten worden herrekend.27

3. Verliesneming is slechts toegestaan bij liquidatie van de dochter.~R Deze
beperking van verliesneming tot liquidatie is m.i. niet principieel, maar
dient geplaatst te worden in het licht van de vrees van de wetgever voor

meervoudige verliescompensatie binnen het concern. Als de dochter im-
mers is geliquideerd heeft men de grootst mogelijke zekerheid dat zij geen
verliezen meer kan verrekenen.

Samenvattend kan gesteld worden dat koersverliezen onder de deelnemings-
vrijstelling zijn gebracht om dubbele verliesneming te voorkomen. De liquida-
tieverliesregeling is geschapen omdat de nog compensabele verliezen van de
dochter bij liquidatie verloren gaan en zodoende voor dubbele verliesneming

volgens de letterlijke tekst kapitaalstortingen na inwerkingtreding van de Wet Vpb'69 het op-
geofferde bedrag niet verhogen, zoals al gesignaleerd door J.F.M. Giele in het WFR 1961I4539 en
herhaald in zijn artikel `Verliezen met een deelneming' in MBB 1968, blz. 169.
24. D. Juch, dissertatie, blz. 110.
25. Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting, paragraaf 2.16.I.
26. WFR 1979, blz. 333.
27. Juch gaat er daarbij - m.i. terecht - vanuit dat overdracht van het naar buitenlandse maat-
staven berekende verlies niet acceptabel wordt geacht. Zo ver gaat de eerbiediging van de buiten-
landse belastingsoevereiniteit (nog) niet.
28. In de Resolutie van 1 juli 1971, BNB 1971l168, wordt de hardheidsclausule (artikel 63 AWR)
[oegezegd voor gevallen waarin de dochtermaatschappij niet formeel wordt ontbonden, maar een
toestand is ingetreden die materieel gelijk is te stellen met liquidatie. Gedoeld wordt op (volledi-
ge) nationalisatie e.d.
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niet langer gevreesd behoeft te worden. De wetgever heeft waarschijnlijk niet
serieus als theoretisch ideaalbeeld bedoeld de overboeking van de verliezen
van de geliquideerde dochter naar de moeder.

De reden waarom de liquidatieverliesregeling zo veel stof tot discussie op-
levert is m.i. gelegen in het feit dat de regeling in haar huidige vorm niet goed
past binnen de voor de hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling gekozen
uitgangspunten. De deelnemingsvrijstelling in zijn huidige vorm is immers een
geobjectiveerde regeling. Alle voordelen uit hoofde van de deelneming wor-
den bij deze moeder vrijgesteld, ongeacht of die voordelen bij de dochter al tot
concrete winst hebben geleid of niet. Binnen deze geobjectiveerde regeling is
een liquidatieverliesregeling gecreëerd, die duidelijke subjectieve trekken
vertoont via het opgeofferde bedrag. De aanwezigheid van de deels subjectie-
ve liquidatieverliesregeling binnen de geobjectiveerde deelnemingsvrijstelling
veroorzaakt dat de totaliteit van de regeling van de deelnemingsvrijstelling
innerlijk niet consistent is. In paragraaf 4.5.2 zal deze analyse uitvoeriger
plaatsvinden en dienen als fundament voor een alternatieve regeling.

Bij de interpretatie van de huidige liquidatieverliesregeling zal men dienen
uit te gaan van de gekozen vorm en inhoud van de liquidatieverliesregeling.
Voor het antwoord op de vraag hoe binnen de deelnemingsvrijstelling ver-
liesneming naar wenselijk recht zou dienen plaats te vinden is de door de wet-
gever gekozen vorm en inhoud uiteraard niet doorslaggevend.

Vele schrijvers hebben nagedacht en geschreven over alternatieven voor de
gegeven wettelijke liquidatieverliesregeling. In de paragrafen 4.2 tlm 4.4 zul-
len de belangrijkste geopperde alternatieven uiteen worden gezet, inclusief de
bepalingen op dit terrein in de recente wetsvoorstellen van Kamerlid Ver-
meend en Staatssecretaris Koning. In paragraaf 4.5 zal de evaluatie van de
voorgestelde alternatieven leiden tot het formuleren van een eigen voorstel.

4.2. In de literatuur gesuggereerde alternatieve regelingen

Zoals in de voorgaande paragrafen is gebleken kleeft er een aantal bezwaren
aan de liquidatieverliesregeling zoals die in de Wet Vpb'69 is opgenomen. In
het navolgende zijn de geopperde alternatieven subparagraafsgewijs gegroe-
peerd naar hun meest essentiële kenmerk(en).

4.2.1. De verdeling over de jaren van het te nemen verlies

In de literatuur zijn alternatieven voor de liquidatieverliesregeling voorge-
steld, die met name in de verdeling van de totale vrijstelling over de diverse
jaren verandering aan willen brengen. Brok, Giele en Juch hebben voorstellen
in deze richting gedaan.
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In zijn artikel in MAB van februari 1962 heeft A.L. Brok zijn bezwaren
tegen de liquidatieverliesregeling zoals opgenomen in het wetsvoorstel Vpb'60
uiteengezet en de contouren geschetst van een alternatief dat zijns inziens
beter zou voldoen.'-9 Het verbaast niet dat hij als accountant primair geïnteres-
seerd was in de vaststelling van de jaarwinst en daarom ook in de verdeling
over de jaren van een eventueel te nemen verlies.~ Primair `pijnpunt' in de
door de bewindslieden voorgestelde regeling vond hij dan ook de onmogelijk-
heid om een verlies dat de dochter (nog) niet had kunnen verrekenen, bij de
moedermaatschappij fiscaal aftrekbaar te doen zijn. Zijn voorstel is om zo'n
nog niet verrekend verlies van de dochter voorlopig bij de moedermaatschap-
pij als fiscaal verlies te nemen. Mocht de dochter zelf aan de verrekening van
het geleden verlies toekomen dan dient de eerdere verliesneming bij de moe-
dermaatschappij te worden gecompenseerd met winstneming bij die moeder-
maatschappi j .

Terecht stelt Brok dat voor een regeling aangaande verliezen de binnen-
landse deelneming moet worden onderscheiden van de buitenlandse." Deze
conclusie spoort met de bevindingen van Christiaanse32, Juch3' en het gestelde
in paragraaf 2.3 van dit onderzoek. Zoals Christiaanse" al herhaaldelijk en
duidelijk heeft gesteld maakt de deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse
dochter deel uit van het Nederlandse IBR en dient zij in dat kader beoordeeld
te worden.

Brok beperkt zijn voorstel dan ook tot de binnenlandse deelneming. Hij
stelt3s:

`Het recht op overheveling door de moeder van fiscaal onverrekende ver-
liezen van binnenlandse dochters is welhaast vanzelfsprekend. Ten aanzien
van onverrekende verliezen van buitenlandse dochters ligt de zaak principieel
iets anders. In dat geval toch komt de overheveling van onverrekend buiten-
lands verlies neer op het ten laste van de Nederlandse winst brengen van een
bedrag dat door de buitenlandse fiscus niet verrekend is. Ziet men als prin-
cipieel uitgangspunt het willen belasten van de Nederlandse winst, op welk
beginsel ook de vrijstelling van de positieve voordelen uit buitenlandse deel-

29. A.L. Brok, 'De deelnemingsvrijstelling in de ontwerp-wet op de vennootschapsbelasting
1960' in MAB 1962, blz. 55 tlm 68.
30. Bedrijfseconomen en accountants gaan immers uit van een going-concern. Ophet moment dat
de afbakening van de totale winst aan bod komt ligt het probleem normaliter nog slechts bij de
fiscalisten.
31. MAB 1962, blz. 65 en 66.
32. Christiaanse (in zijn monografie hoofdstukken XIII en XIV, samengevat op blz. 101) heeft al
voor de deelnemingsvrijstelling geconcludeerd dat die voor de binnenlandse en voor de buiten-
landse dochter een verschillende rechtsgrondslag hebben.
33. Ook Juch komt tot een verschillende rechtsgrondstag voor de binnenlandse (blz. 14 disserta-
tie) en de buitenlandse deelneming (blz. 20 dissertatie).
34. Christiaanse, monografie, hoofdstuk XIV, Belastingconsulentendag 1975, o.a. blz. 15, `Inter-
nationale aspecten van belastingheffing van multinationale ondernemingen in Nederland' in de
Van Dijck-bundel, blz 67 e.v.
35. MAB 1962, blz. 65.
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neming stoelt, dan krijgt het bij de Nederlandse moedermaatschappij in aftrek
toelaten van een buitenlands verlies feitelijk het karakter van een bijzondere,
zij het geenszins ongemotiveerde, faciliteit. Een binden van de toelaatbare
aftrek bij de moedermaatschappij aan het fiscaal onverrekende verlies van de
buitenlandse dochter is hier, nog afgezien van de praktische bezwaren, prin-
cipieel veel minder logisch dan voor de binnenlandse deelnemingen.'

Brok acht de praktische bezwaren verbonden aan de overheveling van onver-
rekende verliezen van binnenlandse dochters naar de moeder, gezien het be-
lang dat ermee gediend wordt, nauwelijks wezenlijk.~

Het voorstel van Brok komt gedeeltelijk terug in het alternatief dat door
enkele Tweede Kamerleden tijdens de parlementaire behandeling van onze
huidige Wet Vpb werd voorgesteld.37 Het alternatief houdt in dat, indien de
boekwaarde van de deelneming zakt onder de kostpri js, de moeder een verlies
mag nemen. Latere waardestijgingen zijn tot aan de oorspronkelijke kostprijs
belast, daarna belastingvrij. De bewindslieden voerden de volgende bezwaren
aan tegen het voorste1.38
1. Het voorstel maakt onder omstandigheden dubbele verliescompensatie

mogelijk.
2. Ook indien de deelneming overgaat in andere handen kunnen zich conse-

quenties voordoen, die strijden met de grondslag van de deelnemingsvrij-
stelling.

3. Het systeem is niet zo eenvoudig als het lijkt. Indien gewaardeerd is bene-
den de oorspronkelijke kostprijs, moeten dan ook dividenden tot de winst
worden gerekend?

4. Waarschijnlijk moet de opboeking tot aan de kostprijs verplicht gesteld
worden.

Giele amendeert Broks voorstel op een aantal punten, omdat Broks alterna-
tief zijns inziens praktisch een `onafzienbare hoop ellende' oplevert.39 Zo kan
een voormalige moedermaatschappij nog jaren na afstoting van de deelne-
ming `last' hebben van eerdere verliesneming. Indien de dochter immers weer
winst maakt zal compenserende winstneming plaats dienen te vinden.4" Giele
stelt het volgende voor.
1. De moedermaatschappij mag slechts een verlies van de dochter verrekenen

indien dit verlies bij de dochter definitief onverrekenbaar is.
2. Om handel in verlies tegen te gaan zal het nodig zijn te bepalen dat de

verrekening beperkt blijft tot verliezen die de dochter heeft geleden nadat
haar aandelen door deze moeder werden verworven.

36. A.L. Brok, t.a.p., blz. 65.
37. Kamerstuknummer 6000, VV, blz. 15, I.k.
38. Kamerstuknummer 6000, MvA blz. 23 en 24.
39. J.F.M. Giele, `Verliezen met een deelneming' in MBB 1968, blz. 166 Um 169.
40. Juch heeft in zijn voorstel voor dit probleem een oplossing: afrekenen bij verkoop van de
deelneming. Zie hierna.
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3. Om tot een acceptabele regeling te komen moet de dochter worden toege-
staan na een redelijke periode afstand te doen van haar eventuele recht op
onbeperkte verliescompensatie (aanloopverliezen). Dan kan de moeder
zo'n verlies nemen.

4. Geen verliesneming door de moeder is op zijn plaats indien en voor zover
de moeder de gevolgen van zo'n verlies al anderszins op haar fiscale resul-
taat in mindering brengt, zoals in geval zij vorderingen op de dochter heeft
waarop zij afboekt.

Giele is met zijn voorstel in elk geval verlost van het probleem van de correc-
tieboeking omdat het verlies bij de dochter definitief onverrekend is geble-
ven." Wel komt hij daarom uiteraard pas later aan verliesneming bij de moe-
der toe dan Brok.'Z

Juch43 acht de liquidatieverliesregeling zoals die in de Wet Vpb '69 is opgeno-
men niet passend binnen de aan de deelnemingsvrijstelling ten grondslag lig-
gende gedachte omdat:
1. het `verdampende' verlies van de dochter niets te maken behoeft te hebben

met het te nemen liquidatieverlies;
2. de verlengstukgedachte er zijns inziens toe dwingt een regeling te ontwer-

pen waarbij de moedermaatschappij een verlies mag nemen op het mo-
ment dat de dochtermaatschappij een niet-compensabel verlies lijdt, dan

wel uiterlijk op het moment dat de verliescompensatiemogelijkheid bij
de dochtermaatschappij verloren gaat. Uitstel tot het moment van for-
mele voltooiing van de liquidatie is naar zijn mening niet te rechtvaar-
digen.

Op basis van zijn kritiek tegen de wettelijke liquidatieverliesregeling heeft
Juch vervolgens in zijn dissertatie~ een aanvulling geformuleerd op de liquida-
tieverliesregeling. Hij conformeert zich daarbij aan de totale grootte van het

fiscaal aftrekbare verlies volgens de huidige wettelijke regeling.45 Hij wijzigt

slechts de verdeling van het totale liquidatieverlies over de jaren. Zijn voorstel
bewerkstelligt dat per saldo geen groter of kleiner liquidatieverlies mag wor-

41. Juch, WFR 1979, blz. 333, wil deze ( en andere complicaties) oplossen door verliesoverdracht
van dochter naar moeder [e combineren met een verplich[e afname van de compensabele ver-
liezen bij de dochtermaatschappij. Onduidelijk is hoe hij zich dat met name voor de buitenlandse
deelneming had voorgesteld.
42. En ook later dan Juch, zoals hierna zal blijken.
43. Juch, dissertatie, blz. 135 en 136.
44. Op de bladzijden 145 tIm 153.
45. Dat vormt dan ook de voornaamste kritiek tegen Juchs voorstel. Alsmen zich eenmaal voor de
bepaling van de totale omvang van het [e nemen verlies conformeert aan de wettelijke regeling,
dan is Juchs voorstel praktisch goed uitvoerbaar en theoretisch alleszins verdedigbaar. Zoals nog
zal blijken kan men evenwel de totale omvang van het te nemen verlies zoals dat volgens de
wettelijke regeling geschiedt m.i. niet goed rijmen met de theoretische uitgangspunten die aan de
deetnemingsvrijstelling en het Nederlandse IBR ten grondslag liggen.
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den genomen maar wel dat het eerder mag worden genomen dan bij liquidatie
van de dochter. Zijn voorstel luidt als volgt:~
`1. 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
resultaat worden gereserveerd in de reserve deelnemingen.

2. De reserve deelnemingen zal in de volgende gevallen aan de winst moeten
wordentoegevoegd:
a. indien de bedrijfswaarde van de deelneming weer stijgt tot aan of tot

boven het voor de verkrijging van de deelneming opgeofferde bedrag:
maximaal het bedrag dat aan de reserve is gedoteerd;

b. indien de deelneming wordt vervreemd: het aan de reserve gedoteerde
bedrag;

c. indien de deelneming wordt geliquideerd: het aan de reserve gedoteer-
de bedrag, terwijl als verlies wordt geboekt het opgeofferde bedrag ver-
minderd met de ontvangen liquidatie-uitkering;

d. indien door dividenduitkeringen het voor de verkrijging van de deelne-
ming opgeofferde bedrag daalt bijvoorbeeld ten gevolge van de uitke-
ring van meegekochte reserves: 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 bedrag.'

Als remedie tegen het door Tuk"' gesignaleerde gevaar van Holland-routing,
dat in zijn voorstel nog toeneemt, stelt Juch voor in de wet een bepaling op te
nemen die verliesneming op een deelneming slechts toestaat indien er een
economische binding is tussen de buitenlandse dochter en de Nederlandse
moeder.~

Juch49 stelt dat eerdere verliesneming dan op moment van liquidatie gewenst
is omdat dat ook zo is bij de buitenlandse v.i. en als de moeder de dochter
financiert met vreemd vermogen. Dat zijn dan ook twee terreinen waar de
reparatievoorstellen van Tweede-Kamerlid Vermeend en Staatssecretaris Ko-
ning zich op richten. Met de parallellen tussen de buitenlandse v.i. en de bui-
tenlandse dochter en tussen financiering met kapitaal en met schuldvorderin-
gen dient inderdaad terdege rekening te worden gehouden bij elk te formule-
ren alternatief.

Een systeem van eerdere verliesneming dan bij liquidatie, zoals door Juch
voorgesteld, behoeft ook niet te betekenen dat winsten dan ook belast moeten

46. D. Juch, dissertatie, blz. 146 en 147.
47. A.F. Tuk, `De deelnemingsvrijstelling in het nieuwe wetsontwerp vennootschapsbelasting' in
W 1968, nummer 4912.
48. Juch, dissertatie, blz. I51 en 152.
49. Dissertatie, blz. 89 Um 91.
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worden. Het uiteindelijke toetspunt voor zo'n regeling is dat winsten slechts
eenmaal belast worden en verliezen slechts eenmaal verrekend. Vóór men aan
die eindtoets toekomt kunnen verliezen en winsten best asymmetrisch behan-
deld worden bij de jaarwinstbepaling. Zo'n niet-spiegelbeeldige behandeling
komt buiten de jaarwinstbepaling wel vaker voor en is binnen de iaarwinst-
bepaling regel.so

Juch accepteert de invloed die de dividendpolitiek heeft op het potentieel te
nemen liquidatieverlies met de volgende argumenten:
1. Zou de moeder haar dochter goeddeels met leningen hebben gefinancierd

dan zou de dividendpolitiek ook van invloed zijn op de waarschijnlijkheid
van een afboeking op die vordering(en).

2. Bij de fiscale eenheid - de verdergaande uitvoering van de verlengstuk-
gedachte - mogen verliezen van de dochter direct genomen worden.s'

4.2.2. Beperking van de deelnemingsvrijstelling tot dividenden

Christiaanse52 heeft de in de wet opgenomen liquidatieverliesregeling ook af-
gewezen. De uitsluiting van koersverliezen uit de belastbare grondslag past als
principe volledig in de keuze die met de hoofdregel van de deelnemingsvrij-
stelling is gedaan. `Evenals de koerswinsten zijn ook de koersverliezen weer-
spiegelingen van reeds geleden of nog te lijden (nog tot uiting te brengen)
verliezen van de dochter. Deze verliezen worden bij de dochter binnen de
grenzen van de verliescompensatie verrekend. Er is in zoverre geen enkele
reden deze verliezen nogmaals te vergelden bij de moeder, indien bij deze wel
koerswinsten en dividenden principieel worden vrijgesteld.'s3

Keerzijde van de keuze om alle positieve deelnemingsresultaten vrij te stel-
len is dus ook geen deelnemingsverliezen te honoreren. Als op dit uitgangs-
punt een inbreuk wordt gemaakt is niet in te zien waarom dat alleen bij liquida-
tie zou moeten (en bijvoorbeeld niet tevens bij het afstoten van de deelne-
ming) en ook niet waarom dat alleen voor verlies zou gelden en niet voor
winst. Maar als men aan deze twee bezwaren tegemoet komt, ontstaat een
variant die erg dicht komt bij het systeem van het Besluit Vpb'42. Daarvan is
de wetgever evenwel uitdrukkelijk afgestapt. Christiaanse's conclusie is der-
halve dat er op fiscale gronden geen plaats is voor de liquidatieverliesregeling
zoals die in de wet is opgenomen.

50. Binnen de jaarwinstbepaling wordt deze asymmetrie gerechtvaardigd door goed koopmans-
gebruik. Buiten de jaarwinstbepaling kan o.a. gewezen worden op de aandelenwaardering voor
de IB (artikel 39) en VB. Over- en onderrentabiliteit worden daar - bij de waardering voor de
groot-aandeelhouder-ook niet gelijk behandeld. Een in betekenende mate in negatieve zin van
de intrinsieke waarde afwijkende rentabiliteitswaarde wordt zwaarder gewogen dan een in posi-
tieve zin afwijkende rentabiliteitswaarde.
51. Juch, dissertatie, blz. 113.
52. Monografie, hoofdstuk XXIX, letter c.
53. Chrístiaanse, monografie, blz. 251.

113



LIQUIDATIEVERLIESREGELING

4.2.3. Een meer geobjectiveerde verliesregeling

Zwemmers~ ziet slechts aanleiding om bij de moedermaatschappij een fiscale
aftrekpost toe te laten indien het gestort kapitaal van de dochter is aangetast.
Zolang dat niet het geval is ziet hij geen reden om `binnen de deelnemingssfeer
bij de moedermaatschappij voor enige vorm van verliesneming te pleiten.'ss
Zijn voorstel komt er op neer het opgeofferde bedrag te bepalen op het gemid-
deld op de aandelen gestorte kapitaal.

Het komt Zwemmer onnodig voor om met het nemen van een verlies tot
liquidatie te wachten. Wel zal dan winst genomen dienen te worden indien
later de waarde van de aandelen in de dochter stijgt doch maximaal tot het
gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal.

Ook De Vries en Sillevis hebben kritiek op de wettelijke regeling.sb Zij vinden
Juch niet consistent omdat hij enerzijds met een beroep op de verlengstuk-
gedachte pleit voor rechtstreekse overboeking van het verlies van de dochter
doch anderzi jds er voor pleit afwaarderingen op de deelneming direct ten laste
van de winst van de moeder te brengen. Het gaat in het laatste geval evenwel
om een zelfstandige verliesbepaling bij de moeder, die zich naar hun mening
niet goed verdraagt met de verlengstukgedachte.s'

De Vries en Sillevis houden een meer interessant dan juist betoog dat tot de
conclusie moet voeren dat ook dividend dat stamt uit `nieuwe winst'S8 het op-
geofferde bedrag vermindert. Hun argumentatie ontlenen zij o.a. aan de uit-
latingen in de Nadere MvA dat de uitgifte van bonusaandelen het opgeofferde
bedrag niet verhoogt. Zij hebben gelijk dat van de bestaande regeling weinig
deugt en ik ben met hen eens dat een beïnvloeding van het te nemen liquidatie-
verlies door de dividendpolitiek van de dochter ongewenst is, maar naar heer-
send recht is hun betoog gewoon onjuist. Dit moge alleen al blijken uit het feit
dat zowel Vermeend als de Staatssecretaris in hun reparatiewetsvoorstel zijn
gekomen met een dividendcorrectievoorstel. Zo'n voorstel heeft alleen zin
indien men uitgaat van het feit dat in principe (niet-meegekochte) dividenden
het potentiële liquidatieverlies vergroten. Overigens accepteren zij de sugges-
tie van Wattèlsy, dat, indien men alle dividenden het opgeofferde bedrag laat
verlagen, de niet-aftrekbare 13-1id-4-rente bij het opgeofferde bedrag geteld
moet worden. Zij gaan niet in op Wattèls bezwaar dat het aftrekken van het

54. J.W. Zwemmer, `Verliescompensatie', Kluwer, Deventer, 1982, hoofdstuk 13.
55. J.W. Zwemmer, t.a.p., blz. 79.
56. N.H. de Vries en L.W. Sillevis in de Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelas-
ting, paragraaf 2.16.I, losbladig, Gouda Quint, Arnhem.
57. Onjuist is m.i. de conclusie dat de verlengstukgedachte er dwingend toe zou leiden dat het
verlies van de dochter bij de moeder gehonoreerd zou moeten worden. Zoals in de inleiding van
dit hoofdstuk al opgemerkt kan het verlies dat de dochter lijdt heel wel afwijken van het verlies dat
het concern als geheel lijdt.
58. Zijnde alle winst behalve de meegekochte winst.
59. P.J. Wattèl, 'Liquidatieverliezen op deelnemingen', in WFR 1983, blz. 282.
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opgeofferde bedrag van alle dividenden alleen al onredelijk is vanwege de
inflatie.

De Vries en Sillevis ontleden het door de dochter bij liquidatie geleden
verlies in twee componenten:
a. De eerste component omvat de verliezen die bij een onbeperkte verlies-

compensatie geheel met winst van de dochter hadden kunnen worden ver-
rekend. Omdat nergens onbeperkte verliescompensatie geldt~ kan deze
component weer onderverdeeld worden als volgt:
1. de metterdaad met winsten verrekende verliezen.
2. de verjaarde verliezen (als gevolg van de beperkte voorwaartse en~of

achterwaartse verliescompensatie).61
3. de op het liquidatiemoment nog voorwaarts te verrekenen verliezen (de

nog openstaande verliezen).
b. De tweede component omvat dat deel van het bij liquidatie nog openstaan-

de verlies dat niet tegenover de in totaal gemaakte winst kan worden ge-
plaatst. Dit verlies duiden zij aan met saldoverlies en komt ten laste van de
aandeelhouders en de crediteuren.

De Vries en Sillevis achten theoretisch alleen gerechtvaardigd het nemen door
de moeder van het saldoverlies voor zover dat niet door de crediteuren wordt
geleden.

Voor de binnenlandse deelneming is de principiële reden tot deze verliesne-
ming de verlengstukgedachte.

Voor de buitenlandse deelneming is de verlengstukgedachte ondergeschikt
aan `de erkenning van de buitenlandse belastingsoevereiniteit'. Dit impliceert
dat verliezen uit de eerste component niet voor verrekening in aanmerking
komen: die verliezen zijn aan de buitenlandse fiscus om te verrekenen. Op
basis van wat zij noemen `een redelijke uitwerking van de verlengstukgedach-
te' willen zij voor de binnenlandse dochter ook het onder a.3 genoemde deel
van het verlies van de dochter voor verrekening bij de moeder in aanmerking
doen komen.bz

Zoals gezegd achten De Vries en Sillevis het principieel juist het saldoverlies
van de dochter, voor zover dat niet door crediteuren wordt gedragen, bij de
moeder te vergelden. `Immers dit saldo-verlies wijst erop dat de dochter, eco-
nomisch bezien, geen zelfstandig bestaansrecht heeft gehad, doch in wezen als
een verliesgevend filiaal van de moeder heeft gefunctioneerd.' Hun voorstel

60. In de grote belastíngherziening in West-Duitsland (Steuerreform 1990) wordt voorgesteld
verliezen onbeperkt met toekomstige resultaten verrekenbaar te doen zijn. Nog steeds is dan
echter de verliescompensatie niet onbeperkt, omdat er immers geen onbeperkte carry back van
verliezen geldt.
61. P.J.M. de Mooy, `Liquidatieverlies, een bijzondere voorziening' in WFR 1987, blz. 1442, wijst
erop dat verjaarde verliezen ook tot de tweede component kunnen behoren, nl. indien er tegen-
over geen behaalde winst staat.
62. De redelijkheid om dit verlies bij de moeder te vergelden wordt bestreden door P.J.M. Mooy,
'Liquidatieverlies, een bijzondere voorziening' in WFR 1987, blz. 1442.
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komt er voor de buitenlandse deelneming op neer dat de verliesneming bij de
moeder wordt beperkt tot het op de deelneming gestorte kapitaal. Hun voor-
stel voor de buitenlandse deelneming vertoont sterke gelijkenis met wat
Zwemmer voor alle deelnemingen voorstelt. Zwemmer staat verliesneming
echter al vóór liquidatie toe en De Vries en Sillevis schijnen nog vast te houden
aan de liquidatie van de dochter. Daarnaast stellen De Vries en Sillevis voor
om na de verkrijging van de deelneming door de dochter uitgegeven bonus-
aandelen niet tot het gestort kapitaal te rekenen.

Ten aanzien van de parallel tussen buitenlandse dochter en buitenlandse v.i.
merken zij op dat de huidige regeling van directe verliesneming met inhaal-
regeling veel te ruim is. Zij suggereren, ten einde de afstand met de behande-
ling van de buitenlandse dochter te verkleinen, om een v.i.-verlies nog slechts
de generale winst van het jaar waarin het geleden is te laten drukken indien en
voor zover het groter is dan het totaal van de in het verleden vrijgestelde win-
sten. Ook Christiaanseó3 en (impliciet) Van Tuijl`~ zijn niet onder de indruk
van de parallel met de buitenlandse v.i. als reden om ten aanzien van de bui-
tenlandse deelneming verlies te laten nemen.

Evenals Christiaanse gaan De Vries en Sillevis uit van de deelnemingsvrij-
stelling niet als concernregeling, maar als regeling van de fiscale positie van de
moedermaatschappij.

4.2.4. Geen enkele verliesneming binnen de deelnemingsvrijstelling

Zoals al opgemerkt in paragraaf 4.2.2 acht Christiaanse de wettelijke liquida-
tieverliesregeling fiscaal-theoretisch bezien niet passend binnen de deelne-
mingsvrijstelling.

`Elke nationale schatkist zal willen voorkomen dat slechts verliezen worden
gepresenteerd en winsten niet kunnen worden belast. De enige motivering
voor het toelaten van de buitenlandse verliezen als negatieve resultaten ligt in
`developing export trades and building up foreign markets'. Dubbele verliesaf-
trek zal in redelijkheid voorkomen moeten worden.'bs

Christiaanse ziet, zoals al eerder gememoreerd, een verschillende grondslag
voor de deelnemingsvrijstelling voor de binnenlandse en voor de buitenlandse
dochter. Eén van de consequenties van dit verschil in grondslag geeft hij heel
duidelijk aan in zijn artikel in de Van Dijckbundel. `Bij een andere keuze van
deze politiek`~, bijvoorbeeld ten gunste van capital export-neutrality, gevolgd
door andere regels voor de internationale belastingvoorkoming, bijvoorbeeld
op basis van foreign tax credit, al dan niet met opheffing van deferral, zou zeer

63. Belastingconsulentendag, blz. IS en 48.
64. B.A. van Tuijl, 'Twintig vingers, dertig gaten, of de toestand van de vennootschapsbelasting',
WFR 1981, blz. 129o en 1291.
65. J.H. Christiaanse in zijn artikel in de Van Dijckbundel, FED, 1988, blz. 78.
66. De intcrnationale belastingpolitiek van Nederland.
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wel de binnenlandse deelnemingsverhouding onberoerd op het ne-bis-in-
idembeginsel gebaseerd kunnen blijven.'67

Christiaanse meent dat twee benaderingswijzen scherp onderscheiden moe-
ten worden~, nl.:
1. Men gaat principieel uit van het verlies, dat bij de dochter onvergolden

blijft.
Dan gaat men zijns inziens uit van de concerngedachte.ó9 Beziet men

deze benaderingswijze vanuit het principe dat koersverliezen slechts onder
de deelnemingsvrijstelling zijn gebracht om dubbele verliescompensatie te
voorkomen, dan wordt volgens Christiaanse slechts volledig aan dit prin-
cipe tegemoet gekomen indien alle tijdens het bestaan van de dochter on-
vergolden gebleven verliezen in aanmerking worden genomen bij de moe-
der. Alleen praktische argumenten kunnen leiden tot een beperking tot
bijvoorbeeld alleen de verliezen die bij liquidatie bij de dochter verloren
gaan.

Als voorbeeld van de praktische bezwaren die de bewindslieden aan-
voeren tegen de overboeking van het onverrekende verlies van de dochter
voert Christiaanse aan onvoldoende kennis van de Nederlandse fiscus van
de verliezen van de buitenlandse dochters en de noodzaak bij niet-100o10-
deelnemingen de verliezen over meerdere moeders te splitsen.

2. Men gaat principieel uit van het eigen verlies van de moeder.
Dan zou men, volgens Christiaanse, niet uitgaan van de concerngedach-

te maar de deelnemingsvrijstelling zien als een regeling louter van de belas-
tingpositie van de moeder.'o Op zichzelf is er vanuit deze opvatting wel
ruimte om het verlies dat een moeder uiteindelijk op haar deelneming heeft
geleden te honoreren, maar dan niet alleen bij liquidatie maar bij elke
afstoting van de deelneming en niet alleen zal een verlies maar ook winst op
de deelneming fiscaal in aanmerking moeten worden genomen. Bovendien
vindt Christiaanse dat bij deze eindafrekening rekening gehouden moet
worden met alle tussentijdse uitdelingen, wil men een zuiver resultaat krij-
gen.

Christiaanse vindt dat in de wettekst (artikel 13, lid 5, Wet Vpb'69) uitein-
delijk is gekozen voor benaderingsmethode 2. Niemand die de wettekst leest
zal hierover met Christiaanse" van mening verschillen. Indien men evenwel
gaat nadenken over een verliesregeling binnen de deelnemingsvrijstelling naar
wenselijk recht dan komt op zijn minst evenveel gewicht toe aan de ratio die de

67. 1.H. Christiaanse in zijn artikel in de Van Dijckbundel, blz. 77.
68. J.H. Christiaanse, monografie, b(z. 254 en 255.
69. Deze conclusie heb ik in het voorgaande al bestreden. De concerngedachte behoeft helemaal
niet te impliceren dat uitgegaan wordt van het verlies dat bij de dochter onvergolden is gebleven!
70. Ook deze opvatting lijkt mij onjuist. In de concerngedachte dienen de fiscale positie van de
dochter en van de moeder een plaats te vinden.
71. En Wattèl, die hetzelfde stelt in zijn artikel ' Liquidatieverliezen op deelnemingen' in WFR
1983, blz. 274.
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wetgever destijds voor de liquidatieverliesregeling heeft gegeven. Deze ratio
neemt niet het verlies van de moeder als uitgangspunt, maar het verlies dat bij
de dochter verloren gaat.

Christiaanse vindt vanuit zijn uitgangspunt dat men de beperkingen in de
verliescompensatie ook binnen de deelnemingsvrijstelling moet accepteren.
Daarom acht hij alleen het uitgangspunt juist dat de deelnemingsvrijstelling
geen concernrecht is. Daarmee wordt zijns inziens de liquidatieverliesregeling
een louter praktische regeling, zo men wil een politieke keuze. De juistheid
van de omvang en het moment waarop het verlies genomen mag worden zijn
dan uiteraard ook politieke keuzes, die met fiscale principes niets van doen
hebben.

Van Overbeeke''- acht de verlengstukgedachte `nauwelijks een grondslag voor
de deelnemingsvrijstelling'. De wettelijke liquidatieverliesregeling gaat zijns
inziens ten principale terecht uit van de fiscale zelfstandigheid van moeder en
dochter. Vanuit dit uitgangspunt is het begrijpelijk dat hij tegen een eventuele
overboeking van verlies van de dochter naar de moeder o.a. aanvoert dat dan
geen rekening wordt gehouden met de in de aankoopprijs verdisconteerde
stille reserves en winstverwachtingen (goodwill).

Van Overbeeke concludeert dat de liquidatieverliesregeling vanuit de fisca-
le theorie bezien dient te vervallen.

`Noch overheveling van verliezen, noch de door Juch voorgestelde `voorzie-
ning reserve deelneming' als afspiegeling van de verliezen van de dochter,
voldoen aan de grondslag van de deelnemingsvrijstelling, die ten principale de
fiscale positie van de moedermaatschappij regelt (alle `voordelen' - in alge-
braïsche vorm - blijven buiten aanmerking).'. `Beperking van verliezen
tot het door deelnemende aandeelhouders ingebrachte gemiddeld gestort
kapitaal is eveneens strijdig met het principiële uitgangspunt, waarbij boven-
dien de kostprijs van een deelneming op bedrijfseconomisch niet te ver-
dedigen argumenten wordt gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar
deel.'

Wel ziet Van Overbeeke mogelijkheden voor een liquidatieverliesregeling
maar dan vanuit sociaal-economische overwegingen. Dan kan men de regeling
los plaatsen en ook zien van de deelnemingsvrijstelling. Hij komt dus tot de-
zelfde conclusie als Christiaanse.

Ook Hofstra heeft ervoor gepleit geen enkele verliesneming binnen de deel-
nemingsvrijstelling toe te staan en de hoofdregel, dat alle deelnemingsresulta-
ten zijn vrijgesteld, onverkort toe te passen.73

72. M.P. van Overbeeke, 'Fiscale grondslagen voor de aftrek van buitenlandse liquidatieverlie-
zen', in De NV 1986, blz. 167 Um 172.
73. H.J. Hofstra in zijn rapport `Inflatieneutrale belastingheffing', blz. ]37.
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4.2.5. Alle uitgekeerde dividenden verlagen het opgeofferde bedrag

Zoals hiervoor in paragraaf 4.2.3 is vermeld doen De Vries en Sillevis een (tot
mislukken gedoemde) poging voor geldend recht te doen doorgaan de op-
vatting dat niet alleen meegekochte dividenden maar alle dividenden die de
deelneming uitkeert het opgeofferde bedrag verlagen.

Iets anders is dat men de huidige liquidatieverliesregeling zou kunnen ver-
anderen in vorenvermelde zin, dus zodanig dat alle dividenden het opgeoffer-
de bedrag verlagen. Men zou dan binnen de huidige regeling de dividendpo-
litiek van de dochter uitschakelen als factor die de grootte van dat verlies mede
beïnvloedt. Men zou dan nog steeds honoreren het verlies dat de moeder uit-
eindelijk bij liquidatie op haar deelneming lijdt, doch bij de bepaling van de
omvang van dit verlies worden dan alle stortingen in en onttrekkingen aan de
dochter meegeteld.

Christiaanse merkte al op dat indien men een soort eindafrekening opmaakt
dan ook rekening gehouden dient te worden met `alle tussentijdse uitdelingen
wil men een zuiver resultaat verkrijgen'."

Van Sonderen merkt naar aanleiding van de in de reparatiewetsvoorstellen
voorgestelde dividendcorrectie op: 'Indien men oneigenlijk gebruik succesvol
wil bestrijden dan zal tenminste aansluiting moeten worden gezocht bij een
reëel geleden verlies van de moeder of dochter. De deelnemingsvrijstelling is
m.i. een regeling van de belastingpositie van de moedermaatschappij. Een
eventuele regeling voor liquidatieverliezen zou daarom aansluiting moeten
zoeken bij het door de moedermaatschappij geleden verlies op de deelne-
ming.75 Een verlies ontstaat indien het voor de deelneming opgeofferde bedrag
hoger is dan alle dividenduitkeringen en liquidatie-uitkeringen die de moeder
van de dochter heeft ontvangen'.'~

Ook zelf heb ik in het verleden bij de bespreking van de wetsvoorstellen
Vermeend en Koning het onderhavige alternatief gepropageerd." Hierna zal
blijken dat dit alternatief te zeer uitgaat van de bestaande liquidatieverlies-
regeling, die op haar beurt slecht past binnen de voor de deelnemingsvrijstel-
ling gekozen operationalisering van de uitgangspunten, om als meest optimale
oplossing te kunnen worden gekwalificeerd.

74. J.H. Christiaanse, monografie, blz. 255.
75. Hier bevat het artikel van Van Sonderen een belangwekkende noot luidende: 'De vraag dringt
zich dan wel op waarom liquidatie van een deelneming gefacilieerd moet worden boven andere
vormen van beëindiging van een deelnemingsverhouding.'
76. J.C.M. van Sonderen,'De deelnemingsvrijstelling in beweging (II)', MBB 1987, blz. 202, r.k.
Zie tevens zijn artikel `De deelnemingsvrijstellíng in internationaal perspectiefin de Christíaan-
se-bundel ('Belastingbeschouwingen'), K(uwer, Deventer 1989, blz. 207 en 2O9.
77. J.A.G. van der Geld, `De deelnemingsvrijstetling in beweging', dee15 uit FED's actualiteiten-
serie, 1987, blz. 28, 56 en 62.
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4.3. De reparatievoorstellen van Vermeend

Gezien de in het voorgaande geschetste gebrekkige werking van de liquidatie-
verliesregeling binnen de deelnemingsvrijstelling is het niet verwonderlijk dat
een groot deel van de wetsvoorstellen van het Tweede Kamerlid Vermeend en
Staatssecretaris Koning betrekking hebben op de liquidatieverliesregeling.
Vermeend stelt in zijn wetsontwerp voor de liquidatieverliesregeling voor bui-
tenlandse dochters te schrappen. Voor wat betreft binnenlandse dochters stelt
hij voor geen liquidatieverliesneming meer toe te staan in geval van het liqui-
deren van een tussenholding en indien de onderneming van de geliquideerde
dochter binnen het concern wordt voortgezet. Verder stelt hij ten aanzien van
de binnenlandse deelneming voor het te nemen liquidatieverlies te verlagen
met uitkeringen die de dochter aan de moeder doet `in het jaar van ontbinding
en in de daaraan voorafgaande vijf jaren' (de dividendcorrectie). Uit het on-
der de werking van de deelnemingsvrijstelling brengen van `duurzame finan-
cieringsvorderingen' trekt Vermeend (terecht) de conclusie dat een liquidatie-
verlies op die vorderingen dan ook onder de liquidatieverliesregeling gebracht
moet worden. De voorstellen op het punt van de liquidatieverliesregeling zul-
len in de volgende paragrafen afzonderlijk nader worden beschouwd.78

4.3.1. De liquidatie van een buitenlandse dochter

Vermeend stelt voor geen enkele verliesneming meer te accepteren op buiten-
landse deelnemingen.79 Deze keuze is m.i. terecht. Hoewel Vermeend m.i. ten
onrechte de fiscale behandeling van de buitenlandse vaste inrichting buiten de
reparatie houdt~", kan de behandeling van de buitenlandse vaste inrichting de
fiscaal-theoretische wenselijkheid om de liquidatieverliezen op de buitenland-
se deelneming te schrappen niet wegnemen. Zoals door mij in hoofdstuk 3 is
betoogd, ligt, indien men de parallel tussen de buitenlandse dochter en de
buitenlandse v.i. zo strikt mogelijk wenst te handhaven, veeleer voor de hand
verliezen van de buitenlandse v.i. voortaan ook consequent uit de in Neder-
land te belasten grondslag te weren.

In Vermeends voorstellen is met het oog op de liquidatieverliesregeling van
doorslaggevend belang of sprake is van een binnenlandse of een buitenlandse
deelneming. Een tweetal specifieke problemen doemt hierbij op. Enerzijds
betreft dat de vraag hoe sfeerovergangen van binnenlandse naar buitenlandse
deelneming en omgekeerd zijn geregeld, terwijl daarnaast de vraag is wat de
invloed van de nationaliteitsbepaling van artikel 2, lid 4 Wet Vpb'69 is.

Vermeend geeft niet aan wat te doen met de woonplaatsfictie van artikel 2,

78. In bijlage I is de tekst van het wetsvoorstel-Vermeend opgenomen zoals dat luidt na de bij
tweede nota van wijziging aangebrachte veranderingen.
79. Zie het door hem voorgestelde zesde lid van artikel 13 Wet Vpb'69.
S0. Zie voor een rechtvaardiging blz. 31 t!m 33 van de MvA (kamerstuknr. 19 729).
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lid 4, Wet Vpb'69. Wel merkt hij op dat vanwege deze woonplaatsfictie een
sfeerovergangsprobleem bij naar Nederlands recht opgerichte lichamen zich
niet voordoet. Maar dat is m.i. het probleem niet. Het echte probleem ligt bij
vennootschappen met dubbele vestigingsplaats, die naar Nederlands recht zijn
opgericht doch feitelijk in een ander land zijn gevestigd. In die gevallen is het
mogelijk buitenlandse activiteiten in een niet feitelijk in Nederland gevestigde
dochter-BV te entameren en een eventueel liquidatieverlies afgetrokken te
krijgen bij de in Nederland belastingplichtige moedermaatschappij. Uit HR
BNB 1988~331 kan immers geconcludeerd worden dat binnen de Wet Vpb'69
artikel 2, lid 4, van die wet onverkort wordt toegepast tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald of een uitdrukkelijke andersluidende bedoeling van de wet-
gever. Een eventueel belastingverdrag komt hierbij niet aan bod: de kwestie
betreft louter nationaal recht.

Het komt mij voor dat Vermeend deze problematiek verkeerd heeft inge-
schat. Het is m.i. geboden artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69 aan te passen~`, dan wel
uitdrukkelijk dit artikellid voor de toepassing van de liquidatieverliesregeling
opzij te zetten.

Ook de sfeerovergangen van binnenlandse naar buitenlandse deelneming
en omgekeerd zijn in de voorstellen van Vermeend niet wettelijk geregeld.
Waarschijnlijk zal de Hoge Raad echter zijn met het compartimenteringsar-
rest ingezette `grensbewaking' hier wel willen voortzetten, zodat de rechter
deze sferen zal afbakenen. Ook Vermeend komt tot deze conclusie.82 Het is
dan overigens niet nodig om in geval van zetelverplaatsing vlak voor liquidatie
te schermen met bijzondere rechtsmiddelen, zoals Vermeend in de memorie
van antwoord doet.~

4.3.2. De liquidatie van een tussenholding

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de wetgever bij de invoering van de Wet
Vpb'69 voor ogen gestaan dat het nemen van een liquidatieverlies gekoppeld
zou zijn aan de liquidatie van het verlieslijdende lichaam. Nu bij liquidatie van
een tussenholding een liquidatieverlies dreigt te ontstaan dat in elk geval deels
veroorzaakt kan worden door verliezen van niet geliquideerde (achter)klein-

81. In mijn artikel'De reikwijdte van de vestigingsplaatsfictie in art. 2, vierde lid, Wet Vpb. 1969
en art. 1, derde lid, Wet div.bel. 1965 (WFR 1989, blz. 275) heb ik gesuggereerd artikel2, lid 4,
Wet Vpb'69 (en het overeenkomstige artikel l, lid 3 Wet op de Dividendbelasting 1965) te ver-
vangen door een bepaling alleen gericht op zetelverplaatsing in geval van oorlog, revolutie en
dergelijke. Deze bepaling zou m.i. bij voorkeur dienen te worden opgenomen in de AWR (en dan
alle belastingen kunnen betreffen) dan wel in de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing.

E.A. Brood ('De vestigingsplaats van vennootschappen', Kluwer, 1989, blz. 154 en 155) is van
mening dat artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69 kan worden verwijderd.
82. Kamerstuknr. 19 729, MvA, 39 en 40.
83. Kamerstuknr. 19 729, MvA, blz. 40.
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dochters, is een reparatie op dit punt m.i. terecht.`~ Via liquidatie van een
tussenholding kan anders immers een niet aftrekbaar deelnemingsverlies van
de tussenholding worden getransformeerd in een aftrekbaar liquidatieverlies
voor de (over)grootmoedermaatschappij. Overigens ben ik van mening dat in
sprekende gevallen ook naar huidig recht de fiscale aftrek van een liquidatie-
verlies als gevolg van de liquidatie van een tussenholding al aan de (over)
grootmoedermaatschappij kan worden onthouden. Met `sprekende gevallen'
bedoel ik dan die gevallen waarin de doorslaggevende reden voor inschakeling
van de tussenholding geen andere is dan om `op afroep' een liquidatieverlies te
kunnen creëren.85 Veelal is de praktijk echter niet zo simpel en vervult de
tussenholding andere, wezenlijke functies binnen het concern. Voor die geval-
len was er in elk geval behoefte aan een nadere precisering van wat de wet-
gever op dit terrein acceptabel acht en wat niet.

Vermeends bepaling op dit punt is veel grover dan die in het wetsvoorstel
van Staatssecretaris Koning. In het voorstel-Vermeend wordt simpelweg be-
paald dat een `tussenholdingverlies' niet genomen mag worden, terwijl in het
voorstel van de Staatssecretaris het verlies dat niet genomen mag worden
wordt doorgeschoven in de vorm van een ophoging van het (voor de als liqui-
datie-uitkering verkregen deelneming) opgeofferde bedrag. Het verlies kan
zodoende eventueel later alsnog genomen worden als de verliesgevende, ach-
terliggende vennootschap zou worden geliquideerd.

In geval van liquidatie van een tussenholding, terwijl voor de participatie die
de tussenholding houdt geen deelnemingsvrijstelling geldt, brengt de letter-
lijke tekst van Vermeends voorstel mee dat het nemen van een liquidatiever-
lies door de moeder van de tussenholding wordt uitgesloten. Hiervoor bestaat
naar de ratio van de regeling echter geen reden zodat Vermeend heeft mede-
gedeeld in zo'n geval de uitsluiting van de liquidatieverliesregeling niet van
toepassing te achten.~

Het probleem wordt mede veroorzaakt doordat verliesneming is gekoppeld
aan liquidatie. Als die koppeling wordt verlaten, zoals in mijn in paragraaf
4.5.2 hierna te schetsen alternatief, is dit probleem ook verdwenen.

4.3.3. De voortzetting van de onderneming binnen het concern

`Voorts meent de ondergetekende terecht van oordeel te zijn dat bij liquidatie
van een dochter, die bij liquidatie nog over onverrekende verliezen beschikt,

84. Mede gezien de onduidelijkheid die de toenmalige wetgever heeft gelaten, dient m.i. zo'n
reparatie geen terugwerkende kracht te bezitten, zoals dat wel het geval is in Vermeends voorstel.
Hij creëert terugwerkende kracht tot 25 september 1986 voor wat betreft zijn voorstellen om de
waardeveranderingen van duurzame financieringsvorderingen onder de deelnemingsvrijstelling
te brengen alsmede voor zijn nieuwe regels inzake de liquidatieverliesregeling.
85. De rechter zou voor deze gevallen naar mijn inschatting zelfs geen bijzondere rechtsmiddelen
(richtige heffing of fraus legis) nodig hebben maar met teleologische interpretatie de fiscale bonus
aan de liquidatie van zo'n `papieren' tussenholding kunnen ontnemen.
86. Kamerstuknr. 19 729, MvA, blz. 41 en 42.
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gevolgd door gehele of gedeeltelijke voortzetting van haar onderneming el-
ders binnen het concern, geen reden bestaat tot aftrek van een liquidatiever-
lies bij de moeder. In wezen is bedoelde dochter alsdan immers alleen in strikt
formele zin geliquideerd terwijl haar materiële werkzaamheden binnen een
ander verbonden lichaam gewoon doorgang vinden. Zonder uitsluiting van de
aftrekmogelijkheid van liquidatieverlies zou de moeder immers aldus de mo-
gelijkheid worden geboden een verlies dat door het verstrijken van de com-
pensatietermijn bij de dochter verloren dreigt te gaan, te `verjongen' in dier
voege, dat die dochter alsdan wordt geliquideerd waardoor dit (verjarende)
verlies van de dochter ten onrechte de gedaante zou aannemen van een aftrek-
baar liquidatieverlies bij de moeder, terwijl de activiteiten van de `geliquideer-
de' dochter elders in een verbonden lichaam gewoon worden voortgezet. Om
die reden ís de ondergetekende dan ook van oordeel dat de uitsluiting van de
mogelijkheid tot aftrek van een liquidatieverlies bij de moeder onder de ge-
schetste omstandigheden op een deugdelijke grondslag berust.'g'

`Na afwaardering van een duurzame financieringsvordering door de moeder
- welke afwaardering in het wetsvoorstel niet ten laste van de winst van de
moeder komt- zou ten tijde van het vaststaan van vooruitzichten op níeuwe
winstgevendheid van de dochter kunnen worden overwogen deze tot dan toe
verlieslijdende dochter te liquideren, gevolgd door overdracht van de onder-
neming aan een nieuw opgerichte dochter.

In het voorstel van wet van de ondergetekende zou, zonder nadere voorzie-
ning, een aftrekbaar liquidatieverlies ( aannemende dat het om een binnen-
landse dochter gaat) ten laste van de winst van de moeder kunnen worden
gebracht ten belope van het nadelige verschil tussen het voor de duurzame
financieringsvordering opgeofferde bedrag en de ter zake ontvangen aflossin-
gen. Bij voortzetting van de onderneming van de aldus geliquideerde dochter
elders in het concern zou de fiscus de destijds niet aanvaarde afwaardering op
de duurzame financieringsvordering dan ook ten onrechte gepresenteerd krij-
gen in de vorm van een aftrekbaar liquidatieverlies."~

Vermeend heeft daarom bij NvW zijn wetsvoorstel aangepast in die zin dat
een liquidatieverlies fiscaal niet zal mogen worden genomen indien de onder-
neming van de geliquideerde dochter elders in het concern (geheel of gedeelte-
lijk) wordt voortgezet.89 Omdat een liquidatieverlies op een buitenlandse
dochter uberhaupt al niet aftrekbaar was in het voorstel-Vermeend, betreft
deze aanpassing slechts de geliquideerde binnenlandse deelneming.

Ook deze door Vermeend voorgestelde uitsluiting van de liquidatieverlies-
regeling is botter dan de voortzettingsbepaling in het wetsvoorstel van de
Staatssecretaris. Deze laatste stelt immers voor, in geval van voortzetting van

87. Kamerstuknr. 19 729, MvA, blz. 34. De vraag of de geliquideerde dochter nog compensabele
verliezen had is in het voorstel-Vermeend niet van belang, maar was wel door kamerleden aan-
gevoerd als relevante omstandigheid.
88. Blz. 9 van de reactie van Vermeend op het advies van de Raad van State.
89. Zie zijn voorgestelde zevende lid van artikel 13 Wet Vpb'69.
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de onderneming binnen het concern, het fiscaal nu niet te honoreren verlies
door te schuiven naar de toekomst. Daartoe wordt het door te schuiven verlies
zelfs bij beschikking van de inspecteur vastgesteld. Vermeends voorstel op dit
punt is minder verfijnd, omdat hij geen doorschuiving doch louter schrappen
van het verlies voorstelt.

Omdat Vermeend in de onderhavige voortzettingsbepaling het begrip con-
cern introduceert, heeft hij ook een concerndefinitie opgenomen. Deze is ge-
lijkluidend aan de concerndefinitie die de Staatssecretaris in zijn wetsvoorstel
hanteert. Omdat het concernbegrip in het wetsvoorstel van de Staatssecretaris
een dominantere rol speelt dan in dat van Vermeend, zal de concerndefinitie
hierna in het kader van het regeringsvoorstel worden besproken.

De regeling geldt ook in geval van gedeeltelijke voortzetting van de onder-
nemíng van het geliquideerde lichaam. Dit roept wel de vraag op wanneer
sprake is van gedeeltelijke voortzetting. Vermeend bagatelliseert dit pro-
bleem, maar naar mijn inschatting zal het antwoord op deze vraag in een aan-
tal gevallen niet duidelijk te geven zijn. Het is immers bij het internationale
bedrijfsleven niet ongebruikelijk de concernactiviteiten op economisch ratio-
nele wijze over de aardbol te verdelen. Zelden zal het zo zijn dat met de liqui-
datie van een dochtermaatschappij de desbetreffende activiteit ook volledig
wordt beëindigd. Veelal wordt die activiteit in elk geval deels overgenomen
door buitenlandse of binnenlandse concernonderdelen. Te denken valt aan
een aantal dochtermaatschappijen, die produkten produceren, en waarvan er
één wordt geliquideerd omdat de produktiekosten aanmerkelijk hoger zijn
dan in de andere dochtermaatschappijen. Voor de hand ligt het dan dat de
resterende produktiemaatschappijen de produktie van de geliquideerde doch-
ter geheel of gedeeltelijk overnemen. Behalve bij algehele voortzetting is het
de vraag hoe precies te bepalen of de produktie wellicht gedeeltelijk is voort-
gezet binnen het concern? Onbevredigend is dat al bij de geringste voortzet-
ting de uitsluitingsbepaling haar werk schijnt te moeten doen.

4.3.4. De dividendcorrectie

Onder handhaving in principe van de liquidatieverliesverhogende invloed van
dividenduitkeringen door de dochter, stelt Vermeend wel voor de scherpe
kanten van dit probleem af te halen door het potentiële liquidatieverlies te
verlagen met `het totaal van de uitkeringen in het jaar van ontbinding en in de
daaraan voorafgaande vijf jaren'.~

Zoals uit de eerste en laatste paragraaf van dit hoofdstuk blijkt is het prin-
cipiële probleem met de liquidatieverliesregeling, dat deze subjectieve ele-
menten bevat, die niet sporen met de objectieve hoofdregel van de deelne-
mingsvrijstelling. Dit principiële probleem wordt door Vermeend niet opge-

90. Zie de tweede volzin van het voorgestelde zesde lid van artikel 13 Wet Vpb'69.
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lost.91 Een fundamentele oplossing van het probleem wordt pas bereikt indien
men consequent kiest voor óf een volledig subjectieve deelnemingsvrijstelling
(inclusief de verliesregeling), óf een consequent geobjectiveerde deelne-
mingsvrijstelling (inclusief verliesregeling). Zoals hierna bij de formulering
van mijn alternatief in paragraaf 4.5.2 zal blijken, kies ik voor de laatste optie.

Aan het voorstel-Vermeend op dit punt zou m.i. moeten worden toege-
voegd dat tot de uitkeringen die bij de liquidatie-uitkeringen worden opgeteld
slechts die uitkeringen behoren die niet het opgeofferde bedrag verlagen.~
Zoals het voorstel nu luidt kan het leiden tot een dubbele verlaging van het te
nemen liquidatieverlies.

4.4. De reparatiewetsvoorstetlen van de Staatssecretaris

De Staatssecretaris heeft er duidelijker dan Vermeend voor gekozen als uit-
gangspunt de huidige wettelijke regels te nemen en slechts te repareren wat hij
duidelijk als ongewenst gebruik ziet. Dit heeft op het terrein van de liquidatie-
verliesregeling geleid tot een wetsvoorstel dat aanmerkelijk ingewikkelder is
dan dat van Vermeend.93 Behalve ter bestrijding van oneigenlijk en ongewenst
gebruik repareert de Staatssecretaris ook teneinde de uitvoeringstechnische
problemen voor de belastingdienst te verlichten. De afzonderlijke voorstellen
die in het wetsvoorstel van de Staatssecretaris op het punt van de liquidatie-
verliesregeling zijn opgenomen zullen in de navolgende paragrafen nader wor-
den beschouwd.

4.4.1. De liquidatie van een tussenholding

Evenals Vermeend acht de Staatssecretaris het ongewenst dat niet aftrekbare
deelnemingsverliezen van een tussenholding worden getransformeerd in een
aftrekbaar liquidatieverlies bij de grootmoedermaatschappij door liquidatie
van de tussenholding.

`Dat de huidige wettekst onvolkomen is hangt samen met het volgende. Bij
een tussenholding worden verliezen (andere dan liquidatieverliezen) uit
hoofde van haar dochters niet in aanmerking genomen. Desondanks worden
deze verliezen bij letterlijke toepassing van de huidige wet gehonoreerd bij de
moeder indien de moeder de tussenholding liquideert. In feite worden hier-
door dus verliezen die op grond van de deelnemingsvrijstelling bij de tussen-
holding zijn vrijgesteld bij de moeder aftrekbaar gemaakt.

91. Overigens ook niet door de Staatssecretaris, die een gelijksoortige regeling voorstelt ( zie para-
graaf 4.4.7 hierna).
92. Te denken valt aan meegekocht dividend en (meestal) terugbetaling van kapitaal.
93. Zie bijlage II voor de tekst van het wetsvoorstel van de Staatssecretaris zoals het luidt na de bij
nota van wijziging aangebrachte veranderingen.
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Ik stel daarom voor om het beginsel van de deelnemingsvrijstelling ook toe
te passen binnen de regeling voor liquidatieverliezen: voor zover het liquida-
tieverlies voortvloeit uit bij de geliquideerde deelneming (de tussenholding),
op grond van de deelnemingsvrijstelling, niet aftrekbare negatieve deelne-
mingsresultaten, is het liquidatieverlies niet aftrekbaar. Bij een tussenholding
is dus een splitsing van het liquidatieverlies nodig in een in aanmerking te
nemen deel en een niet in aanmerking te nemen deeL Voor zover er sprake is
van verliezen - andere dan liquidatieverliezen - geleden op deelnemingen
van de tussenholding, wordt voorgesteld om deze verliezen niet als liquidatie-
verlies te accepteren, daar die verliezen immers de afspiegeling zijn van de
verliezen in de deelnemingen welke ook nog verrekenbaar zijn bij de deelne-
mingen zelf. Is er sprake van andere verliezen dan wordt voorgesteld om deze
wel als liquidatieverlies te accepteren, daar anders deze verliezen, na de liqui-
datie, verloren zouden gaan.

Betreft het een buitenlandse tussenholding, dan kunnen negatieve deelne-
mingsresultaten bij deze tussenholding al dan niet aftrekbaar zijn. Dat is af-
hankelijk van het buitenlandse regime. Bij liquidatie van de tussenholding
mogen negatieve resultaten uit deelnemingen van die tussenholding echter
niet tot een aftrekbaar liquidatieverlies bij de Nederlandse moeder leiden om-
dat deze resultaten door de liquidatie van de tussenholding, voor het vervolg
onder het Nederlandse deelnemingsregime worden gebracht. Mijn conclusie
is dus dat, ongeacht het buitenlandse deelnemingsregime, liquidatieverliezen
ter zake van buitenlandse tussenholdings niet aftrekbaar behoren te zijn waar
het gaat om negatieve deelnemingsresultaten van die tussenholdings.'v'

Deze reparatie kan m.i. gezien worden als een explicitering van wat oor-
spronkelijk ook al met de liquidatieverliesregeling werd bedoeld. De be-
staansreden van de liquidatieverliesregeling werd immers desti jds gevonden in
het verloren gaan van de mogelijkheid van verliesverrekening voor de verlies-
gevende dochter. Indien en voor zover de verliezen zijn geleden door een
niet-geliquideerde (achter)kleindochter is voor verliesneming bij de groot-
moedermaatschappij geen reden aanwezig, omdat immers bij het dochtersub-
ject dit verlies niet met het dochtersubject verdwijnt maar `normaal' wordt
behandeld.9s Er kan dus- tegen de bedoeling van de wetgever in - bij liqui-
datie van een tussenholding dubbele verliesverrekening plaatsvinden. Daar-
naast is het voor belastingplichtige via de inschakeling van een tussenholding
mogelijk het tijdstip waarop een verlies kan worden genomen zelf te bepalen.
Ook wat dit aspect betreft is het logisch dat de wetgever expliciteert dat beëin-
diging binnen het concern van de ondernemingsactiviteiten van de verlies-
gevende dochter en liquidatie van die dochter essentiële elementen zijn om
een liquidatieverlies te kunnen nemen.

94. Kamerstuknr. 19 968, nr. 3(MvT), blz. 6 en 7.
95. D.w.z. verrekenbaar blijft ofverdampt. Dit laatste is zonder liquidatie echter ook geen reden
om verliesneming bij de moedermaatschappij toe te staan.
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In een bijlage bij de MvT heeft de Staatssecretaris een drietal voorbeelden
gegeven die betrekking hebben op de uitwerking van de nieuwe regels inzake
de liquidatie van een tussenholding. Het betreft de voorbeelden A7 t~m A9.
Ter verduidelijking worden deze voorbeelden hier opgenomen.9`'

Voorbeeld A7: BV M heeft de aandelen in BV T die op haar beurt weer de

aandelen in BV D heeft. BV T houdt zich onder meer bezig met de produktie

van fietsen en BV D met de produktie van fietsbanden. De waarde van BV T
bij de verwerving door BV M was f 10 min; BV D is voor f 4 min door BV T
verworven; dat is ook de waarde op het moment dat BV M BV T aankoopt.

De zaken gaan niet goed en BV M besluit BV T te liquideren. De aandelen

in D worden bij de liquidatie als onderdeel van de liquidatie-uitkering uit-
gekeerd. De liquidatie-uitkering bedraagt f 2 min zijnde de waarde ad f 1 min
van de eigen onderneming van BV T en de waarde ad f 1 min van de aandelen

BV D. Het liquidatieverlies is dus f 8 min. De waardedaling van BV T is nu te

splitsen in een waardedaling van f 3 min op grond van verliezen geleden in BV
D en een waardedaling van f 5 min op grond van de slechte resultaten in B V T
zelf.

Het niet-aftrekbare deel als is bedoeld in artikel 13a, vierde lid, bedraagt nu

f 3 min afkomstig uit BV D. Het aftrekbare liquidatieverlies is dus f 8 min -I-

f 3 min - f 5 min.
De waarde van de aandelen in BV D bedraagt ten tijde van de verkrijging

door BV M- bij de liquidatie van BV T- f 1 min. Op grond van het vijfde

lid, tweede volzin, wordt het door M voor p opgeofferde bedrag echter ver-
hoogd met f 3 min tot f 4 min. Bij een eventuele liquidatie van BV D kan het
liquidatieverlies alsnog tot uitdrukking komen.

Voorbeeld A8: Zie voorbeeld 7. BV Trealiseert met haar produktie winst noch
verlies, maar de waarde is door verliezen in BV D toch gedaald naar f 7 min en

BV T wordt wederom geliquideerd en de aandelen in BV D worden wederom

aan de moeder uitgekeerd. Er ontstaat dan een liquidatieverlies van f 3 min,

dat echter door toepassing van artikel 13d, vierde lid, niet als aftrekbaar ver-
lies kan worden aangemerkt: f 3 min -I- f 3 min - 0. Evenals in het voorgaan-
de voorbeeld geldt voor BV M als opgeofferd bedrag ter zake van BV D f 4

min.

Voorbeeld A9: BV M en BV T hebben samen BV D opgericht. Ze hebben elk

nominaal f 5 min aandelen. Het gaat niet zo goed met D en op een zeker

moment koopt BV M alle aandelen in T voor f 2 min (de SO~Io-deelneming in

D was het enige actief van T).
Twee jaar later besluit M om T te liquideren waarbij de aandelen D worden

uitgekeerd aan M. De waarde van de deelneming van T is op dat moment f 1

96. Alle drie deze voorbeelden betreffen het voorgestelde artikel 13d, leden vier en vijf. In het
oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel betrof het de leden vier en vijf van artikel 13a.
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min. Weer een jaar later wordt D geliquideerd door M; de liquidatie-uitkering
bedraagtf 1 min.

Bij de liquidatie van T leidt de berekening van artikel 13d, tweede lid~, tot
een verlies van f 1 min. Op grond van het vierde lid is evenwel geen liquidatie-
verlies aanwezig. Als opgeofferd bedrag voor de bij liquidatie van Tverkregen
deelneming geldt op grond van het vijfde lid f 2 min. BV M heeft aldus in
totaal een 100qo-deelneming in D met een totaal opgeofferd bedrag van f 7
min. Bij liquidatie van D komt derhalve een liquidatieverlies van f 6 min tot
uitdrukking.

Zoals ook in paragraaf 4.3.2 al opgemerkt onderscheidt het wetsvoorstel van
de Staatssecretaris zich in positieve zin van dat van Vermeend door de meer
nauwkeurige wijze waarop de liquidatie van een tussenholding wordt gerepa-
reerd. Vermeend schrapt een `tussenholding-liquidatieverlies' botweg, terwijl
in het voorstel-Koning het deel van het liquidatieverlies dat niet genomen mag
worden wordt doorgeschoven in de vorm van een ophoging van het (voor de
als liquidatie-uitkering verkregen deelneming) opgeofferde bedrag.98 Het
doorgeschoven verlies kan later eventueel alsnog genomen worden als de ver-
liesgevende achterliggende vennootschap wordt geliquideerd.~

De doorschuifregeling van het voorgestelde artikel 13d, vijfde lid, laatste
volzin, geldt alleen indien tot de liquidatie-uitkering aandelen behoren die
voor de ontvanger van de uitkering een deelnemíng vormen dan wel een deel-
neming in het kader van een liquidatie aan een verbonden lichaam is ver-
vreemd. Indien tot het vermogen van de geliquideerde tussenholding een deel-
neming heeft behoord die buiten het kader van de liquidatie van de tussen-
holding is vervreemd, dan wordt een waardedaling van die deelneming wèl
buiten de nieuwe liquidatieverliesregeling gehouden terwijl voormelde door-
schuifregeling niet geldt. Indien vervreemd is aan een verbonden lichaam dan
lijkt mij onjuist dat de ophogingvan het opgeofferde bedrag niet plaatsvindt. "~

Vanuit anti-misbruikoptiek is het begrijpelijk dat in de tekst van het voorge-
stelde vierde lid van artikel 13d niet alleen is bepaald dat de regeling geldt
indien een deelneming tot de liquidatie-uitkering van de tussenholding be-
hoort, maar ook indien een deelneming eerder is vervreemd. De bepaling zou
anders in veel gevallen erg simpel te omzeilen zijn. Wel kan deze bepaling
grote uitvoeringstechnische problemen oproepen. Behalve dat de correctie
van het liquidatieverlies slechts betreft de (saldo)waardemutaties die zich heb-
ben voorgedaan tijdens de periode dat deze moeder een deelneming in deze
97. Oorspronkelijk artikel 13a, lid 2.
98. Zie het voorgestelde artikel 13d, lid 5, tweede volzin, Wet Vpb'69.
99. Zie het voorgestelde artikel 13e, lid 2, Wet Vpb'69.
100. De eerste volzin van het vijfde lid van artikel 13d biedt hier ook geen scelaas. Deze volzin
schuift immers niet het opgeofferde bedrag bij overdracht van de deelneming binnen concernver-
band door. De tekst rep[ namelijk over het niet hoger stellen van het opgeofferde bedrag dan het
bedroeg bij de overdrager. Lager kan dus welen dat zal in de situaties waarin dit probleem actueel
is (de deelneming is bij de overdrager in waarde gedaald) veelal het geval zijn.
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dochter had, is er immers geen beperking in de tijd aangebracht. Indien een
dochter geliquideerd wordt, moet zodoende het eventuele liquidatieverlies bij
de moeder worden verminderd met het saldo van alle waardedalingen en
waardestijgingen van deelnemingen van de tussenholding die zich hebbe~n
voorgedaan tijdens de periode dat deze moeder een deelneming in deze doch-
ter had. Dit betekent dat voortaan door de tussenholding de waarde bij ver-
krijging en vervreemding van deelnemingen nauwgezet moet worden bijge-
houden en voor het verleden al bijgehouden had moeten zijn. Gezien de ver-
zwaarde bewijslast voor belastingplichtige (zie paragraaf 4.4.8) rust het risico
van deze, voor de toekomst zware en voor het verleden wellicht al onmogelij-
ke, last primair op belastingplichtige.

In de tweede volzin van het voorgestelde artikel 13d, vierde lid, is een salde-
ringsregel opgenomen, die bepaalt dat, indien tot het vermogen van de tussen-
holding tevens een deelneming heeft behoord die in waarde is gestegen, de
beperking van het ter zake van de tussenholding te nemen liquidatieverlies
slechts geldt voor zover de bedoelde waardedaling van de deelneming de waar-
destijging van de andere deelneming overtreft. Deze salderingsregeling kan
met het volgende voorbeeld worden verduidelijkt.

Er is een grootmoedermaatschappij (GM), een 100o1o-dochtermaatschappij
(M) en drie 100o1o-kleindochtermaatschappijen (D1, D2 en D3). Alle ven-
nootschappen zijn in Nederland gevestigd en hebben steeds voor hun moeder
een deelneming gevormd. M was al dochter van GM vóór dat zi j de deelnemin-
gen in de kleindochters verwierf.'o' Ten aanzien van de deelnemingen die M in
D1, D2 en D3 heeft, hebben zich de volgende waardeveranderingen tijdens de
duur van het bezit van de deelnemingen door M voorgedaan:
D1: f f 100 000
D2: -~- f 150 000
D3: -~- f 250 000.

Indien M wordt geliquideerd is het de bedoeling van de bepaling dat uit het
eventuele liquidatieverlies dat GM mag nemen, wordt geëlimineerd de waar-
dedaling van de deelnemingen van M in D2 en D3 verminderd met de waarde-
stijging van de deelneming van M in D1. Volgens de letterlijke tekst van de
bepaling - díe per deelneming is geredigeerd - komt evenwel de waardestij-
ging van de deelneming in D1 zowel in mindering op de waardedaling van de
deelneming in D2 als die in D3. In de MvA heeft de Staatssecretaris echter
medegedeeld dat deze grammaticale interpretatie onjuist is en naar de bedoe-
ling van de bepaling de waardestijging van D1 de waardedalingen van de ove-
rige deelnemingen slechts éénmaal kan verminderen.'~

101. Deze vooronderstelling wordt ingevoerd teneinde de waardedalingen en -stijgingen van de
deelnemingen die zich bij M voordoen niet te behoeven splitsen in waardemutaties vóór M voor
GM een deelneming vormde en de waardemutaties die zich hebben voorgedaan tijdens de periode
dat M voor GM een deelneming vormde.
102. Kamerstuknr. 19 968, MvA, blz. 39 en 40.
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Uit het te nemen liquidatieverlies worden geëlimineerd waardedalingen van
deelnemingen. Daarmee is bedoeld te voorkomen dat niet aftrekbare deelne-
mingsverliezen worden getransformeerd in aftrekbare liquidatieverliezen.103
De bepaling zou over haar doel heen schieten in gevallen waarin een waarde-
daling van de deelneming geen niet aftrekbaar deelnemingsverlies vormt. Te
denken valt aan de afboeking op een deelneming vanwege de uitkering van
meegekocht dividend. Aan het constateren van een niet aftrekbaar deelne-
mingsverlies komt men dan niet toe omdat er winst noch verlies ontstaat.'~

Ook kan gewezen worden op het `herleven' van de deelneming indien een
fiscale eenheid (f.e.) voor de Vpb wordt verbroken. De waarde van de deelne-
ming wordt na een f.e.-periode forfaitair bepaald conform de elfde standaard-
voorwaarde bij artikel 15 Wet Vpb'69."'S Een eventuele waardedaling van de
deelneming na een f.e.-periode (ten opzichte van de waarde ervoor) kan ver-
oorzaakt zijn door inmiddels behaalde verliezen door de dochter maar bij-
voorbeeld ook vanwege het feit dat de bij de aankoop verwachte winstgevend-
heid van de dochter achteraf tegen is gevallen. De bij het aangaan van de f.e.
bij de dochter aanwezige goodwill zal dan bij ontvoeging geheel ofgedeeltelijk
verdwenen zijn. Indien en voor zover de verliezen die de dochter tijdens het
bestaan van de f.e. lijdt, gecompenseerd zijn of nog kunnen worden met f.e.-
resultaten, is het redelijk dat de waardedaling van de deelneming in de doch-
ter, die op deze verliezen is terug te voeren, het aftrekbaar liquidatieverlies
103. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 12.
104. Het uitgekeerde dividend saldeert met de afhoeking op de deelneming op nihil.
105. Zie voor de laatste versie van de standaardvoorwaarden BNB 1987~42.
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van de moeder verkleint."~ Deze redelijkheid is m.i. niet aanwezig voor wat
betreft de overige waardedalingen van de deelneming.

Waarschijnlijk brengt het arrest HR BNB 1986I305 mee dat voor sommige
waardemutaties van de deelneming de deelnemingsvrijstelling niet geldt. Het
is dan vervolgens de vraag of die waardeveranderingen wel meetellen voor
berekening van de korting op het liquidatieverlies volgens het voorgestelde
artikel 13d, vierde lid. Naar de letterlijke tekst is dat m.i. wel het geval, nu er
sprake is van een deelneming. De ratio van de regeling noopt er m.i. echter toe
deze belaste waardemutaties buiten de regeling te houden.

Ten aanzien van bovenvermelde vraagpunten heeft de Staatssecretaris te
kennen gegeven dat andere dan deelnemingsresultaten wèl van invloed zijn op
de hoogte van het liquidatieverlies.t"' Hoewel men uiteraard blij moet zijn met
deze uitleg naar doel en strekking van de regeling, heeft het mijn voorkeur de
tekst van de regeling te laten sporen met doel en strekking ervan.

Het is de vraag wat de functie is van de woorden `onmiddellijk of middellijk'
die in de twee eerste volzinnen van het vierde lid van het voorgestelde artikel
13d worden gebruikt. Voor zover mijn voorstellingsvermogen reikt zouden de
woorden slechts betekenis kunnen hebben in het wat gezochte geval dat het

lichaam waarin de te liquideren tussenholding deelneemt ook liquideert, ter-
wijl dat lichaam niet `onderaan' in het concern zit, d.w.z. zelf nog ten minste
één deelneming heeft. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.

Gegeven zijn een moedermaatschappij (M), een dochtermaatschappij (D),

een kleindochtermaatschappij (KD) en drie achterkleindochtermaatschappij-
en (AKD1, AKD2 en AKD3).

Indien D wordt geliquideerd mag het liquidatieverlies dat M op D zou lijden
niet worden genomen voor zover er sprake is geweest van een waardedaling van

de deelneming van D in KD. Indien KD nu gelijk met D geliquideerd zou wor-
den, zou men kunnen menen dat zonder de toevoeging van de woorden `on-
middellijk of middellijk' in artike113d, vierde lid, de situatie fiscaal niet naar de
bedoeling van de wetgever wordt behandeld. De deelneming die tot het ver-

mogen van D heeft behoord (KD) wordt immers niet als liquidatie-uitkering
aan M overgedragen. M verwerft als liquidatie-uitkering de deelnemingen in
AKD 1, AKD2 en AKD3. Van deze laatste deelnemingen zou men echter weer
kunnen stellen dat zij niet tot het vermogen van D hebben behoord.

In de laatste volzin van het voorgestelde vierde lid van artikel 13d Wet
Vpb'69 wordt ook gerept van `onmiddellijk' en `middellijk'. In deze volzin
moeten deze woorden er voor zorgen dat, in geval van meerdere tussenhol-

106. Een voorbeeld van een geval waarin de `dochterverliezen' niet binnen de f.e. verrekend zijn
of zullen worden is de situatie waarin de dochter bij ontvoeging haar nog onverrekende verliezen
`meekrijgt'. Dit geschiedt soms bij sterfhuisconstructies e.d. en gebeurt slechts bij uitzondering.
Voor de voorwaarden waaronder de Staatssecretaris dit toestaat zie Vakstudie Nieuws 1987, blz.
R88.
107. Kamerstuknr. 19 968, MvA, blz. 40.
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dings, geen meervoudige eliminatie optreedt van deelnemingsresultaten. In
het hiervoor gegeven voorbeeld komt een waardedaling van een van de ach-
terkleindochtermaatschappijen tot uitdrukking zowel (direct) bij KD als (indi-
rect) bij D en M. De laatste volzin van artikel 13d, vierde lid, bepaalt nu dat dit
verlies s(echts éénmaal wordt meegenomen in de correctie van het te nemen
liquidatieverlies en wel daar waar het onmiddellijk wordt geleden, zijnde bij
KD.

Juch"'x merkt op dat de regeling er toe leidt dat het verlies bij liquidatie van
een tussenholding moet worden gesplitst in vier delen, nl.:
`1. het verlies uit hoofde van door de dochter gehouden deelnemingen, voor

zover deze kleindochters door de dochter zijn vervreemd en derhalve niet
meer aanwezig zijn op het moment van liquidatie. Indien na saldering van
positieve en negatieve waardemutaties sprake is van een verlies, wordt dit
gedeelte van het verlies bij de moedermaatschappij niet in aanmerking ge-
nomen.

2. het verlies uit hoofde van door de dochter gehouden en door haar reeds

108. D. Juch, 'De reparatie van de deelnemingsvrijstelling; het wetsontwerp van de staatssecreta-
ris van Financiën' in WFR 1987, blz. 788 en 789.
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geliquideerde deelnemingen. Dit verlies wordt als liquidatieverlies in aan-
merking genomen.

3. het verlies uit hoofde van door de dochter gehouden deelnemingen, voor
zover deze kleindochters nog aanwezig zijn op het moment van liquidatie
en derhalve een onderdeel van de liquidatie-uitkering vormen. Dit gedeel-
te van het verlies wordt bijgeboekt op het voor de nu dochters geworden
vennootschappen opgeofferd bedrag, derhalve de waarde ten tijde van het
liquidatieverlies, doch maximaal tot het destijds door de dochter voor de
kleindochters opgeofferd bedrag.

4. het eigen verlies van de ontbonden dochter. Dit verlies wordt als liquidatie-
verlies in aanmerking genomen.'

Bij Juchs opmerking dat de onder punt 2 en 4 genoemde verliezen in aan-
merking kunnen worden genomen, moet worden opgemerkt dat dan wel aan
de overige eisen dient te zijn voldaan, zoals geen voortzetting van de onder-
neming binnen het concern, geen gebruik van het verlies binnen het concern
van verkoper of koper en als belastingplichtige aan de verzwaarde bewijslast
kan voldoen.'~ Juchs indeling van het liquidatieverlies in vier categorieën zal
veelal zelfs nog moeten worden uitgebreid indien de tussenholding haar deel-
nemingen al hield voor haar aandeelhoudster in de tussenholding een deelne-
ming verwierf. Waardemutaties van de door de tussenholding gehouden deel-
nemingen tellen immers als correctiepost in de nieuw voorgestelde liquidatie-
verliesregeling slechts mee als ze zich hebben voorgedaan in de periode dat de
huidige moeder van de tussenholding in de tussenholding een deelneming had.
Oudere saldoverliezen op deelnemingen van de tussenholding worden niet uit
het te nemen liquidatieverlies geëlimineerd.

Als tussenholding in de zin van het reparatievoorstel van de Staatssecretaris
geldt elke deelneming, die op haar beurt weer een deelneming houdt ofgehou-
den heeft in de periode dat deze moeder in de tussenholding een deelneming
had. Het is m.i onnodig het begrip tussenholding expliciet in de wet te definië-
ren. tto

Niet duidelijk uit de concept-wettekst blijkt hoe de doorschuifregeling van
artikel 13d, lid 5, Wet Vpb'69 uitwerkt ingeval de geliquideerde tussenholding
meerdere deelnemingen heeft. Ter illustratie van het probleem roep ik het al
eerder gegeven voorbeeld in herinnering.

Uitgangspunt was in het voorbeeld een grootmoedermaatschappij (GM),
een 100o1o-dochtermaatschappij (D) en drie 100qo-kleindochtermaatschappij-
en (D1, D2 en D3). Alle vennootschappen zijn in Nederland gevestigd en

109. Op deze aspecten wordt in de volgende paragrafen nog nader ingegaan.
110. Anders D. Juch in zijn artikel in het WFR 1987, blz. 789. Juch is van mening dat het om de
bestrijdingvanoneigenlijk gebruikgaat en metde voorgestelde regeling niet alleen gevallen worden
getroffen waarin sprake is van oneigenlijk gebruik. Evenals Vermeend en de Staatssecretaris wens
ik geen onderscheid te introduceren tussen'oneigenlijke' en `eigenlijke'tussenholdings. Behalve
dat dit definitorische problemen oplevert, is in alle gevallen sprake van in wezen dezelfde situatie:
het lichaam dat het deelnemingsverlies materieel heeft veroorzaakt wordt niet geliquideerd.
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hebben steeds voor hun moeder een deelneming gevormd. M was al dochter
van GM vóór dat zij de deelnemingen in de kleindochters verwierf.

De diverse opgeofferde bedragen voor de toepassing van de liquidatiever-
liesregeling (vóór toepassing van de nieuwe regels van het wetsvoorstel) be-
dragen:
- het door GM voor haar deelneming in M opgeofferde bedrag: f 1 500 000
- het door M voor haar deelneming in D1 opgeofferde bedrag: f 500 000
- het door M voor haar deelneming in D2 opgeofferde bedrag: f 500 000
- het door M voor haar deelneming in D3 opgeofferde bedrag: f 500 000
Ten aanzien van de deelnemingen die M in D I, D2 en D3 heeft, hebben zich de
volgende waardeveranderingen tijdens de duur van het bezit van de deelne-
mingen door M voorgedaan:
D1: f f 100 000
D2 -I- f 150 000
D3 -I- f 250 000
M wordt geliquideerd en keert haar deelnemingen uit aan GM. GM ontvangt
in totaal ter waarde van f 1 200 000 aan deelnemingen. Zij heeft een ongecor-
rigeerd liquidatieverlies van f 1 500 000 -I- f 1200 000 - f 300 000. Op grond
van de voorgestelde salderingsregeling wordt dit liquidatieverlies verminderd
met f 300 000"' en derhalve op nihil gesteld. De doorschuifregeling bepaalt
dat de op het ongecorrigeerde liquidatieverlies in mindering gebrachte saldo-
waardedaling ad f 300 000 wordt doorgeschoven in de vorm van een ophoging
van GM's voor D2 en D3 opgeofferde bedragen. Hoe deze ophoging van de
opgeofferde bedragen over D2 en D3 moet worden verdeeld blijft echter on-
duidelijk. Het meest in de geest van de regeling lijkt het mij om de totale som
van door te schuiven opgeofferde bedragen over de daarvoor in aanmerking
komende deelnemingen te verdelen naar rato van de waardedaling die de deel-
nemingen hebben ondergaan. Het elimineren van deze waardedalingen vormt
immers het vertrekpunt voor de doorschuifregeling. In het voorbeeld betekent
dit dat het door GM voor D2 opgeofferde bedrag wordt verhoogd met 15I40 x
f 300 000 - f 112 500 en het voor D3 opgeofferde bedrag met 25I40 x
f 300 000 - f 187 500.

Indien het wetsvoorstel van de Staatssecretaris kracht van wet zal krijgen,
resteert nog een aantal voordelen verbonden aan de inschakeling van tussen-
holdings. Enerzijds is het dan mogelijk de salderingsregeling van het voorge-
stelde artikel 13d, lid 4, tweede volzin, te vermijden, terwijl daarnaast gebruik
gemaakt kan worden van de mogelijkheid die de doorschuifregeling biedt om
een latent liquidatieverlies te laten terecht komen bij een concernmaatschap-
pij die dit het beste kan gebruiken. De doorschuifregeling is immers ook van
toepassing op een in het kader van de liquidatie van de tussenholding aan een
concernmaatschappij vervreemde deelneming. Men kan dus risicovolle activi-
teiten opstarten met inschakeling van een tussenholding om, als het slecht is
111. Zijnde de som van de waardedalingen van D2 (ad f 150 000) en D3 (ad f 250 (x10) ver-
minderd met de waardestijging van Dl (ad f 100 000).
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gegaan met de risicovolle activiteit, in het kader van de liquidatie van de tus-
senholding de aandelen in de verliesgevende kleindochter te vervreemden aan
die in Nederland gevestigde concernmaatschappij die voldoende winst heeft
(gemaakt) om het latente liquidatieverlies te kunnen verrekenen indien ver-
volgens de kleindochter wordt geliquideerd. Met name indien op voorhand
nog niet goed duidelijk is welke Nederlandse concernmaatschappij over vol-
doende (fiscale) winst zal beschikken, levert de inschakeling van een tussen-
holding zodoende de nodige flexibiliteit voor het concern op.

Uit het volgende voorbeeld blijkt dat de inschakeling van aparte tussen-
holdings in verband met de werking van de salderings- en doorschuifregeling
voordeel kan opleveren.

Gegeven is een moedervennootschap (M), een 100a1o-dochtervennootschap
(D) en twee 100o~o-kleindochtervennootschappen (KDI en KD2). Alle ven-
nootschappen zijn in Nederland gevestigd en hebben steeds voor hun moeder
een deelneming gevormd. D was al dochter van M vóór dat zij de deelnemin-
gen in de kleindochters verwierf.

M

100~I~

OB: f 200 000

OB: f 800 000

100~10 100~70 OB: f 200 (~0

KD2KD1

De diverse oorspronkelijk opgeofferde bedragen (zijnde de opgeofferde be-
dragen vóór toepassing van de nieuw voorgestelde regels) luiden als volgt:

Het door M voor haar deelneming in D opgeofferde bedrag: f 800 000. Het
door D voor haar deelneming in KD1 opgeofferde bedrag: f 200 000. Het
door D voor haar deelneming in KD2 opgeofferde bedrag: f 200 000.

KD1 behaalt in jaar 1 een verlies van f 100 000, KD2 een winst van
f 100 000. D heeft f 400 000 verlies geleden op eigen activiteiten. Besloten
wordt D te liquideren. Als liquidatie-uitkering worden de deelnemingen in de
kleindochters uitgekeerd. Deze zijn ten tijde van de liquidatie van D waard:
KD1 f 100 000 (f 200 000 -I- f 100 000)
KD2 f 300 000 ( f 200 000 f f 100 000)
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Het te nemen liquidatieverlies bedraagt voor M f 400 000 ( f 800 000 -I-
f 400 000), hetgeen precies overeenkomt met het verlies op de eigen activitei-
ten van D. Er vindt geen correctie van het liquidatieverlies plaats op basis van
de salderingsregeling. De waardedaling van D's deelneming in KD1 wordt
immers gecompenseerd door een even grote waardestijging van M's deelne-
ming in KD2. De nieuwe opgeofferde bedragen worden voor M:

Het door M voor haar deelneming in KD1 opgeofferde bedrag: f 100 000.
Het door M voor haar deelneming in KD2 opgeofferde bedrag: f 200 000.
KD1 doet het ook in jaar 2 slecht en maakt in dat jaar f 100 000 verlies.

Ultimo jaar 2 wordt KD1 geliquideerd. Er wordt geen liquidatie-uitkering
gedaan, want KD1 bevat voor de aandeelhouder geen vermogen meer.

M mag op haar deelneming in KD1 een liquidatieverlies nemen van
f 100 000. In totaal mag M dus f 500 000 aan liquidatieverlies in aanmerking
nemen. Indien echter gebruik was gemaakt van twee tussenholdings in plaats
van één, zou een groter aftrekbaar liquidatieverlies hebben geresulteerd. De
uitgangssituatie zou dan als volgt geweest zijn:

D1 is de actieve tussenholding, die evenals hiervoor in jaar l,f 400 000 verlies
maakt op haar eigen activiteiten. KD1 en KD2 maken in jaar 1 weer f 100 000
verlies c.q. winst. Ook nu wordt besloten D1 eind jaar 1 te liquideren. Er
resulteert dan een ongecorrigeerd liquidatieverlies van f 500 000 ( f 600 000 -I-
f 100 000). Op grond van de `tussenholdingbepaling' wordt uit dit verlies
f 100 000 geëlimineerd, zijnde de waardedaling van KD1. Aftrekbaar in jaar 1
is dus bij M een liquidatieverlies van f 400 000. Dit is het verlies dat D1 op
haar eigen activiteiten heeft geleden. M verwerft als liquidatie-uitkering de
deelneming in KD 1, waarvoor voor haar als opgeofferd bedrag geldt f 100 000
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(werkelijke waarde bij verwerving door M) f f 100 000 (het gecorrigeerde
deel van het liquidatieverlies op D1) - f 200 000. Het voorbeeld verder gelijk

houdend lijdt KD1 in jaar 2 nog een verlies van f 100 000. Bij liquidatie ultimo

jaar 2 doet KD1 geen liquidatie-uitkering en resulteert voor M een te nemen
liquidatieverlies van f 200 000. In totaal kan in dit geval f 600 OOO liquidatie-

verlies worden genomen, zijnde f 100 000 meer dan in het geval er slechts één

tussenholding was. Dit wordt veroorzaakt doordat de liquidatieverliezen per
deelneming afzonderlijk worden berekend en liquidatiewinsten en -verliezen
niet gelijk worden behandeld. Het gebruik van tussenholdings blijft dus ook in

het wetsvoorstel van de Staatssecretaris duidelijke voordelen bieden.

4.4.2. De voortzetting van de onderneming binnen het concern

In het voorgestelde artikel 13d, zesde lid, letter b, sub 2, Wet Vpb'69 is be-
paald dat een liquidatieverlies slechts genomen mag worden indien de onder-
neming van het ontbonden lichaam, indien deze niet is gestaakt, geheel of
gedeeltelijk is voortgezet uitsluitend door een ander dan de belastingplichtige
of een met hem verbonden lichaam. De achter deze bepaling schuilende ge-
dachte is dat voor het nemen van een liquidatieverlies slechts dan plaats is als
de banden geheel zijn verbroken tussen het concern waartoe belastingplichti-
ge behoort en de onderneming van het ontbonden lichaam.

`De regeling voor liquidatieverliezen gaat uit van de premisse dat de des-

betreffende vennootschap wordt geliquideerd omdat de daarin uitgeoefende

activiteit niet succesvol is gebleken (`failures'). Indien dit uitgangspunt wordt

losgelaten, wordt het aan de vrije keuze van de belastingplichtige overgelaten

of hij de bij voortzetting van de activiteiten normaliter toepasbare verliescom-
pensatiemogelijkheden bij de dochter wil benutten, dan wel of hij `tussentijds'

een liquidatieverlies wil nemen. Voor dat laatste is, zoals gezegd, geen enkele

reden, omdat niet de onderneming doch slechts de juridische huls is geliqui-

deerd; materieel gezien is er niets veranderd. Naar mijn mening is de liquida-
tieverliesregeling niet bedoeld te fungeren als een regeling voor dit soort reor-
ganisaties, waarbij materieel bezien niets verandert.'"Z

De Staatssecretaris is van mening dat het in de voortzettingsbepaling gehan-
teerde begrip onderneming ruim dient te worden opgevat en dan ook tevens
beleggingsactiviteiten omvat. Dit standpunt spoort zowel met artikel 2, lid 5,
Wet Vpb'69 als met de bedoeling van de bepaling. `Ingeval bij voorbeeld een
lichaam een deelneming heeft in een Nederlandse vennootschap welker activi-
teit bestaat in het beleggen van onroerend goed dat (bij voorbeeld in verband
met daling van de bedrijfswaarde) een aanmerkelijke afwaardering onder-
gaat, is het ongewenst dat het lichaam de verliescompensatiemogelijkheden
bij die vennootschap waarin zij deelneemt naar willekeur zou kunnen inruilen

112. Kamerstuknr. 19 968, MvA, blz. 30 en 31.
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voor het claimen van een liquidatieverlies, ingeval van overbrenging van de
beleggingspanden naar een ander deel van het concern. De hier beschreven
situatie onderscheidt zich vanuit een oogpunt van het door mij aanvaardbaar
geachte gebruik van de liquidatieverliesregeling in niets van de situatie waarin
de geliquideerde vennootschap een onderneming drijft in de (materiële) zin
van artikel 6 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.""

De voortzetting binnen het concern van de onderneming van het ontbonden
lichaam kan plaatsvinden door een lichaam dat tot het concern behoort al of
niet in de vorm van een vaste inrichting van dat lichaam.

De Staatssecretaris heeft er, evenals Vermeend overigens, voor gekozen om
ook in geval van gedeeltelijke voortzetting binnen het concern van de onder-
neming van het ontbonden lichaam in het geheel geen liquidatieverlies te doen
nemen. `Bij een sanering, waarbij grotere of kleinere delen van de onder-
neming worden afgestoten, blijft immers de mogelijkheid bestaan de geleden
verliezen goed te maken met het resterende deel van de onderneming. Voorts
zou een eventuele splitsing van het liquidatieverlies in een wel en in een (nog)
niet in aanmerking te nemen deel uitvoeringstechnisch bezwaarlijk zijn.""
Zoals ook is opgemerkt bij de bespreking in paragraaf 4.3.3 van Vermeends
voortzettingsbepaling zijn forse praktische problemen te verwachten rond het
antwoord op de vraag of de onderneming van de geliquideerde dochter wel-
licht gedeeltelijk binnen het concern is voortgezet. Verder komt het mij on-
redelijk voor al bij de geringste voortzetting het gehele liquidatieverlies `be-
smet' te verklaren. Ook mij lijkt het een niet aan te bevelen oplossing bij
gedeeltelijke voortzetting het liquidatieverlies te splitsen. Een redelijker rege-
ling met niet meer praktische problemen zou m.i. wel bereikt kunnen worden
door te bepalen dat de correctie van het liquidatieverlies slechts plaatsvindt
indien een substantieel deel van de onderneming van de geliquideerde dochter
binnen het concern wordt voortgezet. Weliswaar zullen er ook dan wel enige
problemen ontstaan rondom de getrokken grens"5, maar wel bli jft de essentie
van de bepaling intact zonder de onredelijke gevolgen bij voortzetting van
slechts een klein deel van de onderneming.

Overigens geldt het bezwaar, dat bij de geringste partiële voortzetting de
voortzettingsbepaling al werkt, a fortiori voor het wetsvoorstel-Vermeend,
waarin immers het niet te nemen liquidatieverlies niet wordt doorgeschoven
maar botweg wordt geschrapt.

Het verlies dat als gevolg van de voortzettingsbepaling nu niet genomen mag
worden, wordt op verzoek van belastingplichtige bij beschikking vastgesteld1ó
en doorgeschoven. De wijze van doorschuiving van dit liquidatieverlies ver-
schilt naar gelang de hoedanigheid van het lichaam dat de overgedragen on-
derneming voortzet. Zet de moedermaatschappij van de geliquideerde doch-

113. Kamerstuknr. l9 968, MvA, blz. 40.
114. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 7.
115. Die overigens wel nader zou moeten worden ingevuld.
116. Zie het voorgestelde artikel 13d, lid 7, Wet Vpb'69 en paragraaf 4.4.9. hierna.
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ter zelf de onderneming van die dochter (geheel of gedeeltelijk) voort dan mag
zij het nu niet te nemen liquidatieverlies nemen op het moment dat de over-
gedragen onderneming door haar geheel is gestaakt dan wel deze onderne-
ming geheel of gedeeltelijk is voortgezet buiten het concern"' en aan de ove-
rige eisen is voldaan."s Indien niet de moedermaatschappij van de geliqui-
deerde dochter maar een andere concernmaatschappii de onderneming van
het geliquideerde lichaam (geheel of gedeeltelijk) voortzet, is bepaald dat het
nu niet te nemen liquidatieverlies wordt doorgeschoven (in de vorm van een
ophoging van het opgeofferde bedrag) naar de moeder van het lichaam dat de
onderneming voortzet.19 Indien deze moeder buiten Nederland is gevestigd
betekent dit normaliter`ZO dat het liquidatieverlies nimmer meer aan de Neder-
landse fiscus gepresenteerd kan worden.

Ook indien de voortzettende concernmaatschappij geen moedermaatschap-
pij heeft, omdat haar aandelen in handen van natuurlijke personen zijn, werkt
de doorschuiving niet.

4.4.3. `Gebruik' van het verlies door het oude of nieuwe concern

In het voorgestelde artikel 13d, lid 6, letter a Wet Vpb'69 wordt bepaald dat
het liquidatieverlies pas in aanmerking kan worden genomen op het tijdstip
waarop de vereffening is voltooid, mits:
`a. geen recht geldt op enigerlei tegemoetkoming bij de belastingheffing ter

zake van verliezen die bij het ontbonden lichaam onverrekend zijn geble-
ven, anders dan op de voet van dit artikel of artikel 13e, voor
lo. de belastingplichtige, of een met hem verbonden lichaam;
20. het lichaam dat of de persoon die de onderneming geheel of gedeeltelijk

voortzet, of een met dat lichaam verbonden lichaam;
b. .......'
In de MvT wordt omtrent deze bepaling opgemerkt dat er geen aanleiding is
een liquidatieverlies in aanmerking te nemen `indien de compensabele ver-
liezen van het ontbonden lichaam de onderneming volgen, zoals in het buiten-
land wel voorkomt; het recht op verliescompensatie is dan immers nog niet
verloren gegaan; de situatie lijkt alsdan sterk op verkoop van een deelneming,
de voorgestelde behandeling sluit daarbij aan. Ook in gevallen, waarin de
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam recht kan doen gelden
op enigerlei fiscale tegemoetkoming (soms blijven de compensabele verliezen
van de geliquideerde dochter beschikbaar voor nieuwe activiteiten van de

117. Zie het voorgestelde artikel 13e, eerste lid, Wet Vpb'69.
118. D.w.z. geen compensatie van het verlies door een ander en als voldaan is aan de verzwaarde
bewijslast (zie paragraaf 4.4.8).
119. Zie het voorgestelde artikel 13e, lid 2, Wet Vpb'69.
120. De conclusie word[ slechts anders indien de moeder zich feitelijk in Nederland zou vestigen
of in Nederland een vaste inrich[ing zou verwerven tot wier vermogen de aandelen behoren in de
dochter aan wie de onderneming is overgedragen.
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moeder), is er in beginsel geen reden de regeling voor liquidatieverliezen toe
te passen.'''-'

Erg belangrijk is het antwoord op de vraag of de tegemoetkoming wordt
genoten bij de belastingheffing. Gezien de inhoud van de onderworpenheidseis
binnen de deelnemingsvrijstelling lijkt het logisch dat de tegemoetkoming de-
zelfde belasting door een centrale overheid geheven moet betreffen als die
kwalificeert voor de onderworpenheidseis.

In de MvT12z wordt opgemerkt dat de toets of recht bestaat op enigerlei
fiscale tegemoetkoming objectief beoordeeld moet worden. `Het gaat er dus
om dat de (buitenlandse) wetgeving een mogelijkheid voor verliesverrekening
moet bevatten en het doet er niet toe of er ook feitelijk wel een mogelijkheid
tot verrekening is. Het is evenzeer niet mogelijk om, bij voorbeeld, door af-
stand te doen van een recht op verliescompensatie de weg vrij te maken voor
het in aanmerking nemen van een liquidatieverlies.'

Het is de vraag op welk tijdstip beoordeeld moet worden of er recht bestaat
op enigerlei fiscale tegemoetkoming. Zeker in gevallen waarin de eventuele
tegemoetkoming buiten het concern wordt genoten en partijen met die tege-
moetkoming bij de prijsbepaling geen rekening hebben gehouden, zou het
redelijk zijn het feit of recht bestaat op enigerlei fiscale tegemoetkoming in
principe te beoordelen op het moment dat de overeenkomst tot overdracht
wordt gesloten.

Het valt verder op dat het gehele liquidatieverlies al niet genomen mag wor-
den bij de geringste fiscale tegemoetkoming. Wel is door de Staatssecretaris
toepassing van de hardheidsclausule in het vooruitzicht gesteld. `Ik kan mij
echter voorstellen dat de omvang van de tegemoetkoming gering is vergeleken
met de omvang van het liquidatieverlies. Onverkorte toepassing van de voor-
gestelde wettelijke regeling zou dan bijzonder hard aankomen. Ik stel dan ook
voor in dergelijke situaties met toepassing van de hardheidsclausule het liqui-
datieverlies toch geheel of ten dele in aanmerking te nemen.'123

Wat betreft de toegezegde toepassing van de hardheidsclausule valt aller-
eerst op dat het blijkbaar slechts de bedoeling is om in extreme gevallen in te
grijpen. Het is de vraag wanneer de omvang van de tegemoetkoming gering is
vergeleken met de omvang van het liquidatieverlies. Zeker nu het de bedoe-
ling lijkt in een groot aantal gevallen, waarin de fiscale tegemoetkoming gerin-
ger is dan het liquidatieverlies dat de moeder niet mag nemen, de hardheids-
clausule niet toe te passen, ware het wenselijk een preciezere indicatie te ge-
ven in welke gevallen de hardheidsclausule wel en in welke deze niet zal wor-
den toegepast.

121. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 12.
122. Blz. 12 en 13.
123. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 12.
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Op de zeer zware bewijsrechtelijke positie van belastingplichtige'~' wordt
nader ingegaan in paragraaf 4.4.8.

Ook onder het huidige recht wordt door de fiscus bestreden dat een liquida-
tieverlies zou mogen worden genomen in een geval waarin zowel de onder-
nemingsactiviteiten van de geliquideerde dochter worden voortgezet binnen
het concern als haar verliezen binnen het concern verrekenbaar blijven.'ZS

Het Hof Amsterdam heeft in zijn beslissing van 23 februari 1988, nr. 2441
85126, voor een juridische fusie naar Italiaans recht (fusione) die binnen een
concern plaatsvond, beslist dat geen liquidatieverlies door de Nederlandse
moeder mag worden genomen. Dragende motivering van de beslissing is de
constatering dat geen sprake is van vereffening van de bezittingen en schulden
van de verdwijnende vennootschappen. Het Hof overweegt echter ook dat de
aan de bezittingen en schulden verbonden fiscale verliezen door de `fusione'
niet wezenlijk van karakter zijn veranderd, d.w.z. niet verloren gaan. On-
duidelijk blijft of het feit dat de verliezen van een geliquideerde dochter bin-
nen het concern verrekenbaar blijven als zelfstandige motivering kan dienen
om ook naar huidig recht de liquidatieverliesregeling niet van toepassing te
achten.

4.4.4. De concerndefinitie

In de voorstellen van Vermeend, maar meer nog in die van de regering, is op
vele plaatsen relevant of lichamen als `verbonden' kunnen worden aange-
merkt. De verbondenheid van lichamen wordt in het vijfde lid van het door de
Staatssecretaris voorgestelde artikel 13b Wet Vpb'69 als volgt gedefinieerd.
`Voor de toepassing van dit artikel en de artikelen 13c, 13d, 13e en 13f wordt
als een met de belastingplichtige verbonden lichaam aangemerkt:
a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeel-

te belang heeft;
b. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in een

belastingplichtige;
c. een lichaam waarin een derde ten minste voor een derde gedeelte belang

heeft, terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang
heeft in de belastingplichtige.'

Uit de MvT127 blijkt dat de term belang meebrengt dat het niet alleen gaat om

124. Belastingplichtige moet voor zichzelf en de met haar verbonden lichamen aantonen dat niet
enigerlei fiscale tegemoetkoming is genoten en voor de niet-verbonden voortzetter en diens con-
cern aannemelijk maken dat niet enigerlei fiscale tegemoetkoming is genoten in verband met het
vervallen verlies.
125. Zie de lopende procedure bij het Hof Amsterdam (rolnummer 3536186), waarvan in Vak-
studie Nieuws 1988, blz. 108 melding wordt gemaakt.
126. Gepubliceerd in Vakstudie Nieuws 1989, blz. 1568 e.v. en FED 19881723.
127. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 11.
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directe maar ook om indirecte relaties tussen de genoemde lichamen. De
vraag is wat het belangcriterium precies inhoudt. Gaat het slechts om belang
bij de aandelen of kan men bijvoorbeeld ook belang hebben via een grote
lening? Taalkundig gezien is dit laatste zeker het geval. Toch moet m.i. aan-
genomen worden dat de Staatssecretaris, als het gaat om aandelenvennoot-
schappen, doelt op het belang bij de aandelen. In plaats van aandeelhouder-
schap is het belang als criterium gehanteerd om ook andere lichamen dan aan-
delenvennootschappen onder de regeling te kunnen brengen.128 Ook in de
door de Staatssecretaris in de bijlage bij de MvT gegeven voorbeelden All,
A12, B2 en B3 wordt het belang bij aandelenvennootschappen louter aan de
aandeelhoudersrelatie afgemeten. De vraag is wel hoe men precies bij andere
lichamen dan aandelenvennootschappen de mate van belang meet. Maar ook
voor aandelenvennootschappen zijn er onduidelijkheden. Want aangenomen
moet worden dat met belang niet louter bedoeld wordt de juridische aandeel-
houdersrelatie doch ook situaties waarin men niet juridisch aandeelhouder is
maar wel economisch belang heeft bij de aandelen, zoals bij certificaten van
aandelen en andere gevallen van economisch eigendom van aandelen. Het is
de vraag of in deze gevallen vereist is dat alle economisch belang tot de ge-
noemde ll3-grens aanwezig moet zijn om tot verbondenheid te kunnen con-
cluderen.''9 Indien dit niet het geval is, is het vervolgens de vraag hoe het
criterium precies gehanteerd moet worden indien het economisch belang bij
de aandelen gesplitst is en dus bij meerdere personen of lichamen ligt zoals in
geval van vruchtgebruik van aandelen. Indien een lichaam vruchtgebruiker is
van SOo1o van de aandelen van een ander lichaam, zijn zij dan `verbonden'?

Het valt verder op dat al bij een belang van een derde sprake is van ver-
bondenheid. Enige motivering waarom de grens bij 33t~3 procent is getrokken
ontbreekt. Dit kwantitatieve criterium is bekend van o.a. de aanmerkelijk-
belangregeling en is daar even arbitrair. Of inen deze kwantitatieve grens juist
vindt, hangt af van het antwoord op de vraag waarom van het concernbegrip
gebruik wordt gemaakt. Indien het belang-element de reden is, dan is binnen
redelijke marges elke kwantitatieve grens even pleitbaar als de andere. Defi-
nieert men het concern vanuit de gedachte dat het machtselement wezenlijk is,
dan is een SOqo-grens logischer dan de nu gehanteerde 33t~3o1o-grens. Gezien
het vergaande karakter van sommige reparatievoorstellen is de gehanteerde
concerndefinitie m.i. in elk geval erg ruim.

Op de door Juch13" opgeworpen vraag op welk moment de eventuele ver-
bondenheid van lichamen beoordeeld moet worden, kan niet met het noemen

128. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 11.
]29. Zoals de Hoge Raad heeft beslist in BNB 1986I118 voor de toepassing van de deelnemings-
vrijstelling voor de economisch eigenaar van aandelen. In BNB 1986l75 oordeelde de Hoge Raad
dat de lessor (-verhuurder) in geval van financial lease recht op WIR-premie had tenzij alle
economisch belang bij een ander (in casu de lessee (-huurder)) ligt.
130. D. Juch, 'De reparatie van de deelnemingsvrijstelling: het wetsontwerp van de Staatsse-
cretaris van Financiën', WFR 1987, blz. 784.
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van één moment worden geantwoord. Het concernbegrip wordt immers in
vele deelregelingen binnen de nieuwe deelnemingsvrijstelling gehanteerd en
het beoordelingstijdstip zal steeds dienen te sporen met de context van de
desbetreffende deelregeling. Zo zal bij de omzetting van een afgewaardeerde
vordering in aandelenkapitaal (artikel 13b, lid 1) m.i. het moment van af-
waardering op de vordering het beoordelingsmoment zijn, zal voor de ver-
plichte afrekening van het voorgestelde artikel 13b, lid 2, tweede volzin, let-
ters a en b, het moment van vervreemding beslissend zijn voor de omvang van
het concern en dient de beoordeling of een onderneming binnen het concern is
voortgezet (het voorgestelde artikel 13d, lid 6, letter b, sub 2) m.i. plaats te
vinden op het moment van voortzetting.

4.4.5. Ho[land-routing

Onder `Holland-routing' wordt verstaan `het geval dat een internationaal ope-
rerend buitenlands concern een risicovolle dochter onder de Nederlandse tak
van het concern hangt, zonder dat daarmee een wezenlijke band bestaat, lou-
ter om bij een eventuele déconfiture van de buiten Nederland gevestigde doch-
ter een tegemoetkoming van de Nederlandse fiscus te verkrijgen'."' Om deze
Holland-routing tegen te gaan werd in het oorspronkelijk wetsvoorstel van de
Staatssecretaris bepaald dat een liquidatieverlies slechts beperkt genomen zou
mogen worden indien het een buitenlands dochterlichaam betrof en het belang
bij belastingplichtige (die het liquidatieverlies claimt) voor meer dan SOo1o be-
rust bij één niet in Nederland gevestigd lichaam. De beperking hield in dat het
liquidatieverlies slechts verrekend zou worden ten bedrage van de laagste van
de volgende twee grootheden:
a. het bedrag van de winst uit een door belastingplichtige gedreven onder-

neming in de lijn van de normale uitoefening waarvan het aanhouden van
die deelneming lag;

b. de belastbare winst van de belastingplichtige berekend zonder het liquida-
tieverlies.

De regeling bevatte ook een carry-back- en carry-forwardregeling. Voor zover
in een bepaald jaar het liquidatieverlies door de Holland-routingbepaling zou
worden getroffen en dus deels onverrekend blijft, zou het volgens de regels van
de normale verliescompensatie drie jaar terug en acht jaar vooruit gewenteld
kunnen worden. In de jaren waarnaar de verliezen zouden worden gewenteld,
zou ook slechts verrekening plaats hebben kunnen vinden met de laagste van
de voor dat jaar resulterende uitkomsten als onder a en b hiervoor vermeld.

De oorspronkelijk voorgestelde bepaling tegen Holland-routing kwam in
botsing met non-discriminatiebepalingen uit door Nederland gesloten belas-
tingverdragen. Met name die verdragen die een bepaling bevatten conform

131. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 2.
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het zesde lid van artikel 24 van het OESO-modelverdrag 1977. Het zesde lid
van artikel 24 OESO'77 verbiedt andere of zwaardere belastingheffing van
`enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the
other Contracting State...'. Terecht is deze bepaling dan ook bij nota van wij-
ziging ingetrokken. Zij is vervangen door een nieuwe regeling die de Holland-
routing moet bestrijden.

De nieuwe Holland-routingbepaling laat liquidatieverliezen op buitenland-
se deelnemingen niet in aftrek toe indien de buitenlandse deelneming:
- is verkregen van een buitenlands concernlichaam, en
- de buitenlandse deelneming binnen drie jaar na verkrijging haar onder-

neming staakt dan wel ontbonden wordt. "Z
Een tweetal anti-ontgaansbepalingen is verder nog voorgesteld, die het vol-
gende ontwijkgedrag moeten bestrijden:

a. Getrapte verkoop via een in Nederland gevestigde concernmaatschappij
Om niet te voldoen aan de voorwaarde dat de buitenlandse deelneming van

een buitenlandse concernmaatschappij moet zijn verkregen zou gekozen kun-
nen worden voor het tussenschakelen van een Nederlandse concernvennoot-
schap, die de deelneming eerst koopt en dan aan een andere Nederlandse
concernmaatschappij doorverkoopt, waarna de laatste de deelneming liqui-
deert. Hiervoor is een anti-ontgaansbepaling opgenomen. In dat geval mag
pas een liquidatieverlies worden genomen als vóór de liquidatie of staking van
de onderneming de buitenlandse deelneming ten minste drie jaar door in Ne-
derland gevestigde concernlichamen werd gehouden.13

Ook hier dreigt artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69 voor bepaalde dual-resident
concernmaatschappijen`~ tot een onbevredigende oplossing te leiden. In her-
innering wordt geroepen de eerder in paragraaf 4.3.1 gedane suggestie om
artikel2, lid 4, Wet Vpb'69 te vervangen door een bepaling die zich louter richt
op vertrek bij oorlog(sdreiging) of revolutie(dreiging) e.d., dan wel uitdruk-
kelijk bij de wettelijke regeling van de deelnemingsvrijstelling135 te bepalen
dat artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69 niet van toepassing is.

b. Tussenschuiven van een - ook te liquideren - tussenholding
De nieuwe Holland-routingbepaling zou ook ontdoken kunnen worden

door het te liquideren lichaam allereerst over te dragen aan een al of niet in
Nederland gevestigde tussenholding waarna eerst dat lichaam en daarna de
tussenholding wordt geliquideerd. Het derde lid van het voorgestelde artikel
13f Wet Vpb'69 bepaalt dat het liquidatieverlies op de deelneming in de tus-

132. Zie het voorgestelde artikel 13f, lid 1, Wet Vpb'69.
133. Het voorgestelde artikel 13f, lid 2, Wet Vpb'69.
134. Namelijk die zijn opgericht naar Nederlands recht maar feitelijk in het buitenland zijn geves-
tigd.
135. En in al die andere regelingen waar artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69 (al of niet bij nader inzien)
onbedoeld van toepassing is.
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senholding slechts aftrekbaar is voor zover dat verlies een niet aftrekbaar `Hol-
land-routing-liquidatieverlies' van de tussenholding overtreft.

Een liquidatieverlies dat door de Holland-routingbepaling wordt getroffen,
wordt niet doorgeschoven.'~

De nieuwe bepaling gaat minder ver dan de oorspronkelijk voorgestelde
omdat in wezen een tijdslimiet het dumpen van verliezen in Nederland moet
voorkomen. Dit werkt slechts voor de simpele gevallen van Holland-routing.
Het blijft voordelen opleveren om structureel risicovolle activiteiten via een
buitenlandse dochter onder een Nederlandse (tussen)holding te `hangen'."'
Dit te meer daar er geen enkele eis meer wordt gesteld aangaande het verband
tussen de activiteiten van de buitenlandse dochter en die van de Nederlandse
moeder. Zo'n eis, die ook door Juch als suggestie is gegeven ter bestri jding van
Holland-routingt38, wordt m.i. node gemist.

In de praktijk wordt het probleem van de Holland-routing ook nu meestal al
opgelost voor de gevallen waarin belastingplichtigen vooraf zekerheid willen
hebben omtrent de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Zoals ook Juch
vermeldt139 wordt in de Nederlandse rulingpraktijk nl. normaliter overeenge-
komen dat verliezen als gevolg van de liquidatie van deelnemingen van de
Nederlandse tussenholding fiscaal buiten aanmerking worden gelaten.

4.4.6. De fiscale veelheid

Met het begrip `fiscale veelheid''~ wordt bedoeld `het geval dat hetgeen in feite
één materiële onderneming is wordt verdeeld over een aantal lichamen'. `Een
saldering van "plussen" en "minnen" binnen de onderneming wordt daarmee
voorkomen; de plussen vallen onder de deelnemingsvrijstelling, de minnen
kunnen via de regeling voor liquidatieverliezen ten laste van de winst van de
moedermaatschappij worden gebracht.'141

De Staatssecretaris heeft afgezien van het doen van reparatievoorstellen op
dit punt vanwege enerzijds de moeilijkheden om een regeling te ontwerpen die
theoretisch juist en uitvoerbaar is en niet te veel overkill bevat. Daarnaast viel
het oneigenlijk gebruik op dit punt, qua bedragen die er mee gemoeid zijn,
(nog) wel mee. Wel hanteert de Staatssecretaris in de MvT het vaker voorko-
mende dreigement dat indien in de toekomst blijkt dat de fiscale veelheid zich
op betekenende schaal zal gaan voordoen, hij alsnog met voorstellen tot wets-
wijziging op dit punt zal komen.

136. Zie het voorgestelde artikel 13f, lid 4, Wet Vpb'69.
137. Dan blijft Nederland opdraaien voor de slechte kansen en stroomt het geld vrij van Vpb door
Nederland in geval het goed gaat met de dochter.
138. D. Juch, in zijn dissertatie, blz. I50 tlm 152 en in zijnFED-brochure over de deelnemingsvrij-
stelling, derde druk, 1985, blz 63.
139. In zijn artikel `Deelnemingen' in WFR 1979, blz. 334.
140. De term komt uit de MvT en wordt klaarblijkelijk gebruikt als contrasterende woordspeling
op het begrip fiscale eenheid.
141. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 2.
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4.4.7. De dividendcorrectie

De omvang van het liquidatieverlies wordt in de voorgestelde nieuwe regeling
nog steeds in principe berekend als het verschil tussen het door belastingplich-
tige voor zijn deelneming opgeofferde bedrag"'- en het totaal van de liquidatie-
uitkeringen.

Het derde lid van het voorgestelde artikel 13d Wet Vpb'69 bepaalt:
`Tot het totaal van de liquidatie-uitkeringen worden ten minste gerekend de

positieve voordelen uit hoofde van de deelneming welke zijn genoten in het
jaar waarin het ontbonden lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg ge-
heel heeft gestaakt, in de drie daaraan voorafgaande en in de daaropvolgende
jaren.'

Zowel de tekst van de bepaling als de parlementaire toelichting maken dui-
delijk dat de voorgestelde regeling niet in de plaats komt van de huidige, waar-
in uitkeringen door de dochter nadat het besluit tot liquidatie is gevallen tot de
liquidatie-uitkeringen gerekend moeten worden. Uitkeringen gedaan vóór de
in het wetsvoorstel genoemde periode kunnen dus nog steeds tot de liquidatie-
uitkeringen gerekend moeten worden, namelijk indien het besluit tot liquida-
tie al is gevallen vóór die uitkering wordt gedaan.

De reden voor de dividendcorrectieregeling is blijkens de toelichting in de
MvT143 niet van principiële aard maar ingegeven door uitvoeringstechnische -
in het bijzonder bewijsrechtelijke - problemen voor de inspecteur: voor deze
is vaak niet goed kenbaar wanneer precies het besluit tot liquidatie is geno-
men. `Dat besluit zal immers- materieel of stilzwijgend - veelal reeds zijn
genomen vóór het formeel blijkt uit, bij voorbeeld, een verslag van de aan-
deelhoudersvergadering. De inspecteur verkeert derhalve in een moeilijke be-
wijsrechtelijke positie'.'~` Met deze forfaitaire regeling (zonder mogelijkheid
van tegenbewijs) worden de bewijsrechtelijke problemen wel erg eenzijdig op
belastingplichtige afgewenteld.

Verder is het erg onlogisch om in een regeling die de bedoeling heeft de
uitvoeringstechnische problemen te verlichten niet een duidelijk kenbaar mo-
ment (zoals het tijdstip waarop de vereffening is voltooid) als ijkpunt te ne-
men, maar het moment waarop de onderneming geheel of nagenoeg geheel is
gestaakt. Indien men een regeling zoals voorgesteld wil, lijkt het mij om uit-
voeringstechnische redenen te prefereren om, desnoods met een wat langere
termijn (bijvoorbeeld vijf jaar), een startpunt voor de tijdberekening te ne-
men dat simpel kenbaar is.

`Voor wat betreft het criterium `geheel of nagenoeg geheel gestaakt' is aan-

142. In het wetsvoorstel van de Staaissecretaris worden de woorden 'voor de verkrijging van de
deelneming ... opgeofferde bedrag' vervangen door'opgeofferde bedrag' omdat anders ten on-
rechte de indruk zou worden gewekt c.q versterkt dat het opgeofferde bedrag een statische groot-
heid is.
143. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 6.
144. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 6.
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sluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 20, vijfde lid, van de Wet Vpb.'15
Alle problemen die dit criterium in art. 20, lid 5, Wet Vpb'69 meebrengt zullen
dus ook in de onderhavige regeling optreden. Zo is het de vraag of ook die
lichamen die nimmer een materiële onderneming drijven onder de regeling
vallen. Men zou immers kunnen stellen dat indien geen (materiële) onder-
neming wordt gedreven deze uiteraard ook niet geheel of gedeeltelijk gestaakt
kan worden. Voor artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb'69 heb ik al eerder beargu-
menteerd dat deze conclusie niet wenselijk en niet juist is.'~

Maar ook al past men het criterium op elk lichaam toe dan nog is soms
onduidelijk op welk tijdstip de activiteiten van belastingplichtige zodanig zijn
ingekrompen dat van gehele of nagenoeg gehele staking van de onderneming
moet worden gesproken. Een extra complicatie kan hierbij de omstandigheid
opleveren dat ook van in het buitenland gevestigde lichamen moet worden
vastgesteld op welk moment sprake is van gehele of nagenoeg gehele staking
van de onderneming. In het voorstel worden overigens ook deze uitvoerings-
technische problemen afgewenteld op belastingplichtige, die immers o.a. de
omvang van het door hem geclaimde liquidatieverlies moet aantonen."'

Omtrent de vraag wat moet worden verstaan onder `positieve voordelen uit
hoofde van de deelneming' zij verwezen naar paragraaf 7.6.1. Wel kan aan het
aldaar gestelde worden toegevoegd dat waar belastingplichtige de vrijheid
heeft om al dan niet winst te nemen`~ het voor de toepassing van de dividend-
correctieregeling (uiteraard) de voorkeur verdient geen winst te nemen.

Hoewel het begrip niet níeuw is, wordt in de MvT aangegeven waaruit het
opgeofferde bedrag bestaaL `Het opgeofferde bedrag is het bedrag dat de
moeder heeft betaald voor de verwerving van het belang in de dochter (bij een
reeds bestaand lichaam) of het bedrag dat de moeder als kapitaal heeft inge-
bracht (bij een door de moeder in het leven geroepen dochter). Dit bedrag
moet in de loop der tijd worden vermeerderd indien (eventueel informele)
kapitaalstortingen plaatsvinden. Het bedrag moet worden verminderd met ka-
pitaalonttrekkingen en uitkeringen van reserves die aanwezig waren op het
moment van de aankoop van de aandelen (bij een zelf opgerichte dochter
speelt dit laatste uiteraard niet). De uitkeringen van meegekochte reserves
kunnen worden gesteld op de positieve voordelen uit de deelneming, voor
zover deze voordelen het bedrag overtreffen van de gedurende de bezitsperio-
de behaalde, uitdeelbare winst van de dochter, verminderd met hetgeen ten
tijde van de verkrijging van de dochter is opgeofferd boven het vermogen van
de dochter zoals dat vermogen uit de jaarrekening van de dochter blijkt. Door
de winst van de dochter gedurende de bezitsperiode aldus te verminderen
komt de winst ter zake van die dochter, beoordeeld vanuit de moeder, in

145. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 11.
146. Zie mijn bijdrage aan de bundel ' Fiscale aspecten van ondernemingen', blz. 53 tlm 62, Klu-
wer, 1985.
147. Zie hieromtrent verder paragraaf 4.4.8 hierna.
148. D.w.z. in geval van winst- of agiobonussen uitgegeven door de dochter.
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beeld. Voor zover de door de moeder genoten `voordelen' haar winst uit
hoofde van de dochter overtreffen, moet voor de toepassing van de regeling
voor liquidatieverliezen worden aangenomen dat (een deel van) het opgeof-
ferd bedrag is terugbetaald.'19 In de MvA wordt nog nader op deze passage
teruggekomen. De Staatssecretaris vat daar zijn bedoeling nog eens samen
met de woorden: `... dividenden die tot gevolg hebben dat de waarde van de
deelneming (verder) daalt onder het opgeofferde bedrag, zullen in zoverre in
mindering op het opgeofferde bedrag dienen te komen, omdat die het karak-
ter hebben van `terugbetaling' van de investering. Hebben zij dat gevolg niet
dan zijn zij terecht te beschouwen als een vrucht van de investering en is er
geen aanleiding tot een afboeking op het opgeofferde bedrag'.tso

4.4.8. De verzwaarde bewijslast voor belastingplichtige

Volgens het voorgestelde zesde lid van artike113d Wet Vpb'69 moet belasting-
plichtige voortaan aantonen:
1. de omvang van het liquidatieverlies, alsmede
2. dat de verliezen van het geliquideerde lichaam niet binnen het concern

worden `gebruikt', alsmede
3. dat, indien de onderneming van het geliquideerde lichaam geheel of ge-

deeltelijk is voortgezet, dit is geschied door een ander dan de belasting-
plichtige of een met hem verbonden lichaam.

Na te hebben opgemerkt dat het momenteel voor de inspecteur moeilijk is te
beoordelen of alle elementen van het liquidatieverlies wel correct zijn weerge-
geven, merkt de Staatssecretaris op: `Deze situatie kan worden verbeterd door
belastingplichtige, behoudens waar het gaat om de fiscale positie van een der-
de, een in het fiscale recht eveneens voorkomende, zwaardere vorm van be-
wijsvoering op te leggen, die wordt aangeduid met `blijken', inhoudende vol-
gens HR 27 januari 1971, BNB 1971I55, dat het gestelde overtuigend moet
worden aangetoond.

Naar mijn oordeel is het redelijk deze zwaardere bewijslast op te leggen; de
inspecteur heeft immers ter beoordeling van het verlies, gegevens nodig die
zich over een zeer lange periode kunnen uitstrekken, waarin zij nog niet van
belang waren. De inspecteur zal daardoor in het algemeen niet over deze gege-
vens beschikken, terwijl deze voor hem onontbeerlijk zijn.'ts'

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State heeft de Staatsse-
cretaris de in het aan de Raad gestuurde concept-wetsvoorstel opgenomen
verzwaarde bewijslast tot een normale teruggebracht voor zover belasting-
plichtige het bewijs moet leveren dat derden (de overnemer en~of diens con-
cernlichamen) geen recht kunnen doen gelden op een fiscale tegemoetkoming

149. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. s en 6.
150. Kamerstuknr. 19 968, MvA, blz. 28.
151. Kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. s.
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ter zake van verliezen die bij de geliquideerde dochter onverrekend zijn ge-
bleven.

Een andere verzachting van de moeilijke bewijsrechtelijke positie die belas-
tingplichtige in het wetsvoorstel krijgt opgelegd is opgenomen in artikel III
van het wetsvoorstel. Daar is bepaald dat voor zover belastingplichtige de
omvang van het liquidatieverlies moet aantonen en daarvoor gegevens een rol
spelen die stammen uit de periode tot tien jaar vóór de inwerkingtreding van
het reparatiewetsvoorstel, kan worden volstaan met het aannemelijk maken
(in plaats van doen blijken). Deze verzachting wordt voorgesteld omdat on-
dernemers volgens artikel 54 AWR een wettelijke bewaarperiode hebben
voor boeken en bescheiden van 10 jaar.

Ondanks de aangebrachte verzachtingen blijft het de vraag waarom hier
niet kan worden volstaan met de normale bewijslastverdeling. Deze normale
bewijslastverdeling in het fiscale recht kan kernachtig worden getypeerd met
de omschrijving dat de bewijslast in redelijkheid moet worden verdeeld. Deze
redelijkheid is m.i. zoek indien men de bewijslast voor één van de partijen
verzwaart. De regeling kan immers niet alleen voor de fiscus maar ook voor
belastingplichtige grote bewijsrechtelijke problemen opleveren. Volgens de
normale fiscale bewijsrechtelijke regels moet de meest gerede partij ( de eerste
aanzet tot) het bewijs leveren. Het gaat niet aan deze problemen eenzijdig op
belastingplichtige af te wentelen.

Het is ook de vraag hoe belastingplichtige negatieve feiten zou moeten be-
wijzen, zoals het feit dat geen recht bestaat op een fiscale tegemoetkoming
binnen het (zeer snel aanwezige) concernverband of zelfs daarbuiten. Mij
dunkt dat, met of zonder verzwaarde bewijslast, van belastingplichtige geen
onmogelijk bewijs kan worden verlangd.

Men kan zich afvragen waarom de Staatssecretaris, die zo afgewogen en
goed reageerde in de discussie omtrent de `omkering' van de bewijslast in
internationale verhoudingen'SZ, hier de bewijslast ongelijk verdeeld wenst te
zien. Is hij gezwicht voor de roep van de uitvoerders (de belastingdienst) om
een comfortabeler bewijsrechtelijke positie of is er wellicht een verband met
de zwakke rechtsgrondslag voor de liquidatieverliesregeling in haar voorge-
stelde vorm?153 Omdat uit de parlementaire stukken blijkt dat de Staatsse-
cretaris de liquidatieverliesregeling in de voorgestelde vorm een essentieel en
juist onderdeel van de deelnemingsvrijstelling vindt, lijkt het erop dat hij ge-
zwicht is voor de (eenzijdige) verlangens op dit punt van de inspecteurs.

152. Zie kamerstuknr. 17 050, nr. 38.
153. Indien immers goeddeels ten onrechte een voor belastingplichtige gunstige liquidatieverlies-
regeling in stand gehouden wordt, is het verleidelijk de bewijslast voor belastingplichtige dan
maar te verzwaren. Zowel de belastingplichtigen als de fiscus zoudèn dan niet ontevreden behoe-
ven te zijn. Belastingplichtigen niet omdat zij met de voorgestelde regeling nimmer meer belasting
betalen dan wanneer de liquidatieverliesregeling (zou rus[en op en) qua vorm zou sporen met een
gedegen rechtsgrondslag en de fiscus niet omdat diens uitvoeringsproblemen zeer sterk worden
verminderd.
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Indien deze verzwaarde bewijslastregeling gehandhaafd blijft is het niet te
hopen dat zij het begin is van soortgelijke voorstellen in alle gevallen waarin de
fiscus uitvoeringstechnische problemen heeft. Weliswaar wordt dan op inven-
tieve wijze het personeelstekort bij de belastingdienst verkleind, maar dit gaat
duidelijk te zeer ten koste van de rechtspositie van belastingplichtige. Een-
voud en uitvoerbaarheid zijn aspecten die mijns inziens primair hun invloed
dienen te hebben op de inhoudelijke kant van een regeling en zijn geen argu-
menten om de bewijslast anders dan in redelijkheid te verdelen.

4.4.9. De formele vaststelling van het liquidatieverlies

In het voorgestelde zevende lid van artikel 13d Wet Vpb'69 wordt bepaald dat
op verzoek van belastingplichtige het liquidatieverlies bij beschikking van de
inspecteur wordt vastgesteld in het geval waarin het liquidatieverlies nog niet
genomen mag worden vanwege de voortzetting van (een deel van) de onder-
neming binnen het concern.

Het is te betreuren dat de Staatssecretaris slechts voor één geval heeft geko-
zen voor een vaststelling bij beschikking van het (door te schuiven) liquidatie-
verlies. De liquidatieverliesregeling zal immers, indien het voorstel van de
Staatssecretaris tot wet wordt verheven, enkele substantiële onzekerheden
kennen. Naast de nu ook al bestaande onzekerheid omtrent de precieze hoog-
te van het voor de deelnemíng opgeofferde bedrag komt er nog een aantal
onzekerheden bij. Zo kan de toepassing van de dividendcorrectieregeling par-
tijen verdeeld houden154 en wordt bij de liquidatie van een tussenholding on-
der omstandigheden een deel van dit verlies doorgeschoven in de vorm van
een ophoging van het opgeofferde bedrag voor de deelneming in de kleindoch-
ter. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming ware het te prefereren elke
mutatie in de samenstellende delen van een potentieel liquidatieverlies (op-
geofferde bedrag en liquidatie-uitkeringen) bij beschikking van de inspecteur
vast te stellen. Er is wel enig begrip op te brengen voor de gedachte dat het te
veel werk voor de fiscus oplevert indien de inspecteur met het aanslagbiljet of
de beschikking dat geen aanslag wordt opgelegd, mededeling doet van een
voor bezwaar en beroep vatbare beslissing omtrent de hoogte van de voor de
deelnemingen opgeofferde bedragen. Deze handelwijze zou jaarlijks vrij veel
werk vergen van de fiscus en (wellicht) de rechterlijke macht voor gevallen
waarin het twijfelachtig is of ooit daadwerkelijk van de liquidatieverliesrege-
ling gebruik gemaakt zal worden. Vreemd is dan wel dat dit bezwaar blijkbaar
niet voor de belastingplichtige geldt, want die moet op een van de bijlagen bij
zijn aangifte vennootschapsbelasting wel jaarlijks de voor de deelnemingen
opgeofferde bedragen vermelden.155

Is uit pragmatische overwegingen wel enig begrip op te brengen voor de
154. Op welk moment is de onderneming nagenoeg geheel gestaakt?
155. Zie bijvoorbeeld bijlage 4 bij het aangiftebiljet Vpb (1985 en volgende jaren).
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keuze om slechts in enkele gevallen een potentieel liquidatieverlies bij be-
schikking vast te stellen, dit begrip is volledig afwezig voor de volstrekt een-
zijdige wijze waarop de bewijslast op belastingplichtige wordt gelegd. Omdat
de fiscus het te veel werk vindt (werk dat door belastingplichtige jaarlijks wèl
moet worden verricht!) worden niet alleen wijzigingen in het potentiële liqui-
datieverlies niet bij beschikking vastgesteld, maar worden de risico's van dit
verplaatsen van de problemen naar de toekomst bovendien eenzijdig afgewen-
teld op belastingplichtige!

Een gulden middenweg zou kunnen worden bewandeld door mutaties in het
opgeofferde bedrag of de liquidatie-uitkering(en) ten minste op verzoek van
belastingplichtige door de inspecteur bij beschikking te laten vaststellen. Be-
halve dat de beschikking slechts op verzoek en eventueel ambtshalve wordt
afgegeven zou de hoeveelheid extra werk voor de inspecteur, binnen de gren-
zen van het acceptabele, verder geminimaliseerd kunnen worden door belas-
tingplichtige bij zijn verzoek om een beschikking te verplichten een gespecifi-
ceerde berekening van het opgeofferde bedrag c.q. de liquidatie-uitkering(en)
te overleggen.

4.5. Eigen alternatief

De wettelijke regeling, de voorgestelde wetswijzigingen alsmede de in de lite-
ratuur gedane suggesties overziende, zal ik in deze paragraaf een alternatief
formuleren dat m.i. goed past binnen de rechtsgrondslag van de deelnemings-
vrijstelling en de gekozen wijze van operationalisering van die rechtsgrond-
slag.

Omdat, zoals in hoofdstuk 2 is gebleken, de grondslagen voor de deelne-
mingsvrijstelling voor de binnenlandse en die voor de buitenlandse dochter
verschillen, zal de vraag naar de juistheid van verliesneming binnen de deelne-
mingsvrijstelling ook apart worden beantwoord voor de buitenlandse (para-
graaf 4.5.1) en voor de binnenlandse deelneming (paragraaf 4.5.2).

4.5.1. Een alternatief voor de buitenlandse deelneming

Anders dan voor de binnenlandse deelneming (zie paragraaf 4.5.2 hierna)
wordt voor de buitenlandse deelneming voorgesteld geen enkele verliesne-
ming binnen de deelnemingsvrijstelling bij de moedermaatschappij toe te
staan. Dit verschil in behandeling van de binnenlandse en de buitenlandse
deelneming vloeit voort uit het verschil in grondslagen voor de deelnemings-
vrijstelling in binnenlandse en in buitenlandse verhouding.

Anders dan voor de binnenlandse dochter wordt de grondslag van de deel-
nemingsvrijstelling voor een buitenlandse deelneming naast de verlengstuk-
gedachte mede gevormd door de uitgangspunten van het Nederlandse IBR.
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De deelnemingsvrijstelling voor een buitenlandse dochter kan gezien worden
als een van Nederlands eenzijdige maatregelen ter voorkoming van internatio-
nale dubbele belasting. Of inen verliesneming binnen de deelnemingsvrijstel-
ling op een buitenlandse deelneming fiscaal-theoretisch acceptabel vindt hangt
af van wat men precies ziet als wezenlijk voor het Nederlandse IBR en in hoe-
verre men de parallel tussen de buitenlandse dochtermaatschappij en de bui-
tenlandse v.i. wenst door te trekken. Zoals ik heb aangegeven in hoofdstuk 3
acht ik de asymmetrische behandeling van buitenlandse v.i.-winsten en -ver-
liezen voor lichamen niet essentieel voor het Nederlandse IBR. Ik zou het feit
dat de v.i.-resultaten asymmetrisch worden behandeld dan ook niet als argu-
ment willen gebruiken om voor de buitenlandse deelneming verliesneming
binnen de deelnemingsvrijstelling te bepleiten. Veeleer dient vanuit de fiscale
theorie bezien het pleidooi te worden gehouden voor afschaffing in de Vpb van
de asymmetrische behandeling van v.i.-resultaten, zodat niet alleen v.i.-win-
sten direct buiten de in Nederland belastbare grondslag worden gehouden
maar ook v.í.-verliezen.156 Daar komt bij, zoals uit het overzicht in paragraaf
3.4 is gebleken, dat er zeer vele verschilpunten bestaan tussen de fiscale behan-
deling van een buitenlandse v.i. en een buitenlandse dochtermaatschappij. In-
dien men geen einde zou willen maken aan de asymmetrische behandeling van
v.i.-resultaten, zie ik daarom nog niet in dat in de vergelijking van de buiten-
landse dochtermaatschappij met de buitenlandse v.i. een dwingende reden ligt
om binnen de deelnemingsvrijstelling verliesneming te aanvaarden op de bui-
tenlandse deelneming. Deze theoretisch m.i. sluitende conclusie wordt alleen
maar dwingender als men ziet tot welk een ingewikkeldheid het handhaven van
een liquidatieverliesregeling voor de buitenlandse dochter leidt.157

Den Boer heeft aangevoerd dat de liquidatieverliesregeling wellicht niet
vanuit de fiscale theorie is te rechtvaardigen maar dat economische doeleinden
van het regeringsbeleid zo'n regeling acceptabel maken.'SR Mij dunkt dat in-
dien de overheid inderdaad economische redenen heeft om bijvoorbeeld het
investeren in het buitenland extra aan te moedigen, dit wel anders kan, met
name gerichter en met veel minder ingewikkeldheid. De na de jongste repara-
tiewetgeving resulterende liquidatieverliesregeling voor de buitenlandse
dochter lijkt mij dan alles behalve een economisch-rationele wijze om het ge-
stelde doel te bereiken.19

156. [n dezelfde zin Christiaanse, verslag Belastingconsulentendag 1975, blz. 15 en 48, en M.P.
van Overbeeke, 'Fiscale grondslagen voor de aftrek van buitenlandse liquidatieverliezen' in De
NV 1986, blz. 171, Iinkerkolom.
157. De Holland-routingbepaling is er een rechtstreeks gevolg van, terwijl ook voorspelbaar is dai
binnen afzienbare tijd de dreiging van wetgeving op het terrein van de fiscale veelheid bewaarheid
zal mceten worden.
158. P. den Boer, `Deelnemingsvrijstelling en holdings', Belastingconsulentendag 1975, FED,
blz. 30.
159. Twijfelend of ik wellicht te boosaardig denk over mensen of dat het realiteitszin is, komt de
gedachte op dat met een sausje van fiscale theorie in wezen een open-eind tax expenditure aan het
internationale bedrijfsleven wordt gegeven. Uiteraard zijn de bezwaren tegen zo'n tax expenditu-
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De verdere rechtvaardiging van het door mij voorgestelde alternatief zal
zich hierna toespitsen op het voorstel voor de binnenlandse deelneming, daar
het voorstel tot afschaffing van verliesneming in verband met de buitenlandse
deelneming hiervoor en in hoofdstuk 3 m.i. voldoende is onderbouwd.

4.5.2. Een alternatief voor de binnenlandse deelneming

Het te formuleren alternatief dient duidelijkheid te scheppen omtrent de om-
vang van het totaal te nemen liquidatieverlies, alsook omtrent de verdeling
van het te nemen verlies over de jaren.

Den Boer'~ vat de beoordeling van de wettelijke liquidatieverliesregeling
samen aan de hand van drie vragen:
a. Is de uitzondering op de hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling terecht

gemaakt?
b. Is de grootte van het verlies juist bepaald?
c. Is het tijdstip waarop het verlies wordt genomen juist vastgesteld?
Aangezien dit ook mij essentiële vragen voorkomen, zal ik ze in het navolgen-
de als leidraad nemen. De eerste vraag is de meest principiële.

Bij velen is de neiging nogal groot tot een soort spiegelbeeldig denken in die
zin dat, omdat positieve deelnemingsresultaten niet tot de winst van de moe-
der behoren, ook negatieve deelnemingsresultaten altijd uit de winst van de
moeder dienen te worden geweerd.16' Toegeven aan deze hang naar symme-

trie is echter bij nadere overdenking onjuist. Uitgangspunt voor de regeling
van de deelnemingsvrijstelling is immers niet alleen dat winst slechts eenmaal
in een winstbelasting wordt betrokken, doch daarnaast ook dat verlies niet
meer en niet minder dan eenmaal binnen het concern fiscaal wordt vergolden.
Vanuit dit uitgangspunt is het in principe alleszins redelijk bij de moeder ver-
liesneming toe te staan indien de dochter door haar geleden verliezen niet zelf
kan verrekenen en deze verliezen ook door het concern worden geleden. Op
dit punt gaan m.i. ook die schrijvers de fout in die de deelnemingsvrijstelling
afdoen als louter een regeling van de fiscale positie van de moedermaatschap-
pij. De deelnemingsvrijstelling is meer dan dat; het is een regeling van con-
cernrecht, gebaseerd op de verlengstukgedachte.

Voor de binnenlandse deelneming kan de voorlopige conclusie zijn dat er

re niet groter dan tegen andere tax expenditures (zie hieromtrent o.a. Meeles in `De nevendoel-
einden van de belastingheffing' in de Van-Dijckbundel, FED, 1988), maar bezwaren bestaan in
dat geval van mijn kant tegen het misbruik van de fiscale theorie en tegen het feit dat geen open en
duidelijke parlementaire discussie is gevoerd over zo'n tax expenditure.
160. P. den Bcer in zijn bespreking van Juchs dissertatie in het WPNR van 19 april 1975, blz. 296,

r.k.
161. Waarschijnlijk behoort Hofstra tot deze categorie, omdat hij in zijn rapport `Inflatieneutrale
belastingheffing' (paragraaf 5.5.3.1, slot), pleit voor afschaffing van de liquidatieverliesregeling
met als motivering dat de liquidatieverliesregeling een vreemd element in de deelnemingsvrijstel-
ling vormt en daarin eigenlijk niet past.
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wel degelijk op theoretische gronden ruimte kan zijn tot verliesneming binnen
de deelnemingsvrijstelling.

Zoals aan de winstbepaling zitten ook aan de deelnemingsvrijstelling twee
aspecten: de uiteindelijke totale omvang van de objectieve vrijstelling en de
verdeling van die totale omvang over de diverse jaren. Indien men in principe
heeft aanvaard dat de uitgangspunten van de deelnemingsvrijstelling verlies-
neming door de moeder soms mogelijk maken, dient nog te worden ingevuld
wat de implicaties van dit uitgangspunt zijn voor de verdeling van de totale
objectieve vrijstelling over de jaren en dus ook voor de jaarwinst. In de rege-
ling zoals die in de Wet Vpb'69 is terecht gekomen, is gekozen voor het aller-
laatste moment van verliesneming door de moeder, nl. bij het juridisch ver-
dwenen zijn van de dochter. Waarschijnlijk is deze zeer late verliesneming
ingegeven door de angst voor meervoudige verliescompensatie.162

Ook de vraag of de grootte van het te nemen liquidatieverlies juist is bepaald
valt uiteen in twee subvragen. Enerzijds is het de vraag of de totale omvang
van het te nemen verlies juist bepaald is. Daarnaast speelt de vraag naar de
omvang van de jaarlijks te nemen verliespost, de verdeling over de jaren dus.

Het antwoord op de vraag welk verlies in totaliteit genomen zou moeten
mogen worden, hangt - het zal niet verbazen- af van de uitgangspunten die
men kiest. Indien men de deelnemingsvrijstelling ziet als een regeling van lou-
ter de fiscale positie van de moedermaatschappij, zal men geen enkele ver-
liesneming fiscaal-theoretisch acceptabel vinden. Is men - met mij163 - van
mening dat de deelnemingsvrijstelling concernrecht is gebaseerd op de ver-
lengstukgedachte, dan hoort binnen het concern verlies eenmaal in aanmer-
king genomen te worden."~

Zoals aan het slot van paragraaf 4.1 is geconcludeerd, is de essentie van het
probleem met de liquidatieverliesregeling als volgt samen te vatten. Winst
wordt in de Vpb per definitie per subject bepaald. Binnen dit subjectieve
winstbegrip vormt de hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling een objectie-
ve uitzondering. Het objectieve van de deelnemingsvrijstelling zit in het feit
dat geen vrijstelling wordt gegeven voor de voordelen uit hoofde van de deel-
neming die tijdens het aandeelhouderschap van deze moeder ook bij de doch-
ter in de heffing zijn betrokken. Als dat zo zou zijn dan zou koerswinst op een
deelneming, ontstaan vanwege verwachte overwinst bij de moeder, niet vrij-
gesteld zijn. De wetgever heeft echter gekozen voor een simpele en macro-

162. De Wet Vpb'69 draagt op meerdere plaatsen de sporen van een welhaast traumatische angst
van de wetgever voor 'handel in verlies'. Men denke aan artikel 20, lid 5, Wet Vpb'69 en aan
artikel 14, lid 1, Wet Vpb'69, waar de angst voor nieuwe `toestanden' zoals met de Indonesische
cultuurmaatschappijen er zelfs toe heeft geleid een fusie volgens het eerste lid van dat artikel
onmogelijk te maken indien de overdragende vennootschap compensabele verliezen heeft. Dit
voorbehoud is onnodig, hetgeen ook blijkt uit het feit dat in de standaardvoorwaarden ex artikel
14, lid 2, Wet Vpb'69 geen enkele beperking gesteld wordt aan de verrekening van de verliezen
van de overdragende vennootschap.
163. En (m.i.) met de wetgever!
164. Conform de Staatssecretaris op blz. 22 in de MvA bij wetsvoorsiel 19 968.
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fiscaal kloppende regeling. Door alle voordelen uit hoofde van de deelneming
vri j te stellen, wordt weliswaar per individuele moeder~dochterrelatie niet vol-
ledig juist aan de verlengstukgedachte c.q. het ne-bis-in-idembeginsel vol-
daan, maar bezien voor alle in het leven van de dochter optredende moeder-
maatschappijen wordt winst maar één keer met Vpb belast en wel bij de doch-
ter. De deelnemingsvrijstelling is zodoende een regeling van de fiscale positie
van de gezamenlijke moedermaatschappi jen en hun dochter. Het teveel dat -
vanuit de individueel toegepaste verlengstukgedachte c.q. het individueel toe-
gepaste ne-bis-in-idembeginsel bezien - de ene moeder krijgt wordt gecom-
penseerd met een tekort bij een vorige of volgende moedermaatschappij.'bs
Met de invoering van de Wet Vpb'69 is er uitdrukkelijk voor gekozen niet
meer een afrekening per moedersubject te doen plaatsvinden maar de ver-
lengstukgedachte vorm te geven door bij de gezamenlijke moeders (als collec-
tief dus) alle voordelen uit hoofde van de deelneming vrij te stellen. De af-
rekening per moedersubject, die het gevolg was van de beperking van de deel-
nemingsvrijstelling tot genoten dividenden, is met de invoering van de Wet
Vpb'69 bewust vervangen door een vrijstelling voor de gezamenlijke moeders
van alle voordelen uit hoofde van de deelneming. In deze macro-fiscale, objec-
tieve benadering past niet een deelregeling (de liquidatieverliesregeling)
waarin het per individueel moedersubject sterk verschillende opgeofferde be-
drag een doorslaggevende rol speelt. Een verliesregeling die uitgaat van het
subjectieve verlies dat een individuele moeder leidt, spoort dus niet met de
keuze die voor de deelnemingsvrijstelling is gedaan."~
Schematisch kan het probleem als volgt worden weergegeven:

Subjectief winstbegrip

Geobjectiveerde hoofdregel
van de deelnemingsvrijstelling

Deels subjectieve liquidatie-
verliesregeling

165. Een mcedermaatschappij krijgt te veel indien zij de aandelen in de dochter verkoopt en in de
koopsom een stuk toekomstige overwinst verdisconteerd zit (goodwill). Die winst is immers door
de dochter nog niet behaald (en wordt wellicht nimmer door haar behaald) en dus is er (nog) geen
reden om dubbele Vpb-heffing te voorkomen.

Een moedermaatschappi j krijgt te weinig indien zij de aandelen in dedochter heeft gekocht met
in de prijs een goodwillbestanddeel en de verwachte overwinst niet of niet geheel door de dochter
wordt gerealiseerd. Het verlies dat deze moedermaatschappij niet mag aftrekken wordt gecom-
penseerd door de winsten die andere moedermaatschappijen niet belast zien.
166. De vergelijking dringt zich op met de keuze die de wetgever in de IB bij de inkomsten uit
vermogen heeft gedaan ten gunste van een objectief systeem. Men moet zo'n deelregeling binnen
de wet dan niet beoordelen aan de hand van een van de basisprincipes die aan de IB ten grondslag
ligt, het draagkrachtbeginsel.
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Het probleem kan m.i. op twee manieren worden opgelost. Allereerst is er de
mogelijkheid dat men de gehele deelnemingsvrijstelling tot een subjectieve
regeling maakt. Dit heeft als voordeel dat niet alleen de verliesregeling binnen
de deelnemingsvrijstelling harmonieert met de rest van de deelnemingsvrij-
stelling doch ook dat de deelnemingsvrijstelling als geheel beter spoort met het
subjectieve winstbegrip. Deze optie impliceert wel dat koerswinsten en -ver-
liezen bij de moedermaatschappij 6scaal in aanmerking zullen moeten worden
genomen voor zover zij niet zijn veroorzaakt door bij de dochter in aanmer-
king genomen winst of verlies.167 Dit zal in bijna alle gevallen een soms moeiza-
me splitsing betekenen van koerswinsten en -verliezen. De wetgever heeft bij
de invoering van de Wet Vpb'69 duidelijk gekozen voor de simpele hoofd-
regel, waarbij zo'n splitsing onnodig is en alle voordelen uit hoofde van de
deelneming zijn vrijgesteld bij de moeder. Ook ik vind een simpele en gemak-
kelijk te hanteren hoofdregel binnen de deelnemingsvrijstelling erg aanlokke-
lijk, zodat de tweede mogelijkheid om de inconsistentie binnen de deelne-
mingsvrijstelling op te lossen mijn voorkeur heeft. Die tweede oplossing komt
er op neer dat ook de verliesneming binnen de deelnemingsvrijstelling wordt
geobjectiveerd. Ook voor de verliesneming worden de moeders die zich in het
leven van een dochter aandienen als een collectief gezien. Binnen de deelne-
mingsvrijstelling, als regeling van geobjectiveerd concernrecht, wordt dan ook
een geobjectiveerde, macro-fiscale verliesregeling gecreëerd.

Indien men een onaanvaardbare strijd met de uitgangspunten van het fiscale
winstbegrip aanwezig acht dan dient niet louter de verliesregeling binnen de
deelnemingsvrijstelling daaraan aangepast te worden maar de gehele deelne-
mingsvrijstelling. Men komt dan in een deelnemingsvrijstelling waarbij koers-
winsten en -verliezen op de deelneming geheel of gedeeltelijk weer tot de
fiscale winst van de moeder behoren. Maar van zo'n systeem is de wetgever
met de inwerkingtreding van de Wet Vpb'69 uitdrukkelijk afgestapt. Deze
uitdrukkelijke keuze impliceert m.i. dat voor verliesneming binnen de deelne-
mingsvrijstelling het verlies dat elke individuele moedermaatschappij lijdt
geen uitgangspunt kan zijn. Zou men dat wel doen dan ontstaat een innerlijk
inconsistente regeling.

Het vorenstaande leidt voor de binnenlandse deelneming tot de suggestie
om, in geamendeerde vorm, het voorstel van Zwemmer over te nemen. "~ Dit
betekent dat de huidige regeling voor de binnenlandse deelneming op twee
punten wordt aangepast, nl.:

167. Ook denkbaar is een nog verdergaande subjectivering door alle koerswinsten en -verliezen te
belasten, zoals gebeurde onder het Besluit Vpb'42. Het nadeel van dat systeem is echter dat
dubbele belastingheffing optreedt voor zover koerswinst bij de moeder de neerslag is van door de
dochter behaalde winst, terwijt ook meervoudige verliesneming mogelijk is als een koersverlies bij
de moeder wordt veroorzaakt door verlies dat de dochter heeft geleden.
1G8. Ook Christiaanse oppert: `Enige verdergaande beperkingen (van de liquidatieverliesrege-
ling; J.v.d.G.), bijvoorbeeld beperking van het verlies tot het ingebrachte kapitaal en tot liquida-
tie binnen een bepaalde termijn na de oprichting van de dochtermaatschappij, zou ik niet afwij-
zen.'. Zie het verslag van de Belastingconsulentendag 1975, blz. 15.
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1. Het opgeofferde bedrag wordt in principe gesteld op het gemiddeld op de
aandelen gestorte kapitaal. Tot het gestorte kapitaal wordt hierbij gere-
kend het fiscale gestorte kapitaal, zijnde het handelsrechtelijke gestorte
kapitaal, agio plus informeel kapitaal.

2. Een verlies kan desgewenst al jaarlijks genomen worden en is níet louter
gebonden aan de liquidatie. Omdat een verlies al jaarlijks genomen kan
worden, dient het onder 1 gegeven uitgangspunt te worden gepreciseerd in
die zin dat het opgeofferde bedrag maximaa[ gesteld wordt op het gemid-
deld op de aandelen gestorte kapitaal. Zou het opgeofferde bedrag niet
worden gemaximeerd op het (evenredig deel van het) gestorte kapitaal dan
zou handel in verliesvennootschappen kunnen worden uitgelokt.

Binnen de objectieve hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling past m.i.
slechts een eveneens objectieve verliesregeling. In de voorgestelde regeling
wordt in totaliteit (voor de gezamenlijke moedermaatschappijen) als verlies
op de dochter gehonoreerd het bedrag aan kapitaal dat die moeders in de
dochter hebben gestoken en dat er niet weer uitkomt. Dit spoort met de ma-
cro-fiscale benadering die aan de hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling
ten grondslag ligt. Om te komen tot een acceptabele verdeling van het totale
verlies op de dochter over de (volgtijdige) moedermaatschappijen mag een
moeder al jaarlijks fiscaal verlies nemen indien de bedrijfswaarde van de deel-
neming zakt beneden het (evenredig deel van het) gestorte kapitaal. Wel zal
dan, als het weer beter gaat, een plicht tot opboeking dienen te gelden tot ten
minste het (evenredig deel van het) gestort kapitaal weer is bereikt. Deze
opboeking zal ook tot compenserende winstneming bij de moedermaatschap-
pij dienen te leiden. Bij tussentijdse verkoop van de aandelen in de dochter
wordt het opgeofferde bedrag van de kopende moedermaatschappij gesteld
op de aankoopprijs of, als dat lager is, op het (evenredig deel van het) gestort
kapitaal. Daarnaast gaat - bij verkoop van de deelneming voor minder dan
het bedrag van (het evenredig deel van) het gestorte kapitaal - de claim van
de fiscus tot compenserende winstneming als het de dochter weer beter gaat
over op de kopende moedermaatschappij.

In mijn voorstel wordt uiteindelijk in totaliteit het verlies gehonoreerd dat
de gezamenlijke moeders op de deelneming lijden, terwijl voor wat de ver-
deling van dit verlies over de volgtijdige moedermaatschappijen betreft -
binnen de objectieve uitgangspunten van het totale verlies-zo veel mogelijk
aansluiting wordt gezocht met de regels die voor de jaarwinstbepaling gelden,
in casu goed koopmansgebruik. Omdat de totale omvang van het te nemen
deelnemingsverlies objectief blijft bepaald, blijft m.i. voor de deelnemings-
vrijstelling in haar geheel sprake van een consistente regeling.

Consequentie van de mogelijkheid om een deelnemingsverlies al jaarlijks te
nemen is wel dat bij overdracht van de deelneming potentiële claims tot com-
penserende winstneming mee overgaan op de nieuwe moedermaatschappij.
Dat is een consequentie van het objectieve systeem. Zo'n latente claim tot
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compenserende winstneming is een objectieve factor die in de prijs van de
aandelen van de dochter dient te worden verdisconteerd. Alleen indien het
voor de Nederlandse fiscus onmogelijk wordt de definitieve afrekening op te
maken, kan niet ontkomen worden aan de eis dat de overdragende moeder-
maatschappij op het moment van overdracht van de deelneming winst dient te
nemen ten bedrage van het verschil tussen het gemiddeld op de deelneming
gestorte kapitaal en de (op bedríjfswaarde staande) boekwaarde van de deel-
neming. Het gaat dan praktisch gesproken om overdracht van de deelneming
aan een ander dan een (Nederlands) Vpb-plichtig lichaam.

Voor de maximering van het opgeofferde bedrag tot het gemiddeld op de aan-
delen gestorte kapitaal pleit dat het voorstel goed past in de macro-fiscale en
objectieve wijze waarop de hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling inhoud
geeft aan de verlengstukgedachte. De deelnemingsvrijstelling is nu als geheel
een innerlijk consistente objectieve vrijstelling. Wel blijft het objectieve ka-
rakter uiteraard botsen met het per d: tinitie individuele karakter van het tota-
le winstbegrip zoals dat voor elke afzonderlijke moedermaatschappij geldt.

Zwemmer stelt: `Betalen zij (de aandeelhouders; J.v.d.G.) als aankoopprijs
een hoger bedrag dan overeenkomt met het gemiddeld op de aandelen ge-
storte kapitaal, dan is dat een vergoeding voor de mogelijkheden die de doch-
termaatschappij zelf nog heeft om haar eventuele verliezen uit andere midde-
len dan haar gestorte kapitaal te dekken. In zoverre de dochter haar boven het
gestorte kapitaal aanwezige vermogen aanwendt om haar verliezen te dekken,
is sprake van een normaal deelnemingsverlies dat evenmin als deelnemings-
winst in de belastingheffing dient te worden betrokken. Eerst als het gestorte
kapitaal wordt aangetast, is er reden ook in deelnemingsverhoudingen een
aftrekbaar verlies te creëren, aangezien dan door derden aan de deelneming
beschikbaar gestelde bedragen verloren gaan'.'~ Uit het laatste zinsdeel van
het citaat blijkt het macro-fiscale, objectieve karakter van het alternatief.

Het voorstel past in de gedachte dat verliezen eenmaal ergens verrekend
moeten worden. Dat is primair bij de dochter. Het alternatief heeft niet het
bezwaar dat de verliescompensatietermijnen bij de dochter worden `overru-
led'. Zo ver is de concerngedachte bij de deelnemingsvrijstelling niet door-
gevoerd.

Kritiek op Zwemmers voorstel, dat zoals gezegd door mij voor de binnen-
landse deelneming wordt overgenomen, komt van Juch en Wattèl.

Juch heeft in zijn artikel in een geheel aan de verliescompensatie gewijde
nummer van het WFR een aantal bezwaren aangevoerd tegen het vervallen
van de liquidatieverliesregeling. Hoewel in mijn voorstel niet elke verliesne-
ming binnen de deelnemingsvrijstelling verdwijnt, zal toch op zijn bezwaren
worden ingegaan. In het door mij voorgestane alternatief wordt immers geen
enkele verliesneming op de buitenlandse deelneming toegestaan, terwijl die

169. ].W. Zwemmer in zijn monografie 'Verliescompensatie', Kluwer, 1982, blz. 77.

I58



EIGEN ALTERNA"rIEF

op de binnenlandse deelneming ten opzichte van de huidige regeling in vele
gevallen aanmerkelijk wordt beperkt.

`Indien de bepaling inzake het liquidatieverlies in de binnenlandse deelne-
ming wordt geschrapt, rijst de vraag of de fiscale eenheid met haar horizontale
verliescompensatie nog wel moet blijven bestaan. Immers in geval de fiscale
eenheid alsdan ongewijzigd zou blijven, zou wel een zeer groot verschil in
fiscale behandeling kunnen ontstaan tussen bijv. 98~1o-deelnemingen en
100~Io-deelnemingen enerzijds en vorderingen op dochtermaatschappijen an-
derzijds.'"o

Juch voert hier twee argumenten aan. De suggestie dat het schrappen van de
liquidatieverliesregeling binnen de deelnemingsvrijstelling zou dienen te lei-
den tot afschaffing van de fiscale eenheid, althans tot de aantasting van het hart
van de `fiscale fusie' (de horizontale ofwel binnenjaarse verliescompensatie),
komt mij voor als een onjuiste. Veel meer dan in de deelnemingsvrijstelling
kan in de figuur van de fiscale eenheid immers de verlengstukgedachte tot
uitdrukking komen. Dit is ook logisch omdat de eisen die voor de fiscale een-
heid worden gesteld zo veel verder gaan. Met name de eis van in principe
100o1o-aandeelhouderschap maakt een op dit punt wezenlijk verschil mogelijk
met de deelnemingsvrijstelling, die al vanaf, en soms zelfs al onder, So1o-pak-
ketten (oneigenlijke deelneming) zijn werk moet doen.

Als tweede bezwaar voert Juch aan dat met het schrappen van de liquidatie-
verliesregeling een nog groter verschil ontstaat in fiscale behandeling tussen
deelnemingen enerzijds en vorderingen op dochtermaatschappijen anderzijds.
`Het schrappen van de regeling van het verlies bi j liquidatie van een deelneming
zal ongetwijfeld tot een discussie leiden of het onderscheid in behandeling van
deelnemingen en concernfinancieringen wel gecontinueerd kan worden.'"'

De mogelijk onevenwichtige situatie tussen financiering met kapitaal of inet
vreemd vermogen is inderdaad een belangrijke kwestie, die nadere aandacht
dient te krijgen. Behalve in hoofdstuk 7 zal daarom ook hierna op het door
Juch12 gehanteerde argument worden ingegaan. Omdat de onderhavige pro-
blematiek samenhangt met het door Wattèl gesignaleerde probleem dat po-
tentiële verliesneming binnen de deelnemingsvrijstelling ook in mijn voorstel
gemakkelijk is te maximaliseren, zal op de parallel tussen financiering van de
dochtermaatschappij met kapitaal of schuld worden ingegaan bij de bespre-
king van de bezwaren van Wattèl.

Juch constateert verder dat het verschil tussen de fiscale behandeling van de
buitenlandse deelneming en de buitenlandse v.i. toeneemt. Deze constatering
is juist maar is m.i. in het voorgaande onvoldoende bevonden om de verliesne-
ming op de buitenlandse deelneming te handhaven.

In zijn dissertatie heeft Juch ook kritiek geuit op een regeling die het te
nemen verlies binnen de deelnemingsvrijstelling beperkt tot het nominaal ge-

170. D. Juch, 'Deelnemingen', WFR 1979, blz. 334.
171. D. Juch, t.a.p., blz. 335.
172. En Wattèl, zie hierna.
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stort kapitaal. "' Weliswaar stel ik voor de binnenlandse deelneming niet voor
het verlies te beperken tot het nominale kapitaal van de aandelen in de doch-
ter, maar dit systeem heeft wel zo veel overeenkomst met het door mij voorge-
stane alternatief voor de binnenlandse dochter, dat ook aan deze bezwaren
van Juch aandacht geschonken dient te worden.

Als hoofdbezwaar tegen een stelsel waarin een deelnemingsverlies wordt
gemaximeerd tot de nominale waarde van de aandelen van de dochter voert
Juch het volgende aan. `In de verlengstukgedachte is het onaanvaardbaar dat
indien de gekochte dochtermaatschappij in haar latere bestaansjaren verlie-
zen van belangrijke omvang lijdt, deze verliezen niet verrekend kunnen wor-
den bij de moeder-, noch bij de dochtermaatschappij.'"' Hij heeft dan de
situatie voor ogen waarin de deelneming na verloop van tijd is gekocht voor
een prijs, die ligt boven de nominale waarde van de aandelen. Indien het de
dochter daarna slecht vergaat dan kan de nieuwe moedermaatschappi j slechts
maximaal ten bedrage van de nominale waarde van de aandelen in haar deel-
neming verlies nemen.

Juch acht beperking van de verliesneming tot de nominale waarde van de
aandelen slechts acceptabel uitgaande van een in de tijd onbeperkte terug-
wentelingsmogelijkheid voor fiscale verliezen van de dochter. Met name voor
buitenlandse dochters lijkt dit echter een utopie omdat buitenlandse wetge-
ving op dit punt door Nederland niet wezenlijk te beïnvloeden is en in het
buitenland een onbeperkte achterwaartse verliescompensatie wel niet zal
voorkomen.15

Juchs argument gaat volledig uit van elk moedersubject afzonderlijk. Zoals
hiervoor al aangegeven dienen de moedersubjecten die zich in de loop der tijd
in het leven van een dochtersubject aandienen binnen de deelnemingsvrijstel-
ling gezamenlijk te worden behandeld. Accepteert men eenmaal deze conse-
yuentie van de voor de deelnemingsvrijstelling gedane keuze voor wat betreft
de operationalisering van de verlengstukgedachte, dan is Juchs bezwaar niet
valide.

Overigens zou in het door mij voorgestane systeem van verliesneming bin-

173. D. Juch, dissertatie, blz. 143 tlm 145.
174. D. Juch, dissertatie, blz. 144 en 145.
175. Een blik in de fiscale regelgeving van de EG-landen leert dat deze vooronderstelling in elk
geval binnen de EG klopt. De meeste landen hebben zelfs een minder vergaande regeling dan de
Nederlandse driejaars carry-backperiode.

Geen enkele carry-back van verlies is toegestaan in België, Luxemburg, Denemarken, Grie-
kenland, Italië, Spanje en Portugal.

Frankrijk kent voor aan de Vpb onderworpen lichamen een mogelijkheid om te kiezen voor een
vorm van terugwen[eling van verlies (maximaal drie jaar terugwenteling) indien in de afgelopen
drie jaar in voldoende mate is geïnvesteerd in vaste activa.

West-Duitsland kent een verliescarry-back van twee jaar voor de eerste 10 miljcen DM.
In Ierland en Groot-Brittannië kunnen 'trading losses' een jaar teruggewenteld worden. Voor

vermogensverliezen (capital losses) geldt slechts carry forward, terwijl deze verliezen bovendien
slechts verrekenbaar zijn met vermogenswinsten (capital gains).
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nen de deelnemingsvrijstelling de wijze waarop in het buitenland verliesverre-
kening plaatsvindt irrelevant zijn, omdat op de buitenlandse deelneming geen
enkele verliesneming meer zou zijn toegestaan. Vanuit het bronlandbeginsel
bezien, dat in dit geval zwaarder weegt dan de verlengstukgedachte, is het aan
het woonland van de dochter of inen de verliezen van de dochter vergeldt en,
zo ja, hoe dan. Ook De Vries en Sillevis, die het bronlandbeginsel minder
zwaar laten wegen dan in het door mij voorgestane alternatief het geval is16,
komen tot deze conclusie.'n

Als tweede bezwaar tegen een maximering van het te nemen verlies tot de
nominale waarde van de aandelen van de dochter voert Juch aan dat er een
verschil ontstaat tussen de situatie dat een dochter haar winst steeds volledig
uitkeert en de dochter die dat niet doet. In het eerste geval zal de moeder
meteen als de dochter verlies maakt ook verlies op haar deelneming kunnen
nemen, in het tweede geval niet. Dit bezwaar is in essentie ook door Wattèl
aangevoerd en er zal bij de behandeling van zijn bezwaren aandacht aan wor-
den geschonken.

Verder ziet Juch problemen ontstaan indien de deelneming beneden de no-
minale waarde wordt verkocht. Dan `zweeft er boven partijen' een latente
plicht tot compenserende winstneming voor zover de deelneming gewaar-
deerd is onder de nominale waarde van haar aandelen.

Indien men kiest voor jaarlijkse verliesneming vooruitlopend op de defini-
tieve afrekening, zal inderdaad een latente claim tot compenserende winst-
neming over gaan op de nieuwe moedermaatschappij. Zoals gezegd is dit ei-

gen aan het gekozen systeem en dienen partijen hiermede rekening te houden
bij de vaststelling van de prijs voor de deelneming. In de gevallen dat de over-
dragende moedermaatschappij al gedwongen wordt tot compenserende winst-
neming, omdat de nieuwe aandeelhouder niet tot fiscaal in Nederland belaste
winstneming op de deelneming kan komen, is er uiteraard ook geen probleem
van een latente claim van de fiscus.

Wattèl heeft een aantal bezwaren aangevoerd tegen Zwemmers objectivering
van het te nemen verlies. Omdat mijn voorstel voor de binnenlandse deelne-
ming sterke gelijkenis vertoont met Zwemmers voorstel zal ik deze bezwaren
hier bespreken. Wattèl noemt de volgende bezwaren.

1. Indien een moedermaatschappij een al bestaande deelneming koopt heeft
het oorspronkelijk ingebrachte kapitaal weinig of niets te maken met de op-

176. Zij gaan immers niet zo ver dat zij elke verliesneming op een buitenlandse deelneming uit-
sluiten.
177. Omtrent de eis van onbeperkte carry-back van verliezen stellen zij voor de buitenlandse
deelneming: `Eendergelijke eis ten aanzien van de carry-backmogeli jkheid is naar onze mening in
de buitenlandse deelnemingsverhouding en dus bij erkenning van de buitenlandse belastingsoeve-
reiniteit niet te stellen, omdat juist die erkenning meebrengt dat een tekortschietende buiten-
landse verliescompensatie niet ten laste van de Nederlandse fiscus behoort te worden vergolden'.
Zie Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting, paragraaf 2.16.I.
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offering die de kopende moeder zich getroost ter verwerving van de deelne-
ming. Zijn bezwaar is dat moeders die een dochter hebben gekocht heel an-
ders worden behandeld dan moeders die hun dochter zelf hebben opgericht.

Zoals diverse anderen met hem gaat Wattèl blijkens zijn bezwaar uit van de
deelnemingsrelatie tussen de dochter en elke individuele moedermaatschap-
pij. Zoals hiervoor al aangegeven is dit m.i. in strijd met de gedane keuze voor
de hoofdregel van de deelnemingsvrijstelling.

2. Zwemmers motivering, dat, indien een kopende moeder meer betaalt dan
het gestorte kapitaal, er slechts sprake is van `een vergoeding voor de moge-
lijkheden die de dochtermaatschappij zelf nog heeft om haar eventuele ver-
liezen uit andere middelen dan haar gestorte kapitaal te dekken', klopt vol-
gens Wattèl alleen indien de aandelen in de dochter worden gekocht voor
intrinsieke waarde. Indien meer of minder wordt betaald klopt de redenering
zijns inziens niet meer.

Indien meer of minder betaald wordt voor de aandelen dan de intrinsieke
waarde van de aandelen kan men dit beschouwen als een correctie op de in-
trinsieke waarde in verband met verwachte winstgevendheid c.q. een gebrek
daaraan. Er wordt dan dus betaald voor verwachte extra c.q. minder mogelijk-
heden om eventuele verliezen met eventuele winsten te verrekenen. De geko-
zen oplossing past binnen het systeem van artike113, lid 1, Wet Vpb'69 om alle
voordelen vrij te stellen ongeacht of er feitelijk al dubbele heffing plaatsvindt.

In de praktijk zal het objectieve systeem minder objectief uitwerken dan het
lijkt want, zoals Wattèl ook opmerkt, is het feit van een potentieel liquidatie-
verlies één van de prijsbepalende factoren bij de koop van de aandelen in een
vennootschap."~

3. Wattèl acht Zwemmers opmerking onjuist dat de aandeelhouders pas ver-
lies lijden indien en voor zover zij het gestorte bedrag niet terugzien. Wattèl
geeft treffend de objectieve, macro-fiscale werking van Zwemmers voorstel
aan als hij stelt"v: `Slechts voor de onpersoonlijke collectiviteit van (oude en
nieuwe) aandeelhouders houdt Zwemmers opmerking steek: de verkopende
aandeelhouders hebben eenzelfde bedrag méér teruggezien als de nieuwe aan-
deelhouders eventueel minder zullen terugzien. Ik kan er echter de redelijk-
heid niet van inzien een onbelast voordeel van de een te compenseren door het
onaftrekbaar stellen van een nadeel bij een ander'.

Om niet steeds de kritiek met dezelfde woorden te weerleggen kan aan de
tegenstanders van dit alternatief de vraag voorgelegd worden waarom men het
wel redelijk vindt dat koerswinst bij de moeder wordt vrijgesteld als de onder-
liggende winst bij de dochter nog niet belast is en wellicht nimmer behaald
wordt door de dochter.

178. Zij het dat men soms het potentiële verlies c.q. de potentiële compenserende winstneming
niet expliciet of inerkbaar in de prijsbepaling terug zal vinden omdat andere factoren dominerend
zijn voor wat betreft de prijsvorming.
179. P.J. Wattèl, `Liquidatieverliezen op deelnemingen', WFR 1983, blz. 280 en 281.
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4. Het blijkbaar voornaamste bezwaar tegen de huidige regeling wordt niet
opgelost, nl. dat het bedrag aan verliezen dat bij de dochter bij haar liquidatie
verloren gaat niet aansluit bij het bij de moeder aftrekbare liquidatieverlies.

Deze kritiek gaat uit van de ratio van de liquidatieverliesregeling zoals die
op blz. 20 in de MvT is verwoord. Zoals hiervoor in dit hoofdstuk al is vermeld
is het de vraag of dat wel de werkelijke bedoeling van de wetgever weergeeft,
maar al zou dat zo zijn dan nog past die ratio slechter binnen de hoofdregel van
de deelnemingsvrijstelling dan het door mij voorgestane alternatief voor de
binnenlandse deelneming.

5. Wattèl ziet niet in waarom een verlies op het in de dochter ingebracht kapi-
taal al voor liquidatie genomen zou moeten worden. Zijn motivering is m.i.
zwak: omdat er voor moeders van zelf opgerichte dochters weinig verandert,
behoeft dit punt ook niet te veranderen. Voor de argumenten om wel al jaar-
lijkse verliesneming toe te staan moge ik verwijzen naar het hiervoor door mij
gestelde.

6. Voor een meerderheidsaandeelhouder is het vrij eenvoudig het systeem te
manipuleren. Die laat dividend uitkeren (eventueel slechts crediteren) en
leent het terug dan wel stort het op aandelenkapitaal. In het eerste geval kan de
nieuwe moeder zelfs al direkt verlies nemen als het slecht gaat met de dochter.

Hier zijn twee aspecten in het geding. Evenals Juch wijst Wattèl erop dat de
financiering van de dochtermaatschappij met kapitaal of inet een lening twee
opties zijn, die fiscaal niet te afwijkend behandeld mogen worden op straffe
van een vlucht in de fiscaal meest voordelige wijze van financiering. Voor een
uitvoeriger behandeling van deze problematiek zij verwezen naar hoofdstuk 7.

Op deze plaats wil ik wel vast het volgende opmerken. Zowel fiscaal als niet
fiscaal bestaan er substantiële verschillen tussen de financiering van de doch-
termaatschappij met kapitaal of inet leningen. Zo heeft de aftrekbaarheid van
afboekingen op een lening aan de dochter als keerzijde dat latere opboekingen
ook belast zijn en dat ontvangen rente bij de moeder belast is. Voor de buiten-
landse dochter geldt nog dat in vele landen maxima gelden voor de toegestane
verhouding vreemd vermogenJeigen vermogen. In dit verband kan ook gewe-
zen worden op het arrest van de HR, BNB 19881217, waarin voor een geval van
`verliesfinanciering' door een Nederlandse moedermaatschappij van haar bui-
tenlandse dochter werd beslist dat de afboeking op wat binnen het concern
werd aangeduid als een vordering op de dochter bij de moeder onder de deel-
nemingsvrijstelling viel en dus niet in mindering kwam op haar fiscale winst.

Hoewel financiering met vreemd vermogen dus mogelijk is, kan dit niet
onbeperkt maar zitten er grenzen aan. Ervan uitgaande dat de omzetting van
een afgewaardeerde vordering op de dochter in aandelenkapitaal wordt g:re-
pareerd'~", lijken mij de uitkomsten van de vrijheid van de ondernemer om te

180. Hierover meer in hoofdstuk 7.
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kiezen voor financiering van de dochtermaatschappij met kapitaal of inet le-
ningen niet onacceptabel.

In de tweede plaats komt Wattèls bezwaar erop neer dat in het door mij
voorgestelde systeem het eenvoudig is het potentieel te nemen verlies te maxi-
maliseren door de dochter als standaardprocedure `leeg te halen' om de uit-
gekeerde dividenden, vervolgens als nieuw kapitaal in de dochter te storten
waardoor het gemiddeld gestort kapitaal verhoogd wordt en daarmee het po-
tentieel te nemen deelnemingsverlies. Het is inderdaad mogelijk op de ge-
schetste wijze potentiële verliesneming te maximaliseren. Daarbij past echter
wel een aantal kanttekeningen. Allereerst is bij storting op nieuw uitgegeven
aandelenkapitaal een feitelijk andere positie ontstaan dan in geval ten bedrage
van de uitgekeerde dividenden geen vermogen aan de dochter was verstrekt.
Die niet `teruggeploegde' dividenden zijn uit de risicosfeer van de dochter. Als
men vorderingen op deelnemingen niet onder de deelnemingsvrijstelling
wenst te brengen, dan neemt de gesignaleerde variant van wat de Duitsers
noemen het `Schiitt-aus-hol-zuruck-" ~ erfahren' een stimulans weg om doch-
ters te financieren met leningen in plaats van met kapitaal.

Ik ben derhalve geen voorstander van het voorstel van De Vries en Sille-
vis's', die tot het opgeofferde bedrag niet wensen te rekenen de `na de ver-
krijging van de deelneming plaatsgevonden hebbende kapitaalvergroting als
gevolg van de uitreiking van winstbonusaandelen'.18z

Mijn voorstel gaat er ook voor de bínnenlandse deelneming van uit dat ver-
liezen van de dochter primair bij deze dochter zelf verrekend dienen te wor-
den. Dit past m.i. wel degelijk in een regeling die gebaseerd is op de ver-
lengstukgedachte. Het is immers evident dat de verlengstukgedachte in de
deelnemingsvrijstelling op een minder volkomen wijze tot uitdrukking komt
dan bijvoorbeeld in de regeling van de fiscale eenheid in artikel 15 Wet
Vpb'69. Ook bij de wetgever heeft de bedoeling voorgezeten verrekening van
verliezen van de dochter primair bij deze dochter te doen plaatsvinden, getui-
ge de beperking van de gegeven ratio tot een regeling voor de bij de dochter
onverrekende verliezen. Volgens die ratio is geen verliesneming op zijn plaats
in verband met bijvoorbeeld bij de dochter verdampte verliezen.'s3

4.5.3. De sfeerovergangen in de voorgestelde regeling

Indien een dochtervennootschap van binnenlands buitenlands wordt of om-
gekeerd roept dit met name sfeerovergangsproblemen op omdat in de binnen-

181. Zij stellen voor de buitenlandse deelneming voor wat ik voorstel voor de binnenlandse deel-
neming, d.w.z. een maximering van het opgeofferde bedrag tot het op de deelneming gestorte
kapitaal.
182. De Vries en Sillevis, Cursus, onderdeel Vennootschapsbelasting, paragraaf 2.16.I, 'Een an-
dere opzet van artikel 13, lid 5'.
183. Dat die ratio volstrekt niet in de wettelijke liquidatieverliesregeling is terug te vinden is een
andere zaak, die hiervoor al is gememoreerd.

164



EIGEN ALTERNATIEF

landse verhouding een verliesregeling wordt voorgesteld, terwijl die in mijn
voorstel voor de buitenlandse dochter volledig ontbreekt. Schematisch bezien
laten zich vier verschillende situaties denken, nl.:
1. Een dochteronderneming verplaatst haar feitelijke vestigingsplaats vanuit

het buitenland naar Nederland.
2. Een dochteronderneming verplaatst haar feitelijke vestigingsplaats vanuit

Nederland naar het buitenland.
In beide onderscheiden situaties kan het (evenredig deel van het) gestorte
kapitaal'~ van de dochter liggen boven het (evenredig deel van het) werkelijke
vermogen van de deelneming of niet.

Met een voorbeeld kan worden geadstrueerd hoe deze sfeerovergangen op
bevredigende wijze geregeld kunnen worden.

Ad 1: D, een 100~o-dochtervennootschap van de in Nederland gevestigde BV
M, verplaatst haar feitelijke vestigingsplaats vanuit Duitsland naar Neder-
land. Het fiscaal gestorte kapitaal van D bedraagt f 100 000 terwijl de waarde
in het economisch verkeer van de aandelen D op het moment dat D haar
feitelijke zetel verplaatst f 500 000 bedraagt. Op datzelfde moment is het
werkelijk vermogen van D f 350 000.

Vanwege de eerder bepleite consequente toepassing van het bronlandbe-
ginsel dient in dit geval het opgeofferde bedrag te worden verhoogd van
f 100 000 naar f 350 000. Gebeurt dit niet en laat men het opgeofferde bedrag
staan op f 100 000 dan zullen eventuele toekomstige, in Nederland te behalen
verliezen van de dochter worden gecompenseerd met in het buitenland door
haar opgebouwde winstreserves en is pas na deze compensatie plaats voor
verliesneming door de moedermaatschappij. Ophoging van het opgeofferde
bedrag tot aan het werkelijke vermogen van de dochter zou onjuist zijn omdat
voor het verschil tussen f 500 000 en f 350 000 door de dochter géén winst is
behaald gedurende haar buitenlandse periode. Deze f 150 000 weerspiegelt
verwachte overwinst. De verwachtingen kunnen uitkomen of niet, maar in elk
geval is nooit meer winst van de dochter aan het buitenland te alloceren dan zi j
tot aan het moment dat zij zich in Nederland vestigt heeft behaald. De praktijk
houdt (via de waarde in het economisch verkeer) geen rekening met het terri-
toir waar winst van de dochter wordt behaald, een onderscheid dat in de door
mij voorgestane regeling cruciaal is.

Het voorstel zoals hier uiteengezet maakt het aantrekkelijk voor belasting-
plichtigen om de feitelijke vestigingsplaats van een in het buitenland gevestig-
de dochter, die goed gedraaid heeft, naar Nederland te verplaatsen om zo-
doende in het geval het in de toekomst slechter gaat in Nederland verlies op de
deelneming ook fiscaal te kunnen nemen. Deze Holland-routing is m.i. echter
duidelijk minder planbaar dan de Holland-routing zoals hiervoor in paragraaf
4.4.5 is bedoeld. Bi j de Holland-routing onder de huidige deelnemingsvrijstel-
184. In geval van een niet 100o1o-dochter wordt steeds bedoeld het met het deelnemingspercentage
corresponderende deel van het gestort kapitaal.
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ling kan een risicovolle activiteit meteen al onder een Nederlandse (tussen)
houdstermaatschappij worden geplaatst, terwijl bij de hier aan de orde zijnde
potentiële Holland-routingwinst en -verlies in de tijd vrij exact moeten kunnen
worden voorspeld. Dit laatste is normaliter onmogelijk, zodat de vrees voor
Holland-routing op dit punt mij niet erg reëel voorkomt.

Ad 2: Zelfde voorbeeld als ad 1, met dit verschil dat D oorspronkelijk in Ne-
derland was gevestigd en verhuist naar het buitenland. Het is niet nodig aan
BV M recht te verlenen op verliesneming indien het D, na de verplaatsing van
de feitelijke zetel slecht vergaat. Het eventueel bij de moeder te nemen verlies
vindt immers geheel zijn oorzaak in verliezen die de dochter heeft geleden of
naar verwachting nog zal leiden tijdens haar buitenlandse periode.

Ad 3: Zelfde voorbeeld als ad 1, met dit verschil dat het gestort kapitaal van D
f 500 000 bedraagt, de werkelijke waarde van het vermogen op het moment
van immigratie f 350 000 beloopt en de waarde in het economisch verkeer van
D op het immigratiemoment f 100 000 bedraagt.

Ook in dit geval dient het opgeofferde bedrag te worden gesteld op
f 350 000. Voor het verschil tussen f 500 000 en f 350 000 is in het buitenland
verlies geleden, dat in mijn opvatting niet door Nederland behoeft te worden
vergolden. Het opgeofferde bedrag op f 100 000 stellen zou onjuist zijn omdat
voor het verschil tussen f 350 000 en f 100 000 nog slechts onderrentabiliteit
(of in extremo misschien zelfs verlies) wordt verwacht.

Ad 4: Zelfde voorbeeld als ad 2, met dit verschil dat het gestort kapitaal van D
f 500 000 bedraagt, de werkelijke waarde van het vermogen op het moment
van emigratie f 350 000 beloopt en de waarde in het economisch verkeer van
D op het emigratiemoment f 100 000 bedraagt.

M heeft in dit voorbeeld normaliter al f 150 000 ten laste van haar fiscale
jaarwinsten gebracht, zijnde het verschil tussen f 500 000 en f 350 000. Op
zich is dit terecht en zou ook geen afrekening van f 150 000 geboden zijn, maar
wat nu als D na emigratie weer goed gaat draaien. Moet dan compenserend
winst genomen worden door de moeder? Zo ja, dan impliceert dit geen conse-
quente toepassing van het bronlandbeginsel en zo nee, dan staat de deur wijd
open voor tax-planning. Oplossing is in dit geval om bij emigratie van D com-
penserend af te rekenen`85, en M bij eventuele liquidatie van D na emigratie
alsnog f 150 000 verlies te laten nemen indien althans de werkelijke waarde
van het vermogen van D bij liquidatie'~ niet hoger is dan f 350 000. Als bij
liquidatie meer dan f 350 000 door M als liquidatie-uitkering wordt ontvangen
is verliesneming toegestaan voor positieve saldo van f 150 000 en het bedrag
dat de liquidatie-uitkering f 350 000 overtreft. Wordt in het voorbeeld uit-

185. Over het in de loop der tijd op D genomen verlies ad f 150 000.
186. De werkelijke waarde van het vermogen van de dochter is bij liquidatie gelijk aan de waarde
in het economisch verkeer van die dochter.
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eindelijk D in het buitenland geliquideerd waarbij M f 470 000 liquidatie-uit-
kering ontvangt, dan mag M een liquidatie-verlies nemen van f 30 000.'~'

In het vorenstaande ben ik er van uitgegaan dat artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69
wordt vervangen door een gerichte bepaling die slechts werkt bij (dreigende)
oorlog, revolutie e.d.'~ Het resultaat is dan dat binnenlandse belastingplicht
voor de Vpb slechts kan ontstaan indien de feitelijke vestigingsplaats in Neder-
land is gelegen.

4.5.4. De tussenholding

Ook in mijn alternatief kan het inschakelen van een tussenholding zonder
nadere regeling de beoogde werking van de voorstellen frustreren. Dit kan op
twee manieren. Op buitenlandse deelnemingen zou in wezen toch fiscaal ver-
lies genomen kunnen worden door tussenschakeling van een in Nederland
gevestigde tussenholding. Daarnaast is het mogelijk door inschakeling van een
in Nederland gevestigde tussenholding niet aftrekbare `artikel 13, lid 4-kosten'
te transformeren in een wel aftrekbaar verlies op een binnenlandse deelne-
ming.'~ Helaas is daarom ook in mijn voorstel een tussenholdingbepaling no-
dig.

Bepaald zou moeten worden dat geen fiscaal verlies op de deelneming mag
worden genomen voor zover zich per saldo ooit bij die deelneming waardeda-
lingen op buitenlandse deelnemingen hebben voorgedaan. Op één punt is de
praktische problematiek van deze bepaling ( nog) minder aanlokkelijk dan die
van de door de Staatssecretaris in zijn wetsvoorstel voorgestelde tussenhol-
dingbepaling. In mijn voorstel moeten namelijk niet slechts de saldowaarde-
dalingen worden geëlimineerd, die zich hebben voorgedaan sinds het moment
dat deze moeder aandeelhoudster is in de tussenholding, doch dienen alle sal-
dowaardedalingen'~ die zich ooit tijdens het bestaan van de tussenholding bij
haar hebben voorgedaan in principe te worden geëlimineerd.19' Geen correc-
tie behoeft slechts plaats te vinden voor waardemutaties van deelnemingen
van de tussenholding die zich hebben voorgedaan in de periode dat de tussen-
holding geen deelneming vormde voor haar moedermaatschappij. De bepa-
ling is beperkt tot de saldowaardedalingen van buitenlandse deelnemingen van
de tussenholding. Via een overgangsregeling dient er m.i. voor te worden ge-

187. Zijnde f 150 000 -I- (f 470 000 -~- f 350 000).
188. Zie mijn suggestie in he[ artikel `De reikwijdte van de vestigingsplaatsfictie in art. 2, vierde
lid, Wet Vpb. 1969 en art. 1, derde lid, Wet div.bel. 1965' in WFR 1989, blz. 275.
189. Zie omtrent de kosten in verband met de buitenlandse deelneming hoofdstuk 7, paragraaf
7.2.
190. `Saldo' impliceert dat waardedalingen van buitenlandse deelnemingen dienen te worden ge-
saldeerd met waardestijgingen van deelnemingen.
191. Dit is een consequentie van het feit dat de deelnemingsvrijstelling een geobjectiveerde rege-
ling is, die een regeling geeft voor de dochter en de gezamenlijke moeders (als collectief).
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zorgd dat bij invoering van de regeling gegevens uit het verleden niet nodig
zijn. Voor de toekomst zullen belastingplichtigen wel alle waardemutaties van
buitenlandse deelnemingen dienen bij te houden. Het lijkt mij geboden dat de
fiscus de waardemutaties van buitenlandse deelnemingen jaarlijks op het aan-
slagbiljet mededeelt op basis van gegevens door belastingplichtige verstrekt.
Omdat in het door mij voorgestelde systeem verliesneming op de binnenland-
se deelneming niet gebonden is aan de liquidatie van die deelneming, zullen
meningsverschillen omtrent o.a. de toepassing van deze tussenholdingbepa-
ling eerder aan de rechter kunnen worden voorgelegd.

Ten einde het probleem op te lossen van de transformatie van niet aftrek-
bare kosten in verband met de buitenlandse deelneming in een aftrekbaar
liquidatieverlies192, dient een op een deelneming te nemen verlies te worden
verminderd met de niet aftrekbare `artikel 13, lid 4-kosten' die, middellijk of
onmiddellijk, in het deelnemingsverlies tot uitdrukking komen.

4.6. Conclusies

1. De wetsvoorstellen van het Kamerlid Vermeend en de Staatssecretaris ge-
ven beide geen afdoende oplossing voor het basisprobleem dat in de huidi-
ge liquidatieverliesregeling aanwezig is. Dit probleem wordt gevormd door
de botsing van objectieve uitgangspunten voor de hoofdregel van de deel-
nemingsvrijstelling en de belangrijke subjectieve elementen in de liquida-
tieverliesregeling.

2. De deelnemingsvrijstelling is fiscaal concernrecht, zij het uiteraard in min-
dere mate dan bijvoorbeeld de fiscale eenheid.

3. Vanuit de verlengstukgedachte is verliesneming op de deelneming soms
terecht. Dat winst nooit belast wordt betekent principieel nog niet dat ver-
lies nimmer aftrekbaar mag zijn.

4. De conclusie dat de deelnemingsvrijstelling een regeling is van fiscaal con-
cernrecht betekent niet dat daarom het verlies van de dochter bij de moe-
der gehonoreerd zou moeten worden.

5. De deelnemingsvrijstelling is een regeling van de fiscale positie van het
concern met als aangrijpingspunt de fiscale positie van de moeder. Uit-
gangspunt is winsten en verliezen binnen het concern éénmaal in aanmer-
king te nemen.

6. De verliesregeling dient te passen binnen de gekozen hoofdregeling van de
deelnemingsvrijstelling, die macro-fiscaal van aard is. Daarom wordt voor-
gesteld een macro-fiscale, objectieve verliesregeling, die voor de gezamen-
lijke moeders juist werkt. Een beoordeling van de regeling per moedersub-
ject afzonderlijk past hier niet in.

192. Een probleem dat in de huidige regeling en in de wetsvoorstellen van de Staatssecretaris en
van Vermeend ook bestaat.
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Gezien de gekozen operationalisering van de verlengstukgedachte zou
men de deelnemingsvrijstelling kunnen omschrijven alsgeobjectiveerd con-
cernrecht.

7. Voor de buitenlandse deelneming weegt het bronlandbeginsel zwaarder
dan de verlengstukgedachte.

8. Voorgaande conclusies hebben tot het volgende voorstel geleid voor een
verliesneming binnen de deelnemingsvrijstelling:
a. Voor binnenlandse deelnemingen wordt voorgesteld verliesneming op

de dochter toe te staan voor zover de som van de liquidatie-uitkeringen
uiteindelijk minder bedraagt dan het (evenredig deel van het) op de
aandelen gestorte kapitaal.

Een verlies kan desgewenst al jaarlijks genomen worden en is niet
louter gebonden aan de liquidatie. Dit betekent dat in een jaar verlies
op de binnenlandse deelneming fiscaal door de moedermaatschappij
genomen kan worden indien en voor zover de bedrijfswaarde van de
deelneming zakt beneden het op de deelneming gemiddeld gestorte ka-
pitaal. Zo'n jaarlijkse verliesneming impliceert wel dat het opgeofferde
bedrag dient te worden gemaximeerd tot het (evenredig deel van het)
gemiddeld gestorte kapitaal en voorkomt handel in latent deelnemings-
verlies. Wel gaan potentiële claims tot winstneming als gevolg van eer-
dere verliesneming over op de nieuwe moedermaatschappij. Deze
claim zal in de prijs van de aandelen verdisconteerd dienen te worden.
Alleen in de gevallen waarin compenserende winstneming in de toe-
komst buiten het bereik van de Nederlandse fiscus valt, zal de verkopen-
de moedermaatschappij tot directe winstneming bij verkoop van de
deelneming moeten worden verplicht. Het gaat dan om gevallen van
verkoop van de deelneming aan een ander dan een onder de Neder-
landse Vpb vallend lichaam.

b. Voor de buitenlandse deelneming wordt voorgesteld geen enkele ver-
liesneming bij de moedermaatschappij toe te staan.

c. Er zijn voorstellen gedaan die de sfeerovergang regelen van buitenland-
se naar binnenlandse deelneming, en omgekeerd, en ten aanzien van de
tussenholdingproblematiek.
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Hoofdstuk 5. De onderworpenheidseis

5.1. Inleiding

Behalve in de deelnemingsvrijstelling wordt een onderworpenheidseis ook ge-
steld in Nederlands eenzijdige maatregel ter voorkoming van juridische dub-
bele belasting, de ER.' Alleen al het feit van een gelijksoortige eis bij de voor-
koming van internationale juridische en economische dubbele belasting illu-
streert de verbondenheid van de voorkoming van economische internationale
dubbele belasting binnen de sfeer van lichamen en de voorkoming van juridi-
sche internationale dubbele belasting.

De onderworpenheidseis, zoals Nederland die nu in essentie nog kent, vindt
haar oorsprong in de Wet IB'14. In de buitenlandse (en koloniale) verhouding
werd toen voor het eerst een deelnemingsvrijstelling ingevoerd, inclusief een
onderworpenheidseis, die goeddeels gelijkluidend was aan de eis zoals die nu
nog in de regeling van de deelnemingsvrijstelling is opgenomen. Voor wat be-
treft de voorkoming van internationale juridische dubbele belasting werd met
de invoering van de Wet IB'14 overgestapt van een variant van de creditme-
thode op de vrijstellingsmethode.2 In de artikelen 100bis en 100ter Wet IB'14
werd de onderworpenheidseis opgenomen in de regeling voor het buitenlandse
filiaal en de buitenlandse dochter. Voor de tekst van artikel 100ter Wet IB'64
moge ik verwijzen naar paragraaf 2.2.3. Toen al werd gerept van een dochter-
maatschappij die `in het buitenland is gevestigd en aldaar aan eene belasting is
onderworpen, die ten behoeven van den Staat, in eenigen vorm naar de winst
wordt geheven, ...'. Nagenoeg dezelfde formulering treft men ook nu nog aan
binnen de deelnemingsvrijstelling. Artikel 13, lid 3, Wet Vpb'69 bepaalt:

`Met betrekking tot een deelneming in een vennootschap of een lidmaat-
schap van een vereniging welke niet binnen het Rijk is gevestigd, is het eerste
lid slechts van toepassing, indien deze vennootschap of vereniging vanwege de
Nederlandse Antillen, Aruba of een andere Mogendheid aan een belasting is
onderworpen die aldaar in enige vorm naar de winst wordt geheven'.

1. In he[ navolgende zal worden uitgegaan van de onderworpenheidseis zoals die in artikel 2, lid 2,
slot, juncto artikel 7 ER'65 wordt gesteld voor winstbestanddelen van Vpb-plichtige lichamen.
Niet wordt ingegaan op de onderworpenheidseis voor de loonbelasting (artikel4 ER'65), de ver-
mogensbelasting (artikel 5 ER'65) of de kansspelbelasting (artikel 8 ER'65).
2. Zie artikel 37 Wet Bedrijfsbelasting 1893 en paragraaf 2.2.2 voor de regeling onder vigeur van
de Wet Bedrijfsbelasting 1893.
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Deze wettekst geeft aanleiding op de volgende aspecten nader in te gaan:
1. subjectieve onderworpenheid (paragraaf 5.2);
2. een belasting die in enigerlei vorm naar de winst wordt geheven (paragraaf

5.3);
3. door een centrale overheid (paragraaf 5.4);
4. het woordje `aldaar' (paragraaf 5.5).

5.2. Subjectieve onderworpenheid

De tekst noopt tot de conclusie dat het moet gaan om een subjectieve onder-
worpenheid van de buitenlandse dochter. Dit in afwijking van de onderwor-
penheidseis in de ER, waar objectieve onderworpenheid van de vrij te stellen
inkomensbestanddelen wordt geëist. Uiteraard laat zich bij een belasting naar
het inkomen of de winst geen objectieve onderworpenheid denken zonder
subjectieve onderworpenheid, maar bedoeld wordt dat in de ER wordt geëist
dat de desbetreffende inkomensbestanddelen zijn onderworpen, zonder dat
vereist is dat het subject aan wie het buitenland dit inkomen toerekent, ook het
subject is dat in Nederland vrijstelling voor het betreffende buitenlandse inko-
men claimt. Er is in het buitenland bij wat wel aangeduid wordt als louter
objectieve onderworpenheid dus wel een subject onderworpen, maar niet het
subject aan wie Nederland die inkomensbestanddelen toerekent. Als voor-
beeld van objectieve onderworpenheid zonder (ten aanzien van deze belas-
tingplichtige) subjectieve onderworpenheid kan men denken aan een perso-
nenassociatie naar vreemd recht, die in het buitenland als subject geldt en als
zodanig voor het inkomen wordt belast, doch die naar Nederlands fiscaal recht
(althans voor de IB en Vpb) transparant is.

Het gaat om onderworpenheid naar buitenlands recht.3~ 4 Daarbij is noch

3. Ook buitenlands recht wordt in processuele zin als recht aangemerkt en niet als deel van het
feitenbestand. Belangrijkste gevolg van deze constatering is dat de rechter verplicht is zich ambts-
halve op de hoogte te stellen van het buitenlandse recht en dat de interpretatie van buitenlands
recht van partijen de rechter niet bindt. Zie ook M. Romijn, `Internationaal belastingrecht in
Nederland', tweede druk, Gianotten Tilburg, 1987, blz. 76.

Het misverstand dat buitenlands recht tot het feitenbestand zou behoren komt waarschijnlijk
voort uit het feit dat de taak van de Hoge Raad in artikel 99, lid 1, onder Z, Wet op de rechterlijke
organisatie onder meer is beperkt in die zin dat de Raad geen uitspraken vernietigt wegens strijd
met het recht van vreemde staten. Omdat de Hoge Raad normaliter niet over de feiten oordeelt, is
in de fiscale volksmond deze regel wel kernachtig doch foutief samengevat met'buitenlands recht
behoort tot de feiten'.
4. Indien een Nederlandse vennootschap lid is van een buitenlands Europees economisch samen-
werkingsverband (EESV) komt men niet toe aan het potentiële probleem dat dit (onlangs geïn-
troduceerde) rech[ssubject naar nationaal buitenlands recht wellicht subjectief belastingplichtig is
voor de winstbelasting aldaar, doch dat de EG-verordening (nr. 2137I85, PB EG L 199~ 1) belas-
tingheffing bij de leden van het EESV voorschrijft (en daarom bij het EESV zèlf verbiedt). Dit
probleem speelt voor de Nederlandse deelnemingsvrijstelling niet omdat het EESV geen kwalifi-
cerend dochtersubject is voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men kan dus nimmer
deelnemingsvrijstelling genieten voor voordelen genoten uit een EESV. Zie omtrent de civiele en
fiscale aspecten van de nieuwe, Europese rechtsvorm van het EESV:
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van belang hoe hoog de buitenlandse winstbelasting is, noch of er feitelijk
betaald wordt. Feitelijke betaling kan om diverse redenen achterwege blijven.
Zo is een belastingvrije som mogelijk, evenals een `invorderingsvrije voet'.
Maar ook als gevolg van verliescompensatie en zelfs fraude kan het zijn dat
feitelijk geen belasting wordt betaald. Dit alles verhindert niet dat sprake is
van onderworpenheid aan de buitenlandse winstbelasting. De keerzijde van
deze medaille is dat het feit dat in het buitenland wel een aanslag is ontvangen
c.q. betaald ook niet zonder meer betekent dat sprake is van onderworpenheid
in de zin zoals vanuit Nederlandse optiek vereist is.5

Dat binnen de deelnemingsvrijstelling subjectieve onderworpenheid vereist
wordt, kan tot vreemde resultaten leiden. Zo kan het gehele object van een
buitenlandse dochtermaatschappij in het buitenland van de winstbelasting al-
daar zijn vrijgesteld en toch voldaan zijn aan de onderworpenheidseis, zodat
de Nederlandse moeder de deelnemingsvrijstelling geniet.b Maar indien die
buitenlandse dochter geen buitenlandse winstbelasting betaalt omdat zij sub-
jectief van de buitenlandse winstbelasting is vrijgesteld, heeft de Nederlandse
moeder geen recht op de deelnemingsvrijstelling voor haar participatie in de
buitenlandse dochter.

Juch heeft de vragen opgeworpen hoe lang onderworpenheid moet hebben
bestaan en op welk moment de onderworpenheid beoordeeld moet worden.'
Na het zogenaamde compartimenteringsarrest (HR BNB 1986~3058) is aan-
nemelijk dat de Hoge Raad bij de beantwoording van deze vragen de lijn van
dit arrest zal doortrekken. Dit zal betekenen dat ons hoogste rechtscollege de
wettekst niet zal volgen en de deelnemingsvrijstelling slechts zal toepassen op
voordelen uit hoofde van de buitenlandse deelneming indien en voor zover die
voordelen corresponderen met winst die de dochter heeft behaald in een pe-
riode dat aan de onderworpenheidseis was voldaan. Hoewel het arrest HR
BNB 1986~305 m.i. ten onrechte wordt aangeduid als het compartimenterings-

- L.G.M. Stevens, `Fiscale aspecten van het Europees economisch samenwerkingsverband
(EESV)' in WFR 1989, blz. 735 e.v.;
- P.J. te Boekhorst en P.M.E. Klaassen, `Het Europees Economische Samenwerkingsverband:
een nieuwe rechtsvorm' in MBB 1989, blz. 173 e.v.;
- A.J.M. Mul, `Civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van de EESV' in FED 1989~458.
5. Aldus RvB Den Haag, B 3735. Uiteraard kan het overleggen van een aanslag in de buitenlandse
winstbelasting wel een rol spelen, zij het geen doorslaggevende. In die zin moet m.i. ook de
mededeling van de Staatssecretaris gelezen worden in V-N 1989, blz. 97. Aldaar deelt de Staats-
secretaris mede onder welke voorwaarden zijns inziens een in Hong Kong gevestigde dochterven-
nootschap geacht kan worden onderworpen te zijn aan de in Hong Kong geheven winstbelasting.
Daarvoor is volgens het recht van Hong Kong o.a. vereist dat winst wordt genoten uit een in Hong
Kong gedreven onderneming. Dat dit laatste het geval is kan volgens de staatssecretaris aan-
nemelijk gemaakt worden door overlegging van een aanslag in de Hong-Kongse 'profits tax' over
het desbetreffende jaar.
6. Uiteraard als aan alle overige eisen is voldaan.
7. D. Juch, FED-brochure, blz. 38.
8. Het arrest wordt in fiscale kringen zo aangeduid vanwege de vooronderstelling dat erin beslist
zou zijn dat een voordeel uit hoofde van een deelneming in belaste en onbelaste compartimenten
moet worden verdeeld.
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arrest9, zal consequente doortrekking van de met het arrest ingeslagen weg wel
leiden tot compartimentering van voordelen uit hoofde van de deelneming.
Hoewel de reikwijdte van het arrest nog allerminst kristalhelder is"', lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat het arrest belaste en onbelaste compartimenten
zal aanbrengen voor gevallen van afwisselende onderworpenheid en niet-on-
derworpenheid, van aandelen die afwisselend wel en niet geacht worden ter
belegging te worden gehouden en van pakketten onder en boven de minimum-
bezitsgrens van S~o. Ook ligt na HR BNB 1986I305 toepassing van de compar-
timenteringsgedachte voor de hand indien de participatie in een dochtermaat-
schappij verandert van een niet voor de deelnemingsvrijstelling kwalificeren-
de buitenlandse participatie in een wel kwalificerende binnenlandse participa-
tie, of omgekeerd. Voor een geval waarín een 6o1o-pakket aandelen gefaseerd
werd verkocht - eerst 1,04qo, daarna de resterende 4,96~10 - heeft het Hof
's-Gravenhage al de compartimenteringsgedachte toegepast." In dat concrete
geval betekende dit dat ook het verlies op het 4,96a1o-pakket door de moeder-
maatschappij fiscaal niet genomen mocht worden voor zover dit verlies ver-
oorzaakt was door verliezen die de dochter had geleden toen de participatie in
de dochter voldeed aan de eisen voor de deelnemingsvrijstelling.

Een vraag die in dit verband ook om beantwoording vraagt is in welke mate
sprake moet zijn van onderworpenheid. Of, anders gezegd, is louter subjectie-
ve onderworpenheid van de buitenlandse dochtervennootschap voldoende om
alle voordelen uit hoofde van die deelneming bij de moedermaatschappij vrij te
stellen, dus ook die voordelen die corresponderen met winstbestanddelen van
de dochter die niet aan een winstbelasting zijn onderworpen. In wezen is dit de
vraag of de onderworpenheidseis binnen de deelnemingsvrijstelling tevens ob-
jectieve onderworpenheid inhoudt c.q. zou dienen in te houden, en, zo ja, in
welke mate. Naar geldend recht dient de eerste vraag m.i. ontkennend be-
antwoord te worden. De wetgever heeft bij de deelnemingsvrijstelling bedoeld
slechts subjectieve onderworpenheid te eisen'Z, en trok zodoende de lijn van
het Besluit Vpb'42 door.13 Ook de mededeling van de Staatssecretaris, gepu-

9. In het arrest heeft de HR immers het deelnemingsvoordeel niet gecompartimenteerd doch voor
het gehele voordeel de deelnemingsvrijstelling toegepast.
10. In mijn `De deelnemingsvrijstelling in beweging', FED's Actualiteitenserie nr. 5, blz. 67 en 68,
heb ik een aantal redenen gegeven waarom de reikwijdte van het arrest HR BNB 1986I305 wel
eens relatief beperkt zou kunnen zijn en met name geen tovermiddel zou kunnen blijken te zijn
tegen alle sfeerovergangen rond de deelnemingsvrijstelling.
11. Hof 's-Gravenhage, 20 april 1988, ro(nummer 3862I1985 MII, FED 19881424.
12. Binnen de deelnemingsvrijstelling wordt dan ook anders dan in artikel 2, lid2, slot ER'65, niet
gerept van een vrijstelling voor zover winst onderworpen is. Overigens is voor wat betreft de
objectíeve onderworpenheidseis van de ER'65 door de HR in BNB 19861239 gekozen voor wat
Romijn noemt de kwalitatieve uitleg. Dit betekent praktisch dat men voor de woorden 'voor
zover' in de onderworpenheidseis mag lezen `indien'. Zie M. Romijn, 'Internationaal belasting-
recht in Nederland', tweede druk, blz. 78. Dit betekent dat de HR ook binnen de objectieve
onderworpenheidseis van de ER zo veel mogelijk abstraheert van de mate waarin sprake is van
onderworpenheid.
13. Zie Christiaanse, monografie, blz. 231 en 232.
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bliceerd in Vakstudie Nieuws 1989, blz. 97, gaat van deze opvatting uit. Uit
deze mededeling is af te leiden dat de voordelen uit hoofde van een in Hong
Kong gevestigde dochtervennootschap volledig onder de deelnemingsvrijstel-
ling vallen als de dochter maar enig inkomen uit Hong-Kongse bron heeft. "~15

Binnen de huidige deelnemingsvrijstelling lijkt het mij ook niet wenselijk
naast subjectieve tevens objectieve onderworpenheid te eisen. Dit zou niet
sporen met het achterwege laten van eisen ten aanzien van de hoogte van de
buitenlandse winstbelasting. Ook de bewindsman acht het eisen van objectie-
ve onderworpenheid naast subjectieve niet gewenst binnen de deelnemings-
vrijstelling.1ó Als argument is daarbij evenwel gehanteerd de onmogelijkheid
voor met name ontwikkelingslanden om via tijdelijke tax-holidays de investe-
ringen in hun land te stimuleren.

Zoals hierna nog zal blijken ben ik voorstander van het laten vervallen van
de gehele onderworpenheidseis.

Voor een antwoord op de vraag of in geval van tax-holidays nog sprake is van
onderworpenheid, is van belang wat de tax-holiday precies inhoudt en over
welke onderworpenheidseis men het heeft. Is de tax-holiday gegoten in de
vorm van een tijdelijke objectieve vrijstelling van de buitenlandse winstbelas-
ting, dan zal dat niet afdoen aan de subjectieve belastingplicht van de dochter-
vennootschap in het buitenland en zal dus voldaan zijn aan de onderworpen-
heidseis binnen de deelnemingsvrijstelling."Aan de onderworpenheidseis zo-
14. De belastingwetgeving van Hong Kong betrekt lichamen in de `Profits Tax' indien en voor
zover zij `Hong Kong source income' genieten.
15. D. Juch, FED-brochure, derde druk, blz. 36, maakt al melding van dit standpunt om ook
indien de dochter niet-belaste `non Hong Kong source-winsten' geniet de deelnemingsvrijstelling
toch integraal van toepassing te achten. Dit standpunt is nu dus in een gepubliceerde mededeling
vastgelegd en, wat m.i. veelzeggend is, het standpunt is (terecht) niet aangepast naar aanleiding
van HR BNB 1986I305.
16. Tijdens het parlementair overleg van juni 19791uidde vraag 62: `Valt te overwegen naast de eis
van subjectieve onderworpenheid óók de eis van objectieve onderworpenheid te stellen, zodat bij
een langdurige, maar bepaald wel tijdelijke, winstvrijstelling geen deelnemingsvrijstelling ont-
staat?'.

Het antwoord luidde: `Het stellen van de eis van objectieve naast die van subjectieve onder-
worpenheid zou betekenen dat het effect van stimulerende maatregelen, die met name on[wikke-
lingslanden in de vorm van tijdelijke tax-holidays treffen ten einde buitenlandse investeringen in
hun land te bevorderen, weggenomen zou worden. Met andere woorden, Nederland zou dan gaan
belasten waar het ontwikkelingsland ter stimulering van zijn economische ontwikkeling is terug-
getreden, zodat uiteindelijk dat financiële offer niet aan de investeerder ten goede zou komen
doch in de Nederlandse schatkist zou vloeien. Bovendien zou het tot gevolg kunnen hebben dat
bepaalde investeringeo in ontwikkelingslanden niet tot stand zouden komen.'. Zie Tweede Ka-
mer, zitting 1979-1980, kamerstuknr. 15 975, nr. 1.
17. Dat men in he[ buitenland daar niet altijd zeker van is, blijkt uit artikel VIII van het slot-
protocol van het Nederlands-Ierse belastingverdrag. Daar wordt ezplicie[ bepaald dat, indien in
Ierland gevestigde lichamen bepaalde tijdelijke objectieve vrijstellingen genieten, dit niet ver-
hindert dat aan de onderworpenheidseis binnen de deelnemingsvrijstelling is voldaan. Deze bepa-
ling is onnodig omdat de objectieve Ierse vrijstelling de subjectieve onderworpenheid in terland
niet opzij zet. In dezelfde zin Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht, verdrag
met lerland, aantekening 8 bij artikel 8.
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als die in artikel2, lid 2, slot, ER'65 wordt gesteld, zal in zo'n geval echter niet
zijn voldaan.'x Is de tax-holiday gegoten in de vorm van een ti jdelijk subjectieve
vrijstelling van de buitenlandse winstbelasting dan is gedurende de periode dat
de tax-holiday geldt geen sprake van subjectieve onderworpenheid aan de bui-
tenlandse winstbelasting, zodat in die periode de deelnemingsvrijstelling niet
geldt. Als men het compartimenteringsarrest doortrekt zal de deelnemingsvrij-
stelling zelfs niet gelden voor de voordelen die de moeder uit hoofde van haar
deelneming behaalt en die zijn terug te voeren op winsten, die de dochter heeft
behaald toen zij de buitenlandse (subjectieve) tax-holiday genoot.

Een aantal malen is door bewindslíeden ingegaan op de vraag of de onder-
worpenheidseis binnen de deelnemingsvrijstelling niet zodanig zou moeten
worden veranderd dat een minimale hoogte van de buitenlandse winstbelas-
ting zou worden geëist.

In de MvA bij het wetsvoorstel dat tot de Wet Vpb'69 leidde merkten de
bewindslieden op19:

`De ondergetekenden menen dat het geen aanbeveling verdient aan de bui-
tenlandse belasting naar de winst die van de dochtermaatschappij wordt gehe-
ven, materiële eisen te stellen. 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 gedragslijn. 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 moeilijk
deze eisen scherp te formuleren, hetgeen toch nodig zou zijn. Zou een buiten-
landse winstbelasting van 30 pct. nog wel materieel geli jksoortig aan de Neder-
landse vennootschapsbelasting moeten worden geacht en een belasting van 20
pct. niet meer? Ook de draagwijdte van bepaalde objectieve vrijstellingen laat
zich niet in een eenvoudige 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 mo-
ge het een voordeel zijn dat de winstbelasting laag is, daartegenover kan het
zeer wel zijn dat hoge kosten moeten worden gemaakt, bijv. omdat het wegen-
net ten ene male 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 zijn. De
hoogte van deze belasting is een zaak die de andere staat aangaat'.

Tijdens het parlementair overleg over de Nota ontgaan en ontduiken van
belasting is de volgende vraag gesteldzo: `Verdient het overweging een mini-
mumtarief voor winstbelasting van buitenlandse dochters voor te schrí jven ten

18. Bij Resolutie van 20 februari 1985, V-N 1985, blz. 555, is evenwel goedgekeurd dat aan de
objectieve onderworpenheidseis van de ER is voldaan indien het vestigingsland van de buiten-
landse dochter ter stimulering van de economie een tijdelijke objectieve vrijstelling verleent.
19. Kamerstuknr. 6000, nr. 9, blz. 25, rechterkolom.
20. Tweede Kamer, zitting 1979-1980, kamerstuknr. 15 975, nr. 1, vraag 60.
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einde tax havens en dergelijke minder aantrekkeli jk te maken? Welke pro's en
contra's ziet de bewindsman?'.

De Staatssecretaris antwoordde als volgt: `De deelnemingsvrijstelling be-
rust op het beginsel dat de door een lichaam behaalde winst slechts één keer
door een belasting naar de winst getroffen dient te worden.

Indien een dochtervennootschap van een Nederlandse moedervennoot-
schap in feite in een ander land is gevestigd, komt dat land het recht toe om de
aldaar behaalde winst te belasten. Indien de dochtervennootschap de winst
uitdeelt aan haar Nederlandse moedervennootschap, stelt Nederland deze
deelnemingsdividenden vrij van vennootschapsbelasting onder voorwaarde
dat de dividend betalende dochtervennootschap in het andere land aan een
belasting naar de winst onderworpen is. Daarbij doet het echter niet ter zake
hoeveel de in het andere land geheven belasting heeft bedragen.

Het aan de toepassing van de deelnemingsvrijstelling verbinden van een mi-
nimumtarief aan belasting over de winst van buitenlandse dochters strookt niet
met het uitgangspunt dat het heffingsrecht over die winst aan een ander land
toekomt. Een wijziging van dit standpunt zou betekenen, dat Nederland ge-
rechtigd zou zijn om Nederlandse belasting bij te heffen over daadwerkelijk in
het buitenland behaalde winst in gevallen, waarin deze winst naar het oordeel
dat wij ons dan aanmatigen, aan een te lage belastingheffing is onderworpen.

Ik ontveins mij niet dat de regeling kan meebrengen dat winsten worden
geleid over centra in landen met een lage winstbelasting (en eventueel divi-
dendbelasting). Voor zover, ondanks de toepassing van het `arm's length'-
beginsel, de heffing van Nederlandse belasting daardoor zou worden vermin-
derd, zou het op zichzelf genomen waardevol kunnen zijn, indien de mogelijk-
heid bestond omleiding van winsten in te dammen.

Het scheppen van een dergelijke mogelijkheid zou evenwel een wetgeving
vereisen in de geest van de Duitse regelingen op dit punt. Zoals ik reeds in mijn
antwoord op vraag 38 opmerkte, acht ik deze regeling niet aantrekkelijk'.

Interessant is ook het mondelinge overleg naar aanleiding van het antwoord
op deze vraag. Daarin toonde de bewindsman zich een tegenstander van een
tax-credit-systeem. Hiervoor voerde hij de volgende argumenten aan:
1. AI sinds het laatste decennium van de vorige eeuw laat Nederland het aan

het andere land over zijn eigen tarieven vast te stellen.
2. Lage tarieven zullen vaak samengaan met een relatief slechte infrastruc-

tuur en dus hogere niet-fiscale kosten voor de onderneming.
3. Vanwege wellicht enig onbedoeld gebruik treft men ook alle gevallen waar-

in de fiscaliteit niet dominant voorop stond. Als er toch winst `gesluisd'
wordt via laag belastende landen dan prefereert de bewindsman een gerich-
te aanpak, zij het liefst langs een eenvoudiger weg dan de Duitse.

Ook tijdens de parlementaire behandeling van het reparatiewetsvoorstel dat
door de Staatssecretaris medio 1987 bij de Tweede Kamer is ingediend kwam
de vraag weer aan de orde of geen minimale hoogte van de buitenlandse winst-
belasting moet worden geëist dan wel moet worden overgestapt van de vrijstel-
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lingsmethode (credit-against-income-methode) op de creditmethode (credit-
against-tax-methode). Door leden van de CDA-fractie werd erop gewezen dat
de deelnemingsvrijstelling huns inziens tot een onevenwichtig resultaat leidt
als de dochter is gevestigd in een tax haven.'-' Als `oplossing' suggereren zij om
deze `tax-haven-deelnemingen' van de deelnemingsvrijstelling uit te sluiten en
slechts een verrekening toe te staan van de betaalde buitenlandse belasting.
Een overschakeling op het tax-credit-systeem dus, zij het niet voor alle buiten-
landse deelnemingen.ZZ In de MvA reageert de Staatssecretaris terecht niet erg
enthousiast op de gedane suggestie. Hij voert de volgende bezwaren aan.'-3
1. Als sprake is van een pure tax haven, waar geen sprake is van onderwor-

penheid aan een belasting naar de winst geheven, is de deelnemingsvrijstel-
ling ook nu al niet van toepassing.

2. Bij de totstandkoming van de Wet Vpb'69 is het standpunt ingenomen dat
het tarief van de winstbelasting dat een bepaald land wenst te hanteren, een
aangelegenheid is die uitsluitend dat land aangaat. Bij deze keuze past het
niet om in geval van een laag tarief een van de hoofdregel afwijkende rege-
ling voor te stellen in de vorm van een creditsysteem.

3. Ook in de ER wordt niet meer geëist dan dat het desbetreffende inkomens-
bestanddeel in de belastingheffing van het andere land is betrokken. Mini-
male tariefseisen stelt ook de ER niet.

4. Omdat in tax havens normaliter geen of weinig reële activiteiten worden
ontplooid, is een uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling o.i.d. niet no-
dig. Bij een juiste (at arm's length) winstbepaling kan er dan namelijk geen
winst van betekenis neerslaan in de tax haven. Hier doemen wel forse uit-
voeringstechnische problemen op, maar op dit terrein richt zich de aan-
dacht van de belastingdienst en de co~rdinatiegroep tax havens.Z'

5. De Staatssecretaris wees verder op de vele praktische problemen die het
voorstel van de CDA-fractie zou meebrengen. Vragen doemen op als, wat is
een tax haven, gaat het om het nominale winstbelastingtarief of het effectie-
ve tarief, speelt de hoogte van verwante zakelijke belastingen een rol? Ook
diplomatieke gevoeligheden spelen volgens de Staatssecretaris een rol.

Ook Vermeend heeft zich tot nu toe niet erg enthousiast getoond ten
aanzien van de suggestie van de CDA-fractie. Hij voert principiële en prak-
tische bezwaren aan, maar toont zich bereid buiten het kader van zi jn repa-
ratiewetsvoorstel zich op de aangesneden problematiek te beraden.25 De

21. Zij noemen als voorbeeld de verkoopmaatschappij in Zug of lersey en de financieringsmaat-
schappij gevestigd in Luxemburg, de Antillen of de Cayman-eilanden.
22. Kamerstuknr. 19 968, nr. 6, blz. 1 en 2.
23. Kamerstuknr. 19 968, nr. 7, blz. 2.
24. In opdracht van het Ministerie van Financiën is inmiddels een onderzoek verricht naar de
Nederlandse jurisprudentie op een aantal internationaal belastingrechtelijke gebieden. Zie 'Ne-
derlandse belastingjurisprudentie op vier internationale gebieden'van de vakgroep belastingrecht
van de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, Internationaal Belasting Docu-
mentatie Bureau, Amsterdam, 1987.
25. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 2 en 3.
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bezwaren van Vermeend zijn deels dezelfde als die van de Staatssecretaris.
Als extra argumenten noemt VermeendZó:

1. Het voorstel resulteert in een gemengd systeem ter voorkoming van inter-
nationale dubbele belasting waarbij een arbitraire scheiding zou moeten
worden aangebracht tussen `echte' tax havens en ontwikkelingslanden met
een vergelijkbare lage tariefhoogte. Ontwikkelingslanden dreigen dus de
dupe te worden.

2. Het voorgestelde gemengde systeem leidt tot inconsistente en praktisch
onuitvoerbare wetgeving. Zo verheftigt de compartimenteringsproblema-
tiek, die door HR BNB 1986I305 is opgeroepen, nog eens extra als het
voorstel wet zou worden.

3. Als op consequente wijze gekozen zou worden voor uitsluiting van de deel-
nemingsvrijstelling dan wel een tax-creditstelsel zou dit impliceren dat ne-
gatieve voordelen uit dergelijke deelnemingen ook bij de Nederlandse
moeder fiscaal vergolden zouden moeten worden. De `tax-haven-landen'
zouden zodoende kunnen gaan f~ nctioneren als verzamelplaats voor ver-
liesgevende buitenlandse activiteiten.

Aan de door de Staatssecretaris en Kamerlid Vermeend gegeven argumenten
tegen een speciale behandeling voor `tax-haven-dochters' kan er nog een wor-
den toegevoegd. Van een substantieel deel van de lichamen die zich presente-
ren als tax-haven-maatschappijen, zal de feitelijke leiding in Nederland zitten
of zal in Nederland een v.i. aanwezig zijn.27 In beide gevallen zal een groot deel
van de winst van het lichaam in Nederland kunnen worden belast, zodat het
onnodig is op het terrein van de deelnemingsvrijstelling specifieke maatrege-
len te treffen.

5.3. Een belasting die in enige vorm naar de winst wordt geheven

Het moet hier gaan om een belasting soortgelijk aan onze vennootschaps-
belasting. Gezien de toevoeging `in enige vorm....wordt geheven' is er ruimte
om ook een van onze Vpb afwijkende winstbelasting te doen kwalificeren. De
vraag rijst natuurlijk hoe ver deze afwijking kan gaan.

Christiaanse acht het onder vigeur van het Besluit Vpb'42, waar werd geëist
onderworpenheid aan `een gelijksoortige buiten het Rijk geheven belasting',

26. Op het terechte argument van Vermeend dat een zo vergaand voorstel als van de CDA-fractie
op dit punt het karakter van een gericht reparatievoorstel verre te boven gaat, ga ik hier verder
niet in, omdat voor mijn onderzoek wel een ruimere bezioning op de totale grondslagen van de
deelnemingsvrijstelling in internationale verhoudingen binnen het Nederlandse IBR opzijn plaats
is.
27. Vergelijk de groepsverzekeringsmaatschappij die op Curagao was gevestigd en in Nederland
dus niet binnenlands belastingplichtig was maar uiteindelijk wel hier te lande een v.i. bleek te
hebben omdat een deel van de leiding in Nederland werd gevoerd (Hof Amsterdam, rolnummer
3979I85, gepubliceerd in Vakstudie Nieuws 1988, blz. 224 e.v.; zie ook HR BNB 1985I301 en BNB
1985l302).
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niet bezwaarlijk een belasting naar de totale omzet gelijksoortig te achten
indien het effect van de belasting ongeveer gelijk is aan dat van een winst-
belasting.~ Voor de Wet Vpb'69 is Van Rooyen van mening dat een buiten-
landse omzetbelasting nimmer zal kwalificeren.29 De Staatssecretaris is van
mening dat ook een heffing die de netto-opbrengst op forfaitaire wijze uit de
omzet afieidt, onder bepaalde omstandigheden nog als een belasting naar de
winst kan worden beschouwd.~" Wat de `bepaalde omstandigheden' zijn geeft
híj niet aan.

In zijn voordracht voor de Belastingconsulentendag 1975 toont Christiaanse
zich een (voorzichtig) voorstander van het laten vervallen van de onderwor-
penheidseis `op grond van het territorialiteitsbeginsel'." In zijn artikel in de
Van-Dijckbundel klinkt meer reserve door.32 Juch was Christiaanse al voorge-
gaan met een pleidooi voor afschaffing van de onderworpenheidseis, zij het
met een andere argumentatie.33 Ook A.J. van Soest had al geconcludeerd dat
de onderworpenheidseis niet past bij de tegemoetkoming ter voorkoming van
juridische internationale dubbele belasting volgens de vrijstellingsmethode.~

Ook De Vries en Sillevis pleiten ervoor om, gegeven het gebrek aan mate-
riële eisen die aan de objectieve onderworpenheid van de buitenlandse doch-
ter worden gesteld, de onderworpenheidseis te laten vallen.3s

Tijdens het al eerder genoemde parlementaire overleg eind 1979 is aan de
Staatssecretaris gevraagd of hij de eis dat sprake moet zijn van een `soort-
gelijke' buitenlandse winstbelasting niet wat zwak vond. Hij antwoordde daar-
op als volgt~: `Het begrip `soortgelijke' heeft mede een aanscherpend karak-
ter. Het houdt in dat er in de andere staat een belasting naar de winst dient
geheven te worden, daarmee een belasting die bijvoorbeeld de omzet of het
vermogen tot grondslag heeft, uitsluitend. Indien er aan de in het buitenland
geheven winstbelasting strengere eisen ten aanzien van het overeenkomen
met de Nederlandse vennootschapsbelasting gesteld zouden worden, waarbij
men dan moet denken aan overeenstemming op onderdelen, zou in veel geval-
len winst, die in het buitenland al aan een winstbelasting is onderworpen, in

28. J.H. Christiaanse, monografie, blz. 232.
29. M.J. van Rooyen, `De deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting' in
Maandblad Belastingbeschouwingen van augustus 1969.
30. Kamerstuknr. 20 365, nr. 8, blz. 5.
31. J.H. Christiaanse, Belastingconsulentendag 1975, blz. 17.
32. Zie J.H. Christiaanse, 'Internationale aspecten van belastingheffing van multinationale on-
dernemingen in Nederland', in de Van-Dijckbundel, 1988, blz. 76.
33. D. Juch, dissertatie, blz. 61.
34. A.J. van Soest, `Belasting van in den vreemde verworven inkomensbestanddelen', WFR 1957,
blz. 312.

Van Soest merkt overigens ook op dat moeilijk van onze Regering verwacht kan worden dat zij
de onderworpenheidseis eenzijdig prijs geeft. Op dit argument wordt hierna nog nader ingegaan.
35. N.H. de Vries en L. Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennoo[schapsbelasting, para-
graaf 2.16.C.
36. Tweede Kamer, zitting 1979-1980, kamerstuknr. 15 975, nr. 1, antwoord op vraag 61.
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Nederland ook nog eens door de vennootschapsbelasting worden getroffen,
hetgeen niet strookt met de bedoeling van de deelnemingsvrijstelling'.

Bij het mondelinge overleg werd door een Kamerlid nog gevraagd of de
toepassing van tax-sparíng-credits voor ontwikkelingslanden `het hier gesigna-
leerde probleem niet kan ondervangen'? De Staatssecretaris wees in zijn ant-
woord op het politieke touwtrekken dat in de VS rondom tax-sparing-credits is
ontstaan en benadrukte verder de ingewikkeldheid van het tax-creditsysteem.
Zo moet een Amerikaanse moed~r die een indirecte tax-credit wenst het gehe-
le resultaat van de buitenlandse dochter herrekenen naar Amerikaanse maat-
staven en in Amerikaanse dollars.

Ook hier blijkt dat Nederland heeft gekozen voor een, m.i. onlogische, tus-
senoplossing. Enerzijds vond de wetgever dat de buitenlandse belastingsoeve-
reiniteit tot op grote hoogte geëerbiedigd moest worden, anderzijds heeft Ne-
derland de laatste stap, naar volledige eerbiediging van de buitenlandse belas-
tingsoevereiniteit, niet gezet. Ook op dit deelaspect van de onderworpen-
heidseis breekt deze tussenpositie Nederland op: onduidelijk is of de
eerbiediging van de buitenlandse belastingsoevereiniteit hier hoort voor te
gaan dan wel dat de ook aanwezige neiging om de Nederlandse situatie tot
norm voor de wereld te verklaren, prevaleert. In het eerste geval zal een bui-
tenlandse belasting, die bedoelt naar de winst te heffen, kwalificeren voor de
onderworpenheidseis. In het tweede geval is de vorm waarin geheven wordt
veel belangrijker.

Op dit punt is een verschil te constateren tussen de verwoording van de
onderworpenheidseis binnen de deelnemingsvrijstelling en die in artikel 2, lid
2, slot ER'65. Dat in de ER'65 wordt gerept van `inkomstenbelasting' in plaats
van `winstbelasting' is logisch, omdat artikel 2 ER'65 geformuleerd is voor
natuurlijke personen en de Vpb-plichtige lichamen slechts `meeliften' via arti-
kel 7 ER'65. In de ER'65 ontbreekt echter de formulering `in enige vorm ...'.
Het lijkt er zodoende op dat bij de toepassing van de onderworpenheidseis in
het kader van de voorkoming van internationale juridische dubbele belasting
strengere eisen worden gesteld aan de gelijkenis van de buitenlandse winst-
belasting met onze Vpb dan binnen de deelnemingsvrijstelling. Zo'n verschil
lijkt mij overigens nodig noch gewenst.

5.4. Door een centrale overheid

Zowel binnen de deelnemingsvrijstelling als in artikel 2, lid 2, slot, ER'65
wordt geëist dat de belasting in het buitenland geheven wordt door een Mo-
gendheid.

`De ondergetekenden zouden de woorden `vanwege een der andere delen
van het Koninkrijk of een andere mogendheid' niet als overbodig willen kwali-
ficeren. Deze woorden hebben wel degelijk materiële betekenis. Zij beogen
tot uitdrukking te brengen dat het moet gaan om een belasting naar de winst
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die op landsniveau wordt geheven. Het uitsluitend onderworpen zijn aan een
lokale of regionale belasting naar de winst levert niet voldoende basis op om in
Nederland vrijstelling van de van Rijkswege geheven vennootschapsbelasting
te verkrijgen.'"

Omtrent de eis dat het in principe om een belasting geheven door een cen-
trale overheid moet gaan, heeft de Staatssecretaris, op een vraag naar de in-
houd van deze eis in de ER'88, als volgt geantwoord.38

`Het Besluit heeft betrekking op in Nederland door de centrale overheid
geheven belastingen. In beginsel treedt Nederland dan ook slechts terug voor
buitenlandse belastingen die qua karakter overeenkomen met de door de Ne-
derlandse centrale overheid geheven rijksbelastingen. Voor de heffing van
Nederlandse rijksbelastingen is het daarom niet juist om terug te treden voor
buitenlandse belastingen van lagere overheden, welke belastingen vaak het
karakter zullen hebben van een bijkomende belasting. Dat belastingen gehe-
ven door lagere overheden ook kunnen bijdragen aan de algemene middelen is
daarbij niet relevant.

Wanneer belastingen niet op federaal niveau worden geheven, maar uit-
sluitend door de samenstellende delen van een federatief georganiseerde staat
dan is feitelijk die belastingheffing de enige belastingheffing die vergelijkbaar
is met de Nederlandse rijksbelastingen, zodat er in dat geval wel aanleiding is
om bij de heffing van de Nederlandse belastingen terug te treden.'

Het antwoord is volledig ook van toepassing op de onderworpenheidseis in
de deelnemingsvrijstelling, omdat die op dit punt gelijkluidend is aan die in de
ER. Geheel in de lijn van zijn hiervoor vermelde antwoord heeft de Staats-
secretaris bij resolutie BNB 19861333 goedgekeurd dat zowel voor de ER als
voor de deelnemingsvrijstelling sprake is van belastingheffing door een Mo-
gendheid indien het federatief georganiseerde staten betreft waar geen belas-
ting wordt geheven op federaal niveau, maar op het niveau van de samen-
stellende delen daarvan. Uitdrukkelijk is vermeld dat de goedkeuring in elk
geval betrekking heeft op de Verenigde Arabische Emiraten.

Het is de vraag wat dient te worden verstaan onder een `Mogendheid'. Ro-
mijn geeft een aantal mogelijke opvattingen.39
`(i) alleen indien Nederland de soevereiniteit van een ander land erkent, is

sprake van een mogendheid. In deze opvatting is de Republiek China
(op Taiwan) geen mogendheid. Nederland erkent namelijk de 'Volks-
republiek China` en deze beschouwt het eiland Taiwan als een door
rebellen bezette provincie. In deze opvatting zou de Taiwanese belas-
ting hoogstens een provinciale zijn

(ii) alleen indien een overwegend deel van de (door Nederland erkende)
staten de soevereiniteit van een land erkent, is dit een mogendheid.

37. Kamerstuknr. 6000, MvA, blz. 23.
38. Kamerstuknr. 20 365, nr. 6, antwoord op vraag 11.
39. M. Romijn, `Internationaal belastingrecht in Nederland', tweede druk, blz. 79 en 80.

181



DE ONDERWORPENHEIDSEIS

Met toepassing van dit criterium blijft onzeker of landen als Taiwan en
Israël een mogendheid vormen

(iii) slechts van belang is of feitelijke macht wordt uitgeoefend door een
staat voor de vraag of sprake is van een mogendheid in de zin van
artikel 2, 2(ER'65; J.v.d.G.). Gevolg zou zijn dat Bophuthatswana,
Ciskei, Venda en andere `thuislanden' in zuidelijk Afrika mogendhe-
den vormen, hoewel behalve Zuid-Afrika geen ander land de soeverei-
niteit daarvan erkent. Het land dat door Nederland als soevereine
macht over deze gebieden wordt beschouwd, ontkent zelf elke aan-
spraak en zal dus geen belasting heffen

(iv) van belang is slechts of een jurisdictie fiscale autonomie heeft. In deze
opvatting vormen de Nederlandse Antillen, Aruba en Hong Kong mo-
gendheden. De belastingwetgever is niet van deze opvatting uitgegaan.
Dit blijkt uit het feit dat in de artikelen 49, 3 Wet IB en 13, 3 Wet Vpb
naast `een andere Mogendheid' (waarmee wordt gedoeld op een an-
dere mogendheid dan Nederland zelf) de Nederlandse Antillen en
Aruba expliciet worden genoemd.'

In de resolutie BNB 19861333 wordt goedgekeurd dat als Mogendheid voor de
toepassing van de onderworpenheidseisen in de ER en de deelnemingsvrijstel-
ling worden erkend `staatkundige eenheden die volkenrechtelijk niet worden
erkend als Mogendheid'. Als voorbeeld wordt genoemd Hong Kong. De reso-
lutie kan uiteraard niet doorslaggevend zijn bij de interpretatie van de wet-
tekst en daarnaast verplaatst het praktische probleem zich naar de vraag wat
precies een `staatkundige eenheid' is. Ook hier zijn de problemen m.i. het
gevolg van het feit dat Nederland niet consequent heeft gekozen voor het vol-
ledig respecteren van de buitenlandse belastingsoevereiniteit, maar anderzijds
tot op grote hoogte die soevereiniteit weer wèl respecteert. Zoals al eerder
vermeld en hierna nog zal worden onderbouwd ben ik tegen elke onderwor-
penheidseis in de ER of de deelnemingsvrijstelling. Uitgaande echter van het
bestaan van de onderworpenheidseis, lijkt mij opvatting (iv) zoals hiervoor
door Romijn weergegeven het meest acceptabel. Met enige vrijheid is zelfs de
tekst van de onderworpenheidseis binnen de deelnemingsvrijstelling met deze
opvatting in overeenstemming te brengen. Men kan immers het zinsdeel `van-
wege de Nederlandse Antillen, Aruba of een andere Mogendheid', ook zo
lezen dat de Nederlandse Antillen en Aruba ook, althans voor de toepassing
voor de onderworpenheidseis, als mogendheden worden beschouwd. De Ne-
derlandse Antillen en Aruba zijn in deze opvatting slechts genoemd om on-
zekerheid uit te sluiten.

5.5. Het woordje `aldaar'

De koppeling die het woord `aldaar' aanbrengt tussen het land van vestiging
van de buitenlandse dochtermaatschappij en het land dat de buitenlandse
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winstbelasting moet heffen, stamt al van de introductie van de deelnemings-
vrijstelling voor de buitenlandse dochtermaatschappij in de Wet IB'14.~ Ook
in de DTB is voor wat de deelnemingsvrijstelling betreft het woordje `aldaar'
in de onderworpenheidseis gehandhaafd.a` In het Besluit WB'40 werd geëist
dat de buitenlandse dochter `ter plaatse van haar vestiging' was onderworpen
aan een landsbelasting, die in enige vorm naar de winst werd geheven.'Z In het
Besluit Vpb'42 treft men het woord `aldaar' niet aan, maar wordt ook niet met
een andere verwoording een koppeling gelegd tussen het vestigingsland van de
buitenlandse dochter en het winstbelastingheffende land. De laatste volzin
van het eerste lid van artikel 10 Besluit Vpb'42 luidde namelijk: `Met betrek-
king tot een deelneming in een vennootschap, welke buiten het Rijk gevestigd
is, is de vrijstelling slechts van toepassing, indien deze vennootschap aan een
gelijksoortige buiten het Rijk geheven belasting onderworpen is'.

In de ER'65 is het woord `aldaar' overbodig omdat er sinds de reparatie van
de `Cyprusconstructie' vanaf 1 januari 1986 wordt geëist dat het land waar het
buitenlands inkomen is behaald en het land dat dit inkomen aan belasting
onderwerpt, hetzelfde is. In zijn oorspronkelijk ingediende reparatiewets-
voorstel beoogde de Staatssecretaris de tekst van de ER'65 op dit punt ook
binnen de deelnemingsvrijstelling te introduceren.~3 Uiteindelijk heeft hij dit
niet gedaan en is de oorspronkelijke verwoording van de onderworpenheids-
eis in de Wet Vpb'69 gehandhaafd.

Juch signaleert het probleem dat niet duidelijk is of `aldaar' moet worden
gerelateerd aan de juridische zetel dan wel aan de plaats van de feitelijke lei-
ding van de buitenlandse dochteronderneming.~ Aangezien het een bepaling
betreft van Nederlands fiscaal recht en daarin de feitelijke woonplaats in prin-
cipe over de vestigingsplaats van een lichaam beslist45, lijkt het mij voor de
hand liggend `aldaar' te relateren aan de feitelijke vestigingsplaats van de bui-
tenlandse dochtermaatschappij.

De Staatssecretaris is van mening dat onderworpenheid als buitenlandse
belastingplichtige in een staat niet kwalificeert.~ Anders dan de samenstellers
van de Vakstudie redelijk achten, zal in deze opvatting de deelnemingsvrijstel-
ling niet gelden voor een dochtervennootschap die feitelijk en statutair in een
niet-onderwerpend land is gevestigd maar alle winst behaalt met behulp van
een v.i. in een wel belastend land.~' De visie van de Staatssecretaris spoort met
het gegeven dat het binnen de deelnemingsvrijstelling moet gaan om subjec-
tieve onderworpenheid. Het verschil tussen subjectieve en objectieve onder-

40. Zie paragraaf 2.2.3.
41. Zie artikel 29 Wet DTB'17.
42. Artikel7, lid 2, onder (2), Besluit WB'40.
43. Zie kamerstuknr. 19 968, nr. 2, het voorgestelde artikel 13, lid 2, letter c, Wet Vpb'69.
44. D. Juch, 'Deelnemingsvrijstelling in internationale verhoudingen' in TVVS 1983, blz. 252.
45. De nationaliteitsbepalingen, zoals de artikelen 2, lid 4, Wet Vpb'69 en 1, lid 3, Wet DivB'65,
zijn immers aanvullingen van de hoofdregel van artikel 4 AWR.
46. Zie kamerstuknr. 19 968, nr. 7, blz. 12.
47. Zie Vakstudie Vennootschapsbelasting, aantekening 32 op artikel 13.
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worpenheid is immers `slechts' wat men als uitgangspunt neemt, het subject
dan wel het object. Bij buitenlandse belastingplichtigen staat het object cen-
traal. Het moet gaan om een belastbaar object met voldoende binding met het
territoir.

Voor een geval waarin een Luxemburgse dochtermaatschappij als zuivere
holdingvennootschap niet onderworpen was aan de Luxemburgse pendant
van onze vennootschapsbelasting, heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat
toch geacht wordt voldaan te zijn aan de onderworpenheidseis omdat de klein-
dochter wèl aan Luxemburgse winstbelasting is onderworpen.~

Indien men met mij de onderworpenheidseis zou willen laten vervallen, is
de interpretatie van het woordje `aldaar' niet langer van belang. Uitgaande
echter van het bestaan van de onderworpenheidseis, is de wenselijke uitleg
van het woordje `aldaar' niet zonder meer duidelijk. Enerzijds kan erop gewe-
zen worden dat Nederland weinig materiële eisen stelt aan de buitenlandse
belasting, en dat het daarbij past om ook genoegen te nemen met enige buiten-
landse winstbelasting op landsniveau, waaraan de buitenlandse dochter on-
derworpen is. Anderzijds lijken de historie'v en de tekst te duiden op de eis dat
de dochter in haar vestigingsplaatsland subjectief moet zijn onderworpen aan
een `landswinstbelasting'.

Ook voor wat betreft de wenselijke uitleg van het woordje `aldaar' is derhal-
ve geen duidelijke conclusie vanuit doel en strekking van de regeling mogelijk
omdat de wetgever geen consequente en duidelijke keuze heeft gemaakt. De-
ze constatering roept de vraag op of een consequentere keuze voor de wijze
waarop internationale dubbele belasting moet worden voorkomen niet ge-
wenst is. Twee alternatieven dienen zich daarbij aan. Enerzijds is het de vraag
of Nederland niet over zou dienen te stappen van de vrijstellingsmethode naar
een variant van de creditmethode. Deze vraag zal in de volgende paragraaf
negatief worden beantwoord. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de
vraag of de onderworpenheidseis wel past binnen de vrijstellingsmethode.

5.6. Creditstelsel of vrijstellingsmethode?

De onderworpenheidseis geeft ook aanleiding stil te staan bij de afweging of
Nederland wellicht zou moeten overgaan van de vrijstellingsmethode naar de
creditmethode als methode ter voorkoming van economische en juridische
internationale dubbele belasting. Ook de in het parlement met tussenpozen
klinkende roep om voor de deelnemingsvrijstelling in de buitenlandse ver-
houding minimale eisen te stellen aan de hoogte van de buitenlandse belasting,
geeft aan dat er soms onvrede heerst met de uitkomsten van de vrijstellingsme-
thode. Bij de bespreking hiervoor in paragraaf 5.2 van de eis van subjectieve

48. Zie Vakstudie Nieuws 1988, blz. 2399.
49. In voorgaande wetten en besluiten werd, indien het woord 'aldaar' niet werd gebruikt, als
regel wel cen link gelegd tussen de vestigingsstaat van de dochter en het land dat de winstbelasting
mo~t hcffen.
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onderworpenheid zijn al vele argumenten aangevoerd ten faveure van de vrij-
stellingsmethode en tegen de verrekenmethode. Toch wil ik in deze paragraaf
nog eens apart op de afweging tussen beide stelsels terugkomen omdat het een
principiële keuze betreft, die ook praktisch belangrijke consequenties heeft.

Hoewel de vrijstellingsmethode en de verrekenmethode beide dezelfde
hoofddoelstelling hebben, de voorkoming van internationale dubbele belas-
ting, betreft het toch twee totaal verschillende methoden. Het cruciale verschil
tussen beide methoden begint al op het vroegst mogelijke moment, nl. bij de
definitie van wat internationale dubbele belasting is.

Bij de verrekeningsmethode is pas sprake van internationale dubbele belas-
ting indien het in het buitenland verworven inkomen in totaliteit zwaarder
wordt belast dan het in het binnenland verworven inkomen. Vandaar dat lan-
den die het verrekenstelsel als hoofdmethode ter voorkoming van internatio-
nale dubbele belasting toepassen bij een lagere buitenlandse winstbelasting-
druk dan die in het eigen land bijheffen tot aan het eigen niveau. Het streven is
daarbij te komen tot een gelijke winstbelastingdruk onafhankelijk van de
vraag of investeringen in het eigen land of in het buitenland hebben plaats
gevonden. Dit wordt wel aangeduid als `home neutrality' of `capital export
neutrality'.

Bij de vrijstellingsmethode is sprake van internationale dubbele belasting
indien meerdere staten een subject voor hetzelfde object in hun (gelijksoorti-
ge) heffing betrekken. Hoe hoog de belasting in het buitenland is, is daarbij in
principe niet van belang. Het vrijstellende land eerbiedigt aldus in grote mate
de buitenlandse belastingsoevereiniteit. De buitenlandse dochtermaatschap-
pij of v.i. opereert dan onder zoveel mogelijk gelijke fiscale omstandigheden
op de buitenlandse markt als lokale ondernemingen. Vandaar dat de aan de
vrijstellingsmethode ten grondslag liggende gedachte wel wordt aangeduid als
het uitgangspunt van de `foreign neutrality' of `capital import neutrality'.

De vrijstellingsmethode treft men globaal gezien vooral aan in continentaal
Europa, terwijl de verrekenmethode vooral wordt toegepast in de Angelsaksi-
sche landen, met als twee belangrijkste representanten Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten van Noord-Amerika. De creditmethode neemt de eigen be-
lastingheffing tot uitgangspunt en ijkpunt. Dit past uitstekend bij sterk op zich-
zelf gerichte landen, die niet gewend zijn zich aan het buitenland bijzonder
veel gelegen te laten liggen. Vandaar dat men bij `grote' en autarkische landen
vaak weinig twijfel aantreft over de juistheid van de creditmethode. Waarom
zou `God's own country' het hier ook niet bij het juiste eind hebben? Den Boer
heeft deze zelfgenoegzaamheid al eens als volgt verwoords": `De tax credit
methode is derhalve een `egocentrische' of `solipsistische' methode, die mis-
schien past bij de mentaliteit van zelfgenoegzame landen als de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk maar niet bij landen die open staan voor de
rest van de wereld'. Het principieel verschillende uitgangspunt van de credit-

50. P. den Boer, Verslag Belastingconsulentendag 1975, blz. 28.

185



DE ONDERWORPENHEIDSEIS

methode blijkt ook uit de in Engelstalige publicaties vaak gebezigde vertaling
van `deelnemingsvrijstelling' als `affiliation privilege' of `participation privile-
ge'. Met name het woord `privilege' suggereert dat het eigenlijk om een on-
terechte vrijstelling gaat.s' Ik prefereer dan ook als vertaling voor deelne-
mingsvrijstelling de term `participation exemption'.

Een aantal argumenten kan worden gegeven waarom de hoogte van de bui-
tenlandse belasting binnen de vrijstellingsmethode niet relevant is.
1. De buitenlandse belastingsoevereiniteit wordt geëerbiedigd ten aanzien

van op het grondgebied van dat land plaats hebbende economische activi-
teiten.

De wijze waarop Nederland de onderworpenheidseis heeft geconcreti-
seerd maakt dat het Nederlandse systeem, zowel voor de voorkoming van
juridische als economische internationale dubbele belasting, gezien kan
worden als een poging de buitenlandse belastingsoevereiniteit zoveel mo-
gelijk te eerbiedigen, echter binnen de randvoorwaarde dat het gaat om de
voorkoming van internationale dubbele belasting. Bij het laten vervallen
van de onderworpenheidseis kan het resultaat in theorie zijn dat Nederland
tegemoetkoming ter voorkoming van internationale dubbele belasting ver-
leent als er helemaal geen sprake is van internationale dubbele belasting
die voorkomen moet worden, bijvoorbeeld omdat het buitenland geen ge-
lijksoortige belasting kent.

2. Men mag niet louter de winstbelastingen vergelijken. Zeer vaak gaat een
laag percentage buitenlandse winstbelasting gepaard met hoge andere kos-
ten voor de onderneming. Deze overige kosten kunnen variëren van hoge
andere belastingen tot hoge kosten in verband met slechte infrastructurele
voorzieningen, scholing personeel e.d.

3. De buitenlandse dochteronderneming wordt zo veel mogelijk gelijk behan-
deld als de locale onderneming, zodat de concurrentievoorwaarden zo ge-
lijk mogelijk zullen zijn.

4. In de relatie tot ontwikkelingslanden werkt de vrijstellingsmethode uit op
een wijze die de ontwikkelingslanden de ruimte geeft ook met behulp van
het fiscale instrumentarium een overheidsbeleid te voeren ter stimulering
van de economische activiteiten. Tariefsverlagingen door het buitenland
worden in de vrijstellingsmethode immers niet `automatisch' gecompen-
seerd door bijheffing in de woonstaat. Binnen de verrekenmethode is een-
zelfde effect slechts te bereiken door verrekening toe te staan van niet-
geheven belasting in de vorm van een tax sparing credit. Omdat zo'n ver-
rekening van fictieve belasting strijdt met de uitgangspunten van het ver-
rekenstelse152 zal het tax-creditland slechts in individuele gevallen een tax
sparing credit verlenen. Dit roept weer een aantal problemen op. Zo zal in

51. Vergelijk J. H. Christiaanse, `Internationale aspecten van belastingheffing van internationale
ondernemingen' in de Van Dijckbundel, FED, 1988, blz. 77, die deze naamgeving `volstrekt mis-
plaatst' noemt.
52. De `home neutrality'-gedachte wordt immers doorbroken!
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de praktijk verlening van een tax sparing credit veelal beperkt blijven tot
landen waarmee een verdrag is gesloten. In het geven en nemen dat aan
verdragsonderhandelingen eigen is, lijkt het dan wel moeilijk voorstelbaar
dat de tax sparing credit niet toch `betaald' moet worden door het ont-
wikkelingsland met concessies op andere (al dan niet fiscale) punten. Ook
roept het op individuele basis toekennen van een tax sparing credit de drin-
gende behoefte op vooraf te weten welke landen voor dit predikaat in aan-
merking komen. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te ver-
wachten dat deze cruciale afbakening deels arbitrair zal zijn en daarnaast
voortdurend bloot zal staan aan de latente neiging om via deze afbakening
het overheidsbeleid op andere terreinen meer reliëf te geven. Bij de vrij-
stellingsmethode, die globaler werkt, zijn op dit punt de problemen veel
kleiner.

De vraag of de vrijstellingsmethode of de verrekenmethode gehanteerd
dient te worden kan niet louter door de wetenschap beantwoord worden om-
dat het uiteindelijk een keuze betreft tussen de principes waarop men zich
wenst te baseren. Kort gezegd: streeft men `home neutrality' of `foreign neu-
trality' na? Mij spreken de uitgangspunten en resultaten van de vrijstellings-
methode meer aan. Wel kan de wetenschap de voor- en nadelen van de syste-
men in kaart brengen.

Als belangrijke nadelen van de verrekenmethode kunnen genoemd wor-
den:
1. Het eigen systeem wordt tot norm voor alle andere landen gemaakt. Of,

met andere woorden, de buitenlandse belastingsoevereiniteit wordt onvol-
doende erkend.

2. Voor zover ik kon nagaan verleent geen van de landen die het creditsys-
teem als hoofdmethode hanteert teruggaaf van buitenlandse belasting, in-
dien deze hoger is dan de eigen heffing.53 Dit betekent dat de ` home neu-
trality' die men nastreeft door eigen toedoen niet bereikt wordt.

3. In de praktijk blijkt dat de methode tot zeer ingewikkelde resultaten leidt.
Een belangrijke oorzaak voor deze ingewikkeldheid is gelegen in het feit
dat het bijhefinechanisme in principe pas in werking treedt als de winst van

de buitenlandse (klein)dochtermaatschappij naar het creditland wordt
overgemaakt. In principe is dus uitstel van bijheffings' mogelijk. Dit bete-
kent dat ook in zoverre er sprake is van deferral het home-neutrality-ideaal
(nog) niet wordt bereikt.

Voor een aantal gevallen waarin in het buitenland onvoldoende `actieve
bezigheden' plaats vinden heeft o.a. de USA `deferral' onmogelijk gemaakt,
door dit passieve inkomen van de (klein)dochtermaatschappij ook aan de
Amerikaanse (groot)moedermaatschappij toe te rekenen indien dit inkomen

53. Wel kent men veelal een carry-forward- en soms carry-back-regeling.
Indien het land de verrekening per land verleent, is de kans aanmerkelijk groter dat een deel

van de buitenlandse heffing onverrekend blijft dan bij een `overall limitation'.
54. Wel aangeduid als `deferral'.
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nog niet naar die (groot)moedermaatschappij is getransfereerd.55 Al met al
ontstaat een ingewikkeld geheel.
Als groot voordeel van de verrekenmethode wordt wel genoemd de mogelijk-
heid om op te treden tegen belastingvlucht.~ Dit argument overtuigt mij niet
om meerdere redenen. Allereerst leven wij in een vrije wereld, zodat ook een
onderneming, als deze dat echt wil, moet kunnen vertrekken naar het buiten-
land. Het lijkt mij ongewenst dit op een andere wijze te willen tegenhouden
dan door het creëren van zodanige economische en sociale voorwaarden dat
deze ondernemingen blijven en er wellicht nieuwe bijkomen. Dit geldt m.i.
onverkort ook voor de activiteiten die relatief eenvoudig zijn te verplaatsen,
zoals beleggingsactiviteiten, concernfinanciering e.d. Iets anders is dat voor
dit soort activiteiten weinig substance nodig is en het soms zo zal zijn dat de
activiteiten nog vanuit Nederland plaatsvinden, maar men anders doet voor-
komen. Het betreft in wezen dan gewoon bewijsproblematiek en in extremo
fiscale fraude. Hier kan een actief beleid van de belastinginspecteur gepaard
aan een juiste toepassing van de bestaande bewijsregels normaliter voor een
goede oplossing zorgen. De meest gerede partij is immers geroepen tot bewijs-
levering en dat zal normaliter impliceren dat de belastingplichtige moet aan-
tonen dat de onderneming, waarvan hij stelt dat zij in een fiscaal zonnig oord is
gevestigd, daar ook inderdaad feitelijk gevestigd is en de voordelen aldaar
(althans niet in Nederland) zijn gegenereerd. Daarbij speelt mede een rol dat
het voor belastingplichtige relatief simpel is om, indien die aanwezig is, `sub-
stance' in het buitenland aan te tonen.s'

Als men het optreden tegen belastingvlucht aanvoert als pluspunt voor de
creditmethode dan erkent men in wezen niet het recht van het buitenland om
een eigen financieel-economische en fiscale politiek te voeren. Dit strijdt met
de uitgangspunten zoals Nederland die al bijna een eeuw hanteert. Overigens
vinden wij het zelf ook allerminst plezierig als ons financieel-economisch be-
leid door het buitenland niet wordt geëerbiedigd, zoals de commotie leert rond
het beschouwen als (negatieve) belasting van de WIR-premies door o.a. de
USA. Voor dochtermaatschappijen en v.i.'en van Amerikaanse vennoot-

55. Zie voor een globale beschrijving van het mechanisme o.a. F.C. de Hosson, `Voorkoming van
internationale dubbele belastingheffing in concernverband: vrijstellings- of verrekenmethode?',
WFR 1977, blz. 881 e.v.
56. Zie o.a. F.C. de Hosson in `Voorkoming van internationale dubbele belastingheffing in con-
cernverband: vrijstellings- of verrekenmethode?', WFR 1977, b1z.878 e.v. en de CDA-fractie bij
de parlementaire behandelingen van wetsvoorstellen 19 729 en 19 968.
57. Het aanhangige wetsvoorstel ter uitbreiding van informatieverplichtingen in internationale
verhoudingen (kamerstuknr. 21 034) mist voor de hier aan de orde zijnde gevallen betekenis. Het
gaat immers om een Nederlandse moedermaatschappij met een buitenlandse dochtermaatschap-
pij. Daarvoor is het nieuwe wetsvoorstel onnodig omdat op basis van het huidige artikel 47 AWR
voor de moedermaatschappij al de plicht bestaat om desgevraagd de informatie te verstrekken die
nodig is om de fiscale wetgeving toe te kunnen passen. Tot die te verstrekken informatie behoort
ook die omtrent de feitelijke werkzaamheden en de vestigingsplaats van een dochtervennoot-
schap.
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schappen werd zodoende de Nederlandse WIR-premie uiteindelijk betaald
aan de Amerikaanse overheid.

Concluderend lijkt mij voor Nederland de vrijstellingsmethode op prin-
cipiële en praktische gronden te prefereren boven de verrekenmethode.5a
Ook aan de suggestie van de CDA-fractie om de verrekenmethode slechts in
te voeren voor dochtermaatschappijen in tax havens kleven m.i. doorslagge-
vende bezwaren. De meeste daarvan zijn door Vermeend en Staatssecretaris
Koning al genoemd en in het voorgaande gememoreerd. Naast de zeer grote
praktische bezwaren zou ik daar nog aan toe willen voegen dat de uitgangs-
punten die aan de vrijstellingsmethode ten grondslag liggen het waard zijn te
worden vastgehouden ook in de relatie tot tax havens.59 Reële belasting-
vlucht moet men niet tegen willen houden anders dan via een verbetering van
de sociaal-economische omstandigheden in Nederland, terwijl tegen fraudu-
leuze belastingvlucht in de uitvoeringssfeer afdoende is op te treden.`~ Voor
niet-ondernemende activiteiten in een buitenlands dochtersubject zal ove-
rigens ook de materiële niet-ter-beleggingseis belastingvlucht kunnen voor-
komen.

5.7. Van voorkoming van internationale dubbele belasting naar eerbiediging
van de buitenlandse belastingscevereiniteit

Uitgaande van de wenselijkheid de vrijstellingsmethode te handhaven, rijst de
vraag of de onderworpenheidseis binnen de vrijstellingsmethode niet dient te
vervallen. Deze vraag beantwoord ik positief. Het lijkt mij gewenst de stap te
maken van voorkoming van internationale dubbele belasting naar volledige
eerbiediging van de buitenlandse belastingsoevereiniteit. Zoals uit het voor-
gaande blijkt is die stap overigens niet zo groot als het lijkt. De wijze waarop
Nederland naar huidig recht immers inhoud heeft gegeven aan de onderwor-
penheidseis betekent al dat tot op grote hoogte de buitenlandse belasting-
soevereiniteit wordt gerespecteerd. Mijn pleidooi voor afschaffing van de on-
derworpenheidseis komt erop neer het laatste stapje ook te zetten en over te
stappen van een vrij bizar uitwerkende onderworpenheidseis naar de erken-
ning dat de onderworpenheidseis niet thuis hoort in een systeem dat buiten-

58. Tot dezelfde conclusie komen o.a.:
- D. Juch, dissertatie, blz. 272 e.v.;
- P. den Boer in zijn discussiebijdrage aan de Belastingconsulentendag 1975;
- M.J. Ellis, 'Deelnemingen en vertrekkende holdings', in WFR 1977, blz. 1210 e.v.;
- J.H. Christiaanse, 'Internationale aspecten van belastingheffing van multinationale onderne-

mingen in Nederland', in de Van-Dijckbundel, blz. 76.
59. Wat dat dan ook precies mogen zijn. Was Nederland geen tax haven?
60. AI zal dit, zeker in de beginfase, wel de nodige mankracht vragen van de inspecteurs en rech-
ters.
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landse soevereiniteitsrechten consequent eerbiedigt.b' Behalve dit principiële
argument zijn er nog meerdere redenen de onderworpenheidseis te laten val-
len.

Allereerst blijkt dat voorkoming van internationale dubbele belasting en
een onderworpenheidseis (ook in Nederland) niet per se samen behoeven te
gaan uit het feit dat in bijna alle Nederlandse belastingverdragen een onder-
worpenheidseis ontbreekt.bZ Volgens A.J. van Soest zou dit geen argument
zijn om de onderworpenheidseis ook in de eenzijdige maatregelen ter voorko-
ming van internationale dubbele belasting af te schaffen. Indien Nederland
eenzijdig de onderworpenheidseis af zou schaffen zou de onderhandelingspo-
sitie bij het afsluiten van verdragen zijns inziens zeer ondermijnd worden.ó3
Hoewel de gevolgen van feiten die zich nog niet hebben voorgedaan altijd
moeilijk voorspelbaar zijn en dit a fortiori geldt voor het ondoorzichtige
machtsspel van verdragsonderhandelingen, kan bij het `vuistpandargument'
toch wel een kanttekening worden gemaakt. Het argument is o. a. in de Bonds-
republiek Duitsland ook gehanteerd om het ontbreken van een eenzijdige
maatregel ter voorkoming van internationale dubbele belasting te rechtvaar-
digen. Terecht merkt Vogel op dat niet vastgesteld kan worden dat landen als
Nederland en Zwitserland slechtere verdragen hebben afgesloten dan de Duit-
se bondsrepubliek omdat zij een eenzijdige regeling ter voorkoming van inter-
nationale dubbele belasting hebben.`~ Niet is dus aangetoond dat het vuist-
pandargument valide is. Aannemelijker is dan ook dat onderhandelingpart-
ners zich primair laten leiden door hun eigen wensen, het OESO-modelver-
drag c.q. het VN-modelverdrag en de eerder door de andere staat afgesloten
belastingverdragen.ó5 Het lijkt mij waarschijnlijk dat zaken die in de model-
verdragen als normaal gelden - zoals het ontbreken van een onderworpen-
heidseis bij hantering van de vrijstellingsmethode - niet nog eens `betaald'
moeten worden door concessies in de verdragsonderhandelingen. Daar komt
nog de principiële vraag bij of het wel acceptabel is de individuele belasting-
plichtige een overigens gewenste eenzijdige regeling ter voorkoming van inter-
nationale dubbele belasting te onthouden omdat men een vuistpand zou willen

61. Dit pleidooi is ook een logisch vervolg op het in het vorige hoofdstuk gedane voorstel om
buitenlandse liquidatieverliezen niet bij de Nederlandse moeder fiscaal in aftrek toe te staan. In
beide gevallen is de consequente afbakening van de belastingsoevereiniteit tussen staten het uit-
gangspun[.
62. Alleen in het verdrag met de USA is, via verwijzing naar de ER, een onderworpenheidseis
opgenomen.
63. A.J. van Scest, 'Belasting van in den vreemde verworven inkomensbestanddelen' in WFR
1957, biz. 312.
64. K. Vogel, 'Die Besteuerung von Auslandeinkunfte - Principien und Praxis' in de bundel
`Grundfragen des internationalen Steuerrechts', blz. 7, uitgeverij Otto Schmidt KG te Keulen,
19f34.
65. Het door Nederland gepubliceerde `standaard-belastingverdrag' (kamerstuknr. 20 365, nr. 1,
bijlage B), dat niet spectaculair afwijkt van het OESO-modelverdrag noch van het VN-modelver-
drag, zal voor Nederland bij verdragsonderhandelingen als uitgangspunt dienen.
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houden. Vogel duidt dit aan als het gijzelen van de eigen onderdanen. Als voor
natuurlijke personen gijzelen een misdaad is, zou het dan aan overheden zijn
toegestaan?

Het feit dat in nagenoeg alle Nederlandse belastingverdragen geen onder-
worpenheidseis is opgenomen betekent overigens niet dat Nederland altijd
vrede heeft met feitelijke niet-onderworpenheid of feitelijke lage belasting-
heffing, hetgeen blijkt uit de recente aanpassingen van de verdragen met Ca-
nada en Australië.~ Het ontbreken van een onderworpenheidseis in de Neder-
landse belastingverdragen kan dus niet zo maar geduid worden als een bewijs
voor het feit dat in verdragsituaties de voorkoming van internationale dubbele
belasting volledig is geëvalueerd tot een afbakening van belastingsoevereini-
teit tussen staten.

De Nederlandse wetgever heeft zelf ook enige barsten aangebracht in de
onderworpenheidseis in de ER. Zo is per 1 januari 1986 naast het aanpakken
van de `OGEM-truc'6' bij de eenzijdige voorkoming van internationale juridi-
sche dubbele belasting een fictieve onderworpenheid geïntroduceerd.`'R Naast
deze versoepeling moet ook gewezen worden op een in de ER'88 voorgestelde
verscherping van de onderworpenheidseis. Voor inkomsten uit onzelfstandige
arbeid is in de ER'88 kortstondige onderworpenheid niet langer voldoende om
het inkomen vrijgesteld te krijgen, tenzij aangetoond wordt dat ter zake feite-

66. Het feit dat de opbrengst van hypothecaire schuldvorderingen gehouden door inwoners van
Nederland met Canadees onroerend goed als hypothecair onderpand onbelast werd gelaten door
Canada (waaraan dit inkomen door het verdrag volledig was toegewezen), was voor de Neder-
landse overheid een reden om op verdragsherziening op dit punt aan te dringen.

In de relatie met Australië betrof het een iets minder sprekend geval omdat Australië de op-
brengst uit Australische hypothecaire schuldvorderingen niet volledig onbelast liet maar met
slechts l001o bronheffing belastte.

Inmiddels is zowel het verdrag met Canada als dat met Australië aangepast in die zin dat de
opbrengst van hypothecaire schuldvorderingen gebracht zijn onder het regime voor normale inte-
rest, d.w.z. aan de woonstaat van de genieter zijn toegewezen met een beperkt bronheffingsrecht
voor de staat waar het verbonden onroerend goed is gelegen. De genoemde verdragen verhinde-
ren Nederland dus niet langer zijn in het nationale recht opgenomen heffingsbevoegdheid te effec-
tueren.
67. Deze kwam erop neer dat bestuurders voor werkzaamheden in een verdragsland zich via een
Cypriotische vennootschap lieten betalen. Normaliter zou het verdrag via de 183-dagenregeling
de [B-heffing over deze inkomsten aan Nederland toewijzen. Het betrof dus in de eerste plaats een
ontduiking van de 183-dagenregeling in verdragen. Daarnaast kon de truc gebruikt worden als
gewerkt werd in niet-onderwerpende niei-verdragslanden. Dan moest tussenschakeling van het
met ongeveer 301o IB belastende Cyprus ervoor zorgen dat van onderworpenheid wel sprake was.

Met HR BNB 1987172, kwam vast te staan dat de 'OGEM-truc' niet werkte.
68. De reactie op het onbedoeld gebruik is namelijk wat ambivalent geweest.

Enerzijds heeft de wetgever de truc willen blokkeren ( door onderworpenheid te eisen in de staat
waar het inkomen wordt verdiend) doch anderzi jds haar gelegaliseerd door de introductie van een
fictieve onderworpenheid. Dit laatste vanwege met name de concurrentiepositie van ons bedrijfs-
leven in met name het Midden-Oosten. Wel is pas sprake van fictieve onderworpenheid indien de
werkgever in Nederland gevestigd is en de werknemer ten minste 3 maanden in een niet-ver-
dragsland werkt.
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lijk aan de bronstaat belasting is betaald.ó9 Hier doemt m.i. een zeer onaan-
lokkelijk perspectief op van zeer vele varianten van de onderworpenheidseis
afhankelijk van een ondoorzichtig politiek afwegingsproces van economische,
sociale, sociologische en psychologische factoren.

Ook kan gewezen worden op het feit dat in wetsvoorstel 21 031 tot wijziging
van de kapitaalsbelasting de tot nu toe in de kapitaalsbelasting aanwezige on-
derworpenheidseis wordt geschrapt. In artike134, lid d, WBR werd tot nu toe
bepaald dat onder het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal ook
werd begrepen het zich vestigen binnen het Rijk van een (ichaam, tenzij dat
lichaam in een van de EG-lid-staten was gevestigd of zijn statutaire zetel had
en aldaar aan een kapitaalsbelasting was onderworpen. In de nieuwe tekst
vervalt de onderworpenheidseis en is voortaan om heffing van kapitaalsbelas-
ting achterwege te laten voldoende dat het lichaam in een andere EG-lidstaat
is gevestigd en aldaar ook als een kapitaalvennootschap wordt beschouwd.
Dat het andere EG-land wellicht geen kapitaalsbelasting kent (zoals Grieken-
land) resulteert dus voortaan niet meer in een belastbaar feit voor de kapitaals-
belasting.

5.8. De voorgestelde uitsluiting van kosten in verband met en negatieve
deelremingsvoordelen uit een niet-onderworpen buitenlandse
dochtermaatschappij

In het oorspronkelijk door de Staatssecretaris ingediende wetsvoorstel inzake
de reparatie van de deelnemingsvrijstelling werd ook de onderworpenheidseis
gewijzigd c.q. verduidelijkt.'o Als verduidelijking was bedoeld de vervanging
van het woordje `aldaar' door de woorden `in het land waarin die dochter is
gevestigd'. Daarnaast werd een tweetal wijzigingen voorgesteld. Allereerst
zou de wettelijke eis vervallen dat de winstbelasting waaraan de dochtermaat-
schappij moet zijn onderworpen door een centrale overheid moet worden ge-
heven. Verder werd een fictieve onderworpenheid van de dochtermaatschap-
pij voorgesteld. Deze zou worden geacht onderworpen te zijn indien SOo1o of
meer van haar bezittingen ( gemeten naar de waarde in het economisch ver-
keer) zouden bestaan uit:
a. belangen in lichamen die wèl onderworpen zijn;
b. vorderingen op de onder a bedoelde lichamen;
c. vorderingen op met belastingplichtige verbonden lichamen als die licha-

men zijn onderworpen."

69. Zie artikel 2, lid 3, ER'88.
70. Zie kamerstuknr. 19 968, nr. 2, het voorgestelde artikel 13, lid 2, slot, Wet Vpb'69.
71. Verbondenheid tussen lichamen wordt binnen de deelnemingsvrijstelling aanwezig geacht
indien het ene lichaam (direct of indirect) een belang heeft in het andere lichaam van ten minste
ll3-deel ofeen derde lichaam (direct of indirect) een belang heeft van ten minste ll3-deel in beide
lichamen.
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Uit de MvT blijkt dat de voorgestelde fictieve onderworpenheid niet gezien
moet worden als een stap naar de afschaffing van de onderworpenheidseis
maar dat de bepaling een anti-misbruikkarakter heeft.''- De fictieve onder-
worpenheid `beoogt een dam op te werpen tegen het tussenschuiven van een
niet-onderworpen tussenholding. Daarmee zou immers nog steeds kunnen
worden bereikt dat de aanloopkosten van buitenlandse activiteiten worden
afgewenteld op de Nederlandse fiscus: in de aanloopfase is er alsdan immers
geen sprake van een deelneming zodat afwaarderingen aftrekbaar zijn; ver-
volgens wordt de zetel verplaatst naar een wel `onderwerpend' land, zodat
vervolgens de deelnemingsvrijstelling van toepassing is'.

Omdat hij niet alle ongewenst gebruik tegenhield is bij nota van wijziging
door de Staatssecretaris de oorspronkelijk voorgestelde nieuwe onderworpen-
heidseis weer vervangen door de onderworpenheidseis zoals die oorspronke-
lijk in artikel 13, lid 3, Wet Vpb'69 was verwoord. Wel werd een nieuw artikel
13a Wet Vpb'69 voorgesteld, dat het ongewenste gebruik zou moeten keren.
Dit voorgestelde artikel luidt als volgt:

`1. Bij het bepalen van de winst komen kosten welke verband houden met
en negatieve voordelen uit hoofde van een bezitting welke geen deelne-
ming is omdat niet is voldaan aan artikel 13, tweede lid, laatste volzin",
slechts in aftrek voor zover tot de winst positieve voordelen uit hoofde
van die bezitting behoren.

2. Voor zover kosten en negatieve voordelen ingevolge het eerste lid in een
jaar niet in aftrek zijn gekomen, worden deze aangemerkt als kosten en
negatieve voordelen van de in dat lid bedoelde bezitting van het daarop-
volgende jaar.'

Met de voorgestelde bepaling wil de Staatssecretaris voorkomen dat voorde-
len uit een niet-onderworpen deelneming feitelijk niet in Nederland kunnen
worden belast (door geen winst uit te keren), terwijl wel kosten in verband met
de buitenlandse deelneming alsmede waardedalingen van de deelneming in
aftrek gebracht zouden kunnen worden. Het gaat de bewindsman om het be-
strijden van het tussenschuiven van lichamen in niet-belastende landen.74 Het
is de vraag of in de situaties waartegen zich het voorgestelde artikel 13a richt
niet met het compartimenteringsarrest in de hand uiteindelijk de belaste en
onbelaste sfeer op juiste wijze kunnen worden gescheiden. Ondanks alle mo-
gelijke praktische problemen ben ik geneigd die vraag positief te beantwoor-
den. Maar al zou dit zo zijn dan nog kan een voordeel pas gesplitst worden in
een belast en een onbelast deel indien het voordeel genoten wordt. Het mo-
ment van genieten heeft de moedermaatschappij zelf in de hand zodat in elk

72. Zie kamerstuknr. 19 968, MvT, blz. 10.
73. [n dat artikeldeel is de onderworpenheidseis opgenomen (J.v.d.G).
74. Kamerstuknr. 19 968, nr. 8, blz. 6.
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geval de mogelijkheid bestaat de aftrekbare lasten naar voren te halen en de
belaste baten naar de toekomst te schuiven.

De bepaling is per participatie geredigeerd, hetgeen betekent dat het niet
mogelijk is de saldo-opbrengst van de ene niet-onderworpen participatie te
salderen met de saldokosten~waardeverminderingen van de andere niet-on-
derworpen participatie.

Indien in een bepaald jaar de niet-aftrekbare kosten en negatieve voordelen
uit hoofde van de niet-onderworpen buitenlandse deelneming niet in aftrek
gebracht kunnen worden dan geldt een in de tijd onbeperkte carry-forward-
regeling. Het is de vraag of dit een voorbode is van de afschaffing van de
beperking in de tijd van de normale vooruitwenteling van verliezen. Blijkbaar
is immers het argument dat gegevens over zo lange tijd bewaard moeten wor-
den geen doorslaggevend argument meer.'s

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft er m.i. terecht op gewe-
zen dat een carry-back-regeling in het voorgestelde artikel 13a, lid 2, Wet
Vpb'69 ten onrechte niet is voorgesteld.7ó Zelfs de door de Orde voorgestelde
onbeperkte carry-back is in dit geval alleszins redelijk en ook uitvoerbaar om-
dat onbeperkte carry-back zal betekenen terugwenteling tot hooguit de in-
werkingtreding van de nieuwe regeling. Dat betekent weer dat zowel de fiscus
als de belastingplichtige alle gegevens kunnen bewaren.

Tot slot wil ik er op wijzen dat deze bepaling zou kunnen worden gemist
indien de onderworpenheidseis zou worden afgeschaft, hetgeen de toch al da-
nig gecompliceerde regeling van de deelnemingsvrijstelling ten minste op één
punt zou vereenvoudigen. Dat zo'n afschaffing theoretisch zeer goed pleitbaar
is, is in het voorgaande voldoende beargumenteerd.

75. Terecht is dit geen doorslaggevend argument. Het is nooit een valide argument geweest tegen
onbeperkt carryforward van verliezen. Men kan immers met onmiddellijke ingang besluiten om
toekomstige gegevens te bewaren als dat voor de verliescompensatie nodig is. Voor een onbeperk-
te terugwenteling van verlies is het ontbreken van gegevens uit het verleden wel een valide argu-
ment.
76. Zie FED 19881271.
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Hoofdstuk 6. De niet-ter-beleggingseis

6.1. Inleiding

De verlengstukgedachte gaat ervan uit dat de dochter als partiële voortzetting
van de moeder moet worden gezien. Uitgaande van de verlengstukgedachte
als rechtsgrondslag voor de deelnemingsvrijstelling zou het redelijk zijn een
zekere band te eisen tussen wat de moeder- en wat de dochtermaatschappij
doet: het verlengstuk is immers per definitie verbonden aan hetgeen waarvan
het een verlengstuk is. Dit is anders indien men de deelnemingsvrijstelling niet
gebaseerd acht op de verlengstukgedachte maar op het ne-bis-in-idem-begin-
seL dan behoort príncipieel elke dubbele heffing van vennootschapsbelasting
te worden voorkomen, óók indien in feite de dochter niet is te beschouwen als
verlengstuk van de moedermaatschappij.' Zoals hiervoor in paragraaf 2.3.1 is
betoogd, heeft de wetgever niet gekozen voor het ne-bis-in-idem-beginsel,
maar voor de verlengstukgedachte. Men kan dat onjuist vinden, maar het is
binnen de huidige deelnemingsvrijstelling wel een gegeven en wordt in dit
onderzoek als uitgangspunt aanvaard.

De wetgever heeft er voor gekozen het onderscheid tussen beleggen en deel-
nemen in principe aan te brengen via de simpele S~lo-deelname-eis.z Voor de
buitenlandse dochter is evenwel naast de SPIo-eis de voorwaarde opgenomen
dat de aandelen niet ter belegging mogen worden gehouden (de niet-ter-beleg-
gingseis). Op deze materiële niet-ter-beleggingseis zal in het navolgende nader
worden ingegaan.

1. Dit standpunt is o.a. ingenomen door:
- J. van Loon, 'De holdingmaatschappij in het wetsontwerp' in De Naamlooze Vennootschap
februari 1940, blz. 348 e.v.;
-J.F. Spierdijk, Beleggingsdividenden in het Ontwerp vpb 1960' in WFR 1965, blz. 773 e.v.;
- P. den Boer in zijn discussiebijdrage aan de Belastingconsulentendag 1975.
2. Daarmee heeft de wetgever niet het pleidooi overgenomen van J.F.M. Giele, `De deelnemings-
vrijstelling in het ontwerp Vennootschapsbelasting 1960', WFR 1961, blz. 81 e.v. Giele pleit er in
dit artikel voor om ook voor de binnenlandse dochtersubjecten een materiële niet-ter-beleggings-
eis op te nemen.
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6.2. De parlementaire behandeling

Omtrent het onderscheid tussen deelnemen en beleggen en de niet-ter-beleg-
gingseis voor de buitenlandse dochter is tijdens de parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel Vpb'60 het volgende opgemerkt.

'Naar de mening van de ondergetekenden dient er een onderscheid te wor-
den gemaakt tussen de gevallen waarin een lichaam de aandelen aanhoudt ter
wille van de daaruit voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuit-
oefening 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 zakelijke band tussen de beide
betrokken lichamen, hetwelk het rechtvaardigt winsten welke zowel tot de
bedrijfsresultaten van de ene als tot die van de andere onderneming behoren,
binnen dezelfde belastingsfeer slechts eenmaal te treffen. Voor aandelen wel-
ke zuiver als belegging worden aangehouden is dit verband tussen de bedrijfs-
uitoefening van het lichaam dat de ~~~ndelen 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 beleggin-
gen in andere waardepapieren, zoals obligaties, of in onroerende goederen.
De deelnemingsvrijstelling dient derhalve te worden beperkt tot die gevallen
waarin het aanhouden van de deelneming past in het kader van de bedrijfsuit-
oefening dan wel het aangaan van de deelneming is geschied in het algemene
belang.'3

`Voor zoveel nodig zij vermeld, dat een belegging niet aanwezig is in het
geval een buitenlandse dochtermaatschappij van een Nederlandse moeder-
maatschappi j optreedt als houdster van de aandelen van eveneens buitenland-
se kleindochtermaatschappijen, wier activiteit ligt in de lijn van de bedrijfsuit-
oefening van de Nederlandse moedermaatschappij. Eventueel dienen dus ook
de relaties met de achterliggende lichamen in het oog te worden gevat."

Op de (retorische) vraag van het Tweede Kamerlid Notenboom of het niet-
verlenen van de deelnemingsvrijstelling voor aandelen die als belegging wor-
den gehouden dan geen dubbele Vpb oplevert, antwoordt Staatssecretaris
Grapperhaus als volgt. `Strikt theoretisch zou men dit misschien kunnen stel-
len. 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 bedrijf,
zoals een handels- of een industrieel bedrijf. Het moet dan toch onverschillig
zijn of het gaat om een tijdelijke belegging van kasgeld in de vorm van een
deposito bij een 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 komen? Ik zie de reden hiervoor echt niet. Bo-

3. Kamerstuknr. fi000, MvT, blz. 13, linkerkolom.
4. Kamerstuknr. fio(Xl, MvT, blz. 21, linkerkolom.
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vendien ben ik van oordeel, dat die vrijstelling niet past in de structuur van de
wet.'s

`De leden hier aan het woord vroegen zich af in het licht van de memorie van
toelichting op artikel 12, punt 6(blz. 20 en 21), of de tekst van lid 56 niet
verduidelijkt zou kunnen worden. Uit de aangehaalde passage blijkt, dat een
- de deelnemingsvrijstelling uitsluitende - belegging niet aanwezig is, wan-
neer een buitenlandse dochtermaatschappij optreedt als houdster van een
eveneens buitenlandse kleindochter, wier activiteit ligt in de lijn van de be-
drijfsuitoefening van de Nederlandse moedermaatschappij. Zij waren van me-
ning, dat evenmin van de deelnemingsvrijstelling moet worden uitgesloten een
Nederlandse dochter van een buitenlandse moeder, wanneer die dochter op-
treedt als houdster van eveneens buitenlandse kleindochters, wier activiteit
ligt in de lijn van de bedrijfsuitoefening van de buitenlandse moeder. Voor dit
geval wordt immers juist in artikel 4, letter b van het Ontwerp van wet op de
dividendbelasting 1960 een tot heden niet bestaande vrijstelling van dividend-
belasting voorgesteld.' En evenmin is de uitsluiting van de deelnemingsvrij-
stelling gewenst voor de Nederlandse moeder, die optreedt als houdster van
buitenlandse dochters, die een bedrijf uitoefenen. Deze leden drongen met
het oog op een en ander aan op een beperking van de te ruim gestelde redactie
van artikel 12, lid 5.'~

`De ondergetekenden achten een nadere verduidelijking in de wet van het-
geen moet worden verstaan onder de woorden `als belegging worden gehou-
den', niet noodzakelijk. Zij menen dat de uitlegging van deze woorden ge-
voeglijk aan de praktijk en - zo nodig - aan de rechter kan worden over-
gelaten. Wel zijn zij van oordeel dat het spraakgebruik ten deze reeds voor de
meeste gevallen uitsluitsel geeft. Met het genoemde voorbeeld is tot uitdruk-
king gebracht dat voor de vraag of er al dan niet van belegging sprake is soms
door de dochtermaatschappij zal moeten worden heengezien. De memorie
van toelichting stelt dan ook te aangehaalder plaatse dat de relaties met de
achterliggende lichamen in het oog moeten worden gevat.

Het staat vast dat er geen sprake is van belegging in de zin van artikel 12,

5. Handelingen Tweede Kamer 1968I1969 blz. 3184, linkerkolom.
6. Artikel 12, lid 5, Ontwerp Wet Vpb'60 betrof het latere artikel 13, lid 7, Wet Vpb'69, alwaar de
niet-ter-beleggingseis voor de buitenlandse deelneming was opgenomen (J.v.d.G.).
7. Dit later bíj nota van wijziging uit het wetsvoorstel verwijderde artikeldeel bepaalde dat niet tot
het belastbaar object van de dividendbelasting behoorde'de opbrengsten waarvan blijkt dat daar-
toe gerech[igd is een niet binnen het Rijk gevestigde rechtspersoon, die gedurende het tijdvak van
vijf jaren eindigende met het kalenderjaar waarin de opbrengst ter beschikking is gesteld, voor
meer dan de helft van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is geweest van de vennoot-
schap die de opbrengst verschuldigd is, mits in dat tijdvak tot de winst van deze vennootschap
uitsluitend voordelen behoren die uit het buitenland zijn verkregen en hetzij ingevolge regelingen
ter voorkoming van dubbele belasting volledig van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld, hetzij
ingevolge artikel 12 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1960 (het la[ere artikel 13 Wet
Vpb'69; J.v.d.G.) bij het bepalen van de winst van de vennootschap buiten aanmerking blijven'.
8. Kamerstuknr. 6000, voorlopig verslag (nr. 6), blz. 15, linkerkolom.
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vijfde lid, indien een Nederlandse n.v. optreedt als holding company van bui-
tenlandse dochtermaatschappíjen die zelf een bedrijf uitoefenen. Evenmin
achten de ondergetekenden het bij de gekozen redactie dubieus dat de vrijstel-
ling kan worden genoten door een Nederlandse dochter van een buitenlandse
moedermaatschappij, indien die dochter optreedt als houdster van eveneens
buitenlandse dochters wier activiteit ligt in de lijn van de bedrijfsuitoefening
van de buitenlandse moeder. De beperking in de redactie van artikel 12, vijfde
lid, waarop de hier aan het woord zijnde leden aandringen, achten de onder-
getekenden dan ook niet nodig. Overigens merken de ondergetekenden nog
op dat artikel 4, letter b, van het ontwerp van Wet op de dividendbelasting
1960 bij nota van wijziging is teruggenomen. Dit heeft echter geen invloed op
de werking van artikel 12, vijfde lid.'9

6.3. De ratio en de praktijk van de niet-ter-beleggingseis

De wetgever heeft uitdrukkelijk bedoeld voor beleggingen geen deelnemings-
vrijstelling te verlenen. Dit blijkt in de binnenlandse verhoudingen uit het
So1o-forfait alsook uit de eisen in geval van een oneigenlijke deelneming.

Voor de buitenlandse deelneming moet men de aparte materiële niet-ter-
beleggingseis niet zien als zou de wetgever voor een buitenlandse dochter
zwaardere eisen hebben willen stellen dan voor de binnenlandse. Samen met
de bepaling dat voor een in het buitenland gevestigd (open) fonds voor geme-
ne rekening geen deelnemingsvrijstelling wordt genoten, moet de niet-ter-be-
leggingseis voor de buitenlandse dochtervennootschap gezien worden in het
licht van de regels die binnen de deelnemingsvrijstelling voor beleggingsinstel-
lingen zijn geschreven. De deelnemingsvrijstelling bevat ten aanzien van be-
leggingsinstellingen twee bepalingen, die beide hun oorzaak vinden in het be-
leggingsinstellingsregime van artikel 28 Wet Vpb'69. Van belang is in dit ver-
band de bepaling dat voor een participatie in een beleggingsinstelling nooit
deelnemingsvrijstelling wordt genoten.'o Deze bepaling is opgenomen als
sluitstuk van het beleggingsinstellingsregime. Dit regime impliceert in essentie
een Oqo-Vpb-tarief onder de voorwaarde dat de voor uitdeling beschikbare
winst dan ook binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de aan-
deelhouders wordt uitgedeeld. De uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling
bij de moedermaatschappij van de beleggingsinstelling heeft tot doel zeker te
stellen dat de verplicht door de beleggingsinstelling uitgedeelde winst ook
daadwerkelijk bij de ontvangende aandeelhouder belast wordt." De materiële

9. Kamerstuknr. 6000, memorie van antwoord (nr. 9), blz. 25, linkerkolom.
10. De bepaling dat een beleggingsinstelling als moedersubject geen recht op deelnemingsvri jstel-
ling heeft, is hier verder niet van belang.
11. Vanuit dezelfde zorg om tot (voldoende Nederlandse) belastingheffing te komen na het Oa~o-
tarief bij de beleggingsinstelling heeft de wetgever artikel 44b Wet IB'64 opgenomen en kan het
beleggingsinstellingsregime niet worden verkregen indien de aandelen van de beleggingsinstelling
te veel in buitenlandse handen zijn (artikel 28, lid 2, letter d, Wet Vpb'69).
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niet-ter-beleggingseis voor buitenlandse participaties is vervolgens opgeno-
men om geen premie te zetten op het vertrek van beleggingsinstellingen naar
het buitenland. Met dat vertrek zou zo'n lichaam ophouden beleggingsinstel-
ling te zijn12 en zou daarom de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling niet
langer gelden. Om dit te voorkomen is de materiële niet-ter-beleggingseis in
de Wet Vpb'69 opgenomen. De eis is dus te typeren als een maatregel tegen
belastingontwijking en kapitaalvlucht. Het arrest HR BNB 1974~2 kan vanuit
deze constatering dan ook niet anders gezien worden dan als een onjuiste be-
slissing, zoals ook Hofstra in zijn noot onder het arrest duidelijk aangeeft. De
Hoge Raad onthoudt in het arrest aan een Nederlandse tophoudstermaat-
schappij de deelnemingsvrijstelling met als argument dat die topholding geen
onderneming drijft en daarom de ondernemingen van de moeder en doch-
ter(s) ook niet in elkaars verlengde kunnen liggen. Zo'n materiële eis dat de
ondernemingen in elkaars verlengde moeten liggen behoort in het systeem
waarvoor de wetgever heeft gekozen niet gesteld te worden bij pakketten van
meer dan S~lo. Slechts bij de beoordeling of wellicht sprake is van een zoge-
naamde oneigenlijke deelneming (artikel 13, lid 8, Wet Vpb'69) heeft de wet-
gever uitdrukkelijk bedoeld zo'n soort materiële eis te stellen met de bepaling
dat het aanhouden van de deelneming moet liggen in de lijn van de normale
uitoefening van de door de moedermaatschappij gedreven onderneming. De
HR had dus de niet-ter-beleggingseis dienen te interpreteren in het licht van de
ratio ervan. Dan is onbelangrijk of de moedermaatschappij een materiële on-
derneming drijft, doch staat centraal of hetgeen de dochters doen voldoende
overeen komt met wat in Nederland een beleggingsinstelling doet. De HR had
zijn blik dus 180o moeten draaien en niet moeten kijken wat de moedermaat-
schappij deed, maar wat de dochtermaatschappij feitelijk deed.

Gezien het voorgaande zal het duidelijk zijn dat men m.i. de materiële niet-
ter-beleggingseis niet mag uitleggen als een uiting van het feit dat de wetgever
voor een participatie in een buitenlandse dochtervennootschap meer verleng-
stukkarakter eist dan voor een participatie in een binnenlandse dochterven-
nootschap. Het onderscheid tussen deelnemen en beleggen heeft de wetgever
op globale en forfaitaire wijze willen aanbrengen met de SPIo-eis, en de mate-
riële niet-ter-beleggingseis voor de buitenlandse participatie dient gezien te
worden in relatie met de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling voor een

12. Artikel 28 Wet Vpb'69 eist immers dat een lichaam dat beleggingsinstelling is, binnen Neder-
land gevestigd is.

Het is overigens zeer de vraag of de verplaatsing van de feitelijke zetel naar het buitenland een
lichaam op doet houden beleggingsinstelling te zijn. Als het om een naar Nederlands recht op-
gericht lichaam gaat brengt de fictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb'69 mee dat het naar nationaal
Nederlands recht nog s[eeds om een in Nederland gevestigd tichaam gaat. Belastingverdragen
brengen in deze conclusie geen wijziging omdat zij weliswaar een ander woonplaatsbegrip hante-
ren, doch dat geldt slechts voor de toepassing van het verdrag. Nu de deelnemingsvrijstelling in de
door Nederland gesloten belastingverdragen niet pleegt te worden geregeld (het is louter een
kwestie van nationaal recht), botst het verdrag niet met de nationale wet, zodat er geen sprake van
kan zijn dat de nationale wet op dit punt wordt 'overruled' door het verdrag.
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participatie in een beleggingsinstelling ex artike128 Wet Vpb'69. De ratio van
de niet-ter-beleggingseis leidt er m.i. dan ook toe dat, bij participaties boven
de So1o, aan een moedermaatschappij van een buitenlandse dochtervennoot-
schap exact dezelfde eisen gesteld zouden moeten worden als aan een moeder-
maatschappij van een binnenlandse dochtermaatschappij.13 Als men voor een
binnenlandse participatie geen materiële onderneming bij de moeder eist,
dient dit bij een buitenlandse participatie eveneens niet te geschieden. Voor
beide gevallen kan worden aangesloten bij het bepaalde in artikel2, lid 5, Wet
Vpb'69. Een bepaling die er enerzijds voor zorgt dat ook niet-ondernemings-
activiteiten in de Vpb-heffing worden betrokken omdat zij tot ondernemings-
activiteiten worden bestempeld, maar dan ook anderzijds ertoe moet leiden
dat voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling elke activiteit van een
binnenlands belastingplichtig lichaam als ondernemingsactiviteit wordt ge-
zien. Dus ook het zowat niets doen van de moedervennootschap uit BNB
197412 kan m.i. het genieten van de deelnemingsvrijstelling niet verhinderen.
Dat zou uiteraard anders zijn indien de moedermaatschappij een beleggings-
instelling ex artike128 Wet Vpb'69 zou zijn, hetgeen evenwel in de casus van
het arrest niet het geval was.

Onjuist acht ik de opmerking van Van Tuijl dat de niet-ter-beleggingseis
dient om te verhinderen dat Nederlandse lichamen hun beleggingen zouden
onderbrengen in vennootschappen in laag belastende landen."Niet het onder-
brengen van beleggingen in vennootschappen in laag belastende landen, maar
uberhaupt in buitenlandse beleggingslichamen vond de wetgever, blijkens de
inhoud van de niet-ter-beleggingseis, ongewenst. Zoals hiervoor in hoofdstuk
5 is gesteld, is in het door Nederland gekozen systeem de hoogte van de buiten-
landse heffing juist onbelangrijk. Dat ik het met Van Tuijls remedie (invoering
van een tax-creditstelsel) niet eens ben, heb ik in hoofdstuk 5 onderbouwd.

Een probleem met de huidige regeling is veeleer dat de wetgever op geen
enkele wijze rekening houdt met het eventuele feit dat in het buitenland door
de `beleggingsdochter' wel substantiële winstbelasting wordt betaald.15 Als dat
namelijk het geval is, dan is de buitenlandse dochter op een wezenlijk punt
niet langer vergelijkbaar met een binnenlandse dochter, die beleggingsinstel-
ling is, en zou daarom mijns inziens de uitsluiting van de deelnemingsvrijstel-
ling dienen te vervallen. Bepaald zou daarom m.i. moeten worden dat de deel-
nemingsvrijstelling wordt uitgesloten indien de aandelen in een buitenlandse
dochter ter belegging worden gehouden en die dochter in het land van vesti-
ging aan een gunstiger winstbelastingregime is onderworpen dan `actieve' ven-
nootschappen. Weliswaar is de bepaling vri j vaag, maar dat is noodgedwongen

13. In dezelfde zin N.Nobel in zijn discussiebijdrage aan de Belastingconsulentendag 1975, blz. 42
en 43.
14. Zie B.A. van Tuijl, `Twintig vingers, dertig gaten, of de toestand van de vennootschaps-
belasting', in WFR 1981, blz. 1291.
I5. De wetgever is er m.i. impticiet van ui[gegaan dat als de aandelen in de buitenlandse dochter
ter belegging worden gehouden er dan ook wel geen winstbelasting zal worden geheven.
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zo vanwege de grote diversiteit aan mogelijke buitenlandse rechtsstelsels. De
essentie van de toevoeging is dat de deelnemingsvrijstelling niet wordt uit-
gesloten indien de buitenlandse `beleggingsdochter' in het land van vestiging
normaal in de heffing van winstbelasting wordt betrokken. Dat die heffing laag
kan zijn is binnen het Nederlandse systeem geaccepteerd en behoeft niet `gere-
pareerd' te worden.1ó

Nu de HR voor een buitenlandse deelneming heeft geëist dat de onder-
nemingen van moeder en dochter in elkaars verlengde liggen, rijst de vraag
wanneer dit het geval is. In de MvA is het begrip deelneming omschreven als
de situatie waarin een lichaam aandelen aanhoudt ter wille van de daaruit
voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuitoefening en de bedrijfs-
activiteit van de dochtermaatschappij."Juch noemt een aantal criteria om het
onderscheid tussen deelnemen en beleggen aan te brengen.'~ Primair zal het
zijns inziens gaan om de economische binding tussen de activiteiten van de
moeder- en de dochtermaatschappij. Daarnaast kunnen nog vele factoren een
rol spelen. Juch noemt nog de grootte van de participatie in de dochter en de
verhandelbaarheid van de aandelen in de dochtermaatschappij, Van der Lin-
den acht het streven naar zeggenschap in de dochtervennootschap ook van
belang evenals het criterium van risicospreiding.19

De Staatssecretaris heeft, in een poging de commotie rond BNB 1974~2 te
sussen, in reactie op vragen uit het parlement medegedeeld dat zijns inziens de
deelnemingsvrijstelling wel geldt indien de Nederlandse moedermaatschappij
een wezenlijke functie ten dienste van de bedrijfsuitoefening van het concern
vervult.20 Het begrip `wezenlijke functie' wordt anders ingevuld voor een top-
houdstermaatschappij dan voor een tussenhoudstermaatschappij.21 Is sprake
van een tophoudstermaatschappij dan acht de Staatssecretaris een wezenlijke
functie slechts aanwezig indien die Nederlandse topholding in feite optreedt
als houdstermaatschappij, hetgeen onder meer kan blijken uit voldoende acti-
viteiten op bestuurlijk, beleidsvormend ert~of financieel terrein. Daarnaast
wordt geëist dat de buitenlandse dochter niet (direct of indirect) als beleg-

16. En als het al gerepareerd mcest worden (quod non!) dan zeker niet via de niet-ter-beleggings-
eis!
17. Kamerstuknr. 6000, MvA, blz. 26.
18. D. Juch, FED-brochure, blz. 29.
19. K.H. van der Linden, `De nieuwe deelnemingsvrijstelling', MAB 1970, blz. 157.
20. Zie BNB 1975I11.
21. Onder een tophoudstermaatschappij word[ verstaan een vennootschap die aandelen inandere
lichamen houdt en slechts natuurlijke personen als aandeelhouder heeft. Een tussenhoudster-
maatschappij (ook wel aangeduid als subholding) houdt eveneens aandelen in andere lichamen en
heeft aandeelhouderslniet-natuurlijke personen. Het door mij gehanteerde onderscheid komt
niet volledig overeen met het spraakgebruik. Met name indien de aandelen verspreid zitten bij
vele aandeelhouders pleegt men in het spraakgebruik te spreken van tophoudstermaatschappijen,
ook als de aandeelhouders slechts niet-natuurlijke personen zijn.

Zie hieromtrent ook Nobel in zijn discussiebijdrage aan de Belastingconsulentendag 1975, blz.
37.
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gingsmaatschappij fungeert. Voor de tophoudstermaatschappij wordt het ar-
rest BNB 1974~2 dus geenszins opzij gezet. Wel benadrukt het standpunt van
de Staatssecretaris het a-typische karakter van de casus van BNB 197412. Want
zelfs die weinige en vage activiteiten die een houdstermaatschappij normaliter
verricht, gebeurden in de casus van BNB 197412 niet door de holding maar
waren uitbesteed aan de bank. Onduidelijk blijft hoe actief zo'n tophoud-
stermaatschappij moet zijn om de deelnemingsvrijstelling niet in de waag-
schaal te stellen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de tophoudstermaatschap-
pij zich geforceerd gaat bemoeien met de bedrijfsvoering van de buitenlandse
dochter(s): een aandeelhouder is geen bestuurder.z'- Duidelijk is wel dat -
ook in de ogen van de Staatssecretaris23 - de activiteiten van de topholding in
BNB 197412 onvoldoende waren om de deelnemingsvrijstelling te genieten.

In de literatuur is gesuggereerd onderscheid te maken tussen in Nederland
gevestigde topholdings met in Nederland wonende aandeelhouders en dito
topholdings met buitenlandse aandeelhouders.'-' Als het immers de bedoeling
zou zijn om te voorkomen dat Nederlandse IB wordt ontgaan door inbreng
van buitenlandse aandelen in een Nederlandse tophoudstermaatschappij, dan
zou uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling alleen nodig zijn in geval van in
Nederland wonende aandeelhouders~natuurlijke personen. In het buitenland
wonende aandeelhouders ontgaan immers geen Nederlandse IB, en Neder-
land behoeft geen Vpb te heffen als compensatie voor niet geheven buiten-
landse IB. De Staatssecretaris is op dit aspect in BNB 1975111 niet nader inge-
gaan.

Voor tussenholdings heeft de Staatssecretaris in BNB 1975I11 medegedeeld
dat van een wezenlijke functie ten dienste van de bedrijfsvoering van het con-
cern sprake is indien de tussenholding een schakelfunctie vervult tussen niet-
beleggingsactiviteiten `onder' de Nederlandse tussenholding en bedrijfsmati-
ge activiteiten `boven' de Nederlandse tussenholding.'-S Tot die bedrijfsmatige
activiteiten worden ook hier gerekend activiteiten op bestuurlijk, beleidsvor-
mend ert~of financieel terrein. Volgens de Staatssecretaris geldt BNB 1974~2
dus niet voor de Nederlandse tussenhoudstermaatschappij, hetgeen duidelijk

22. Hetgeen niet wegneemt dat in de praktijk het herhaaldelijk voorkomt dat de moedermaat-
schappij zich actief bemoeit met de bedrijfsvoering van de dochter. Men kan dit echter niet als
regel eisen.
23. Hieraan zal niet vreemd zijn het feit dat de houdstermaatschappij van BNB 197412 forse be-
dragen aan ontvangen dividenden als schuldaftossing doorbetaalde aan de aandeelhouder van-
wege eerdere transacties, die deden denken aan BNB 1968I80. In wezen is de Staatssecretaris dan
overigens wel de Vpb en met name de deelnemingsvrijstelling aan het 'gebruiken' om IB-pro-
blematiek op voor hem bevredigende wijze op te lossen. Het lijkt mij beter deze problematiek op
te lossen waar ze veroorzaakt wordt.
24. G. Telkamp, `Deelnemingsvrijstelling blijft onveranderd ondanks H.R. 7 november 1973
BNB 197412', WFR 1974, blz. 342 en 343.
25. Voor de vraag of sprake is van een zogenaamde oneigenlijke deelneming heeft de Hoge Raad
in BNB 1988132 geoordeeld da[ voor het antwoord op de vraag of het bezit van de aandelen in de
buitenlandse dochter ligt in de lijn van de normale ondernemingsuitoetening, geen rol speelt wat
de buitenlandse grootmoeder voor activiteiten ontplooit.

202



RATIO EN PRAKTIJK NIET-TER-BELEGG[NGSEIS

wordt als men zijn standpunt anders verwoordt: er worden `substance'-eisen
gesteld aan wat buiten Nederland gebeurt, zowel `boven' als ` onder' de Neder-
landse tussenhoudstermaatschappij, maar niet aan de in Nederland gevestigde
tussenhoudstermaatschappij. Voor alle duidelijkheid: het niet-stellen van een
materiële ondernemingseis of een andersoortige `substance'-eis aan de moe-
dermaatschappij is m.i. binnen de deelnemingsvrijstelling volkomen juist.
Problemen kan men m.i. slechts hebben met de opportunistische wijze waarop
de `substance'-eis wel of niet wordt gehanteerd. Als een Nederlands heffings-
belang in het geding is dan wordt `catch-as-catch-can' gespeeld, terwijl een
gerechtvaardigd buitenlands heffingsbelang Nederland duidelijk geen echte
zorg is.zb

Indien men, met de HR, een band eist tussen de bedrijfsmatige activiteiten
van de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij, moet m.i. aangeno-
men worden dat de normale activiteiten van een houdstermaatschappij als
voldoende bedrijfsmatige bezigheden worden gezien om als onderneming te
kunnen worden aangemerkt. De reikwijdte van het arrest BNB 1974~2 is dan
beperkt omdat in dat geval de holding de normale houdsteractiviteiten
had uitbesteed. Ook Juch is van mening dat de casus van het in BNB 197412
berechte geval zo specifiek was, dat de reikwijdte van het arrest relatief be-
perkt is.27

Juch~ heeft erop gewezen dat wat de niet-ter-beleggingseis betreft het alles
of niets is. Bij een gedeeltelijk beleggings- en een gedeeltelijk deelnemingska-
rakter volgt geen gedeeltelijke deelnemingsvrijstelling, maar deelnemings-
vrijstelling voor alle voordelen uit de participatie, zolang althans het beleg-
gingskarakter niet volstrekt dominant is. Ook De Vries en Sillevis hebben er
op gewezen dat het niet zo is dat de deelnemingsvrijstelling wordt verleend
voor zover de buitenlandse participatie niet ter belegging wordt gehouden.Z9
Het compartimenteringsarrest ( HR BNB 1986I305) brengt in deze conclusie

26. Het feitelijk, na BNB 1975111, ontbreken van reële 'subs[ance'-eisen voor een Nederlandse
tussenholding in combinatie met de in de door Nederland overeengekomen relatief lage bron-
heffingspercentages op passief inkomen, maakt dat Nederland gebruikt wordt als tussenschakel
tussen andere landen. De Nederlandse belastinginspecteur kan naar eer en geweten een ver-
klaring afgeven dat de Nederlandse tussenholding `volgens de nationale Nederlandse wet' in Ne-
derland is gevestigd en dus verdragsgerechtigd is. Artikel 2, lid 4, Wet Vpb brengt immers mede
dat elk naar Nederlands recht opgericht lichaam geacht wordt in Nederland gevestigd te zijn.
Naarmate de `substance' van de Nederlandse tussenhoudstermaatschappij minder is, doemt de
vraag op of Nederland zich niet Iaat misbruiken om gerechtvaardigde heffingsbelangen van andere
staten te ontgaan. Werkt Nederland hier niet in wezen mee aan wat men belastingparadijzen
verwijt?
27. D. Juch, dissertatie, blz. 52.
28. D. 1uch, dissertatie, blz. 49 en 53.
29. N.H. de Vries en L.Sillevis, Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting, para-
graaf 2.16.C.
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m.i. geen verandering, gezien de duidelijke tekst en bedoeling van de niet-ter-
beleggingseis.3"

6.4. Het ingetrokken voorstel tot een niet-ter-beleggingseis voor de
binnenlandse participatie

In de oorspronkelijke versie van het door hem ingediende wetsvoorstel 19 729
is door Tweede Kamerlid Vermeend voorgesteld de werkingssfeer van de ma-
teriële niet-ter-beleggingseis op twee manieren uit te breiden. In de eerste
plaats werd voorgesteld ook voor de binnenlandse participatie de formele S~o-
eis aan te vullen met de materiële niet-ter-beleggingseis. Daarnaast werd voor-
gesteld de niet-ter-beleggingseis ook van toepassing te doen zijn op het lid-
maatschap in (zowel binnen als buiten het Rijk gevestigde) verenígingen. Bij
nota van wijziging is deze laatste bepaling aangepast in die zin dat de uit-
gebreidere toepassing van de niet-ter-beleggingseis bij nader inzien slechts
wordt voorgesteld voor de buitenlandse (codperatieve) vereniging.

Voor wat betreft het voorstel om naast de Sqo-eis een niet-ter-beleggingseis
te gaan stellen voor binnenlandse dochtersubjecten blijkt Vermeend geïnspi-
reerd door de ambtelijke beleidsgroep vennootschapsbelasting die in haar rap-
port melding maakt van het gebruik maken van de, louter formele, Solo-grens
door verzekeringsmaatschappijen." Deze zouden enerzijds beleggingspak-
ketten uitbreiden tot boven de Sqo om zo koerswinsten en dividenden belas-
tingvrij te kunnen toucheren en anderzijds bij dreigende verliezen zorgen dat
zij een belang van minder dan S~o overhouden om zo wel een groot deel van de
koersverliezen te kunnen aftrekken van hun fiscale winst.3z

Gezien de functie die Vermeend aan de niet-ter-beleggingseis voor de bin-
nenlandse dochter had gedacht, is aannemelijk dat hij, evenals de HR in BNB
197412, deze eis had willen verstaan in die zin dat de ondernemingen van moe-
der en dochter in elkaars verlengde zouden moeten liggen. Deze invulling van
de niet-ter-beleggingseis voor de binnenlandse participatie roept echter een
aantal problemen op.

Allereerst zou de bepaling buiten de sfeer van de verzekeringsmaatschap-
pijen in zeer vele gevallen tot grote onzekerheid hebben geleid omtrent de
toepasselijkheid van de deelnemingsvrijstelling. Te denken valt aan de zeer

30. Een vergelijkbare alles-of-niets-kwestie is te vinden in de brief van de Staatssecretaris inzake
de onderworpenheidseis voor Hong Kong-deelnemingen ( Vakstudie Nieuws ]989, blz. 97). Al bij
het geringste 'Hong Kong source income' wordt de deelnemingsvrijstelling verleend voor alle
voordelen uit hoofde van die deelneming, ook al is een groot deel van de winst van die Hong
Kong-dochter niet onderworpen aan een winstbelasting. Zie hieromtrent ook paragraaf 5.2.
31. Zie kamerstuknr. 19 729, MvT, blz. 15.
32. Dat aan alles een keerzijde zit blijkt uit het arrest HR BNB 1987186 (FED 1986I1356), waaruit
te concluderen is dat indien de deelnemingsvrijstelling voor verzekeraars wordt uitgesloten voor
de voordelen uit hun ter belegging gehouden binnenlandse dochters, dit - bij positieve deelne-
mingsresultaten - hun dotatiemogelijkheid aan de egalisatiereserve verzekeraars vergroot.
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vele top- en tussenhoudstermaatschappijen van louter Nederlandse `concerns'
in het midden- en kleinbedrijf.33

Vermeend heeft opgemerkt dat de op dit punt voorgestelde wetswijziging
geen verandering beoogde te brengen in het door het ministerie gevoerde
holdingbeleid. Het gevoerde holdingbeleid op het ministerie is voor wat be-
treft buitenlandse dochtersubjecten neergelegd in de hiervoor besproken aan-
schrijving BNB 1975~11. Vergelijking van dit beleid met wat Vermeend voor
de binnenlandse dochtermaatschappij wilde, leert dat naar zijn mening de
niet-ter-beleggingseis verschillend moet worden toegepast in binnenlandse en
in buitenlandse verhoudingen. De conclusie moet zijn dat de deelnemingsvrij-
stelling in buitenlandse verhoudingen met een Nederlandse tussenholding
veel coulanter zal worden toegepast dan in de binnenlandse. In binnenlandse
verhoudingen zouden de ondernemingen van moeder en dochter immers in
elkaars verlengde moeten liggen, terwijl in geval van een naar Nederlands
recht opgerichte tussenholding van een buitenlands concern aan die tussen-
holding zelf geen materiële eisen worden gesteld. Het voorstel van Vermeend
op dit punt zou nog hebben versterkt de opportunistische wijze waarop de
niet-ter-beleggingseis wordt toegepast binnen de deelnemingsvrijstelling: als
het de Nederlandse overheid wat kost worden materiële eisen gesteld, als het
een buitenlandse overheid geld kost worden er geen dan wel aanmerkelijk
lichtere eisen gesteld. Hoewel (groeps)egoïsme een erkend en tot op zekere
hoogte geaccepteerd gegeven is, zeker in het gedrag tussen staten, kan het
toch niet tot tevredenheid stemmen dat de Nederlandse internationale (fisca-
le) politiek op dit punt te karakteriseren is als: ieder voor zich, en God voor
ons allen.

Omdat zijns inziens bij nader inzien het arrest HR BNB 1986I305 een einde
heeft gemaakt aan het onbedoelde gebruik dat hij beoogde te bestrijden met
de oorspronkelijk voorgestelde introductie van een niet-ter-beleggingseis
voor de binnenlandse dochter, heeft Vermeend bij nota van wijziging deze
uitbreiding van de niet-ter-beleggingseis weer geschrapt. Het komt ook mij
aannemelijk voor dat het compartimenteringsarrest de fiscale bonus heeft ont-
nomen aan het `jo-jo-en' onder en boven de Sqo-deelnemingsgrens. Het Hof
's-Gravenhage heeft in FED 1988~424~ de lijn van BNB 1986i305 al in deze zin
doorgetrokken.

Indien overigens het compartimenteringsarrest voor het gesignaleerde pro-
bleem geen oplossing zou bieden (quod non), dan ben ik met Juch35 van me-

33. Helaas heeft de juridische, maar toch vooral de fiscaal-juridische regelgeving zeer vele onder-
nemers niet alleen de BV-vorm in gedreven maar zelfs tot de inschakeling van meerdere BV's
verleid. Drie BV's is tegenwoordig al het minste. Een holding en een werkmaatschappij (meestal
in een fiscale eenheid voor de Vpb) met het oog op de toekomstige bedrijfsoverdracht en een
pensioen-BV, omdat de winst op het spaardeel van het pensioen niet aan een verzekeraar wordt
gegund en anderzijds pensioenopbouw in eigen beheer als te risicovol wordt gezien.
34. Hof 's-Gravenhage, uitspraak van 20 april 1988, rolnummer 3862I1985 MII.
35. D.Juch, `De reparatie van de deelnemingsvrijstelling'. WFR 1986, blz. 1299.
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ning dat, indien men vindt dat de verzekeraars onbedoeld gebruik maken van
de deelnemingsvrijstelling, volstaan kan en moet worden met een reparatie
gericht op deze groep en dit onbedoeld gebruik.

Vanuit de verlengstukgedachte kan heel wel bepleit worden dat verzeke-
raars de deelnemingsvrijstelling wordt onthouden voor aandelenpakketten
die worden gehouden ter belegging van de hen toevertrouwde premiegelden.
De verlengstukgedachte gaat er immers van uit dat de dochter als verlengstuk
kan worden gezien van de moedermaatschappij. Verzekeraars zijn echter be-
leggers, weliswaar bedrijfsmatige beleggers, maar toch beleggers, die het niet
gaat om een bedrijfsmatige band tussen de activiteiten van henzelf en de ven-
nootschap waarin zij aandelen hebben verworven. Een uitzondering geldt hier
voor dochtersubjecten, die ook verzekeraar zijn. Dan mag men aannemen dat
de bedrijfsmatige band tussen moeder en dochter ook een wezenlijke rol
speelt.

Een op te lossen probleem vormt wel de vraag waarom men slechts bij ver-
zekeraars niet zou moeten volstaan met de formele So1o-eis als forfaitaire grens
tussen beleggen en deelnemen. Als antwoord kan erop gewezen worden dat
hei buiten de sfeer van de verzekeraars zeker ook wel voorkomt dat aandelen-
pakketten groter dan Sqo ter belegging worden gehouden, maar dat bij ver-
zekeraars aandelenpakketten als regel ter belegging worden gehouden. Deze
constatering kan m.i. een regeling rechtvaardigen waarbij voor verzekeraars
de deelnemingsvrijstelling wordt uitgesloten, met een uitzondering voor parti-
cipaties waar de verlengstukgedachte aanwezig is, zoals normaliter bij partici-
paties in andere verzekeringsmaatschappijen. Voor zover er overigens af te
bakenen groepen belastingplichtigen zouden zijn waarvoor eveneens zou gel-
den dat structureel en als regel voorkomt dat men aandelenpakketten in bin-
nenlandse dochters houdt als belegging, zou voor de binnenlandse participa-
ties van deze belastingplichtigen eveneens een materiële niet-ter-beleggingseis
dienen te worden gesteld.~ Aan verzekeringsmaatschappijen zou dus geen
deelnemingsvrijstelling kunnen worden verleend, met de mogelijkheid van
tegenbewijs.37~'~ Het zal duidelijk zijn dat de hier gesuggereerde niet-ter-be-
leggingseis voor verzekeraars een volstrekt andere is dan die voor buitenland-

36. A.L. Brok noemde al, naast verzekeraars, spaarbanken als institutionele beleggers, die zijns
inziens ten onrechte profiteren van het formele Solo-criterium in combinatie met de afschaffing van
niet-aftrekbaarheid van kosten in verband met een binnenlandse deelneming. Hij constateert dat
deze belastingplichtigen `prak[isch door die Solo-norm een vrijbrief kregen aangeboden om geen
belastíng meer te behoeven betalen.'. Zij beleggen immers grotendeels vreemd vermogen, waar-
van de betaalde rente fiscaal aftrekbaar is bij de winstberekening, terwijl bij belegging in aan-
delenpakketten groter dan Solo voor de brutovoordelen wel de deelnemingsvrijstelling geldt. Zie
A.L. Brok, `De nrime - te ruime? - inhoud van de `deelnemingsvrijstelling' in de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969' in ESB 1973, blz. 307.
37. Dat de aandelen niet ter belegging worden gehouden.
38. Een andere mogelijkheid zou zijn om de voordelen van een formeel criterium goeddeels te
houden door voor veaekeraars `slechts' de Solo-grens op te trekken naar een hoger niveau van
bijvoorbeeld 25010.
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se dochters. Vindt de laatste zijn oorzaak in het Nederlandse beleggingsinstel-
lingsregime (zie hiervoor), de mogelijke niet-ter-beleggingseis voor verzeke-
raars vormt een inbreuk c.q. verfijning van het forfaitaire onderscheid dat met
de S~o-eis wordt gemaakt tussen beleggen en deelnemen.
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Hoofdstuk 7. De financiering van de
buitenlandse dochtermaatschappij

7.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de diverse fiscale aspecten, die aan de
financiering van een buitenlandse dochtermaatschappij verbonden zijn. In pa-
ragraaf 7.2 zal aandacht worden besteed aan de niet-aftrekbaarheid van de
kosten die de moedermaatschappij maakt in verband met haar buitenlandse
dochter. Op de principieel verschillende wijze waarop aan de dochter ver-
schaft eigen c.q. vreemd vermogen fiscaal wordt behandeld, wordt in para-
graaf 7.3 nader ingegaan. In paragraaf 7.4 wordt ingegaan op de problematiek
van de kwalificatie van aan de dochtermaatschappij verstrekte gelden. In de
paragrafen 7.5 en 7.6 zal ten slotte worden stilgestaan bij de gedane voor-
stellen tegen onbedoeld gebruik. Daarbij zal blijken dat de analyse van wat
onbedoeld gebruik is, en dus ook de gekozen oplossingen, bij Kamerlid Ver-
meend en Staatssecretaris Koning sterk uiteen lopen.

7.2. De niet-aftrekbare kosten in verband met een buitenlandse deelneming

In deze paragraaf staat artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 centraal. Allereerst zal in
de volgende subparagraaf worden ingegaan op de bepalingen uit vroegere re-
gelgeving die als voorlopers kunnen worden beschouwd van de huidige kos-
tenaftrekbeperkingsbepaling alsmede op de parlementaire geschiedenis van
de bepaling.

7.2.1. Voorlopers en parlementaire geschiedenis

In het Besluit WB'40 is voor het eerst de deelnemingsvrijstelling op nettobasis
verleend, in die zin dat de brutovrijstelling werd verminderd met o.a. kosten
van beheer en financieringskosten.' Het Besluit Vpb'42 trok die lijn door met
de bepaling in artikel 15 dat met bedrijfskosten geen rekening werd gehouden,
voor zover zij verband hielden met gedeelten van de winst, die niet aan belas-

1. Zie artikel 7, lid 3, Besluit WB'40, waarvan de tekst is opgenomen in paragraaf 2.2.6.
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ting waren onderworpen. Deze uitsluiting van kostenaftrek gold niet alleen
voor de deelnemingsvrijstelling en binnen de deelnemingsvrijstelling niet al-
leen voor de kosten in verband met de buitenlandse deelneming.

In het wetsvoorstel Vpb'60 werd in eerste instantie als bepaling voorge-
steld.Z

`Met betrekking tot een deelneming in een vennootschap of een lidmaat-
schap van een vereniging welke niet binnen het Rijk is gevestigd, is het
eerste lid slechts van toepassing, indien deze vennootschap of vereniging
vanwege één der andere delen van het Koninkrijk of een andere Mogend-
heid aan een belasting is onderworpen die aldaar in enige vorm naar de winst
wordt geheven. Alsdan wordt met kosten die met de deelneming of het
lidmaatschap verband houden, geen rekening gehouden.'

De reden van deze uitbreiding van de kostenaftrek werd in de MvT als volgt
verwoord. `Door het niet overnemen van hetgeen thans in artikel 15 van het
Besluit is bepaald zullen in het vervolg de met de deelneming verband houden-
de kosten, zoals de kosten van een geldlening waarmede de deelneming wordt
gefinancierd en de zogenaamde beheerskosten, niet meer op de ter zake van
de deelneming vrijgestelde baten in mindering behoeven te worden gebracht.
Daardoor wordt voorkomen dat deze kosten - evenals tot dusverre - noch
bij de moedermaatschappij, noch bij de dochtermaatschappij ten laste van de
winst zouden kunnen worden gebracht. Leidt het wel in aanmerking nemen
van deze kosten tot een gezond resultaat in de binnenlandse verhoudingen, bij
deelnemingen van een binnenlandse moeder in een buitenlandse dochter
noopt de mogelijkheid dat belanghebbende de winst van de binnenlandse
moeder zou belasten met aanzienlijke bedragen wegens renten van geldlenin-
gen waarmede de buitenlandse dochter is gefinancierd, tot voorzichtigheid. In
het regime van de vrijstelling voor buitenlandse deelnemingen, belichaamd in
het tweede lid van artikel 12, is daarom - uitsluitend voor de buitenlandse
verhoudingen - de regeling van artikel 15 van het Besluit bestendigd.'' Met
het voorstel de werking van de kostenaftrekbeperkingsbepaling te beperken
tot de buitenlandse verhouding volgden de bewindslieden de door Hofstra
gedane suggestie.4

In de MvA werd opgemerkt dat de voorgestelde bepaling tekort schiet in
geval van middellijk aandeelhouderschap, bijvoorbeeld door middel van een
tussengeschoven binnenlandse tussenhoudstermaatschappij.5 Bij nota van

2. Artikel 12, lid 2, Ontwerp Vpb'60.
3. Kamerstuknr. 6000, MvT (nr. 3), blz. 20 r.k.
4. In zijn artikel in De Naamlooze Vennootschap van mei 1944 was deze fel van leer getrokken
tegen het toenmalige artikel 15 Besluit Vpb'42. Hij achtte eventueel wel een onderscheid tussen
binnenlandse en buitenlandse deelneming gerechtvaardigd.
5. Zie kamerstuknr. 6000, MvA, blz. 25, Lk.
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wijziging werd daarom de tweede volzin van het voorgestelde tweede lid van
artikel 12 vervangen door een nieuw derde lid, dat als volgt luiddeb:

`Kosten welke verband houden met de deelneming of het lidmaatschap ko-
men slechts in aftrek indien en voor zover aannemelijk is dat zij middellijk
dienstbaar zijn aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst.'

Op een in het Nader voorlopig verslag gestelde vraag of de tekst van het voor-
gestelde derde lid van artikel 12 wel juist was', antwoordden de bewindslieden
als volgL `Zoals deze leden ook reeds veronderstelden ziet dit niet op de voor-
delen, die door de moeder ter zake van de deelneming worden genoten - deze
voordelen blijven immers bij de winstbepaling van de moeder buiten aanmer-
king - doch op de winsten welke door het lichaam waarin wordt deelgeno-
men, worden behaald. Met de woorden `middellijk dienstbaar geeft het voor-
stel het verband aan, dat bestaat tussen de kosten, die de moeder ter zake van
de deelneming maakt en de belastbare winst, die de dochter behaalt.'~

In het verslag van het mondeling overleg is een vraag opgenomen omtrent
het voorgestelde artikel 12, lid 4.9 De vraag luidde"': `Is de niet-aftrekbaarheid
van kosten, verband houdende met een deelneming, wel gerechtvaardigd?
Indien een Nederlandse n.v. geld geleend heeft van een Nederlandse geld-
schieter ter financiering van een buitenlandse n.v., zal - zonder artikel 12, lid
4- de volle winst van de buitenlandse n.v. in het buitenland belast zijn en de
volle rente in Nederland bij de geldschieter. Dit lijkt een bevredigende rege-
ling. Door de werking van artikel 12, lid 4, treedt nu een dubbele heffing op,
waarvoor de ratio onduidelijk is. Leent de Nederlandse n.v. ter financiering
van de buitenlandse dochtermaatschappij geld van een buitenlandse geld-
schieter, dan ontgaat zonder artikel 12, lid 4, de Nederlandse fiscus de belas-
ting over de rente, maar dan kan ook moeilijk van Nederlandse winst gespro-
ken worden'.

De Staatssecretaris antwoordde als volgt. `In de vraag wordt verondersteld,
dat de buitenlandse deelneming wordt gefinancierd:
a. door een binnenlandse geldschieter (die verder losstaat van de moeder);
b. door een buitenlandse geldschieter (die verder losstaat van de moeder).
In geval ad a wordt de renteopbrengst bij de geldschieter getroffen met Neder-
landse inkomsten- ofvennootschapsbelasting, terwijl die rente niet aftrekbaar
is bij de geldlenende moeder-n.v. Dit is geen dubbele heffing. Het is niet juist
de niet-aftrekbaarheid voor te stellen als belasting over de rente.

In geval ad b belast Nederland de rente niet bij de geldgever, omdat deze
niet hier te lande woont of gevestigd is.

6. Kamerstuknr. 6000, NvW (nr. 10).
7. Kamerstuknr. 6000, nr. 19, blz. 24, r.k.
8. Kamerstuknr. 6000, NMvA (nr. 22), blz. 29, r.k.
9. Inmiddels was de bepaling van het derde (id van artikel 12 verschoven naar het vierde lid.
10. Kamerstuknr. 6000, Verslag van het mondeling overleg (nr. 25), vraag 64.
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In beide gevallen wordt de winst van de buitenlandse n.v. noch direct, noch
indirect in Nederland belast (ook de dividenden van de buitenlandse dochter
bli jven vri j omdat Nederland - anders dan de meeste landen- krachtens de
wet deelnemingsvrijstelling ook in buitenlandse verhoudingen kent). Zonder
artikel 12, vierde lid, zou de renteaftrek, zowel in het geval ad a, als in het
geval ad b, ten laste komen van de binnen het Rijk belastbare winst van de
Nederlandse moeder-n.v., met welke winst de rentelast geen enkel verband
heeft, omdat de geldlening tot het behalen van de winst niet dienstbaar is
geweest.

Zonder artikel 12, vierde lid, zou de deelnemingsvrijstelling duidelijk een te
ruime faciliteit bieden. Buitenlandse concerns zouden bijvoorbeeld nieuwe
n.v.'s in het buitenland kunnen laten oprichten door een Nederlandse dochter
(produktiemaatschappij), die het kapitaal voor de oprichting te leen krijgt van
de buitenlandse moeder. De rente komt dan ten laste van de Nederlandse
(produktie)winst, terwijl de dividenden vrij doorstromen naar de buitenland-
se moeder.'

7.2.2. [s een beperking van de kostenaftrek terecht?

Alvorens concreet op de huidige kostenaftrekbeperkingsbepaling in te gaan,
dient eerst de vraag beantwoord te worden of een beperking van de aftrek-
baarheid van de kosten die de moedermaatschappij maakt in verband met
haar buitenlandse dochter wel terecht is."

Indien men de deelnemingsvrijstelling ziet als een regeling voor de fiscale
positie van de moeder dan is men geneigd de beperking van de aftrek van met
de buitenlandse deelneming samenhangende kosten te rechtvaardigen.''- Dat
die rente nergens op de winst in mindering kan worden gebracht" acht men
dan geen echt probleem: voor de moeder en de dochtermaatschappij afzon-
der[ijk bezien heeft men geen onredelijke regeling.

Gaat men echter uit van de verlengstukgedachte als rechtsgrondslag voor de
deelnemingsvrijstelling dan dient uitgangspunt te zijn dat betaalde rente bij
moeder of dochter in mindering op de fiscale winst kan worden gebracht." Van
Sikkelerus`s heeft er terecht op gewezen dat de door de kostenaftrekbeper-
kingsbepaling getroffen rentekosten geen `moeder- of dochterkosten' zijn
maar concernkosten. Deze opmerking lost echter het probleem niet op van de

11. De aftrek van kosten gemaakt in verband met de binnenlandse deelneming staat hier niet meer
ter discussie vanwege de probleemstelling van dit onderzoek en het feit dat slechts de kostenaf-
trekbeperking in de buitenlandse verhouding in de Wet Vpb'69 is gehandhaafd.
12. Vergelijk Christiaanse, monografie, blz. 176.
13. Bij de dochter niet, omdat die de rente niet verschuldigd is en bij de moeder niet omdat bij
haar de rente-aftrek is uitgesloten.
14. Het probleem is dan niet of de desbetreffende kosten in aftrek mogen worden gebracht, maar
bij wie!
15. W.P. van Sikkelerus in 'Bedrijfskosten bij deelnemingen', De NV juni 1957, blz. 48.
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toerekening van de `concernrente' aan de concernonderdelen. In onze ven-
nootschapsbelasting wordt enerzijds belasting geheven van afzonderlijke
rechtspersonen, doch wordt anderzijds in de regeling van de deelnemingsvrij-
stelling (en andere regelingen) door het feit van de aparte juridische entiteiten
(geheel of gedeeltelijk) heengekeken. Het probleem wordt veroorzaakt door-
dat geen van beide uitgangspunten volledig consequent wordt doorgevoerd.
Vanuit een materiële, economische benadering zouden de rentekosten, die
samenhangen met de verwerving van een buitenlandse deelneming bij die bui-
tenlandse dochter gealloceerd moeten worden. De rentekosten hangen im-
mers rechtstreeks samen met de verwerving van de aandelen in de buiten-
landse dochter. Dat die rentekosten materieel beschouwd bij de buitenlandse
dochter dienen te worden gealloceerd, blijkt ook als geen aandelen in een
buitenlandse vennootschap worden verworven maar een buitenlandse vaste
inrichting. ln dat geval moet de lening die aangegaan is om het v.i.-vermogen
te verwerven evenals de betaalde rente op die lening worden gealloceerd bij de
vaste inrichting. Ik ben dan ook van r.tening dat de rentekosten die de moeder
maakt in verband met haar buitenlandse deelneming terecht als kosten uit de
winst van de Nederlandse moedermaatschappij worden geweerd1ó en bij de
dochter tot aftrek zouden moeten leiden." Ook Christiaanse is van mening dat
de `fout', dat nergens aftrek wordt verkregen, aan de kant van de buitenlandse
dochter moet worden gerepareerd. `De economische onjuistheid - gezien
vanuit de eenheid moeder-dochter - zit dan ook niet in het systeem van arti-
kel 15 (Besluit Vpb'42;J.v.d.G.), maar in het feit, dat de volle winst bij de
dochter wordt belast, terwijl eígenlijk het dividend, voor zover dat naar de
moeder vloeit om de rentelast te voldoen, als kosten zou moeten worden aan-
gemerkt (de belastbare winst van de dochter zou moeten verkleinen). Alleen
om praktische redenen kan men er vrede mee hebben, dat de correctie bij de
moedermaatschappij wordt aangebracht...'.'s

Gezien het vorenstaande ben ik het ook niet eens met Verburg, die stelt dat
artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 een inbreuk vormt op de grondgedachte van de
deelnemingsvrijstelling, te weten de voorkoming van dubbele heffing.'y Die
inbreuk is er wel maar zij wordt niet veroorzaakt door artikel 13, lid 4, Wet
Vpb'69, maar door de combinatie van deze bepaling met het feit dat het bui-
tenland de kosten, die juridisch bezien de moeder verschuldigd is, niet in af-
trek bij de dochter accepteert.

Het is de vraag of de constatering, dat de rentekosten die de moeder in
verband met haar buitenlandse deelneming maakt eigenlijk bij de winstbere-
kening van de dochter in aanmerking zouden moeten worden genomen, ver-

16. Evenzo Hofstra, die een beperking van de kostenaftrek voor de buitenlandse dochter accepta-
bel acht 'uit beperkt-nationale overwegingen' (De NV 1944, blz. 40, l.k.).
17. Dat dit bij mijn weten nergens wordt geaccepteerd komt omdat de staat waar de dochter is
gevestigd zich beroept op de juridische zelfstandigheid van moeder- en dochtervennootschap.
18. J.H. Christiaanse, monografie, blz. 176 en 177.
19. J. Verburg, `Vennootschapsbelasting', Kluwer, 1984, blz. 202.
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hindert dat, bijvoorbeeld om praktische redenen, toch maar aftrek bij de moe-
der wordt verleend. Deze vraag zou met name ook op kunnen komen als men
in herinnering roept dat de verlengstukgedachte eigenlijk zou moeten leiden
tot een vrijstelling voor de dochtermaatschappij~", maar dat desondanks geko-
zen is voor een vrijstelling bij de moedermaatschappij. Deze keuze van een
vrijstelling bij de moedermaatschappij spoort volledig met het internationaal
sterk aangehangen bronlandbeginsel: per saldo mag de bronstaat, d.w.z. de
vestigingsstaat van de dochter, belasting heffen. Indien men ervoor zou willen
kiezen de `artikel 13, lid 4-kosten' bij de Nederlandse moeder wel volledig in
aftrek toe te laten dan is het cruciale probleem dat deze kosten dan gealloceerd
worden op een wijze dat zij verrekend kunnen worden met resultaten waar-
mee zij niets van doen hebben.Z' Dit probleem komt mij onoverkomelijk voor,
omdat Nederland op deze wijze winst die in Nederland ter belastingheffing
thuishoort uit de heffingsbasis ziet verdwijnen.

Overigens is het in de praktijk soms mogelijk niet-aftrekbare `artikel 13, lid
4-kosten' te voorkomen door de buitenlandse dochter maximaal geld te laten
lenen en vervolgens maximaal dividend te doen uitkeren, zodat de moeder zeer
snel na de aankoop van de aandelen in de buitenlandse dochter haar eventueel
aangegane lening (geheel of gedeeltelijk) kan aflossen. Deze handelwijze
komt erop neer dat men poogt ervoor te zorgen dat de rente ook juridisch
terecht komt bij (verschuldigd wordt door) de dochtermaatschappij, waar hij
ook het meeste verband mee houdt. Met name indien in het vestigingsland van
de dochter `thin capitalization'-regels gelden, kan het zijn dat de geschetste
weg (goeddeels) onbegaanbaar is. Zoals gesteld acht ik het echter theoretisch
niet dwingend en praktisch onmogelijk om de `artikel 13, lid 4-kosten' dan
maar in aftrek van de winst van de Nederlandse moeder toe te staan.

Het feit dat een bepaling als artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 er mede~ voor
zorgt dat in concernverband dubbele belastingheffing optreedt, brengt wel
mee dat men voorzichtig moet zijn met pleidooien voor methoden van vast-
stelling van de omvang van de niet-aftrekbare kosten, die tot aanzienlijke niet-
aftrekbare bedragen leiden. Het lijkt verstandig en redelijk al zeer tevreden te
zijn indien met behulp van artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 kan worden opge-
treden tegen de extreme gevallen waarin Nederlandse winst wordt `wegge-
poetst' tegen financieringsrente. Anders gezegd: dat de historische methode

20. De dochter wordt immers als een verlengstuk van de moeder beschouwd en niet omgekeerd.
21. Dit wordt ook door de bewindslieden geconstateerd in het aan het eind van paragraaf 7.2.1
opgenomen citaat van het antwoord op vraag 64 van het mondeling overleg.
22. Namelijk samen met de buitenlandse regelgeving, die voor zover ik heb kunnen nagaan nim-
mer een verlengs[ukgedachte of soortgelijk uitgangspunt hanteert om tot aftrek bij de dochter van
juridisch door de moeder verschuldigde rente te komen.
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door belastingplichtige beïnvloedbaar is, behoeft nog niet zo slecht te zijn als
het op het eerste gezicht Iijkt.Z;

Juch heeft er in zijn dissertatie voor gepleit de niet-aftrekbare kosten toe te
voegen aan het opgeofferde bedrag. Deze kosten mogen dan niet in het jaar
waarin zij causaal thuishoren door de moeder in aftrek worden gebracht, maar
eventueel wel bij liquidatie van die dochter. De verdienste van het voorstel
wordt gevormd door het feit dat de dubbele belastingheffing bínnen de sfeer
van lichamen wordt verminderd. Het voorstel roept echter ook een aantal
problemen op.

Allereerst is de koppeling aan de liquidatie van de buitenlandse dochter een
probleem. Dit levert niet alleen een probleem op qua tijdstip waarop de kos-
ten in aftrek kunnen komen, maar ook wat betreft de grootte van de aftrek-
post. De facto kunnen de desbetreffende kosten immers slechts afgetrokken
worden voor zover er een liquidatieverlies resulteert. Geen aftrek vindt plaats
voor zover een liquidatiewinst zou worden verkleind. Juchs voorstel betreft in
wezen meer een voorgestelde correctie op de liquidatieverliesregeling dan op
artikel 13, lid 4, Vpb'69. Het zal duidelijk zijn, dat, nu ik in hoofdstuk 4 heb
geconcludeerd dat de liquidatieverliesregeling voor de buitenlandse dochter
zou moeten verdwijnen, Juchs voorstel op dit punt voor mij geen reëel alterna-
tief is. Overigens heeft ook de HR Juchs suggestie verworpen als zijnde niet in
overeenstemming met het geldende recht.Z4

7.2.3. De kostenaftrekbeperking nader beschouwd

Uit de parlementaire stukken blijkt duidelijk dat onder de Wet Vpb'69 nog
slechts een beperking van de kostenaftrek is bedoeld voor buitenlandse doch-
ters25, of, preciezer geformuleerd, voor dochters, die niet in Nederland belast-
bare winst behalen. Dit betekent m.i. dat de kostenaftrekbeperking niet werkt
in geval van een binnenlandse dochter, ook al is die dochter niet Vpb-plichtig
(zoals bijvoorbeeld een pensioen-BV), geldt het nultarief (zoals bij een beleg-
gingsinstelling), of betreft het een binnenlandse dochter waarop de regeling

23. De eerste reactie is immers dat indien de wetgever een wettelijke bepaling opneemt daar niet
vrij simpel onderuit te komen moet zijn, tenzij dat mede een van de bedoelingen is van de bepa-
ling, zoals bij sommíge milieuheffingen.
24. HR BNB 1987l33.
25. De HR komt in zijn arrest BNB 1989143 tot dezelfde lezing van de parlementaire stukken. In
het arrest mocht een NV de gemaakte verkoopkosten ter zake van een binnenlandse deelneming
wel op haar winst in mindering brengen. Aan de beslissing dat de verkoopkosten niet getroffen
worden door de kostenaftrekbeperking van artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 moet de constatering
voorafgaan dat met vrij te stellen `voordelen' bedoeld worden de brutovoordelen. Anders zou
men immers niet eens aan de kostenaftrekbeperkingsbepaling toekomen. Ook de HR komt in
BNB 1989143 tot de conclusie dat voor de binnenlandse dochter de deelnemingsvrijstelling een
brutovrijstelling is. Eerder had Juch (dissertatie, blz. 76) al geconcludeerd dat het begrip'voorde-
len' in de deelnemingsvrijstelling bruto moet worden geïnterpreteerd.
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van artikel 10 Wet Belastingherziening 1950 van toepassing is.26 Het feit dat de
tekst van de kostenaftrekbeperkingsbepaling onzorgvuldig is geredigeerd, im-
pliceert m.i. dat daaraan geen doorslaggevende betekenis dient te worden toe-
gekend.

De bedoeling van de kostenaftrekbeperkingsbepaling brengt ook mee, in
geval van een buitenlands gevestigde dochter met een Nederlandse vaste in-
richting, kostenaftrek wel mogelijk te achten voor zover die kosten materieel
met de v.i. geacht kunnen worden verband te houden. Hetzelfde geldt voor de
situatie waarin door een Nederlandse grootmoeder gemaakte kosten in ver-
band met een buitenlandse dochter toegerekend moeten worden aan een in
Nederland gevestigde kleindochter.'-'

Omgekeerd brengt de bedoeling van de bepaling mee dat de aftrek van
kosten wordt beperkt in geval van een in Nederland gevestigde dochtermaat-
schappij met een buitenlandse vaste inrichting c.q. een buitenlandse klein-
dochtermaatschappij. Een probleem zal vaak zijn hoe vast te stellen welk deel
van de kosten die een moedermaatschappij maakt zijn toe te rekenen aan de
v.i. van de dochter c.q. aan de in Nederland gevestigde kleindochtermaat-
schappij. Is het in geval van een rechtstreekse buitenlandse deelneming al
moeilijk om vast te stellen welk deel van de kosten betrekking heeft op deze
buitenlandse deelneming, dit geldt a fortiori indien niet de dochter maar een
(achter)kleindochter of noch verdere `verwant' in het buitenland is gevestigd.
Onjuist is m.i. de mate van niet-aftrekbaarheid van de kosten van de moeder
vast te stellen naar rato van de winsten van de dochter en de v.i. c.q. naar rato
van de winsten van de dochter en de kleindochter. Met een voorbeeld is dit te
illustreren.

BV X is een in Nederland gevestigde vennootschap, die op 30 december
1987 een dochtermaatschappij Y in het buitenland heeft opgericht. Het ge-
plaatste aandelenkapitaal van Y ad f 1 000 000 stort BV X vol met gelden uit
een daartoe opgenomen lening ad f 1 000 000 rentende 9qo per jaar.

Eveneens per 30 december 1987 richt Y een dochtermaatschappij in Neder-
land op (B V Z). Het geplaatste aandelenkapitaal ad f 500 000 van BV Z wordt

26. E. Bos (`Art. 10 Wet Belastingherziening 1950; wat is binnen het Rijk belastbare winst genie-
ten?' in WFR 1986, blz. 468 e.v.) concludeert m.i. dan ook ten onrechte dat de kostenaftrek-
beperking ten minste ook deels geldt voor kosten in verband met zo'n art.-10-WBH'S0-lichaam
gemaakt.

Men kan zích overigens afvragen of de combinatie van belastingvrijdom voor he[ artikel-l0-
WBH'S0-lichaam, deelnemingsvrijstelling voor de moedermaatschappij en geen kostenaftrek-
beperking ex artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 voor de moedermaatschappij niet te veel van het goede
is. De Staatssecretaris schijnt deze vraag vooralsnog positief te beantwoorden, getuige het voor-
stel in de Brede Herwaardering om artikel ]0 WBH'S0 in te trekken.
27. Uiteraard geldt dit niet alleen voor kleindochters maar ook voor achterkleindochters en nog
verdere `verwanten' van de Nederlandse moedermaatschappij. Om de tekst niet te zwaar te belas-
ten met vermoeiend lezende pogingen tot volledigheid, wordt in de tekst steeds gerept van klein-
dochters.
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door Y volgestort met een deel van de gelden die BV X op de aandelen Y heeft
gestort.

Y heeft over 1988 (naar Nederlandse maatstaven berekend) een belastbare
winst van f 100 000. BV Z heeft over 1988 een belastbare winst van f 200 000.

NEDERLAND BUITENLAND

BV X

100c1c

Y
geplfgestort kap.: f lmin
Belastbate winst: f 1 ton

BV Z
geplfgestort kap: f 5 ton
Belastbare winst: f 2 ton

Op grond van artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 zou van de door BV X in 1988
betaalde rente ad totaal f 90 000 de helft ( f 45 000) niet aftrekbaar dienen te
zijn. In het gegeven voorbeeld staat immers vast dat van de f 1 000 000 die BV
X heeft geleend en in Y heeft gestort weer f 500 000 in BV Z is gestort. Deze
f 500 000 zijn daarom middellijk dienstbaar aan het behalen (door BV Z) van
binnen Nederland belastbare winst. De mate waarin de in BV Z gestorte
f 500 000 tot in Nederland belastbare winst leiden is daarbij m.i. niet van be-
lang.~ De woorden `indien en voor zover' in artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 slaan
immers op het aannemelijk zijn dat de desbetreffende kosten middellijk
dienstbaar zijn aan het behalen van in Nederland belastbare winst en niet op de
mate waarin aan in Nederland belastbare winst wordt bijgedragen. Het zou
daarom m.i. foutief zijn het voor BV X aftrekbare deel van de rentekosten als
volgt te bepalen:

belastbare winst BV Z x rentekosten BV X- 2~ x f 90 000 - f 60 000.
belastbare winst BV Z-f Y 300

28. De Vries en Sillevis zijn een andere mening toegedaan als zij opmerken (Cursus Belasting-
recht, onderdeel Vpb, paragraaf 2.16.J, onder'Middellijk dienstbaar'): 'Aftrek van de deelne-
mingskosten is hier slechts mogelijk naar verhouding tussen de eigen belastbare winst van de
dochter-holding en de alhier niet belastbare winst van de kleindochter.'
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Het gaat er in dit voorbeeld om de kern van de zaak te verduidelijken. In de
praktijk zal niet zo eenvoudig als in het voorbeeld zijn vast te stellen welk deel
van de door BV X geleende gelden uiteindelijk in BV Z terecht is gekomen.
Op dat probleem wordt in het navolgende nog nader ingegaan als de verschil-
lende manieren van kostentoerekening worden behandeld.

Zoals Verburg29 heeft opgemerkt, is de tekst van de kostenaftrekbeper-
kingsbepaling onlogisch. Met name voor financieringskosten van een aange-
kochte deelneming klopt de tekst niet. Deze financieringskosten kunnen im-
mers zowel niet middellijk dienstbaar zijn aan het behalen van belastbare
winst bij de moeder als niet bij de dochter. Bij de moeder worden de deelne-
mingsvoordelen immers vrijgesteld en bij de dochter heeft de rente geen in-
vloed op haar winst omdat de moeder en niet de dochter haar verschuldigd is.
De wetgever heeft blijkbaar bedoeld een relatie te leggen tussen de kosten die
de moeder maakt en de winst van de daaronder `hangende' dochtermaatschap-
pijen.~ De HR heeft echter uitdrukkelijk ook de mogelijkheid opengehouden
de kostenaftrekbeperking achterwege te laten indien de door de moeder te
maken kosten in verband met de buitenlandse deelneming (mede) dienstbaar
zijn aan het behalen van eigen winst van de moeder.;t

De kosten waarvoor de aftrekbeperking geldt

Artikel 13, lid 4, rept van kosten. Taalkundig is men bij het gebruik van deze
term geneigd de kostenaftrekbeperking niet op alle winstverminderende pos-
ten toe te passen. Dit is ook de opvatting van de HR zoals blijkt uit zijn arrest
BNB 1977I162. In dit arrest besliste de HR dat een valutakoersverlies op een
geldlening aangegaan ter financiering van de buitenlandse dochter bij de moe-
der in aftrek kwafn en artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 hiervoor dus niet gold.
Koerswinsten op zo'n lening kunnen ook niet gezien worden als `negatieve
artikel 13, lid 4-kosten'. Door de kostenaftrekbeperkingsbepaling worden ge-
troffen rentekosten en andere kosten die met het vreemd vermogen verband
houden3'-, beheerskosten en in zijn algemeenheid alle lopende uitgaven, die

29. J. Verburg, `Vennootschapsbelasting', 1984, Kluwer, Deventer, blz. 203.
30. Zie ook de hiervoor in paragraaf 7.2.1 geciteerde passage uit kamerstuknr. 6000, NMvA, blz.
29 r.k.
31. Zie HR BNB 1977~180. In deze procedure stelde een in Nederland gevestigde moedermaat-
schappij dat zij de rente betaald op een lening aangegaan ter financiering van haar buitenlandse
dochter mocht aftrekken. Als reden voor de rente-aftrek werd aangevoerd dat de buitenlandse
dochter was overgenomen ter veiligstelling c.q. vergroting van de eigen winst van de moeder
vanwege de entree op de buitenlandse markt. De HR verwierp de stelling doch 'slechts' omdat hij
niet bewezen werd geacht, daarmee het theoretisch argument accepterend.
32. Zoals afsluitprovisie, bankkosten e.d. De HR heeft deze kosten al in B 8128 onder de werking
van de kostenaftrekbeperkingsbepaling gebracht.
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een kostenpost vormen. Het verlies op een dividendvordering op de dochter
valt hier niet onder.33 Tot de kosten waarop de aftrekbeperking van toepassing
kan zijn behoort wel de kapitaalsbelasting die de moeder verschuldigd is ter
zake van de uitgifte van nieuwe aandelen als met de ontvangen gelden een
buitenlandse dochter is verworven.34

Aan artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 komt men niet toe in geval de moeder
kosten maakt die zij op armslengtebasis aan de dochter zou moeten door-
berekenen. In zo'n geval worden die kosten toch al uit de winstberekening van
de moeder geëlimineerd en resulteert een informele kapitaalstorting in de
dochter.3s

De uitleg die de HR aan het kostenbegrip van artikel 13, lid 4 heeft gegeven
heeft wel tot gevolg dat er fiscaal een wezenlijk verschil bestaat tussen rente op
een lening (niet aftrekbaar) en resultaat op de hoofdsom van zo'n lening (be-
hoort tot de fiscale winst). Deze cesuur is met name onbevredigend in geval
van schulden in vreemde valuta. Dat valutakoersresultaten op de hoofdsom
tot de fiscale winst behoren doch de verschuldigde rente niet in aftrek kan
worden gebracht is m. i. ongewenst omdat economisch bezien beide elementen
als resultaat op de lening moeten worden beschouwd. De relatieve hoogte van
de rente (ten opzichte van de Nederlandse gulden) en de relatieve koersstij-
ging van de vreemde valuta (ten opzichte van de Nederlandse gulden) zijn ook
zeer sterk negatief gecorreleerd. Huiselijker gezegd: een ten opzichte van de
gulden zwakke munt zal een hogere rente geven dan een guldenlening en een
sterkere munt een lagere. In de huidige situatie doet belastingplichtige er wijs
aan in een (ten opzichte van de Nederlandse gulden) sterke valuta te lenen
indien de kostenaftrekbeperkingsbepaling in het geding is. Dan is hij immers
relatief weinig (niet aftrekbare) rente verschuldigd, waartegenover een grote
kans staat op een (aftrekbaar) valutakoersverlies op de hoofdsom van de le-
ning. Deze sterke invloed van het fiscaal recht op de keuze van de valuta waar-
in geleend wordt komt mij ongewenst voor. Theoretisch goed verdedigbaar en
praktisch uitvoerbaar zou een systeem zijn waarin niet de werkelijk verschul-
digde rente onder de werking van de kostenaftrekbeperkingsbepaling valt
maar de rente die op een vergelijkbare guldenschuld verschuldigd zou zijn. Dit
kan dus leiden tot meer (relatief sterke valuta) alsook tot minder (relatief
zwakke valuta) aftrekbeperking dan de werkelijk verschuldigde rente be-
draagt. Voor zover de feitelijk verschuldigde rente afwijkt van de rente op een
vergelijkbare guldenschuld, kan deze afwijking geacht worden te zijn veroor-
zaakt door de verwachte koersmutaties van de vreemde geldsoort ten opzichte
van de gulden. Uiteraard komen verwachtingen nimmer exact uit maar grosso

33. Overigens vallen koerswinsten en -verliezen op gedeclareerd maar nog niet betaalbaar gesteld
dividend van de dochtermaatschappij bij de moeder niet onder de deelnemingsvrijstelling omdat
het winst c.q. verlies op een vordering betreft en met het declareren van het dividend de deelne-
mingssfeer normaliter is verlaten. Zie HR BNB 19881232.
34. HR BNB 1977I176.
35. Die wel het opgeofferde bedrag verhoogt.
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modo wordt op deze wijze het economisch niet verantwoorde onderscheid
tussen rente en koersresultaat op de hoofdsom geëlimineerd.3ó Deze oplossing
is m.i. deels zelfs te verdedigen als zijnde juist naar huidig recht.37 De Hoge
Raad heeft immers de term `middellijk dienstbaar aan het behalen van binnen
het Rijk belastbare winst' in zijn arrest BNB 1977I180 zo uitgelegd dat daar-
onder ook kan vallen de situatie dat de schuld bijdraagt aan in Nederland
belastbare winst van de moedermaatschappij zelf. Omdat het valutakoersre-
sultaat op de schuld tot de fiscale winst van de moeder behoort en er daarnaast
een duidelijk verband is tussen het verwachte koersresultaat en de afwijking
van het rentepercentage ten opzichte van dat op een guldenschuld, kan be-
argumenteerd gesteld worden dat, ingeval het rentepercentage op de schuld in
vreemde valuta hoger is dan dat op een vergelijkbare guldenschuld, dit exce-
dent middellijk dienstbaar is aan het behalen van binnen het Rijk belastbare
winst. Het uit de fiscale winstberekening elimineren van meer rentekosten dan
in werkelijkheid aan rente verschuldigd is, stuit m.i. naar huidig recht afop het
feit dat niet meer dan de gemaakte kosten uit de winstberekening kunnen
worden geëlimineerd.

Nog simpeler dan de rente te splitsen, zou kunnen worden bepaald dat valu-
taresultaten op `artikel 13, lid 4-leningen' voortaan onder de kostenaftrek-
beperking zullen vallen. Men is dan op een eenvoudige en acceptabele wijze
verlost van het probleem dat economisch vergelijkbare grootheden (rente en
koersresultaat) fiscaal verschillend worden behandeld.

Gezien de ratio van de kostenaftrekbeperkingsbepaling zou het ook redelijk
zijn dat zij niet geldt voor zover er voordelen worden genoten die niet onder de
deelnemingsvrijstelling vallen. De HR heeft in zijn arrest BNB 1977I180 ook
de ruimte geschapen om tot dit resultaat te komen. In dit arrest werd namelijk
erkend dat kostenaftrekbeperking ook kan worden voorkomen indien de kos-
ten bijdragen aan de in Nederland belastbare winst van de moeder.'g In het jaar

36. Ook J.H. Graham,'Valutakoersverschillen bij financiering van een deelneming: een addertje
onder het gras?', in WFR 1988, blz. ]554 e.v. noemt deze oplossing voor he[ gesignaleerde pro-
bleem.
37. Vergelijk A. Nooteboom in zijn annotatie onder HR BNB 1977I162.
38. In BNB 19781313 besliste de HR da[ ingeval de van een buitenlandse dochter ontvangen divi-
denden in Nederland belastbare rente opleveren, geen sprake is van 'middellijke dienstbaarheid
aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst'. Het verband tussen de financieringsrente
op de schuld die de moeder aanging ter verwerving van de buitenlandse deelneming en de in
Nederland [e belasten baten was te indirect om nog onder het woordje 'middellijk' te kunnen
worden gevangen.

Het HofArnhem heeft in zijn uitspraak van 7 november 1988, rolnr. 1988189 E II, FED 1989I12
(V-N 1989, blz. 165) beslist dat financieringskosten die een moedermaatschappij in verband met
een buitenlandse deelneming had gemaakt niet aftrekbaar zijn ondanks het feit dat aan de buiten-
landse deelneming een deel van het produktieproces was uitbesteed waardoor de Nederlandse
moeder meer winst maakte. Naar verluidt is tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld.
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waarin dus positieve'v voordelen uit hoofde van de participatie in een buiten-
landse dochter worden genoten waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet
geldt, kan de moedermaatschappij tot het bedrag van die voordelen `artikel
13, lid 4-kosten' op haar winst in mindering brengen. De compartimenterings-
jurisprudentie~ kan in een concreet geval als resultaat opleveren dat een deel
van een voordeel uit hoofde van een participatie niet onder de deelnemings-
vrijstelling valt. Voor zover dat in een bepaald jaar het geval is, is het redelijk
aftrek van `artikel 13, lid 4-kosten' rechtens juist te achten.

Indien de deelnemingsvrijstelling niet geldt in een jaar omdat nog niet aan
de annaal-bezitseis is voldaan, maar in dat jaar ook geen belaste positieve
voordelen uit die participatie worden genoten, kunnen `artikel 13, lid 4-kos-
ten' niet in aftrek worden gebracht." Aannemende dat het compartimente-
ringsarrest (HR BNB 1986~305) niet doorgetrokken wordt voor wat betreft de
annaal-bezitseis42, is dit ook redelijk omdat alle voordelen uit hoofde van de
buitenlandse deelneming de facto onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Het verband tussen kosten en de buitenlandse deelneming

Om tot een beperking van de kostenaftrek te kunnen komen dienen de kosten
volgens de tekst van artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 aan twee voorwaarden te
voldoen, nl.:
1. zij moeten verband houden met de deelneming43;
2. aannemelijk moet zijn dat de kosten niet middellijk dienstbaar zijn aan het

behalen van binnen het Rijk belastbare winst.
Voorwaarde 2 is hiervoor, naar de bedoeling van de wetgever, kort als volgt
verwoord: het moet gaan om kosten i.v.m. de buitenlandse deelneming.

De vraag die hier verder centraal staat is: wanneer houden kosten verband
met de buitenlandse deelneming? In zijn veel geciteerde artikel in de NV van
mei 1944 onderscheidde Hofstra~ een drietal methoden om rentekosten van
de moedermaatschappij toe te rekenen aan de deelneming.'s Hij onderscheid-

39. De beperking tot positieve voordelen leid ik af uit de bedoeling van artikel 13, lid 4, Wet
Vpb'69. De wetgever wilde niet dat alleen de negatieve winstposten in Nederfand in de belastbare
grondslag achterbleven. Vandaar dat het voor de hand ligt de kostenaftrek te koppelen aan het
genieten van positieve resultaten op c.q. uit de deelneming.
40. HR BNB 1986I30S en Hof 's-Gravenhage FED 1988l424.
41. Vergelijk HR BNB 1970l1S1, alwaar dít beslist is voor de kosten ex artikel 1S Besluit Vpb'42.
42. Dit lijkt mij evident. In de mees[ gangbare lezing schrijft het arrest bij sfeerovergang compar-
timentering voor van voordelen in potentieel belaste en onbelaste voordelen. Indien nog niet
voldaan is aan de annaal-bezitseis dan zit men echter al wel in de deelnemingensfeer en is de
reparatie van een sfeerovergang dus onnodig.
43. Daaronder gegrepen het lidmaatschap van een co6pcratieve vereniging, dat verder niet apart
zal worden genoemd.
44. H.J. Hofstra in de rubriek 'Overzicht van nieuwe fiscale rechtspraak' onder punt 6: `Finan-
ciering van aandelen met opgenomen gelden', De NV 1944, blz. 38 tlm 40.
45. Toen nog niet alleen aan de buitenlandse deelneming, omdat zijn beschouwing artikel 1S
Besluit Vpb'42 betrof, dat ook in de binnenlandse verhouding gold.
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de de historische, de mathematische en de bedrijfseconomische methode van
kostentoerekening.

De historische methode neemt een voldoende verband tussen de betaalde
rente en de deelneming aan indien de schuld waarop de rente wordt betaald is
aangegaan ter verwerving c.q. uitbreiding van de deelneming. Bij deze me-
thode is dus cruciaal hoe de verwerving van de deelneming is gefinancierd.

De mathematische methode verdeelt het eigen en het vreemd vermogen
naar evenredigheid over alle individuele actiefposten op de balans. Is in een
onderneming dus 40qo eigen vermogen en 60~o vreemd vermogen werkzaam
dan worden alle activa geacht in die verhouding te zijn gefinancierd. In zijn
uitvoering is de wiskundige methode dus een simpele rekensom. De proble-
men doemen echter direct op als men de vraag moet beantwoorden van welke
vermogens moet worden uitgegaan: fiscale, commerciële of wellicht nog iets
anders?

Bij toepassing van de bedrijfseconomische methode worden eigen en
vreemd vermogen aan actiefposten toegerekend volgens bedrijfseconomische
inzichten.

Alle drie de methodes hebben hun voor- en nadelen.
Bij de historische methode verplaatst het probleem zich naar de vraag wan-

neer een schuld nu precies is aangegaan ter verwerving of uitbreiding van een
deelneming. Is het ontbreken van een duidelijk aanwijsbaar verband tussen
opgenomen vreemd vermogen en de deelneming voldoende voor kostenaf-
trek? Als dat zo is dan zal artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 in vele gevallen slechts
een dode letter zijn, omdat het veelal wel mogelijk zal zijn voldoende verband
te verhinderen tussen een schuld en de buitenlandse deelneming.~ Van Tuijl"
heeft inderdaad de conclusie getrokken dat artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 met
name voor grote ondernemingen goeddeels een dode letter is. Critici van de
historische methode menen dat het te simpel mogelijk is een louter optisch
verband te creëren en dat dus te gemakkelijk manipulatie mogelijk is om on-
der de werking van de kostenaftrekbeperkingsbepaling uit te komen.~ Deze

46. Dit kan door een voldoende verband te creëren tussen de schuld en andere activa dan de
buitenlandse deelneming. Zo zou men gebouwen, machines enlof voorraden meer dan gebruike-
li jk met vreemd vermogen kunnen financieren teneinde voor de verwerving c.q. uitbreiding van de
buitenlandse deelneming geen vreemd vermogen te behoeven aan te trekken.
47. B.A. van Tuijl, 'Twintigvingers, dertig gaten ofde toestand van de vennootschapsbelasting' in
WFR 1981, blz. 1291. Hij merkt op: `In grote ondernemingen met een zeer grote cash-flow zal het
niet moeilijk zijn om `even' te zorgen voor eigen vermogen door grote dividenden uit werkmaat-
schappijen te laten overmaken. Via een balans is de feitelijke verhouding later moeilijk aan-
toonbaar'.
48. In de Duitse Bondsrepubliek speelt een vergelijkbaar toerekeningsprobleem als in artike113,
lid 4, Wet Vpb'69. Paragraaf 103, lid 1, van het Bewertungsgesetz (BewG) bepaalt: `Schulden
werden nur insoweit abgezogen, als sie mit der Gesamtheit oder einzelnen Teilen des bewerbli-
chen Betriebs in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.' Volgens paragraaf 102, lid 1, BewG
behoren deelnemingen niet tot het `gewerblichen Betrieb'. Dat ondanks de andere formulering
het resultaat van de toerekeningsexercitie grotendeels vergelijkbaar is met de Nederlandse situa-
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kritiek kan weerlegd worden met het argument dat, indien een moederven-
nootschap er feitelijk voor zorgt dat haar niet-deelnemingen meer dan voor-
heen met vreemd vermogen zijn gefinancierd teneinde de deelneming zo veel
mogelijk met eigen vermogen te financieren, dit ook een reële situatie is, die
fiscaal gevolgd kan worden. Dat belastingplichtigen veelal geheel of gedeelte-
lijk kunnen voorkomen dat een wettelijke bepaling van toepassing is, wil nog
niet zeggen dat de feitelijke gedragingen van die belastingplichtigen voor de
toepassing van die bepaling irrelevant zouden zijn. Er zijn overigens feitelijke
omstandigheden waarin niet te voorkomen is dat een deelneming geacht moet
worden met vreemd vermogen te zijn gefinancierd, zoals in de situatie dat
belastingplichtige onvoldoende eigen vermogen heeft om er feitelijk voor te
kunnen zorgen dat de deelneming daar mee gefinancierd wordt.4y Groot voor-
deel van de historische methode is het feit dat aangesloten wordt bij het ver-
band dat belastingplichtigen ook als zodanig ervaren.

Het belangrijkste bezwaar van de wiskundige methode is haar rigide wer-
king, die veelal niet spoort met de duor belastingplichtige ervaren realiteit.~
Verder vormt een probleem van de wiskundige methode de kwestie of inen de
fiscale balans tot uitgangspunt moet nemen of moet uitgaan van waarden in het
economisch verkeer van activa en passiva. Ten opzichte van de historische
methode zal de wiskundige methode belastingplichtige minder mogelijkheden
geven de werking van de kostenaftrekbeperkingsbepaling te voorkomen. Is
een deelverband tussen een schuld en een deelneming nog wel te voorkomen,
indien de onderneming mede met vreemd vermogen is gefinancierd wordt al-

tie frappeert en blijkt uit het volgende citaat van Knobbe-Keuk ( Brigitte Knobbe-Keuk, `Bilanz-
und Unternehmenssteuerrecht', zesde druk, 1987, uitgeverij Otto Schmidt KG, Keulen, blz. 742),
`Angesichts dieser Lage (dat er meervoudige belastingheffing optreedt; J.v.d. G.) muB man darauf
achten, daB-soweit dies mtiglich ist - die Voraussetzungen fur die Annahme eines unmittelba-
ren wirtschaftlichen Zusammenhanges zwischen dem Erwerb einer Schachtelbeteiligung und ei-
ner Schuldaufnahme gar nicht erst geschaffen werden. So wird ein unmittelbarer wirtschaftlicher
Zusammenhang zwischen Schachtelbeteiligung und Schuld z.B. nicht angenommen, wenn die
Obergesellschaft die Beteiligung zwar in bar bezahlt, jedoch zum Erwerb anderer Wirtschafts-
guter eine Schuld eingeht. Auch nach Auffassung der Finanzverwaltung sind nur solche Schulden
als nichtabzugsfi3hig anzusehen, die eindeutig den auBer Ansatz bleibenden Schachtelbeteiligun-
gen zugeordnet werden kónnen.' (De noten zijn uit het citaat weggelaten.)
49. Men kan hei sneu vinden dat de ene belastingplichtige voldoende eigen vermogen kan vrijma-
ken om te voorkomen dat er een historisch verband wordt gelegd tussen een schuld en een deelne-
ming, en de andere belastingplichtige niet. Het gaat hier echter m.i. niet om ongerechtvaardigde
discriminatie omdat het twee verschillende feitelijke situaties betreft. De problematiek is ver-
gelijkbaar met de richtige-heffingsgevallen in de IB, waar een belastingplichtige met voldoende
eigen vermogen kon profiteren van een van de onvolmaaktheden van de bronnentheorie door
onbelast bloot eigendom van obligaties te kunnen laten `vollopen' tot volle eigendom, terwijl een
belastingplichtige die met geleend geld eveneens de blote eigendom van obligaties kocht, de rente-
aftrek met toepassing van het leerstuk van richtige heffing zag getorpedeerd.
50. Dit kan zowel in zijn voor- als nadeel werken. Onatltankelijk van het feit of belas[ingplichtige
heeft geleend met de bedceling een ( uitbreiding van de) deelneming te financieren of niet, wordt
aan de deelneming een deel van de ondernemingsschuld toegerekend.
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tijd een evenredig deel van dat vreemd vermogen aan de deelneming toegewe-
zen.

De wiskundige methode wordt onrecht aangedaan als men haar zou willen
afdoen als een methode bij gebrek aan beter, nl. omdat men niet op een an-
dere wijze uit het gerezen toerekeningsprobleem komt. Al eerder heb ik be-
toogd dat voor zover er een wetenschappelijk verantwoorde bedrijfseconomi-
sche methode is, deze leidt tot de door de mathematische methode aange-
dragen oplossing van het toerekeningsvraagstuk.s' Het theoretisch fundament
voor de wiskundige methode kan zodoende worden gevonden in de bedrijfs-
economie. De bedrijfseconomie heeft niet één eenduidig standpunt omtrent
de relatie tussen activa en passiva. De aanhangers van wat Hofstra de bedrijfs-
economische methode noemt verwijzen veelal naar regels zoals de klassieke
`gouden balansregel', die er in essentie op neerkomt dat de meest duurzame
activa met het meest duurzame vermogen worden gefinancierd.5'-~53 Bouma54
merkt omtrent deze - in het bankwezen vooral vroeger als vuistregel toege-
paste -`gouden balansregel' op: `Dergelijke regels leiden in de financiële
folklore een hardnekkig leven, ofschoon ze in veel gevallen ongemotiveerd
zijn.'. Ook Mellerowicz kent aan de door de `gouden balansregel' voorge-
schreven relatie tussen activa en passiva geen beslissende betekenis toe. Hij
steltss: `Als Instrument der Bilanzanalyse kbnnen sie (in casu 'Deckungsver-
h~ltnisse ; J.v.d.G.) interessant sein, wenn sehr starke Abweichungen vom
`Normalfall' vorlíegen, der aber allgemeingultig nicht fixiert werden kann.'

Niet alleen leidt de mate van duurzaamheid van activa en passiva niet steeds
zonder problemen tot een onbetwiste rangorde, doch ook en vooral is het
bezwaar tegen deze klassieke financierings`theorie' dat er gesuggereerd wordt
dat er een normatieve bedrijfseconomische relatie is tussen een afzonderlijk
activum en een afzonderlijk passivum. Deze zienswijze is mijns inziens on-
juist. Bedrijfseconomisch is het niet anders dan dat de gehele passiefzijde van
de balans de gehele actiefzijde financiert. Men kan bedrijfseconomisch tot een
onder de gegeven omstandigheden optimale totale verhouding tussen eigen en
vreemd vermogen concluderen, maar dit leidt niet tot een financieringsnorm
voor één activum. De conclusie zij hier herhaald: de wiskundige methode is
geen bij-gebrek-aan-beter-methode maar vindt haar theoretisch fundament in

51. Zie J.A.G. van der Geld in de aantekening bij het arrest HR 3 oktober 1984, nr. 22 341, FED
1985I95. Het navolgende betoog is ontleend aan deze aantekening.
52. Waarbij in bedrijfseconomische zin het onderscheid tussen Ianglopend vreemd vermogen en
eigen vermogen zeer veel kleiner is dan fiscaal!
53. Advocaat-generaal Van Soest noemt in zijn conclusie bij he[ arrest HR BNB 1985I57 J.J. Hof
(`Raakpunten bedrijfseconomie en belastingen naar de winst', 1957, blz. 121), die betoogt `dat als
permanent bedoelde activa in de eerste plaats toegerekend moeten worden aan het eigen ver-
mogen en als tijdelijk bedoelde activa aan vreemd vermogen'.
54. In zijn 'Leerboek der bedrijfseconomie', deel II, vierde druk, blz. 335.
55. `Enzyclopiidisches Lexikon fur das Geld-, Bank- und B6rsenwesen', derde druk, Frankfurter
Societfits Druckerei GmbH, blz. 684.
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de bedrijfseconomische wetenschap. Er zijn dus maar twee afzonderlijke me-
thoden: de historische en de wiskundigelbedrijfseconomische.

De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak gekozen voor de historische me-
thode.5ó De mathematische methode is expliciet verworpens' en ook mogelijke
bedrijfseconomische normen worden niet toegepast indien de ondernemer
zich aan die normen niet heeft gehouden.58 Naar mijn mening heeft het Hof
's-Gravenhage in zijn uitspraak gepubliceerd in BNB 1964I209 treffend ver-
woord waarnaar de rechter op zoek is. Het Hofstelt aldaar: `Dat het er niet om
gaat hoe, theoretisch benaderd, de financiering van een vermogensobject had
kunnen zijn of moeten zijn, doch integendeel hierom, hoe dit werkelijk ge-
schiedde'.

De historische methode gaat uit van een historisch aanwezig verband tussen
een activum en een passivum. Het is de vraag of zo'n verband door latere
gebeurtenissen kan worden verbroken.59 In BNB 1957137 heeft de HR expli-
ciet overwogen dat een historisch verband onder omstandigheden inderdaad
kan verdwijnen. Welke die omstandigheden zijn werd echter niet vermeld.
Smeets is in zijn BNB-noot onder het arrest van mening dat via de mogelijk-
heid dat een historisch verband verdwijnt een verbinding wordt gelegd tussen
de historische en de bedrijfseconomische methode. Het Hof 's-Gravenhage
besliste in BNB 1961I116 dat een oorspronkelijk aanwezig historisch verband
tussen een lening en de deelneming later werd verbroken doordat op aanwezig
onroerend goed een hypothecaire schuld werd genomen en de oorspronkelij-
ke lening werd afgelost. Uitdrukkelijk werd daarbij overwogen dat financie-
ring van aandelenbezit met zo veel mogelijk eigen vermogen strookt met be-
drijfseconomische inzichten. Hetzelfde Hof besliste in BNB 1964I209 dat be-
lastingplichtige niet kan volstaan met zich te beroepen op bedrijfseconomische
inzichten. Indien belastingplichtige niet naar die bedrijfseconomische inzich-
ten handelt, zou de realiteit geweld worden aangedaan als de financiering

56. HR B 7689, HR BNB 1957137, HR BNB 1970169, HR BNB 1971I235 en HR BNB 1978I165.
57. HR BNB 1953I5.
58. HR BNB 1957~37. In dit arrest werden objectieve bedrijfseconomische normen verworpen en
paste de HR de historische methode toe.

In BNB 1961I116 paste het Hof 's-Gravenhage overigens wel een toerekeningsmethode toe die
men als bedrijfseconomisch kan omschrijven. Hetzelfde Hof besliste echter in BNB 1964~209 ten
faveure van de historische methode met de al eerder geciteerde woorden: `Dat het er niet om gaat
hoe, theoretisch benaderd, de financiering van een vermogensobject had kunnen zijn of moeten
zijn, doch integendeel hierom, hoe dit werkelijk geschiedde'.
59. Hofstra suggereerde in zijn artikel in De NV van mei 1944 dat dit - indien men louter de
historische methode toepas[ - niet mogelijk was. Een historisch verband zou voor eens en voor
altijd beslissend worden geacht. Toepassing van louter de historische methode kwam hem echter
toen al niet gewenst c.q. mogelijk voor. Niet alleen zag hij ruimte voor de bedrijfseconomische
methode in al die gevallen waarin geen duidelijk historisch verband aanwijsbaar is tussen schuld
en deelneming, maar hij was ook van meningdat indien aanvankelijk wel een voldoende historisch
verband aanwezig was,'de mogelijkheid moet worden erkend dat de structuur van de balans sinds
de verkrijging van het aandeelenbezit zoodanig is veranderd, dat het `verband' met de opgenomen
gelden is verbroken'.
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van de deelneming geacht zou worden volgens die bedrijfseconomische in-
zichten te zijn geschied. Als een buitenlandse deelneming oorspronkelijk met
vreemd vermogen is gefinancierd, komt hierín geen wijziging indien later door
de moedermaatschappij extra eigen vermogen wordt aangetrokken doch dat
vermogen wordt aangewend voor andere zaken dan de financiering van de
aandelen in de buitenlandse dochter.`~

Uit HR BNB 1978~165 blijkt dat ook na schuldvernieuwing het historisch
verband niet verloren gaat, of, zoals Verburgb' het verwoordt: of inen nu te
enen dan wel te anderen titel verschuldigd is, zulks vermag de oorsprong van
de schuldpositie niet aan te tasten. In schril contrast met dit arrest staat de
beslissing van de HR BNB 19891218. Voor de toepassing van de bepalingen
inzake richtige heffing heeft de HR m.i. in dit arrest belastingplichtige een te
grote speelruimte gelaten om een aanwezig verband tussen schuld en activum
te verbreken. Uit het arrest kan men concluderen dat ook aflossing van de
schuld met geleend geld het verband verbreekt zonder dat voor de nieuw ge-
vormde schuld en het activum een causale relatie wordt aangenomen. Indien
deze lezing van het arrest juist zou zijn, is de HR m.i. een verkeerde weg
ingeslagen. De eerdergenoemde uitspraken van het Hof's-Gravenhage (BNB
1961I116 en 1964I209) en het arrest HR BNB 1978I165 leveren een veel even-
wichtiger resultaat op.

Zoals hiervoor al is opgemerkt, zijn er geen eenduidige, voor elke situatie
geëigende, objectieve bedrijfseconomische normen, die geschikt zijn om het
fiscale toerekeningsprobleem op te lossen. Maar ook al zou men de quasi-
wetenschappelijke vuistregels, die voor de om eenvoud vragende praktijk zijn
ontwikkeld, accepteren als objectieve bedrijfseconomische normen (quod
non), dan nog kan men zich met Bru1162 ( retorisch) afvragen of een normatieve
sleutel moet worden toegepast op een, de norm terzijde schuivende, prak-
tijk.ó3 De constatering dat in de concrete individuele praktijk frequent wordt
gehandeld in strijd met de `bedrijfseconomische vuistregels' heeft Christiaan-
se gebracht tot een pleidooi voor een soort subjectief getinte bedrijfseconomi-
sche methode. Christiaanse geeft als zijn mening dat de HR een soort kruising
van de historische en de bedrijfseconomische methode toepast. `De H.R. blijft
voor het verband tussen bepaalde bedrijfskosten en bepaalde winstbestandde-
len eisen, dat dit een (bedrijfs)economisch verband zij. Dit moet echter niet
objectief worden bekeken volgens de bedrijfseconomische leer van de finan-
ciering, maar meer subjectief voor de concrete onderneming. Hoe is het reali-
ter gelegd bij deze onderneming? Deze relatie moet worden afgeleid uit de
commerciële feiten zoals die zich hebben voorgedaan. Dit geeft uiteraard een
zeker `historisch' karakter aan deze relatie, maar deze is daar niet minder

60. Aldus HR BNB 1970169.
61. In zijn BNB-noot onder het arrest.
62. D. Brull, dissertatie, blz. 308.
63. Met Brull hebben de HR en het Hof 's-Gravenhage deze vraag negatief beantwoord, zoals uit
de hiervoor gememoreerde jurisprudentie blijkt.
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beslissend om. In het bedrijf beslist de zakenman, niet de theorie. Een werke-
lijke tegenstelling bestaat o.i. slechts tussen de globaal-evenredige (de zgn.
mathematische methode) en de bedrijfseconomische methode.'`~

Anders dan Smeets doet, legt Christiaanse dus niet pas bij de mogelijkheid
van verbreking van een historisch verband de invloed van de bedrijfsecono-
mie. Christiaanse acht de bedrijfseconomie van het begin af aan van belang.
Hoe zijn subjectieve bedrijfseconomische methode zich nu precies onder-
scheidt van een historische methode is mij echter niet duidelijk. Wellicht zou-
den bedrijfseconomische inzichten al te grote manipulaties met optische histo-
rische verbanden buiten de deur kunnen houden.

Christiaanse lijkt, evenals de rechter, op zoek naar `wat er werkelijk ge-
beurd is'. Zo algemeen en vaag verwoord krijgt deze zoektocht veler zegen.~`
Problemen duiken echter direct op indien men deze algemene formulering wil
concretiseren. Want hoe is vast te stellen wat er werkelijk gebeurd is? In prin-
cipe zou een louter optisch verband tussen kosten en een buitenlandse deelne-
ming niet gevolgd moeten worden. Doch hoe is vast te stellen wat een louter
optisch verband ís?

Juch`~ pleit voor een combinatie van de `subjectief bedrijfseconomische'
methode die Christiaanse voorstaat met de mathematische methode. Juch
wordt daarbij iets concreter dan Christiaanse omtrent wat nu precies die `sub-
jectief bedrijfseconomische methode' behelst. Met name de herleiding van de
objectieve normen naar de subjectieve feiten van deze onderneming blijft ech-
ter vaag.

Brullb' acht met Hofstra en Smeets de bedrijfseconomische methode in
theorie de beste benadering, maar acht die methode voor de praktijk ondeug-
delijk omdat de ondernemer zich in de praktijk regelmatig niet veel aan de
bedrijfseconomische normen gelegen laat liggen. Brull wijst met nog meer
kracht de historische methode af. `In de dynamiek van een onderneming zul-
len de aangetrokken gelden telkens een andere bestemming verkrijgen.' Uit-
eindelijk pleit hij voor de mathematische methode, maar dan wel op basis van
de werkelijke waarde van de balansposten.

Het onderhavige toerekeningsprobleem is binnen het fiscaal recht o.a. ook
bekend van de toerekening van kosten aan bronnen van inkomen~ c.q. bij de

64. J.H. Christiaanse, monografie, blz. 174.
65. Het is immers een geaccepteerd uitgangspunt van het fiscale winstbegrip dat aangesloten
wordt bij wat er feitelijk gebeurt.
66. Dissertatie, blz. 167.
67. In zijn dissertatie, blz. 308 en 309.
68. Ook buiten de toepassing van artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 past de HR de historische methode
toe, zoals o.a. blijkt uit het arrest van 15 juli 1988, rolnr. 24 688, FED 19881768 (V-N 1989, blz.
247). Voor de toerekening van schulden aan inkomen uit buítenlands onroerend goed passen Hof
en HR in deze casus de historische methode toe. E. Bos pleit in zijn FED-aantekening bij het arrest
overigens voor evenredige toerekening, na met instemming Van Dijck te hebben geciteerd (WFR
1978, blz. 280): `De band tussen de lening en het daarmee gefinancierde object is van betrekkelijke
aard: als historische gegevenheid weliswaar duidelijk, maar zonder werkelijke betekenis'.
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toerekening van schulden en kosten aan de onderneming van een natuurlijk
persoon. Buiten het fiscaal recht vormt de causaliteitsvraag voor o.a. artikel
1401 BW en in het strafrecht een vergelijkbaar toerekeningsprobleem.ó9 Men
kan m.i. concluderen dat nergens min of ineer dogmatisch voor de een of
andere theorie wordt gekozen doch dat oorzaak en gevolg in redelijkheid wor-
den gekoppeld. De concrete uitkomst van deze toerekeningsoperatie wordt
wel voor elk rechtsgebied in de eigen context gevonden. Voor de toepassing
van artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 heeft de HR het toerekeningsvraagstuk ook
in redelijkheid opgelost door uit te gaan van wat belastingplichtige feitelijk
heeft gedaan en bedoeld. Daarbij treden voor de fiscus zware bewijsrechtelij-
ke problemen op in de gevallen waarin naar uiterlijke kentekenen een verband
aanwezig is tussen een buitenlandse deelneming en kosten die de moeder-
maatschappij maakt. Deze bewijsrechtelijke problemen zijn eigen aan alle
situaties waarbij de bedoeling van belastingplichtige van belang is. Elke be-

69. Onder causaliteitsleer wordt verstaan de leer die aangeeft wanneer een verband van oorzaak
en gevolg mag worden aangenomen.

Van oudsher onderscheidt men twee soorten causaliteitstheorieën in het burgerlijk en straf-
recht:
1. Equivalentietheorieën. De leer van de conditio sine qua non is een equivalentietheorie. Vol-

gens deze opvatting is elke factor die onontbeerlijk was om een gevolg tot stand te brengen
even belangrijk en als oorzaak te zien. Er kunnen (en zullen ook meestal) dus meerdere
oorzaken zijn. Omdat in veel gevallen men in het recht op zoek is naar 'de' oorzaak c.q. de
meest belangrijke oorzaak, voldoet deze theorie sec bezien veelal niet om een juridisch toere-
keningsprobleem op te lossen.

2. Adequatietheorieën. De leer van de adequate veroorzaking. Deze leer beschouwt als oorzaak
die factor, die in gewicht evenredig is aan het intreden van het gevolg. Deze leer wordt in de
meeste continentaal-Europese landen gehanteerd en werd in de Nederlandse jurisprudentie
meestal zo toegepast dat als oorzaak van een bepaalde gebeurtenis die factor wordt aan-
gemerkt waarvan naar algemene regelen der menselijke ervaring redelijkerwijze te verwach-
ten is, dat hij tot de gegeven gebeurtenis leidt. De HR heeft de leer van de adequate ver-
oorzaking voor de onrechtmatige daad verlaten bij zijn arrest van 20 maart 1970, NJ 1970, 251
(waterwinarrest). De HR zoekt het nu meer in een toerekening naar billijkheid van alle scha-
de die men de veroorzaker naar redelijkheid kan toerekenen.

Schoordijk ('Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar nieuw burgerlijk wetboek',
blz. 235 e.v.) citeert L,osecaat Vermeer, die zegt dat beide groepen theorieën niet tot een ver-
schillende uitkomst (het gaat over civiele aansprakelijkheid) behoeven te leiden. Stoppen immers
de aanhangers van de leer van de adequate veroorzaking de waarschijnlijkheid en voorzienbaar-
heid van het gevolg in hun uitwerking van causaliteit, de aanhangers van de leer van de conditio
sine qua non houden het oorzakelijk verband 'zuiver' doch stellen als apartevoorwaarde voor
aansprakelijkheid een voldoende grote waarschijnlijkheid van het gevolg. Schoordijk (t.a.p., blz.
240) meldt ook dat de HR de causaliteitsvraag anders beantwoordt bij risico-aansprakelijkheid
dan bij schuldaansprakelijkheid, waarbij de eisen voor schuldaansprakelijkheid strenger zijn.

De causaliteitsvraag is een toerekeningsvraag (welke gevolgen reken je toe aan een bepaald feit
of bepaalde gebeurtenis?). Het is in wezen een vraag van redelijkheid, een rechtspolitieke vraag
ook (Schoordijk, t.a.p., blz. 237).

In het strafrecht is het probleem van de juridische causali[eit verstrengeld met leerstukken als
daderschap en schuld (Ch.J. EnschedélC.F. RuterlS.A.M. Stolwijk, `Beginselen van strafrecht',
zesde druk, 1987, blz. 147).
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doeling is per definitie subjectief. Wel zal belastingplichtige een zwaardere
bewijslast krijgen opgelegd naar mate zijn bedoelingen minder sporen met wat
vergelijkbare belastingplichtigen normaliter zoal aan bedoelingen met zich
meedragen. Elk subjectief criterium heeft zijn objectieve (bewijsrechtelijke)
grenzen.

Het feit dat geen van de door Hofstra onderscheiden toerekeningsmetho-
den volledig bevredigt, roept de woorden in herinnering van Brull, die in zijn
dissertatie stelt dat indien men een oplossing wil vinden voor het toerekenings-
vraagstuk, men uit dient te gaan van de onoplosbaarheid van het probleem.'o
Uiteraard moet een praktische oplossing gevonden worden voor het toereke-
ningsvraagstuk. Dan voldoet m.i. een juiste toepassing van de historische me-
thode nog het best." Met `juist' bedoel ik aan te geven dat gezocht zal moeten
blijven worden naar de werkelijke bedoelingen van de moedermaatschappij
en niet te snel mag worden aangesloten bij uiterlijke tekenen en optische ver-
banden.r Bij de zoektocht naar de werkelijke bedoelingen van belastingplich-
tige kan een rol toekomen aan bedr:jfseconomische inzichten. Met name als
belastingplichtige afwijkt van bedrijfseconomische normen zal de bewijslast
inzake zijn bedoelingen verschuiven in zijn richting.

Soms is niet uit het toerekeningsvraagstuk te komen dan via evenredige
toerekening. Zoals uit het volgende voorbeeld blijkt pleit ik voor die gevallen
voor een combinatie van de historische en de mathematische methode om op
een redelijke wijze uit het toerekeningsvraagstuk te komen. De evenredige
toerekening van de wiskundige methode wordt dan slechts gehanteerd als met
de historische methode niet een duidelijk verband wordt verkregen, als aan-
vulling dus.73

Voorbeeld: BV M, een in Nederland gevestigde vennootschap, die zich be-
zighoudt met de produktie van rijwíelen, heeft op 30 juni 1987 de volgende
(tussentijdse) fiscale balans (in Nederlandse guldens):

70. D. Brull, 'Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip', blz. 309.
71. In mijn `De deelnemingsvrijstelling in beweging', FED, 1987, blz. 24, heb ik nog míjn in-
stemming betuigd met het voorstel van Vermeend om de mathematische methode verplicht voor
te schrijven. Nadere overdenking van de problematiek hebben mij het inzicht gebracht dat het
zwaarste argument dat voor mij vóórde wiskundige methode pleit, niet echt valide is. Mijn sympa-
thie voor de wiskundige methode kwam primair voort uit onvrede met het feit dat een historisch
verband door belastingplichtige veelal te maken c.q. te verhinderen is. Zolang echter de feiten en
de (in de bewijssfeer min of ineer geobjectiveerde) bedoeling van belastingplichtige worden ge-
volgd, geeft een historisch verband zo goed mogelijk de realiteit weer, die fiscaal ook gevolgd kan
worden. Daarnaast heb ik hiervoor ook al opgemerkt dat het feit dat artikel 13, lid 4 Wet Vpb'69
meewerkt aan het optreden van internationale dubbele belasting, de speelruimte die de histori-
sche methode belastingplichtigen laat alleszins acceptabel doet zijn.
72. Ook past m.i. in een juiste toepassing van de historische methode niet het hiervoor genoemde
arrest HR BNB 19891218.
73. Vergelijk HR BNB 1988~143.
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Gebouwen 200 000
Voorraden 300 000
Debiteuren 200 000
Kas, bank, giro 100 000

Aandelenkapitaal fiscaal 100 000
Winstreserves } vermogen 500 000
Kortlopende crediteuren 200 000

800 000 800 000

Aan de kortlopende crediteuren is geen rente verschuldigd.
Op 1 juli 1987 richt BV M een drietal 100~1o-dochtervennootschappen op,

nl. BV D1, BV D2 en S.a.r.l. D3. Alle drie de dochtervennootschappen hou-
den zich bezig met de verkoop van fietsen. De BV's D1 en D2 zijn statutair en
feitelijk in Nederland gevestigd en zullen hun activiteiten tot Nederland be-
perken. S.a.r.l. D3 is een naar Frans recht opgerichte vennootschap, die ook
feitelijk in Frankrijk is gevestigd en zich zal toeleggen op de verkoop van rij-
wielen in Frankrijk. Het geplaatst en gestort kapitaal van BV D1 en BV D2
bedraagt f 100 000 en van D3 bedraagt het FF 300 000.

Ter volstorting van het geplaatste aandelenkapitaal van de dochtermaat-
schappijen wendt BV M haar liquide middelen ad f 100 000 aan, terwijl zij
daarnaast bij de huisbank f 200 000 leent tegen l0alo rente per jaar. Met een
koers van de Franse franc van f 1- FF 3 kan zodoende door BV M aan alle
stortingsverplichtingen worden voldaan."

Na het aangaan van de schuld en het volstorten van de aandelen in de doch-
termaatschappijen wordt de fiscale balans als volgt:

Gebouwen
Voorraden
Debiteuren
Kas, bank, giro
Deelneming D1
Deelneming D2
Deelneming D3

Aandelenkapitaal 1 fiscaal 100 000
Winstreserves Jt vermogen 500 000
Kortlopende credrteuren 200 000
Lening 200 000

200 000
300 000
200 000

nihil
100 000
100 000
100 000

1 000 000 1 000 000

Nu er in het gegeven voorbeeld geen duidelijke relatie te leggen is tussen de
drie afzonderlijke deelnemingen en de aangegane schuld, dient de vraag welk
deel van de rente, die BV M op haar schuld betaalt, bij haar aftrekbaar is,
beantwoord te worden met behulp van een evenredige toerekening. Men past
dan wel zo veel mogelijk de historische methode toe en gebruikt de evenredige
toerekening slechts als anderszins niet op redelijke wijze uit het probleem te
komen is. Voor zover er namelijk wel een aanwijsbaar historisch verband is
wordt dat gevolgd. Zo'n verband is er voor de schuld ad f 200 000 en de drie

74. Afgezien van valuta-omwisselingskosten.
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deelnemingen gezamenlijk. Dat impliceert dat de f 200 000 schuld aan de drie
deelnemingen wordt toegerekend en vervolgens gelijkelijk aan elk van de drie
deelnemingen wordt toegerekend. Aan elke deelneming is derhalve afgerond
f 66 667 van de door BV M aangegane schuld toe te rekenen. Hieruit volgt dan
dat 1~3 deel van de rente betaald op de schuld van f 200 000 getroffen wordt
door artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69.

Uitgaande van de mathematische methode toegepast op de fiscale balans75,
zou toepassing van deze methode hebben geleid tot de conclusie dat 1~10 deel
van de rente op de schuld ad f 200 000 niet aftrekbaar zou zijn. De wiskundige
methode gaat er immers van uit dat alle activa op dezelfde wijze met eigen of
vreemd vermogen zijn gefinancierd, en wel volgens de verhouding EV: VV aan
de creditzijde van de balans. Dit zou betekenen dat de deelneming D3 geacht
wordt voor 4I10 deel te zijn gefinancierd met vreemd vermogen. Dit vreemd
vermogen bestaat voor de helft uit de lO~Io per jaar rentende schuld en voor de
andere helft uit renteloze kortlopende schulden. Dit impliceert dat D3 voor
f 20 000 geacht kan worden gefinancierd te zijn met de IOqo per jaar rentende
schuld ad totaal f 200 000. 1~10-deel van de rente zou zo doende niet in aftrek
kunnen komen.

7.3. De fiscaalrechtelijke kwalificatie van een vermogensverstrekking aan de
dochtermaatschappij

Zoals in de volgende paragraaf nog nader zal worden toegelicht, zijn er grote
fiscale verschillen tussen de twee wijzen waarop een Nederlandse moedermaat-
schappij haar dochter van vermogen kan voorzien (eigen dan wel vreemd ver-
mogen voor die dochter). Deze verschillen worden veroorzaakt door de af-
bakening van de werkingssfeer van de deelnemingsvrijstelling. Deze geldt voor
alle voordelen uit hoofde van de deelneming, dus zowel voor koerswinsten en
-verliezen alsvoor (gewone of vermomde) dividenden, terwi jl de deelnemings-
vrijstelling niet geldt voor de resultaten op een vordering op de dochter.

De vraag rijst hoe de afbakening dient te geschieden tussen aan de dochter
verstrekt vermogen waarvoor de deelnemingsvrijstelling bij de moeder geldt
en vermogen waarvoor dat niet het geval is. De HR heeft in deze materie een
belangrijk arrest gewezen, BNB 1988~217. In dat arrest is beslist dat, indien
een moedermaatschappij haar zwaar verliesgevende dochtervennootschap fi-
nanciert met leningen, die redelijkerwijs bezien niet terugbetaald kunnen
worden, die `leningen' voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling moe-
ten worden beschouwd als informeel kapitaal. De afboekingen, die de moeder

75. Zoals eerder opgemerkt is de kwestie van welke waarden voor activa en passiva uit te gaan een
belangrijk probleem van de wiskundige methode. In het voorbeeld wordt het probleem eenvoudig
`opgelost' door uit te gaan van de fiscale boekwaarden. Theoretisch is meer te zeggen voor hante-
ring van de werkelijke waarden van activa en passiva. Uiteraard komt dit de hanteerbaarheid en
eenvoud van de methode niet ten goede.
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verricht op de `infokap-leningen' zijn derhalve niet van haar fiscale winst af-
trekbaar. Het arrest is van groot belang zowel voor de praktijk als voor de
theorie. Daarom zal er in deze paragraaf ook uitvoeriger op worden ingegaan.

Oude jurisprudentie (B 8648) en de gebeurtenissen tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel Vpb'60 klinken door in het door de HR
geformuleerde uitgangspunt dat `ter beantwoording van de vraag of voor de
toepassing van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een
geldverstrekking door een moedervennootschap aan haar dochtervennoot-
schap als een geldlening dan wel als een kapitaalverstrekking heeft te gelden,
als regel een formeel criterium moet worden aangelegd, zodat in beginsel de
civielrechtelijke vorm beslissend is voor de fiscale gevolgen'. Op dit civieljuri-
disch uitgangspunt formuleert de HR een drietal uitzonderingen. Kapitaalver-
strekking wordt aangenomen indien partijen dit hebben bedoeld en slechts
met behulp van het civiel recht een facade optrekken (schijnhandeling), indien
de schuldeiser onder zodanige condities geld heeft verstrekt dat hij geacht
moet worden met zijn geldverschaffing in zekere mate deel te nemen in de
onderneming van de schuldenaar, of indien de moedervennootschap reeds
vanaf het verstrekken van de lening duidelijk moet zijn geweest dat de dochter
haar schuld niet of niet geheel zal kunnen terugbetalen (de bodemloze put).

In alle drie door de HR genoemde c.q. van het Hof overgenomen uitzonde-
ringen moet m.i. voor `indien' gelezen worden `voor zover'.76

Het valt op dat de HR bij het formuleren van de derde uitzondering op de
regel dat de civiel-juridische vorm ook fiscaal beslissend is, niet rept van lenin-
gen die een onafhankelijke derde niet verstrekt zou hebben, maar daarente-
gen het bodemloze-put-criterium introduceert. Deze constatering is met name
van belang voor de vele gevallen van concernfinanciering waarin grote be-
dragen als lening aan gelieerde vennootschappen worden verstrekt en waarbij
moeilijk aantoonbaar is of een onafhankelijke derde al of niet tot het ver-
strekken van zo'n lening zou zijn te bewegen, maar waarbij wel duidelijk is dat
(althans op het moment van verstrekking van de lening) geen sprake is van een
lening waarvan de creditricelaandeelhoudster wist of moest weten dat de te-
rugbetaling geheel of gedeeltelijk niet plaats zou vinden. In wezen is het bo-
demloze-put-criterium weliswaar ook een verschijningsvorm van het arms-
lengtecriterium (arm's length-criterium), maar het ís een relatief goed toepas-
bare verschijningsvorm zonder de problemen die opduiken indien men het
armslengteprincipe in zijn (vage) algemeenheid te hulp roept. In het arrest
BNB 1988~248 volgt de Hoge Raad, in een op hoofdlijnen vergelijkbaar geval,
de overwegingen van het Hof dat wel als criterium aanlegt of een onafhankeli j-
ke derde de gelden zou hebben verstrekt. In de concrete toepassing van het
criterium ontzegt het Hof de geldverstrekking het karakter van lening van-
wege de door de dochterldebitrice geleden verliezen en haar slechte economi-

76. M.i. ten onrechte wordt soms de term `indien en voor zover' gebruikt. Als men `voor zover'
gebruikt is'indien' Iogischerwijs overbodig.
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sche vooruitzichten. Op deze wijze het armslengtecriterium toepassend geeft
de rechter ook in deze beslissing steun aan de hiervoor door mij gegeven op-
vatting dat niet het armslengtebeginsel in zijn vage algemeenheid kan worden
toegepast maar dat de concrete verschijningsvorm van dit criterium in dit soort
gevallen gevonden moet worden ín het bodemloze-put-criterium.

Gelukkig heeft de HR in dit geval geen aansluiting gezocht bij zijn nog steeds
zeer onbevredigende arresten gepubliceerd in BNB 196013 en BNB 19631293,
waar beslist werd dat een aandeelhouder qua prijsstelling nog zo zakelijk kan
handelen met `zijn' vennootschap maar dat sommige transacties toch `besmet'
zijn omdat zij zich niet laten denken tussen onafhankelijke derden.

Terecht wordt door de HR het beoordelingsmoment voor de vraag of sprake
is van gelden wier terugbetaling niet te verwachten is, gelegd bij het moment
van het ontstaan van de lening (`reeds aanstonds duidelijk moet zijn geweest').
Dat het beoordelingstijdstip ligt bij het ontstaan van de `lening' bleek ook al
uit het eerder door de HR gewezen arrest BNB 19881248.n In dit arrest, dat
een vergelijkbare problematiek betrof, is verwezen ter nadere beoordeling op
twee punten door de rechter die over de feiten oordeelt:
a. belanghebbendes stelling dat de gelden zijn verstrekt met het oog op haar

andere zakelijke belangen dan die als aandeelhoudster, dient nog te wor-
den beoordeeld;

b. het ging in dit geval om twaalf geldverstrekkingen in het desbetreffende
jaar. Het beoordelingstijdstip voor de aanwezigheid van informeel kapitaal
ligt volgens de HR bij het moment waarop elk van de twaalf `geldleningen'
werd verstrekt. Een beoordeling op deze wijze heeft door het Hof niet
plaatsgevonden en dit dient dus alsnog te geschieden na verwijzing.

De constatering is van belang dat het arrest BNB 1988~217 geen stap is in de
richting van regelgeving inzake `thin capitalization' in die zin dat van belang
zou zijn de verhouding eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen.78

Om vermogen dat partijen ondubbelzinnig in de vorm van vreemd vermo-
gen hebben gegoten fiscaal te kunnen kwalificeren als kapitaal is de bedoeling
van partijen van belang. Uiteraard worden die bedoelingen in meer of minde-
re mate geobjectiveerd, al naar gelang de (per definitie subjectieve) bedoe-
lingen minder of ineer voor de hand liggen. Deze objectivering van een in
wezen subjectieve toets is nodig om buiten een bizarre rechtstoepassing of
onmogelijke bewijsposities te blijven en komt in het belastingrecht regelmatig
voor.

In hun overwegingen betrekken Hof en HR ook de creditrice die haar lening

77. Zie ook FED 19871236 met aantekening van Juch.
78. De term `thin capitalization' (onderkapitalisatie) wordt voor meerdere fenomenen gebruikt.
Ik gebruik de term hier voor gevallen waarin sprake is van een hoge verhouding schuld~eigen
vermogen. In het OESO-rapport'Thin Capitalization' (Parijs, 1987) wordt zo'n hoge `debtlequity
ratio' nu juist niet onder de definitie van thincapitalization gebracht, maar verstaat men onder thin
capitalization het verschaffen van als vreemd vermogen vermomd eigen vermogen (zie paragraaf
13 van het rapport).
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onder zodanige voorwaarden heeft verstrekt dat zij in zekere mate deel heeft in
de onderneming van de schuldenaar. De HR neemt zonder reserve de over-
weging van het Hof over, dat, indien een creditrice met zo'n lening `deelnemer'
in de schuldenaar is, voor de creditrice op haar `deelnemende vordering' de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Dit impliceert dat zowel de lotgeval-
len van de hoofdsom als de rente-ontvangsten onder de deelnemingsvrijstel-
ling vallen. Gezien de concrete casus79 en de aanhef van de overwegingen van
de HR~ moet worden aangenomen dat voor het brengen onder de deelne-
mingsvrijstelling van zo'n 'deelnemende vordering' wel vereist is dat de `deel-
nemende creditrice' al aandeelhoudster is, of, preciezer gezegd, in de debitrice
al een deelneming heeft waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt. Er geldt
dan dus een soort `Absorptionswirkung' of `force attractive': de `deelnemende
vordering' kan zelfstandig geen (overigens niet aanwezige) deelneming ver-
oorzaken doch wordt bi j aanwezigheid van een deelneming daarbij getrokken.
De (m.i. dus onjuiste) opvatting dat ook de `deelnemende vordering' van een
creditrice die niet al overigens een voor de deelnemingsvrijstelling kwalifice-
rende deelneming in de debitrice heeft, bij de creditrice onder de deelnemings-
vrijstelling zou vallen, levert ook theoretisch en praktisch moeilijkheden op.
Men denke aan het probleem of de `deelnemende vordering' meetelt voor het
kwantitatieve S~lo-criterium en aan de eis dat - wil de deelnemingsvrijstelling
uberhaupt aan bod komen-er sprake moet zijn van juridisch aandeelhouder-
schap dan wel van alle economische belang bij de dochtervennootschap.gl

Het is de vraag of inet dit arrest is vastgesteld dat de kwalificatie van een
`deelnemende vordering' uiteen kan lopen voor de debitrice en de creditrice.
Voor de creditrice is hiervoor geconcludeerd dat de `deelnemende vordering'
behandeld kan worden als een kapitaalverstrekking waarvoor al of niet de
deelnemingsvrijstelling geldt. Voor de debitrice is in het verleden beslist dat,
indien zij vermogen verkrijgt van een creditrice onder zodanige condities dat
aangenomen moet worden dat die creditrice in zekere mate deel heeft in de
onderneming van de debitrice, het winstafhankelijke deel van de rente op
grond van het huidige artikel9, lid 1, letter b, Wet Vpb'69 niet van de fiscale
winst van de debitrice aftrekbaar is. Er ontstaat dan dus voor de debitrice een
soort `besmet vreemd vermogen', dat enerzijds besmet is omdat het winst-
afhankelijk deel van de rente niet fiscaal aftrekbaar is bij de debitrice, doch
anderzijds wel nog vreemd vermogen is, zodat het niet winstafhankelijke deel
van de rente wel gewoon aftrekbaar is bij de debitrice en de hoofdsom haar
leven ook slijt in de winstsfeer van de debitrice. Uit HR BNB 1954I357 en BNB
1955I302 leid ik af dat ook indien de verschafster van zo'n `besmet vreemd
vermogen' al aandeelhoudster is in de debitrice, zich (vanuit de debitrice be-
zien) nog `besmet vreemd vermogen' kan voordoen. Het lijkt er dus op dat aan

79. Waarin het ging om een creditrice die al groot-aandeelhoudster was.
80. Onder 4.2 rept de HR van het probleem wanneer een geldverstrekking van een moederven-
nootschap aan haardochtervennootschap als lening of als kapitaal moet worden gekwalificeerd.
81. HR BNB 1986I118, FED 1985~668.
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de zijde van de debitrice geen Absorptionswirkung plaatsvindt in die zin dat
`besmet vreemd vermogen' dat verschaft is door een creditrice die al aandeel-
houdster is geacht wordt tot het kapitaal van de debitrice te behoren. Zoals
hiervoor al geconcludeerd wordt echter voor de kwalificatie vanuit de credi-
trice, die al aandeelhoudster is dit `besmet vreemd vermogen'~z -`deelnemen-
de vordering'83 wel tot het kapitaal gerekend dat zij in haar participatie in de
dochter heeft gestoken. De conclusie is dat indien een aandeelhoudster aan
`haar' dochtervennootschap vermogen verschaft onder zodanige condities dat
zij als creditrice niet langer geacht kan worden een derde (- niet rechtstreeks
belanghebbende) te zijn, maar zij geacht moet worden in zekere mate deel te
hebben in de onderneming van de dochter, dit vermogen verschillend wordt
gekwalificeerd bij de moeder~creditrice en bij de dochter~debitrice. Deze uit-
eenlopende kwalificatie bij debitrice en creditrice betreur ik. Wenselijker was
geweest dat bij de debitrice niet een categorie vermogen (het `besmet vreemd
vermogen') was gecreëerd tussen eigen en vreemd vermogen in. Indien ver-
mogen aan een vennootschap wordt verschaft onder condities die het sterke
overeenkomst doen vertonen met eigen vermogen, dan wordt een keer de
grens tussen vreemd en eigen vermogen overschreden. Daarvoor is niet nodig
een wazige tussencategorie van `besmet vreemd vermogen' te creëren.

Vermeend stelt in zijn initiatiefwetsvoorstel voor om zogenaamde duurzame
financieringsvorderingen voor wat betreft de hoofdsom bij de moederlcredi-
trice onder de deelnemingsvrijstelling te brengen.`~ Naar mijn mening is het
resultaat waartoe het arrest HR BNB 19881217 leidt niet gelijk aan het wets-
voorstel Vermeend op dit punt. Hoewel nog steeds niet goed duidelijk is wat
Vermeend nu exact bedoelt met duurzame financieringsvorderingen, is in elk
geval wel duidelijk dat hij de op die duurzame financieringsvorderingen bij de
creditrice ontvangen rente wel belast. Het arrest van de HR bestempelt onder
omstandigheden wat zich presenteert als een verschaffing van vreemd vermo-
gen als een kapitaalverschaffing aan de dochter, hetgeen impliceert dat dan ook
de ontvangen rente op die `vordering' onder de deelnemingsvrijstelling valt.x5

Daarnaast lijkt mij, ondanks de vage omlijning van het begrip duurzame
financieringsvordering, wel duidelijk dat de beslissing van de HR in het onder-
havige arrest veel minder snel zal leiden tot het fiscaal niet volgen van de civiel-
juridische vormgeving dan Vermeends voorstel op dit punt. De HR legt het
criterium aan dat de creditricelmoeder redelijkerwijs gesproken de zekerheid
moet hebben gehad op het moment dat de gelden werden verstrekt dat deze

82. Terminologie met de kwalificatie bij de debitrice voor ogen.
83. Terminologie met de kwalificatie bij de creditrice voor ogen.
84. Zie omtrent dit voorstel uitvoeriger paragraaf 7.5.1.
85. Terecht wijst P. den Boer in zijn noot bij BNB ]989~217 op de problemen die bij verdrags-
toepassing kunnen rijzen. Nederland kan wat zich civielrechtelijk presenteert als vordering naar
nationaal, Nederlands recht wel anders duiden, maar een `omkwalificatie' in internationaal ver-
band zal moeilijker zijn endient in elk geval niet eenzijdig (door één van de desbetreffende staten)
te geschieden.
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niet terugbetaald zouden worden.Kb Naar mijn inschatting bestrijkt Ver-
meends begrip duurzame financieringsvorderingen meer dan het geval van
financiering van een bodemloze put.~' Zoals in paragraaf 7.5.1 nog zal blijken
ben ik geen voorstander van Vermeends voorstel ten aanzien van de duurzame
financieringsvorderingen. Zeker nu het onderhavige arrest bevestigt dat in de
meest sprekende gevallen van verliesfinanciering van een dochtermaatschap-
pij de HR de afboeking op die vorderingen blokkeert, verdient het m.i. aan-
beveling dat Vermeend zich bezint op de vraag of hij zijn voorstel ten aanzien
van de duurzame financieringsvordering niet zal intrekken.

7.4. De verschillende behandeling van aan een buitenlandse
dochtermaatschappij verschaft eigen dan wel vreemd vermogen

In het systeem zoals dat momenteel in de Nederlandse Vpb geldt maakt het
fiscaal een groot verschil uit of een moedermaatschappij haar buitenlandse
dochter financiert met vermogen dat bij die moedermaatschappij onder de
deelnemingsvrijstelling valt dan wel met vermogen waarvoor de deelnemings-
vrijstelling niet geldt. Normaliter loopt dit onderscheid samen met de kwalifi-
catie van vermogen bij de dochter als eigen vermogen (deelnemingsvrijstelling
voor de moederx~) dan wel als vreemd vermogen (geen deelnemingsvrijstelling
voor de moeder).xv

Indien aan de dochter verschaft vermogen onder de deelnemingsvrijstelling
valt9" worden alle periodieke opbrengsten alsmede waardeveranderingen van

86. Partijen hebben het m.i. zetf in de hand om buiten het bereik van de uitzondering voor de
`deetnemende vordering' te blijven, omdat bij deze kwalificatie de overeengekomen voorwaarden
doorslaggevend zijn. De mate van achterstelling op de overige crediteuren, het aflossingsschema,
eventuele zeggenschap of inzagerecht in boeken en bescheiden alsmede de mate van winstaf-
hankelijkheid van de rente zijn door partijen zelf overeen te komen. Slechts indien de realiteit
evident anders is dan de overeengekomen voorwaarden (zoals bijvoorbeeld bij een contractueel
niet, doch feitelijk wel winstafhankelijke vergoeding) zal m.i. voor de kwalifica[ie van de vor-
dering op de dochter~debitrice niet kunnen worden uitgegaan van het door partijen civielrechtelijk
overeengekomene.
87. Zo heeft Vermeend uitdrukkelijk te kennen gegeven dat mogelijke betaling van rente en
aflossing uit de toekomstige cash flow niet voldoende is om buiten het begrip 'duurzame finan-
cieringsvordering' te blijven. De mogelijkheid tot be[aling uit toekomstige cash flows kan m.i. wel
meebrengen dat aangenomen moet worden dat de verstrekte gelden niet in een bodemloze put
zijn verdwenen.
88. Ervan uitgaande dat aan de overige eisen (Solo-eis, niet-ter-beleggingseis, annaal-bezitseis en
onderworpenheidseis) is voldaan.
89. Uit het in de vorige paragraaf besproken arrest HR BNB 19881217 blijkt dat een'deelnemende
vordering' mogelijk is, die bij de moederlcreditrice onder de deelnemingsvrijstelling valt doch
voor de dochterldebitrice waarschijnlijk niet als kapitaal kan worden gezien doch 'slechts' als
'besmet vreemd vermogen'. Deze nuancering wordt echter in deze paragraaf verder weggelaten.
90. Deze formulering is enigszins onzuiver omdat slechts voordelen onder de deelnemingsvrijstel-
ling kunnen vallen en niet vermogensbestanddelen. De formulering wekt echter geen reële mis-
verstanden en geeft wel kernachtig aan wat bedoeld wordt.
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de hoofdsom niet in de fiscale winst van de moeder betrokken. Slechts de
bekende uitzondering in geval van een liquidatieverlies wordt hierop gemaakt.

Indien aan de dochter verschaft vermogen niet onder de deelnemingsvrij-
stelling valt, worden alle periodieke opbrengsten als rente in de winst van de
moedermaatschappij betrokken en zullen tevens alle waardeveranderingen
van de hoofdsom behoren tot de fiscale winst van de moedermaatschappij.

Het verschil in fiscale behandeling tussen aan de dochter verschaft eigen dan
wel vreemd vermogen is ook tijdens de parlementaire behandeling van de Wet
Vpb'69 aan de orde geweest en wel op twee manieren. Enerzijds voor wat
betreft de winstberekening van de dochterldebitrice en anderzijds voor wat
betreft de winstberekening van de moederlcreditrice.

In de tweede nota van wijziging stelden de bewindslieden voor aan artikel 9
van het wetsvoorstel91 een tweede lid toe te voegen, luidende als volgt:

`Tot de in het eerste lid, letter c, bedoelde kapitaalverstrekkingen worden
mede gerekend inleggelden van een coóperatieve vereniging, aandelen in
een waarborgfonds, alsmede schuldvorderingen van de aldaar bedoelde
personen tot het bedrag ten belope waarvan deze vorderingen zijn achterge-
steld bij een of ineer niet-bevoorrechte schuldvorderingen dan wel tot het
bedrag ten belope waarvan de gerechtigde zich aansprakelijk heeft gesteld
voor schuldvorderingen van derden op of aansprakelijk is voor tekorten van
het lichaam'.

De bepaling leverde in het nader voorlopig verslag forse kritiek op omdat zij
de werking van het (niet enthousiast onthaalde) klassieke stelsel vergrootte,
en daarnaast onduidelijk en onredelijk werd gevonden. Dit laatste omdat bo-
nafide vormen van geldverstrekking werden getroffen en ook vooral de kleine-
re en zwakkere ondernemingen door de bepaling werden getroffen. Niet dui-
delijk was waarom niet kon worden aangesloten bij de door de HR gewezen
jurisprudentie omtrent de afbakening tussen eigen en vreemd vermogen.

Omdat in het grensgebied tussen eigen en vreemd vermogen allerlei ont-
wikkelingen gaande waren en vanwege de door de Tweede Kamerleden geuite
kritiek, werd door de bewindslieden bij derde nota van wijziging het oorspron-
kelijk voorgestelde tweede lid van artikel 9 van het ontwerp in werking be-
perkt. Voorgesteld werd de volgende tekst:

`2. Tot de in het eerste lid, letter c, bedoelde kapitaalverstrekkingen wor-
den mede gerekend inleggelden van een coóperatieve vereniging, aandelen
in een waarborgfonds, alsmede schuldvorderingen van de aldaar bedoelde
personen tot het bedrag ten belope waarvan zij aansprakelijk zijn voor te-
korten van het lichaam'.

9l. Artikel 9 van het voorstel is uitcindelijk als artikel 10 in de Wet Vpb'69 terecht gekomen.
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Door aanneming van een amendement-BrouwerlKieft92 werd het voorgestel-
de tweede lid van artikel 9 van het wetsvoorstel geschrapt.

Voor het onderwerp van deze studie belangrijker is het antwoord op de
vraag van het Tweede Kamerlid Scholten of de Staatssecretaris niet bang is
voor een toenemende financiering met vreemd vermogen van met name bui-
tenlandse deelnemingen. De kwestie kreeg belang vanwege de uitbreiding van
de deelnemingsvrijstelling van dividenden tot alle voordelen uit hoofde van de
deelneming, dus inclusief waardeveranderingen van de `hoofdsom'. Staats-
secretaris Grapperhaus antwoordde: `Ik erken dat het niet helemaal uitge-
sloten is dat de verruiming van de deelnemingsvrijstelling het effect kan heb-
ben, dat men dochtermaatschappijen meer met geldleningen dan met aan-
delenkapitaal gaat financieren. Dit effect is niet beoogd. 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 zou-
den worden afgetrokken, terwijl de koerswinsten op het aandelenkapitaal wel
buiten de heffing zouden blijven.

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 beteke-
nis zijn, dat wij maatregelen zouden moeten nemen. Ik wil de geachte afge-
vaardigde 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 den-
ken aan een regeling, waarbij tot het verlies op buitenlandse deelnemingen
ook kan worden gerekend het verlies op geldleningen aan deelnemingen. Ook
zou men kunnen denken aan een regeling, waarbij de resultaten van alle deel-
nemingen worden gesaldeerd en waarbij een negatief saldo van een bepaald
jaar wordt verrekend met de resultaten van de daaropvolgende jaren'.93

Van Tuijl heeft in 1981 de vrees geuit van toenemende financiering met
vreemd vermogen van buitenlandse dochters: `Het is geen geheim, dat het
gevreesde verschijnsel al jaren veelvuldig voorkomt en ook dat er vaak en
grondig op de leningen wordt afgeboekt'.94 Ook al zou men deze beperkte
subjectieve steekproef als maatgevend beschouwen voor de gehele praktijk9s
dan nog rechtvaardigt mijns inziens het feit dat het verschaffen van leningen
aan buitenlandse dochters vaak en tot grote bedragen voorkomt en dat op die
leningen bij de moederlcreditrice wordt afgeboekt, niet zonder meer de con-
clusie dat op dit punt de wet zou moeten worden gewijzigd.~ Anders dan

92. Kamerstuknr. 6000, nr. 60.
93. Handelingen Tweede Kamer 1968I1969, blz. 3184, Ik.
94. B.A. van Tuijl, 'Twintig vingers, dertig gaten, of de toestand van de vennootschapsbelasting'
in WFR 1981, blz. 1290.
95. Hetgeen ik overigens - mede op basis van mijn eigen ervaringen op dit punt -doe vanuit de
overtuiging een alleszins plausibele vooronderstelling te introduceren.
96. Zoals hierna nog zal blijken ben ik met Van Tuijl van mening dat de omzetting van een af-
gewaardeerde vordering in aandelenkapitaal wel dient te worden geregeld op een wijze dat geen
onbelaste sfeerovergang kan optreden.
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Staatssecretaris Grapperhaus in zijn bovenvermeld antwoord ben ik namelijk
van mening dat het enkele feit van een toegenomen financiering met vreemd
vermogen niet als oneigenlijk gezien behoeft te worden, evenmin als een toe-
genomen afboeking op deze leningen bij de moeder. Aan de keuze aan de
dochter eigen dan wel vreemd vermogen te verschaffen zijn immers vele as-
pecten verbonden, waarvan het fiscale aspect er slechts één is~ en binnen de
fiscale dimensie de mogelijke afboeking op de lening als het met de dochter
slecht gaat ook slechts een deelaspect is.~ Aan de afboeking op een lening aan
de dochter zit ook de op zich dwingende keerzijde dat die vordering weer
(fiscaal belast) opgeboekt moet worden indien de dochter later weer beter gaat
draaien. Voor zover deze wetmatigheid wordt gefrustreerd, meen ik dat de
wetgever corrigerend moet optreden teneinde een onbelaste sfeerovergang te
voorkomen.~ Dit heeft niets te maken met het al of niet beknotten van belas-
tingplichtige in zijn keuzevrijheid doch is een kwestie van belastingplichtige
(fiscaal) consequent houden aan een eenmaal gedane keuze voor vermogens-
verschaffing, die bij de moeder~creditrice via de winstsfeer loopt.

Belangrijk is in dit verband ook het in de vorige paragraaf uitvoerig behan-
delde arrest van de HR BNB 19881217. In het arrest werd beslist, in een geval
van `verliesfinanciering' van een buitenlandse dochter door haar Nederlandse
moeder, dat de afboeking op wat moeder en dochter aanduiden als een vor-
dering op de dochter bij de moeder onder de deelnemingsvrijstelling viel en
dus niet in mindering kwam op haar fiscale winst. ""' Het arrest is een bevesti-
ging van eerdere jurisprudentie dat het wezen voor de vorm gaat. Met het
wezen wordt dan gedoeld op het fiscale wezen van de zaak, waarmee dan een
verbinding is gelegd met de stelling dat het fiscaal recht, indien nodig, de feiten
zelfstandig kwalificeert. Daarbij is de civielrechtelijke realiteit een van de rele-

97. In het rapport `Thin Capitalization' (OESO, 1987, paragraaf 10) worden o.a. genoemd de
wens om de mobiliteit van het vermogen te bewaren en de noodzaak of wenselijkheid vermogen
niet vast te zetten in een bepaald land.

Ook Den Boer noem[ een aantal (voornamelijk niet-fiscale) aspecten die bij de vraag ot men
een buitenlandse dochtermaatschappij met eigen dan wel met vreemd vermogen financiert c.q.
kan financieren een rol spelen. Zie Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap, num-
mer 153, 'Transfer pricing and multinational enterprises', Kluwer, 1981, blz. 41.
98. Een belangrijk fiscaal verschilpunt vormt ook de behandeling van valutawaardeschommelin-
gen. Voor zover het betreft de deelneming vallen die onder de deelnemingsvrijstelling, en voor
zover het betreft verstrekte leningen vallen deze waardeveranderingen in het fiscale resultaat van
de mcedermaatschappij.

In het rapport `Thin Capitalization' van de OESO worden nog genoemd als andere fiscale mo-
tieven om een buitenlandse dochter van vreemd vermogen te voorzien:
- de aanwezigheid van een vermogensbelasting voor lichamen (West-Duitsland);
- het feit dat een bronheffing op interest meestal verrekenbaar is met de Nederlandse Vpb en

een bronheffing op deelnemingsdividend nooit;
- het fei[ dat soms de bronheffing op interest Iager is dan die op dividend.
99. Zie hieromtrent het reparatievoorstel van de Staatssecretaris, dat in de paragrafen 7.5.1, 7.6.2
en 7.6.3 wordt besproken.
100. Er zijn geen aanwijzingen te vooronderstellen dat het arrest niet zou gelden voor de binnen-
landse deelneming. Daarover gaat echter deze studie niet.
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vante factoren, niet meer en niet minder. Met het arrest BNB 19881217 heeft
de HR m.i. een weg ingeslagen waarbij mogelijke excessen worden voorko-
men. Het arrest vormt dan ook een krachtig argument om geen nadere regels
voor te staan, die vorderingen (geheel of gedeeltelijk) onder de werking van
de deelnemingsvrijstelling brengen.

Naar mijn inschatting is het laatste decennium een erg dominante rol ge-
speeld door het arrest HR BNB 1978~140. Het arrest wordt vrij algemeen ge-
zien als de bevestiging van het feit dat een blijvend fiscaal voordeel is te beha-
len bij omzetting in aandelenkapitaal van een afgewaardeerde vordering op
een dochtermaatschappij. Indien - zoals ik voorsta - deze onbelaste sfeer-
overgang wordt gerepareerd, resteren er nog wel verschillen in fiscale behan-
deling tussen verschaft eigen en vreemd vermogen aan de dochter, doch dit
zijn geen verschillen die de conclusie rechtvaardigen dat bij financiering met
substantiële bedragen aan vreemd vermogen sprake zou zijn van een gebruik
van de wettelijke regels waar de wetgever tegen zou moeten optreden.

Mijn conclusie is dat de financiering van de buitenlandse dochtermaatschap-
pij met vreemd vermogen geen andere wettelijke regeling behoeft.

Het is de vraag of de hiervoorgetrokken conclusie nog steeds valide is indien
de door mij gedane suggesties voor veranderingen van de deelnemingsvrijstel-
ling en aanpalende terreinen zouden worden opgevolgd. Ik roep in dit verband
in herinnering mijn voorstellen om de liquidatieverliesregeling voor de buiten-
landse dochter volledig te schrappen, die voor de binnenlandse dochter in-
grijpend te wijzigen en de verliezen van een buitenlandse vaste inrichting
voortaan uit de in Nederland met Vpb te belasten grondslag te weren.

Extra redenen tot financiering van de buitenlandse dochter met vreemd ver-
mogen kunnen worden veroorzaakt door:
1. het voorstel verliezen van de buitenlandse v.i. in de Vpb voortaan gelijk te

behandelen als v.i.-winsten en dus consequent uit de in Nederland te belas-
ten grondslag te weren. Snelle verliesneming blijft immers mogelijk door
een buitenlandse dochter op te richten en deze fors met vreemd vermogen
te financieren;

2. het voorstel voor de buitenlandse dochter waarvoor de deelnemingsvrij-
stelling geldt geen enkele verliesneming bij de moeder meer toe te staan.
Op verschaft vreemd vermogen mag immers wel verlies genomen worden.

Als reden om een buitenlandse dochter met vreemd vermogen te financieren
vervalt bij invoering van mijn voorstellen de mogelijkheid te profiteren van de
sfeerovergang bij omzetting in aandelenkapitaal van een afgewaardeerde vor-
dering op de dochter.'o'

Voor de volledigheid wijs ik erop dat louter voor de binnenlandse deelne-
ming het bestaande onderscheid tussen de financiering van de dochter met VV
of inet EV verkleind wordt vanwege het feit dat in mijn voorstel verliesneming

101. Evenals de Staatssecretaris wens ik immers deze sfeerovergang te repareren.
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op de binnenlandse deelneming niet langer behoeft te worden uitgesteld tot
liquidatie.'o~

Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat, indien mijn voorstel-
len kracht van wet zouden krijgen, er extra stimulansen zijn tot financiering
van de buitenlandse dochter met vreemd vermogen, doch anderzijds het be-
staande lek bij sfeerovergang als een zodanige stimulans verdwijnt.

Daarnaast resteert in mijn voorstellen een probleem dat om een oplossing
vraagt. De financiering van deelnemingen met vorderingen (schuld voor die
deelneming) wordt in verliessituaties relatief beter behandeld dan financiering
met kapitaal (eigen vermogen voor de deelneming) of de inschakeling van een
vaste inrichting. Verliezen op vorderingen blijven immers fiscaal vergolden
worden in tegenstelling tot verliezen op de buitenlandse deelneming en v.i.-
verliezen. Wel wordt een materiële toets aangelegd of werkelijk sprake is van
een vordering op de deelneming, maar dit betekent m.i. niet dat op grote
schaal wat zich civielrechtelijk presenteert als vordering fiscaal als verschaft
kapitaal zal worden gekwalificeerd. Deze relatieve aantrekkelijkheid van fi-
nanciering van de deelneming met vorderingen is m.i. geen onoverkomelijk
probleem op twee voorwaarden.

In de eerste plaats zal de sfeerovergang van vordering naar deelneming, die
volgens HR BNB 1978I140 belastingvrij mogelijk is, dienen te worden gerepa-
reerd. Daarom zijn voorstellen nodig in de geest van de door de Staatsse-
cretaris in zijn wetsvoorstel gedane voorstellen zoals behandeld in de para-
grafen 7.6.1 tlm 7.6.3. `03

Daarnaast moet voorkomen worden dat ook zonder omzetting van de vor-
dering in aandelenkapitaal of kwijtschelding van de vordering de latente claim
van de Nederlandse fiscus op Vpb over de waardestijging van de afgewaardeer-
de vordering verloren gaat door toedoen van de moedermaatschappij of een
met haar verbonden lichaam.'o" Belastingplichtigen zouden immers zonder na-
dere regeling ervoor kunnen kiezen een afgewaardeerde vordering op de deel-
neming niet om te zetten in aandelenkapitaal noch kwijt te schelden, maar:
- over te dragen aan een verbonden lichaam dat niet aan Nederlandse Vpb-
heffing is onderworpen. Het eventuele toekomstige `vollopen' van de vorde-
ring levert dan geen Nederlandse Vpb-heffing op, maar hooguit (meestal) lage
buitenlandse winstbelasting, of soms zelfs die niet. Deze problematiek speelt
ook in het wetsvoorstel van de Staatssecretaris en is daar niet geregeld. Mijn

102. Zie paragraaf 4.5.2.
103. In paragraaf 7.6.1 wordt behandeld het voorstel tot tijdelijke, par[iële uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling na omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal. Pa-
ragraaf 7.6.2 betreft de voorgestelde tijdelijke, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling
na een onbelaste kwijtschelding van een vordering op de deelneming, terwijl in paragraaf 7.6.3
een viertal gevallen wordt behandeld waarin directe winstneming moet plaatsvinden omdat de
fiscus anders zijn claim niet afdoende kan handhaven.
104. Voor de definitie die de Staatssecretaris en Kamerlid Vermeend geven van een verbonden
lichaam zie paragraaf 4.4.4. Mijn voorkeur gaat ernaar uit de kwantitatieve grens te leggen bij
SO~Io belang in plaats van 33113qo.
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voorstel zou zijn te bepalen dat een afgewaardeerde vordering op een ver-
bonden lichaam verplicht moet worden opgeboekt tot nominale waarde indien
die vordering wordt overgedragen aan een verbonden lichaam dat niet in Ne-
derland is gevestigd of wel in Nederland is gevestigd maar van Nederlandse
Vpb is vrijgesteld;~os
- de vordering tot het vermogen van een buitenlandse v.i. te doen behoren.
Dit zal normaliter niet simpel mogelijk zijn'~, maar de mogelijkheid is niet uit
te sluiten. Ook in dit geval zou de Nederlandse fiscus haar claim kwijt zijn,
omdat het eventuele `vollopen' van de vordering op de deelneming niet alleen
wereldwinst oplevert maar tot een even groot bedrag vrij te stellen winst van
de buitenlandse vaste inrichting. Mijn voorstel is in dit geval te bepalen dat
winstneming verplicht is tot het bedrag dat op de vordering is afgeboekt ten
laste van in Nederland belastbare winst;
- de deelneming te liquideren, terwijl de onderneming van de deelneming
binnen het concern wordt voortgezet. Het verlies op de vordering zou dan
definitief worden, terwijl dat niet terecht is omdat de activiteiten die verlies-
gevend bleken en de afboeking op de vordering hebben veroorzaakt binnen
het concern worden voortgezet zonder dat zij nog het `vollopen' van de af-
gewaardeerde vordering kunnen veroorzaken indien de activiteiten weer
winstgevend zouden worden.

Ook dient hier de tussenholdingproblematiek te worden opgelost. Deze kan
met een voorbeeld worden verduidelijkt.

Gegeven is een vennootschap (GM), die alle aandelen houdt van M. M is op
haar beurt 100PIo-aandeelhoudster van D, die weer alle aandelen houdt van de
vennootschappen KD1 en KD2. M, D en KD1 zijn feitelijk in Nederland ge-
vestigd, GM en KD2 in het buitenland.
Het geplaatst en gestort kapitaal van KD1 en KD2 bedraagt f 25 min elk. Voor
deze bedragen staan deze deelnemingen ook bij D te boek. M heeft aan D een
lening verschaft van f 500 min. D op haar beurt heeft aan KD2 f 300 min
geleend en aan KD1 f 200 min. Geen van de leningen kan worden gekwalifi-
ceerd als zijnde in wezen kapitaal. Verder is gegeven dat KD2 slecht is gaan
draaien en dat daarom D op haar vordering op KD2 ad f 300 min nominaal een
bedrag van f 200 min heeft afgeboekt. Vanwege D's vermogen en haar overige
activiteiten, die naar tevredenheid verliepen, is M's vordering op D niet met
f 200 min in waarde gezakt doch slechts met f 45 min. M boekt daarom f 45
min af op haar vordering op D.

Hoe moet de zaak nu geregeld worden indien KD2 zou worden geliqui-
deerd, waarbij op de schuld aan D ad f 300 min nominaal slechts f 100 min

105. Zie hieromtrent ook paragraaf 7.6.1.
106. De vermogenstoerekening aan de buitenlandse v.i. is waarschijnlijk namelijk objectiever
dan de vermogensetikettering voor de [B-ondernemer. Er is dan veel minder plaats voor keuzes
van belastingplichtige.
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BUITENLAND NEDERLAND

GM

100~10

M

BUITENLAND
100o1c

D

100~7c

KD2

100~é

KD1

wordt terugbetaald, of KD2 haar onderneming verkoopt aan GM met even-
eens als resultaat dat op de schuld van KD2 aan D slechts f 100 min kan wor-
den terugbetaald'o'?

Situatie voor D:
a. Indien ten minste een substantieel deel van de activiteiten van KD2 binnen

het concern wordt voortgezet, dient D op haar vordering op KD2 fictief
winst te nemen tot het destijds ten laste van de Nederlandse winst gebrach-
te bedrag ad f 200 min.

b. Indien de activiteiten van KD2 binnen het concern worden beëindigd"'x,
behoeft het op de vordering op KD2 genomen verlies niet te worden ge-
compenseerd.

107. Dat de schuld slechts gedeeltelijk kan worden terugbetaald behoeft geenszins te betekenen
dat KD2 voor haar overgedragen activiteiten van GM geen reële prijs heeft bedongen. Als (nog)
niet te verwachten is dat de overgedragen activiteiten (over)winst zullen gaan opleveren, zal de
armslengteprijs navenant laag zijn.
108. Preciezer geformuleerd: indien die activiteiten niet ten minste voor een substantieel deel
binnen het concern worden voortgezet. In het vervolg zal ik echter de kortere doch wat onzuiver-
derformulering gebruiken.

242



VERSCHILLENDE BEHANDELING EIGEN EN VREEMD VERMOGEN

Situatie voor M:
a. Indien ten minste een substantieel deel van de activiteiten van KD2 binnen

het concern wordt voortgezet, moet M fictief winst nemen tot het bedrag
dat zij op de vordering heeft afgeboekt ten laste van in Nederland belast-
bare winst, voor f 45 min dus.

Het grootste probleem zal in dit geval veelal zijn hoe precies vast te stel-
len in welke mate een afboeking van M op haar vordering op D veroorzaakt
wordt door de slechte resultaten van KD2. Toch lijkt mij dit geen onover-
komelijk probleem. Slechts indien naast de afboeking op de vordering op
en de deelneming in'~ KD2 de overige activiteiten van D per saldo ook
verlies opleveren onstaat er een (toerekenings)probleem. Dit zou ik echter
op willen lossen door in dat geval de waardedaling van M's vordering op D
toe te rekenen aan de waardedaling van D's vordering op en deelneming in
KD2 in verhouding tot de bedragen die daarmee gemoeid zijn en het be-
drag van de overige verliezen van D. Zou in het voorbeeld D in het jaar van
afboeking op de vordering op en de deelneming in KD2 een overig verlies
hebben geleden van f 100 min (en toch de waardedaling van M's vordering
op D tot f 45 min zijn beperkt), dan is het deel van de afboeking van M's
vordering op D dat geacht wordt veroorzaakt te zijn door de verliezen van
KD2 te becijferen op f 20,7 min. "o Van de waardedaling van M's vordering
op D is dan f 24,3 min veroorzaakt door de overige verliezen van D."'

b. Indien de activiteiten van KD2 binnen het concern worden beëindigd, be-
hoeft het op de vordering op D genomen verlies niet te worden gecompen-
seerd.

Niet elke overdracht van de activiteiten van KD2 binnen het concern ver-
hindert dat een afgewaardeerde vordering weer volwaardig kan worden. In-
dien in het voorbeeld KD 1 de activiteiten van KD2 zou voortzetten zullen die
activiteiten bij toekomstige winstgevendheid er voor kunnen zorgen dat de
vordering die M op D heeft weer volwaardig(er) wordt. Een reparatie is dan
dus slechts nodig voor de vordering die D heeft op KD2 en niet voor de vor-
dering van M op D.

Indien de activiteiten van KD2 zouden worden voortgezet door GM dan
moet een anti-ontgaansbepaling zowel werken voor de vordering van D op
KD2 als die van M op D.

Besproken is hiervoor de situatie dat KD2's activiteiten - al of niet in het
kader van haar liquidatie - elders in het concern worden voortgezet. Het is

109. Om misbruik te voorkomen zal ook de afboeking op de deelneming, die D in KD2 heeft,
meegenomen moeten worden als te elimineren veroorzaker van een waardedaling van M's vor-
deringop D. Anderszou D immersgeen leningmaar kapitaal aan KD2 verschaffen. Zelf kan zij dan
weliswaar fiscaal geen verlies nemen als het fout gaat met KD2, maar M wel op de vordering aan D.
I10. Namelijk 225I325 x f 45 min -(afgerond) f 20,7 min. Het bedrag van f 225 min is samenge-
steld uit f 200 min (waardedaling van de vordering op KD2) plus f 25 min (waardedaling van de
deelneming in KD2). Het bedrag van f 325 min vormt het totale verlies van D.
I 11. f 45 min -I- f 20,7 min - f 24,3 min.
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echter ook mogelijk dat M haar verlies op haar vordering op D op andere wijze
tracht te consolideren, d.w.z. verhindert dat in de toekomst nog compenseren-
de winstneming op die vordering behoeft plaats te vinden. Dit kan door liqui-
datie van D, maar ook door (ten minste een substantieel deel van) de activa en
passiva van D over te dragen naar een lichaam `boven' D in het concern.

Het is de vraag ofde `anti-ontgaansregels' zo verfijnd zullen kunnen en moe-
ten zijn dat al het vorenstaande er genuanceerd een plaats in vindt. Mijn voor-
stel is het volgende te bepalen: indien een vordering op een verbonden lichaam
binnen het concern is afgewaardeerd ten laste van in Nederland belastbare
winst en de activiteiten die de afwaardering materieel hebben veroorzaakt
door een verbonden onderneming geheel of ten minste voor een substantieel
deel worden voortgezet, zodat eventuele compenserende winstneming op de
afgewaardeerde vordering met winsten uit de desbetreffende activiteiten
wordt verhinderd, zal winstneming plaats dienen te vinden voor het binnen het
concern ten laste van in Nederland belastbare winst op de vordering afgeboek-
te bedrag.

Hoewel de kern van mijn voorstellen eenvoudig is, leveren zij uiteindelijk toch
nog een vrij ingewikkeld eindresultaat op. Die ingewikkeldheid is echter niet
groter dan die in het wetsvoorstel van de Staatssecretaris en minder een pro-
bleem dan in het voorstel-Vermeend, waar belastingplichtigen, zoals hierna
nog zal blijken, zowat dagelijks voor de moeilijk te beantwoorden vraag ko-
men te staan of sprake is van een duurzame financieringsvordering. Mijn voor-
stellen laten de `normale' gevallen zo veel mogelijk onberoerd en de ingewik-
keldheid komt (noodgedwongen) pas om de hoek kijken als dat niet anders
kan vanuit de optiek van claimhandhaving van de fiscus.

De door de benodigde anti-ontgaansmaatregelen opgeroepen ingewikkeld-
heid van mijn voorstellen roept wel de vraag op of er geen reële andere op-
lossing denkbaar is waarbij aan het soort vermogen dat aan de deelneming
verstrekt wordt (eigen of vreemd vermogen) een meer gelijke fiscale behande-
ling wordt gegeven bij de aandeelhoudsterlcreditrice. "Z De volgende oplossin-
gen laten zich dan in principe denken.

1. De deelnemingsvrijstelling zou, net zoals onder het Besluit Vpb'42, kun-
nen worden beperkt tot dividenden, zodat de koerswinsten en -verliezen op de
deelneming weer in de belastingheffing worden betrokken. Deze optie acht ik
om een aantal redenen ongewenst. Allereerst is de huidige regeling eenvou-
dig. Vanuit theoretisch oogpunt belangrijker is het feit dat er noch vanuit de
verlengstukgedachte noch vanuit het ne-bis-in-idem-beginsel bezien een prin-
cipieel verschil is tussen ontvangen dividend van de dochter en een koerswinst
op de aandelen in die dochter, indien die koerswinst wordt weerspiegeld door

112. De ongelijke fiscale behandeling bij de creditricelaandeelhoudster van aan de deelneming
verstrekt eigen dan wel vreemd vermogen, roept immers de noodzaak op tot ingewikkelde anti-
ontgaansbepalingen.
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gemaakte winst door de dochter."' Voor zover bij de moedermaatschappij
koerswinst wordt belast die is veroorzaakt door winst die de dochter heeft
gemaakt, treedt dubbele belastingheffing op, die de deelnemingsvrijstelling
nu juist wenst te voorkomen. Dit is m.i. een ernstig bezwaar van dit systeem
omdat het botst met de grondslag van de deelnemingsvrijstelling."'

Ook het feit dat in de huidige regeling van de deelnemingsvrijstelling de
koerswinst bij de moeder niet wordt onderscheiden in koerswinst, die gereali-
seerde dan wel ongerealiseerde winst van de dochter weerspiegelt, acht ik een
gerechtvaardigde keuze, zeker bezien vanuit de optiek van eenvoud. Wel
dient men de consequenties van deze keuze te nemen, zoals de door mij be-
pleite regeling voor op de binnenlandse dochter geleden verliezen.

2. De werking van de deelnemingsvrijstelling zou kunnen worden uitgebreid
tot de waardeveranderingen van vorderingen met een eigen-vermogenkarak-
ter. De rente wordt dan buiten de deelnemingsvrijstelling gehouden en blijft
gewoon belast. Dit is de oplossing van Vermeend in zijn initiatiefwetsvoorstel.
Op zijn voorstel inzake het onder de deelnemingsvrijstelling brengen van
waardeveranderingen op `duurzame financieringsvorderingen' wordt hierna
in paragraaf 7.5.1 nader ingegaan. Vooruitlopend op het gestelde in die para-
graaf, kan gesteld worden dat ook deze mogelijkheid onwenselijk is. De af-
bakening van wat eigen-vermogen-achtige vorderingen zijn is uiterst vaag met
alle onzekerheden voor belastingplichtigen maar ook voor de fiscus, terwijl de
HR met BNB 1988~217 een goed instrument heeft gegeven om in te grijpen als
de spanning te groot wordt tussen civieljuridische presentatie en fiscale reali-
teit. Daarnaast roept de beperking van de deelnemingsvrijstelling tot slechts
de waardeveranderingen van de hoofdsom en niet tot de ontvangen rente pro-
blemen op.15

3. Een meer werkbare oplossing lijkt mij om alle vorderingen van een lichaam
op een concernlichaam1ó voor de waardeveranderingen van de hoofdsom on-

113. Voor zover koerswinst niet wordt weerspiegeld door al gemaakte winst door de dochter,
wordt zij veroorzaakt door een verwachte extra winst. Deze verwachte winst is uiteraard bij de
dochter nog niet in de heffing betrokken, zodat niet zonder meer duidelijk is dat deze koerswinst
bij de moeder ook moet worden vrijgesteld. De wetgever heeft daar overigens in de huidige
wettelijke regeling wel voor gekozen.
114. Men zou kunnen menen dat dit bezwaar praktisch niet zo groot is omdat immers koerswinst
kan worden voorkomen door maximaal dividend door de dochter te doen uitkeren. In niet 100010-
dochterverhoudingen en met name in geval van minderheidsdeelnemingen zijn er echter soms
tegengestelde belangen tussen de aandeelhouders die maximale dividenduitkering verhinderen.
115. Met name zullen belastingplichtigen trachten rente-opbrengst juridisch om te zetten in koers-
winst via rentespaarbrieven (die haast iedereen tegenwoordig modieus `zero-coupon-bonds'
noemt) e.d. Men kan zich een aardig idee vormen van de ellende die binnengehaald wordt als
gekeken wordt naar de IB, waar bij de vermogenscategorie inkomsten uit vermogen het onder-
scheid tussen bron en vrucht van de bron cruciaal is. Het is niet echt een lonkend perspectief dat
deze problematiek ons nu ook binnen de winstsfeer zou staan te wachten.
116. De regeling kan niet beperkt worden tot een moedervennootschap en haar dochter omdat zij
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der de werking van de deelnemingsvrijstelling te brengen. Ook in dit geval zou
de rente buiten de deelnemingsvrijstelling blijven en gewoon belast worden.
Om nieuwe sfeerovergangsproblematiek te voorkomen lijkt het mij goed deze
maatregel dan niet te beperken tot de buitenlandse dochter maar ook toe te
passen in de binnenlandse verhouding.

Als voordeel van deze optie kan gewezen worden op het feit dat men goed-
deels verlost is van het m.i. zeer moeilijk oplosbare probleem van de afbake-
ning van welke vorderingen nu wel en welke niet onder de deelnemingsvrij-
stelling zullen vallen. Verder kan als voordeel genoemd worden dat finan-
ciering met vreemd vermogen fiscaal niet langer lucratief is."' Zo'n regeling is
ook als oplossing voor het gerezen probleem gesuggereerd door Staatssecreta-
ris Grapperhaus.18

Probleem van deze oplossing is dat zij de inbreuk die de deelnemingsvrij-
stelling maakt op de normale regels omtrent de omvang van de totale winst nog
vergroot. Anders gezegd: een reëel geleden verlies op een vordering mag de
moeder niet nemen, hetgeen botst met de uitgangspunten van het totale winst-
begrip per subject. Ook bij deze oplossing vormt een potentieel probleem dat
de deelnemingsvrijstelling slechts partieel van toepassing is, nl. louter voor de
waardeveranderingen van de vordering en niet voor de ontvangen rente. Het
zou overigens ook niet zo maar mogelijk zijn om rente op een vordering als
dividend te behandelen. Met name in verdragsituaties kan dit problemen op-
leveren.19

In dit alternatief zal men redelijkerwijs bi j de creditrice slechts mogen belas-
ten de normale rente over de vorderingen die onder de deelnemingsvrijstelling
worden gebracht en zal men de risicopremie in de rente onbelast moeten laten.
Het zou immers onevenwichtig zijn de risicopremie die in de rente aanwezig is
wel bij de creditrice te belasten, maar indien het risico zich voordoet de afboe-
king op de vordering fiscaal niet in aftrek toe te staan.''-"

In geval van vorderingen in buitenlandse valuta zal ook het `valuta-element'
in de rente dienen te worden geëlimineerd. Valutawaardeverschillen zijn im-
mers zeer sterk gecorreleerd met de hoogte van de rente op vorderingen in
vreemde valuta.'Z' Valutawaardeverschillen manifesteren zich echter als waar-

dan simpel te manipuleren zou zijn.
117. Bezien vanuit de Nederlandse moederlcreditrice.
118. Zie zijn hiervoor geciteerde antwoord in Handelingen Tweede Kamer 1968I1969, blz. 3184,
linkerkolom.
119. Dit o.a. omdat men nationaal-rechtelijk rente nogwel als dividend kan kwalificeren, maar dit
in het internationaal belastingrecht op grote problemen stuit, omdat het buitenland in vele geval-
len zo'n afwijkende kwalificatie niet zal volgen.

Zie omtrent deze problematiek ook het OESO-rapport 'Thin Capitalization' uit 1987 en Den
Bcer in zijn noot bij BNB 19891217.
120. Deze onevenwichtigheid zit wel in de voorstellen van Vermeend. Zie paragraaf 7.5.1.
121. D.w.z. op een vordering in een (ten opzichte van de Nederlandse gulden) zwakke valuta zal
meer rente ontvangen worden dan op een vergelijkbare vordering in Nederlandse guldens. Min-
der rente dan op een vergelijkbare guldensvordering zal ontvangen worden als het een vordering
in een (ten opzichte van de Nederlandse gulden) sterke valuta betreft.
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demutaties van de hoofdsom en rente niet. Ten einde de vorderingen in ver-
schillende valuta zo gelijk en verantwoord mogelijk te behandelen, zal het
`valuta-element' uit de ontvangen rente moeten worden geëlimineerd. In to-
taal zal de ontvangen rente dus zowel voor het risico-element als voor het
valuta-element dienen te worden gecorrigeerd. Praktisch betekent dit dat men
bij de creditrice belast de rente die ontvangen zou worden op een vordering,
die vergelijkbaar is met de desbetreffende vordering behalve op het punt van
de valuta en het debiteurenrisico. Belast wordt dan de rente op een vergelijk-
bare risicoloze vordering in Nederlandse guldens. Dit kan zowel betekenen
dat meer dan de werkelijk ontvangen rente wordt belast als minder. Het meer-
dere c.q. mindere is dan echter een geobjectiveerde compensatie voor het feit
dat eventuele toekomstige valutakoersstijgingen onbelast zijn c.q. valuta-
koersdalingen en afboekingen op de vordering wegens slechte solvabiliteit van
de debitrice niet aftrekbaar zijn.

4. Als laatste alternatief kan gedacht worden aan een vaste acceptabele maxi-
male verhouding van vreemd vermogen versus eigen vermogen. Verschaft een
vennootschap aan een andere concernvennootschap meer vreemd vermogen
dan toegestaan is volgens de maximumratio, dan zal het vreemd vermogen
voor het meerdere onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Ook in dit geval
kan men er voor kiezen de deelnemingsvrijstelling slechts van toepassíng te
verklaren voor wat betreft de waardeveranderingen van de hoofdsom en niet
voor de rente op de vordering (met alle problemen vandien).

Maxima aan de fiscaal acceptabele verhouding tussen vreemd en eigen ver-
mogen kennen sommige landen al. Wettelijke dan wel door de fiscus of de
Centrale Bank gehanteerde grenzen aan de toegestane verhouding vreemd
vermogen~eigen vermogen zijn o.a. bekend uit Zwitserland (6:1), Groot-Brit-
tannië (1:1), de Verenigde Staten van Noord-Amerika (3:1) alsmede uit de
Nederlandse ruling-praktijk (6:1). Soms wordt voor deze ratio onder het
vreemde vermogen slechts het vreemde vermogen begrepen dat van andere
concernvennootschappen is geleend, soms telt ook extern geleend vreemd
vermogen mee. Overigens komt de buitenlandse thin capitalization-regelge-
ving veelal voort uit de vrees dat de in het desbetreffende land wonende debi-
trice te veel met vreemd vermogen wordt gefinancierd, hetgeen tot grote (af-
trekbare) rentelasten leidt. Zou een voorgeschreven maximale schuld~kapi-
taalverhouding worden gehanteerd als mogelijke oplossing voor het aan de
orde zijnde probleem dan betreft de zorg van de Nederlandse overheid echter
de gevolgen bij de creditrice van creatie van vreemd vermogen bij de debitrice.

Het is niet simpel mogelijk aan te sluiten bij elders al ontwikkelde schuld~
kapitaalratio's. Dit is een probleem omdat op definitorisch terrein en in de
uitvoering de regelgeving in het buitenland sterk uiteen loopt.'-Z Er is op dit
punt geen internationale communis opinio. Daarnaast is er al op gewezen dat

122. Zo doemen vragen op als we(k vermogen te nemen als maatstaf, commercieel of fiscaal?
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de bestaande regelgeving voortkomt uit de zorg om geen uitgeholde belast-
bare grondslag over te houden bij de debitrice. Toepassing van zo'n verhou-
dingsmaximum vanuit de zorg omtrent de fiscale behandeling bij de creditrice
is een geheel andere optiek. De belangen van landen zijn veelal tegengesteld
en afhankelijk van de concrete situatie. Eén eenduidig stel regels inzake de
wijze van financieren van concernlichamen, die overal hetzelfde luiden, zou
overigens - onder de huidige omstandigheden, waarin een supranationale
rechter ontbreekt - wel de beste garantie vormen dat de diverse overheden
eenzelfde standpunt innemen en kwalificatieverschillen zich minimaal zullen
voordoen.

Vaste ratio's inzake de verhouding vreemd ten opzichte van eigen vermogen
doen in veel gevallen de realiteit in betekenende mate geweld aan'Z', zodat ze
m.i. beter niet voorgeschreven kunnen worden.'Z' Wellicht dat na verloop van
tijd de discussie op internationale podia zo zal zijn uitgekristalliseerd dat een
internationale communis opinio zal zijn ontstaan. Dan zou overwogen kunnen
worden of Nederland zich via nieuwe wetgeving enlof verdragsaanpassing
naar de dan op dit terrein ontstane communis opinio zal kunnen richten. Tot
die tijd blijft mijn conclusie dat de huidige rechtspraktijk beter is dan dit alter-
natief.

Teleurstellende conclusie uit het voorgaande is dat er geen systeem denkbaar
is waarin aandelen in en vorderingen op deelnemingen fiscaal-theoretisch en
praktisch verantwoord worden behandeld zonder dat er niet onbelangrijke
bezwaren aan kleven. Per saldo komt een tweetal alternatieven er m.i. als
meest acceptabel uit.

In het ene alternatief worden mijn voorstellen op het punt van de liquidatie-
verliesregeling, de verliezen van de buitenlandse v.i. en de vorderingen op de
deelneming gevolgd. In dit systeem wordt de principieel verschillende behan-
deling bij de creditrice van een vordering op de deelneming en aandelen in de
deelneming intact gelaten. Het grootste nadeel van dit systeem is m.i. dat
ingewikkelde regelgeving nodig is om handhaving van de latente claim van de
fiscus op afgewaardeerde vorderingen veilig te stellen.

Het tweede acceptabele alternatief wijkt van het eerste af op het punt van de
fiscale behandeling bij de creditrice van vorderingen op verbonden lichamen.
Voor de waardeveranderingen van de hoofdsom worden deze onder de wer-

123. Dit is het geval indien de fiscale dimensie niet de doorslaggevende reden was voor de gekozen
financieringswijze.
124. In het OESO-rapport 'Transfer pricing and multinational enterprises' (Parijs, 1979, para-
graaf 191) wordt het simpel hanteren van ratio's afgewezen. `A hard and fast debt-equity rule
would, however, not be appropiate for the solution of problems raised by the determination of the
nature of a financial transaction. Financing practices differ too widely from one country to an-
other, and, within a given country, between different categories of enterprises.'

Ook de Staatssecretaris wijst het hanteren van vaste ratio's voor de verhouding vreemd versus
eigen vermogen af omdat dan in concrete gevallen onvoldoende recht wordt gedaan aan het arms-
lengtebeginsel (kamerstuknr. 20 365, nr. 10, blz. 12 tlm 14).
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king van de deelnemingsvrijstelling gebracht. Tevens worden de risicopremie
en het valuta-element in de rente onbelast gelaten bij de creditrice. In dit
systeem worden bij de creditricelaandeelhoudster vorderingen op de deelne-
ming en aandelen in de deelneming in veel grotere mate fiscaal gelijk behan-
deld. De druk op leenfinanciering binnen concernverband zal dan ook voor-
spelbaar minder groot zijn dan in het eerste alternatief. Belangrijkste bezwa-
ren van dit alternatief zijn de afbakeningsproblemen tussen rente en waarde-
mutatie van de hoofdsom, en het feit dat de objectieve inbreuk, die de
deelnemingsvrijstelling op het subjectieve winstbegrip maakt, nog wordt ver-
groot.

7.5. Vermeends voorstellen tegen onbedceld gebruik

Op het terrein van de in dit hoofdstuk besproken problematiek heeft het
Tweede Kamerlid Vermeend een tweetal voorstellen in zijn reparatiewetsont-
werp opgenomen.'u Enerzijds stelt hij voor waardeveranderingen van eigen-
vermogen-achtige vorderingen op de dochtermaatschappij onder de werking
van de deelnemingsvrijstelling te brengen, terwijl hij anderzijds, ter bepaling
van de niet-aftrekbare kosten in verband met de buitenlandse deelneming, de
wiskundige methode voorstelt. Op beide voorstellen zal nader worden inge-
gaan.126

7.5.1. Deelnemingsvrijstelling voor waardeveranderingen van `duurzame
financieringsvorderingen'

Vermeend stelt in zijn initiatiefwetsvoorstel voor onder de deelnemingsvrij-
stelling te brengen `waardeveranderingen uit hoofde van vorderingen, indien
en voor zover deze vorderingen - direct of indirect - strekken tot duurzame
financiering van' de deelneming.127 Een uitzondering wordt gemaakt voor vor-
deringen op beleggingsinstellingen ex artikel 28 Wet Vpb'69: die blijven ge-
heel buiten het bereik van de deelnemingsvrijstelling. Dit is ook logisch omdat
voor een participatie in een beleggingsinstelling ex artikel 28 Wet Vpb'69 de
deelnemingsvrijstelling al is (en blijft) uitgesloten.

In de binnenlandse verhouding mag een verlies op een duurzame financie-
ringsvordering in de voorstellen van Vermeend wel genomen worden op het
moment dat de dochter wordt geliquideerd. Voor de buitenlandse verhouding

125. De voorstellen uit het wetsontwerp zijn voornamelijk gebaseerd op de aanbevelingen die de
beleidsgroep vennootschapsbelasting van de belastingdienst in een niet openbaar gemaakt rap-
port heeft gedaan.
126. In bijlage I is de tekst van het wetsvoorstel-Vermeend opgenomen zoals dat luidt na de bij
tweede nota van wijziging aangebrachte veranderingen.
127. Zie kamerstuknr. 19 729, nr. 2.
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stelt Vermeend voor de gehele liquidatieverliesregeling te schrappen, zodat in
die gevallen ook bij liquidatie geen verlies op duurzame financieringsvorderin-
gen mag worden genomen.

Vermeend komt tot dit onderdeel van zijn voorstellen vanwege de zijns
inziens te grote fiscale voordelen die verbonden zi jn aan de financiering van de
deelneming met vreemd vermogen ten opzichte van de financiering van de
deelneming met kapitaalverstrekking.'Z~ Vermeend ziet als te repareren on-
evenwichtigheid `... het toepassen van op de belastbare winst van de moeder in
mindering te brengen afwaarderingen van haar vorderingen die tot duurzame
financiering van haar dochtermaatschappij strekken...'.129

Wanneer strekt een vordering tot duurzame financiering van het
dochtersubject?

Achillishiel van Vermeends voorstel op dit punt vormt de concrete afbakening
van de vorderingen ter duurzame financiering.

`Het gaat daarbij om aan de dochtermaatschappij verstrekte middelen wel-
ke juridisch weliswaar een schuldkarakter dragen, maar in bedrijfseconomisch
opzicht de functie vervullen van een kapitaalverstrekking.13"'

Een indicatie dat Vermeend met zijn duurzame financieringsvorderingen
meer bedoelt dan de HR in BNB 1988~217 tot `materiële kapitaalverstrekking'
verklaarde, kan worden geput uit zijn opmerking'" dat het voorgestelde twee-
de lid van artikel 13 Wet Vpb'69 niet geldt voor die vermogensverschaffingen
waarvan de leer van schijn en wezen meebrengt dat zij fiscaalrechtelijk als
eigen vermogen moeten worden gekwalificeerd.13Z

`Het voorgestelde tweede lid strekt zich wel uit tot tussenvormen van lening
en kapitaal, dat wil zeggen, tot vermogensverstrekkingen die civielrechtelijk
en naar de bedoeling der partijen weliswaar als leningzi jn aan te merken, doch
waaraan zodanige bijzondere (verlichtende) condities voor de debitrice zijn
verbonden - zoals de achterstelling van de hoofdsom ten opzichte van vor-
deringen van andere crediteuren, het ontbreken van een vaste looptijd, de
opeisbaarheid van de hoofdsom slechts in geval van faillissement, surséance
van betaling of liquidatie van de dochtermaatschappij, het passeren van rente
in verliesjaren, de eventuele inhaal van rente in winstjaren e.d. -dat dergelij-
ke leningen, objectief bezien, feitelijk de functie vervullen van risicodragend

]28. Zie hieromtrent paragraaf 7.4 hiervoor.
129. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. S.
130. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 5.
131. Die wel dateert uit de periode vóór het arrest HR BNB 19881217 was gewezen.
132. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 6.
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kapitaal en dat zij derhalve tot duurzame financiering van de dochter133 strek-
ken.''~

`Anders dan deze leden veronderstellen kan voorts de kwalificatie van in-
formeel kapitaal in deze gevallen niet te hulp worden geroepen aangezien de
duurzame financieringsvordering - zulks in tegenstelling tot de informele ka-
pitaalverstrekking die in de gedaante van een lening wordt uitgedost - ín
civielrechtelijk opzicht een echte lening representeert, waaraan slechts de bij-
zonderheid kleeft dat, gelet op de feitelijke omstandigheden waaronder zij is
verstrekt, objectief niet kan worden verwacht dat rente en aflossing daarop uit
de winsten van de dochtermaatschappijldebitrice kunnen worden opge-
bracht."'S

Dat Vermeend duidelijk verder wenst te gaan dan de HR op basis van de
huidige wettelijke regels doet, blijkt ook als hij stelt136: `De door deze leden
vermelde verwijzing naar de rechtspraak inzake de ontmaskering van een als
lening gepresenteerde geldverstrekking tot een informele kapitaalstorting
staat - zoals deze leden duidelijk moge zijn gemaakt - dan ook geheel los
van de onderhavige problematiek. In het voorstel van de ondergetekende wor-
den immers wettelijke maatregelen voorgesteld ten aanzien van geldverstrek-
kingen die nu juist niet als schijnleningen of als informele kapitaalstortingen
kunnen worden gekwalificeerd, doch die integendeel hun civielrechtelijk ka-
rakter van lening hebben behouden'. Ook zonder dat hij het arrest van 27
januari 1988, HR BNB 19881217"' kende, stelt Vermeend dus zelf (m.i. te-
recht) vast dat zijn voorstel inzake de duurzame financieringsvorderingen ver-
der gaat dan naar huidig recht met behulp van het begrip informeel kapitaal
waarschijnlijk mogelijk is.13"

Ten onrechte meent Vermeend dat de civielrechtelijke kwalificatie maat-
gevend is voor de fiscaalrechtelijke. De HR heeft in zijn arrest BNB 19881217
wel het civielrecht voor de fiscaalrechtelijke kwalificatie tot uitgangspunt ge-
nomen, maar niet blijkt dat voor een fiscaalrechtelijke kwalificatie als kapitaal
ook steeds de civieljuridische duiding door partijen als lening moet worden

133. Hier stond niet het woord `dochter' maar `vordering'. Daar het m.i. een kennelijke ver-
schrijving betrof, heb ik het citaat aangepast.
134. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 6.
135. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 15.
136. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 18.
137. Het arrest is van dezelfde datum als waarop de MvA is ontvangen bij de Tweede Kamer.
138. N.H. de Vries en L.W. Sillevis stellen dit ook uitdrukkelijk in WFR 1988, blz. 773. 'Het
initiatief-wetsvoorstel breng[-daarover kan geen misverstand bestaan -bewust een cesuur aan
tussen de duurzame financieringsvordering en de informele kapitaalinbreng.'

Het is publiek geheim dat N.H. de Vries en L. W. Sillevis nauw bij de inhoudelijke kant van het
initiatiefwetsvoorstel-Vermeend betrokken zijn. Dit feit is m.i staatsrechtelijk echter van geen
belang: Vermeend vormt - als Tweede Kamerlidlinitiatiefnemer- een staatsrechtelijk relevan-
te factor bij de uitleg van zijn initiatiefwetsvoorstel en De Vries en Sillevis niet, tenzij uiteraard
door de initiatiefnemer uitdrukkelijk naar hun publikaties wordt verwezen, zoals herhaalde malen
gebeurd is (o. a. in de MvA, blz. 10, 13 en 14). Zoals hierna inzake de toepassing van de wiskundige
methode nog zal blijken, is dit feit ook niet zonder praktisch belang.
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aangetast. Het belastingrecht is autonoom en behoeft het civieljuridische als
zodanig niet te herkwalificeren. Dat moet het civielrecht zelfmaar doen als dat
daar voor een juiste rechtstoepassing nodig is.

Dat ook duidelijke leenfinanciering onder de verruimde deelnemingsvrij-
stelling kan vallen blijkt uit het volgende citaat19: `Aangezien de waardeve-
randeringen uit hoofde van de hier als `financieringsvorderingen' aangeduide
vorderingen op grond van dit wetsvoorstel voortaan onder de werking van de
deelnemingsvrijstelling worden gebracht, dient het karakter van deze vorde-
ringen- in overeenstemming met de aard van artikel 13, als zijnde een objec-
tieve vrijstelling - te worden ontleend aan de functie welke, eveneens vanuit
een objectief standpunt beschouwd, het door de moedermaatschappij uit dien
hoofde ter beschikking gestelde vermogen bij haar dochtermaatschappij in
feite vervult. Dit houdt in dat vorderingen ten aanzien waarvan de gebruikelij-
ke condities gelden inzake de te vergoeden rente, de zekerheidstelling voor en
de aflossing van de hoofdsom etc. , nochtans - en daargelaten de subjectieve
bedoelingen van partijen - in objectieve zin en feitelijk kunnen strekken tot
duurzame financiering van de dochter'.

Vermeend heeft niet de bedoeling maximale schuld-kapitaalverhoudingen
te introduceren, zoals blijkt als hij stelt'~: `Ondergetekende doelt voor wat
betreft deze objectieve beoordeling inzake de functie van dat vermogen niet
primair op de eisen waaraan de financiering van de onderneming van de doch-
termaatschappij inzake de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op
basis van bedrijfseconomische theorieën zou moeten voldoen met het oog op
de aard van de onderneming, de markt waarop zij werkzaam is, en op de
liquiditeits- en solvabiliteitsoverwegingen. Het hanteren van een dergelijke
zogenaamde normatieve financieringsstructuur zou in dit verband- daargela-
ten het feit dat dergelijke, veelal onderling afwijkende, theoretische normen
in de praktijk slechts incidenteel toepassing vinden- onbedoeld kunnen wor-
den opgevat als een beperking van de beleidsvrijheid van de ondernemer door
de fiscale wetgeving'.

Wat wel bedoeld wordt met vorderingen tot duurzame financiering van de
dochtermaatschappij zou o.a moeten blijken uit het volgende (omvangrijke)
citaat14': `Voor de beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden
de ter leen verstrekte gelden, in objectieve zin beoordeeld, feitelijk de functíe
vervullen van duurzaam ter beschikking gestelde financieringsmiddelen,
dient, naar de mening van ondergetekende, veeleer beslissende betekenis te
worden toegekend aan de omvang van de actuele en de toekomstige winst-
capaciteit van de dochter, aangezien immers slechts die winstverwachting de
garantie kan bieden dat daaruit zowel de verschuldigde rente als de te ver-
richten aflossingen binnen de overeengekomen termijn ook werkelijk zullen

139. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 6.
140. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 7.
141. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 7.
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kunnen worden opgebracht. Indien reeds bij het verstrekken van de lening
objectief te verwachten valt dat deze winstcapaciteit van de dochter ontoerei-
kend moet worden geacht om daaruit de overeengekomen rente metterdaad
aan haar moeder te voldoen, is reeds een sterke aanwijzing aanwezig dat het
verstrekte vermogen in feite de functie van aandelenkapitaal vervult en mits-
dien tot duurzame financiering van de dochter strekt.

Zulks geldt a fortiori voor de gevallen waarin sprake is van zogenaamde
verliesfinanciering omdat alsdan niet alleen geen of ontoereikende vooruit-
zichten bestaan dat de dochter de verschuldigde rente zal kunnen voldoen
doch bovenal dat gehele of gedeeltelijke aflossing van de schuld onmogelijk is.
In de fiscale praktijk worden-zoals reeds door de ondergetekende is gesigna-
leerd - vooral op dit stuk zeer grote bedragen tot verliesfinanciering van sterk
risicogevoelige activiteiten van, met name buitenlandse, dochtermaatschap-
pijen aangewend. Een dergelijke internationale verliesfinanciering komt
pregnant tot uitdrukking in de veelvuldig voorkomende gevallen waarin de
verliesfinancierende moedermaatschappij slechts de Nederlandse tussenhol-
ding is van een buitenlandse topconcernmaatschappij waardoor in feite slechts
de buitenlandse concernverliezen ten laste van de Nederlandse schatkist ko-
men doch de buitenlandse concernwinsten Nederland via de deelnemingsvrij-
stelling onbelast kunnen passeren. Met name kan van deze, tot verliesfinan-
ciering bestemde, leningen objectief worden vastgesteld dat zij feitelijk strek-
ken tot duurzame financiering van de dochter en aldus ook in economisch
opzicht geheel de rol van aandelenkapitaal vervullen. Ook de omzetting van
een kortlopende vordering van de moeder in een langlopende lening kan er op
wijzen dat de aldus geconsolideerde lening voortaan tot de in het tweede lid
bedoelde vorderingen moet worden gerekend. Eveneens kan een objectief
aanwijsbare verandering in de voordien verwachte winstontwikkeling van de
dochter aan de vordering van een moeder op haar dochter onder omstandig-
heden het predicaat van duurzame financiering verlenen of ontnemen. Dat de
feitelijke omstandigheden hier van doorslaggevende aard zijn geldt trouwens
voor een groot aantal fiscale rechtsbegrippen.

Het moge op grond van het voorgaande duidelijk zijn dat de normale, uit
het gebruikelijke goederen- en dienstenverkeer tussen de moeder en haar
dochter voortvloeiende, vorderingen - zoals leverancierskrediet, tijdelijk
verstrekte leningen welke door de dochter worden afgelost door middel van
gratis leveranties van goederen en diensten aan de moeder en dergelijke - in
beginsel niet onder de werkingssfeer van het tweede lid vallen. Zulks kan
evenwel anders worden zodra de leveranties die dergelijke vorderingen doen
ontstaan onverminderd worden voortgezet of zelfs in omvang toenemen, niet-
tegenstaande de objectieve verwachting dat de daarmede verband houdende
rentebetalingen en~ofde (gedeeltelijke) aflossingen niet meer uit de te behalen
winst van de dochter zullen kunnen worden voldaan'.

In de MvA wordt het wat kernachtiger verwoord: objectief moet te ver-
wachten zijn dat de rente en aflossing niet (geheel) zijn op te brengen uit de
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winst van de debitrice.'aZ Het gaat om de actuele en toekomstige winstcapaci-
teit van de dochter~debitrice.'a'

Op een vraag wat de situatie is indien een dochter de rente en aflossing wel
uit de cash flow doch niet uit de winst kan betalen, antwoordt Vermeend dat
dan sprake is van een duurzame financieringsvordering. `De actuele en toe-
komstige winstcapaciteit van de dochter vormt dan ook naar de mening van de
ondergetekende de determinerende factor ter beantwoording van de vraag of
in een concreet geval de door een moeder aan haar dochter verstrekte geldle-
ning objectief gesproken het karakter heeft van een duurzame financierings-
vordering.''aa Juch'as is het met deze conclusie oneens.

Terecht wordt in het eindverslag'a~ door de leden van de CDA-fractie op-
gemerkt dat rente een kostenpost is, die in aftrek komt bij de winstberekening
en als zodanig nooit uit de winst wordt voldaan. Als Vermeend het heeft over
rente en aflossing die door de toekomstige winst moeten kunnen worden opge-
bracht, dan bedoelt hij waarschijnlijk dat er zoveel winst gemaakt dient te
worden dat normale betaling van rente en aflossing kan plaatsvinden.

Vermeend rekent tot de duurzame financieringsvorderingen'a':
1. de vordering die voor de debitrice als `besmet vreemd vermogen'148 geldt.'a9

Besmet vreemd vermogen ontstaat via de overeengekomen voorwaarden.
Dit is dus door partijen te creëren of te voorkomen;

2. vordering met gebruikelijke voorwaarden, maar waarvan objectief kan
worden verwacht dat de huidige en toekomstige winstcapaciteit onvol-
doende is om rente en aflossing te voldoen.

Onduidelijk is of, in geval van een duurzame financieringsvordering in een
vreemde valuta, de objectieve verwachting of rente en aflossing uit de winst
kunnen worden betaald, dient te worden beoordeeld in Nederlandse guldens
of in de vreemde valuta waarin het geld geleend is. Dit kan onder omstandig-
heden veel uitmaken.

142. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 10.
143. Kamerstuknr. 19 729, nr. ]0, blz. 11.
144. Kamerstuknr. ]9 729, nr. 10, blz. 11.
145. D. Juch, ' Misverstanden of ineer principiële verschillen?' in WFR 1988, blz. 776.
146. Kamerstuknr. 19 729, nr. 12, blz. 7.
147. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 17.
148. Besmet vreemd vermogen is vermogen dat voor de debitrice geen normaal vreemd vermogen
meer is omdat het winstafhankelijke deel van de vergoeding bij de fiscale winstberekening niet
aftrekbaar is op grond van artikel 9, lid 1, letter b, Wet Vpb'69. Besmet vreemd vermogen is
aanwezig indien vermogen onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat de creditrice `in zekere
mate deelneemt' in de debitrice ( vergelijk HR BNB 19571239).
149. Anders de HR in BNB 19881217. Die brengt het vermogen dat voor de debitrice besmet
vreemd vermogen is bij de creditrice onder de werking van de deelnemingsvrijstelling, m.i. in-
clusief 'rente'.
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Vermeend brengt slechts de waardeveranderingen op duurzame financie-
ringsvorderingen onder de werking van de deelnemingsvrijstelling doch niet
de op deze vorderingen ontvangen rente. `De noodzaak tot wijziging van het
huidige deelnemingsregime strekt zich slechts uit tot het oneigenlijke gebruik
van de duurzame financieringsvordering als instrument ter verkrijging van af-
trekbare afwaarderingen doch niet tot de daarmede te behalen rente-
opbrengst."SO Naar nationaal Nederlands recht en voor de toepassing van be-
lastingverdragen blijft de rente op duurzame financieringsvorderingen ge-
woon rente.ts'

Vermeend vindt dat geen sprake is van het hinken op twee gedachten door
de waardeveranderingen van de hoofdsom wel maar de rente niet onder de
deelnemingsvrijstelling te brengen. Hij wijst erop dat bij onbelastbaarheid
van de ontvangen rente ook de aftrek bij de debitrice zou moeten worden
geschrapt en op de verstrekkende en complicerende nationale en internatio-
nale gevolgen.152 Juch'S3 zou het risicodeel van de rente onbelast willen laten
met name voor de buitenlandse deelneming, nu - als het risico zich voor-
doet - het daaruit voortvloeiende verlies niet in aanmerking wordt geno-
men.

Het voorstel van Vermeend op het terrein van de duurzame financierings-
vorderingen creëert een sfeerverschil tussen waardemutatie van de hoofdsom
en de rentevergoeding. Dit kan tot problemen en ontwijkgedrag leiden, die tot
nu toe binnen het fiscale winstbegrip onbekend waren, maar bekend zijn uit de
inkomstenbelasting waar binnen de inkomenscategorie inkomsten uit vermo-
gen het onderscheid tussen bron en vrucht van die bron haast sacraal is. Het
voorstel zal ertoe leiden dat men wat economisch rente is in het juridische
gewaad van een waardeverhoging van de hoofdsom zal hullen. Ingeval men
leningen verstrekt in relatief (ten opzichte van de gulden) sterke buitenlandse
valuta heeft Vermeend zich al neergelegd bij de transformatie van belaste
rente in onbelaste valutakoerswinst omdat hij ook de deelnemingsvrijstelling
toepast voor waardeveranderingen van de hoofdsom indien deze zijn veroor-

150. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 10.
151. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 12.
152. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 16.
153. D. Juch in `De reparatie van de deelnemingsvrijstelling' in WFR 1986, blz. 1301.
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zaakt door valutawaardeschommelingen.'~` Vermeend sluit hiermee aan bij
HR BNB 1982I230 waar dit voor de deelneming ook is beslist.

Vermeend wenst het probleem van het aangebrachte onderscheid tussen
rente-opbrengst en opbrengst in de verschijningsvorm van waardeverandering
van de hoofdsom ook niet op te lossen door niet de verschuldigde rente doch
een `normale' rente te belasten: `Bij de in het onderhavige reparatievoorstel
gevolgde methodiek ten aanzien van het aanbrengen van een fiscaal sfeerver-
schil tussen hoofdsom en rente acht de ondergetekende het dan ook princi-
pieel niet passend en praktisch onuitvoerbaar een differentiatie toe te passen
ten aanzien van de diverse componenten van de financieringsbeloning'.~ss

Juch156 heeft erop gewezen dat het instituut van de duurzame financierings-
vordering op gespannen voet staat met het Zweedse grootmoederarrest (HR
BNB 1978I252). Bij het niet-bedingen van rente dient in concernverhoudingen
immers bij de Nederlandse creditrice wel een rente op armslengte in de fiscale
winst te worden opgenomen. Het verweer van De Vries157 komt erop neer dat,
indien de rente op een duurzame financieringsvordering niet wordt betaald
omdat de debitriceldochter daartoe objectief niet in staat is, de moederlcredi-
trice tot het bedrag van de winstverhogende rentebi jtellingvolgens goed koop-
mansgebruik verlies mag nemen.158 Geconcludeerd kan worden dat een ren-
tevordering uit hoofde van niet-betaalde rente op een duurzame financie-
ringsvordering, zelf blijkbaar geen (deel van de) duurzame financieringsvor-
dering wordt. Anders is immers niet te verklaren dat een afboeking op zo'n
rentevordering ten laste van het fiscale resultaat van de moeder kan plaatsvin-
den.159

Indien men probeert de parlementaire toelichting tot nu toe samen te vatten
ontstaat het volgende beeld.

1. De voorgestelde regeling is onnodig voor de echte materiële kapitaalver-
strekking ook al geschiedt die in de civieljuridische vorm van een lening. Voor
deze gevallen heeft de HR al een oplossing gegeven in BNB 1988~217. Het
huidig fiscaal recht brengt al mee dat een materieel beschouwd duidelijke ei-
gen-vermogensverschaffing ook voor de Vpb-heffing als zodanig wordt behan-
deld, ook al is zij gehuld in het civielrechtelijke kleed van een lening. Ver-

154. Door J.C.M. van Sonderen, `De deetnemingsvrijstelling in beweging (I)' in MBB 1987, blz.
123, is dit effect omschreven als een ongewenste uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling.
I55. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 11.
156. In `De wijziging van de deelnemingsvrijstelling: een tussenbalans' in WFR 1988, blz. 504.
157. In 'Misverstanden over de mathematische methode ter bepaling van het niet-aftrekbare ge-
deelte van deelnemingskosten' in WFR 1988, blz. 772 en 773.
158. M.a.w. per saldo de niet ontvangen rente niet in haar fiscale resultaat behoeft te verant-
woorden.
159. In gelijke zin D. Juch, in `Misverstanden of ineer principiële verschillen?', in WFR 1988, blz.
776, en in zijn naschrift bij het opstel van De Vries en Sillevis `Nogmaals misverstanden over de
mathematische me[hode' in WFR 1988, blz. 828.
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meend meent m.i. dan ook ten onrechte dat hij voor duidelijke gevallen van
verliesfinanciering het voorgestelde tweede lid nodig heeft. Aperte gevallen
van verliesfinanciering van een dochter door haar moeder moeten naar huidig
recht als kapitaalverstrekking door de moeder aan de dochter worden gezien.

2. Bij het antwoord op de vraag of vorderingen door het voorgestelde tweede
lid worden getroffen gaat het om de functie die het vermogen óij de dochter
vervult. Deze functie dient objectief te worden bezien, de bedoeling van partij-
en speelt geen rol.

3. Onduidelijk blijft hoe nuprecies uitgemaakt zal moeten worden of het ver-
strekte vermogen bij de dochter strekt tot duurzame financiering. Vermeend
stelt centraal de vraag of, gezien de actuele en toekomstige winstcapaciteit van
de dochter, de rente en aflossing op de vordering in de toekomst naar objectie-
ve verwachting ook opgebracht kunnen worden, maar dit blijkt niet bedoeld te
zijn als enig criterium als hij stelt dat een negatieve beantwoording van de
gestelde vraag slechts een sterke aanwijzing vormt dat het om duurzame finan-
ciering van de dochter gaat. "~

Mijn conclusie uit het voorgaande is dat die vorderingen waarvan het duide-
lijk is dat zij door het voorstel van Vermeend worden getroffen ook naar hui-
dig recht waarschijnlijk al als eigen vermogen zouden zijn aangemerkt voor de
vennootschapsbelastingheffing. Wat resteert is de vraag welke van de niet-
duidelijke gevallen (in het wazige grensgebied tussen vreemd en eigen ver-
mogen) nu precies onder het voorstel van Vermeend vallen.

4. Voor de grensgevallen tussen eigen en vreemd vermogen dient acht te wor-
den geslagen op de eventueel aanwezige materiële kenmerken van eigen ver-
mogen. Een aantal hoofdkenmerken van eigen vermogen ten opzichte van
vreemd vermogen kan men onderscheiden:
a. De mate waarin en de wijze waarop de `schuldeisers' meedelen in eventuele

winsten en verliezen van de vennootschap. Het meedelen in een eventueel
verlies is hier m.i. het meest cruciaal. Het gaat daarbij om de rangorde,
want iedere geldverschaffer loopt immers risico. Er moet post-concurren-
tie bestaan ten opzichte van de crediteuren en geen preferentie ten opzichte
van de (meest preferente groep) aandeelhouders. Een achtergestelde le-
ning vormt dus alleen vanwege het achtergesteld zijn ten opzichte van de
overige crediteuren geen kapitaal.

Ook prioriteitsaandeelhouders, die niet gerechtigd zijn tot een eventueel
liquidatie-overschot, zijn verschaffers van eigen vermogen, voornamelijk

160. Op diverse plaatsen in de parlementaire stukken lijkt het er evenwel op dat het louter om de
vraag gaat of rente enlof aflossing uit de winst (exclusief de rente!) kunnen worden opgebracht.
Deze suggestie is m.i. onjuist en de grote fixatie op het element van de terugbetaling van rente
en~of aflossing vloeit m.i. voort uit de (op zich te loven) poging van Vermeend zijn voorstel op dit
punt voldoende praktisch toepasbaar te maken.
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op grond van het `verlies-criterium'. Is men gerechtigd tot een liquidatie-
overschot dan zal dat m.i. meestal aandeelhouderschap impliceren doch
omgekeerd kan men heel wel aandeelhouder zijn zonder in het liquidatie-
overschot gerechtigd te zijn (vergelijk de genoemde prioriteitsaandeelhou-
der).

b. De looptijd. Eigen vermogen is een onlosbare schuld van de vennootschap
aan de aandeelhouder. Dit betekent in principe een qua tijdsperiode on-
beperkte terbeschikkingstelling aan de vennootschap. Heeft dus een `le-
ning' een (zeer) lange looptijd of is normale aflossing (d.w.z. anders dan bij
faillissement, surséance van betaling e.d.) niet overeengekomen dan wel
door de vennootschap te bepalen dan kan dat één van de feitelijkheden zijn
die tot kapitaal kunnen doen concluderen.

c. De afhankelijkheid van de vergoeding van de winst. Het gaat hierbij om de
feitelijke afhankelijkheid en niet om de vraag of de `rente' contractueel aan
de winst van de debitrice is gebonden.

d. De zeggenschap in de vennootschap. In het arrest BNB 19571239 was het
recht om een commissaris te benoemen één van de omstandigheden waar-
op de HR besliste dat niet van een normale lening sprake was.

Wijzen alle vier de hiervoor gereleveerde kenmerken in de richting van eigen
of van vreemd vermogen dan is het wel duidelijk (en is Vermeends voorstel
m.i. overbodig), maar wat indien slechts aan één of enkele criteria is voldaan?
Hierop geeft Vermeend geen duidelijk antwoord. Dit antwoord is ook zeer
moeilijk te geven omdat het zo van de feitelijkheden afhankelijk is. Wel is er
m.i. een zekere rangorde in de voormelde criteria aan te brengen, waarbij het
overigens zeer de vraag is of Vermeend de door mij bedoelde rangorde voor
ogen staat. Ontegenzeggelijk het zwaarst weegt m.i. het verliesrisico. Indien
de geldverschaffer qua risico t.a.v. de ter beschikking gestelde hoofdsom op
één lijn is te stellen met de aandeelhouders, is dat de sterkste aanwijzing rich-
ting eigen vermogen. Aan de zeggenschap die aan de geldverschaffing is ver-
bonden hoort het minste belang te worden gehecht. De criteria betreffende de
looptijd en de winstafhankelijkheid van de vergoedingen liggen m.i. qua rang-
orde tussen het verliescriterium en het zeggenschapscriterium in. Vermeend
lijkt aan de (feitelijke) winstafhankelijkheid van de rentebetalingen grote be-
tekenis toe te kennen, zodat het er op lijkt dat zijn rangorderegeling er anders
uitziet dan de door mij geschetste. Welke rangorde men ook aanbrengt, on-
duidelijk blijft echter aan welke van de vermelde criteria, in welke mate en in
welke mix exact voldaan moet zijn om niet langer van `normaal' vreemd ver-
mogen te kunnen spreken.

Uit de parlementaire stukken komt als beeld naar voren dat primair bepa-
lend is voor het karakter van een vordering als strekkende ter duurzame finan-
ciering de verwachting dat de rente en aflossing niet kunnen worden terug-
betaald. Ook als dit uitgangspunt als gegeven wordt aanvaard, doemt ver-
volgens een aantal nadere vraagpunten op.

Allereerst is het de vraag op welk tijdstip de beoordeling dient plaats te
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vinden. Het enig redelijke antwoord op deze vraag lijkt mij dat het moment
van de geldverstrekking het geëigende moment is1ó', en met name die beoor-
deling niet achteraf geschiedt, d.w.z. jaren later als de inspecteur de aanslag
regelt of de rechter de zaak beoordeelt. Achteraf is alles te voorspellen en
(meestal) zo klaar als een klontje! Men zal dus op het moment van de geldver-
strekking een oordeel moeten vellen omtrent de objectieve kansen dat de ren-
te en aflossing kunnen worden terugbetaald. Buiten de duidelijke gevallen van
verliesfinanciering (maar daarvoor heeft de HR in BNB 19881217 al een op-
lossing gegeven die zelfs verder gaat dan Vermeends voorstel, maar wel beter
past in de systematiek van de Wet Vpb'69) zal het m.i. een heidens karwei
blijken te zijn om vast te stellen of en in welke mate een lening strekt ter
duurzame financiering. Dat Vermeend hier zelf ook enige twi jfels heeft, leid ik
af uit zijn opmerking dat hij van de toepassing door de inspecteur van deze
maatregel geen onoverkomelijke uitvoeringsproblemen verwacht, `met name
doordat zich in deze categorie van (hoofd)ambtenaren een relatief groot aan-
tal academisch gevormde fiscaal-economen bevindt'. "''- Als er duidelijke crite-
ria waren had Vermeend die wel genoemd. Helaas wordt echter volstaan met
complimenteus doch verhullend woordgebruik.163

Gegeven een eenmaal ten tijde van de geldverstrekking plaatsgevonden
hebbende kwalificatie als gewone vordering dan wel als duurzame financie-
ringsvordering, rijst vervolgens de vraag of het mogelijk is dat een vordering
nadat zij verstrekt is nog van kwalificatie wijzigt, en zo ja, op welk moment
dan. Met Vermeend ben ik van mening dat een eenmaal gedane kwalificatie
door latere omstandigheden kan wijzigen."~ Wel is hierbij cruciaal dat, in ge-
val van een potentiële herkwalificatie van gewone vordering tot duurzame fi-
nancieringsvordering, zo'n gewijzigde kwalificatie niet louter opgeroepen kan
worden door gewijzigde objectieve omstandigheden. Voor zo'n herkwalifica-
tie is m.i. bovendien nodig dat de moeder~creditrice zich niet heeft gedragen
als een zakelijk handelend creditrice betaamt. Ingeval de objectieve winstver-
wachting van een debitrice zodanig verslechtert dat de betaling van rente enlof
aflossing niet langer (volledig) te verwachten is, zal een derde~creditrice zo
spoedig mogelijk haar vordering en te vorderen rente trachten te innen. Maar

161. Zo ook Juch in `Misverstanden of ineer principiële verschillen?', WFR 1988, blz. 776.
De leden van de PvdA-fractie lijken er echter van uit te gaan dat op het mornent van afboeking

beoordeeld moet worden of een vordering ter duurzame financiering strekt (kamerstuknr. 19 729,
nr. 12, blz. 8). Dat impliceert dan m.i. dat elke afboeking op een vordering op de dochter, die
vanuit de economische positie van de dochter bezien terecht is, niet langer ten laste van de winst
van de moeder kan worden gebracht.
162. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 8.
163. Overigens suggereert Vermeend ten onrechte dat fiscaal juristen niet in staat zouden zijn
bedrijfseconomische vraagstukken te doorgronden. Kern van de zaak is dat a!!e fiscalisten pro-
blemen zullen hebben met de concrete uitvoering van dit onderdeel van zijn voorstellen.
164. J.M. Diebels (`De deelnemingsvrijstelling in de steigers: face-lift voor een (bijna) honderd-
jarige?', WFR 1988, blz. 517) concludeert zelfs: 'Continue toetsing of vorderingen op dochters al
dan niet (meer) onder het begrip duurzame financieringsvordering vallen is derhalve geboden'.
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als destijds volkomen zakelijk verantwoord bijvoorbeeld een 10-jarige lening
is gesloten, zal een derde~creditrice deze vordering normaliter niet tussentijds
kunnen terugvorderen, in de regel in elk geval niet zolang de jaarlijkse rente
wordt betaald.165 In zo'n geval kan m.i. de oorspronkelijk niet als duurzame
financieringsvordering gekwalificeerde vordering pas worden tot een duurza-
me financieringsvordering op het moment dat zowel de objectieve winstver-
wachting van de dochter voldoende is verslechterd èn de moederlcreditrice
zich niet als een onathankelijke derdelcreditrice gedraagt.'~ Complicerende
factor is hierbij dat heel wel omstandigheden denkbaar zijn waarin een on-
afhankelijke derde~creditrice het niet zakelijk verantwoord oordeelt om haar
vordering direct op te eisen van de debitrice indien het deze slecht vergaat. Het
behoud van soms moeilijk adequaat te vervangen aanvoer- of afzetkanalen
kan hierbij bijvoorbeeld een doorslaggevende rol spelen.

Zoals opgemerkt kan ook in de opvatting van Vermeend een verschafte
lening die niet besmet is dit alsnog worden indien de objectief te verwachten
winstontwikkeling verslechtert. Vermeend elimineert op blz. 6 van zijn reactie
op het advies van de Raad van State een potentiële onrechtvaardigheid uit zijn
voorstel. Hij maakt daar een opmerking over leverancierskrediet van de moe-
dermaatschappij aan de dochtermaatschappij die er, wat algemener geformu-
leerd, op neer komt dat onder omstandigheden niet een gehele vordering van
fiscale kwalificatie wijzigt doch dat de vordering gesplitst moet worden in een
deel `normale' vordering (verlies hierop aftrekbaar) en een deel `ter duurzame
financiering' (verlies hierop niet aftrekbaar). In de geest van het wetsvoorstel
zal moeten worden aangenomen dat het primair de (objectieve) winstver-
wachting van de dochter op het moment van de verschaffing van het desbe-
treffende deel van de lening is die bepaalt of dat deel van de lening strekt `ter
duurzame financiering'.

De hierboven vermelde nadere verduidelijking door de initiatiefnemer was
m.i. zeer gewenst omdat het eventueel `besmet' raken van de gehe[e lening van
moeder aan dochter als gevolg van gewijzigde winstverwachtingen van de
dochter erg onrechtvaardig kan zijn. Dat ten tijde van de vermogensverstrek-
king de duurzame-financieringstoets wordt aangelegd is immers nog te ver-
dedigen en men kan realiter ook eisen dat, indien de dochter zodanig slecht is
of slecht zal gaan draaien dat een derde zijn lening niet meer op de oorspron-
kelijk overeengekomen condities zou verstrekken, de moeder zo snel als con-
tractueel mogelijk een aanpassing verlangt zoals een derde zou doen. Niet

165. En zelfs als de jaarlijkse rente niet meer (volledig) wordt betaald, is het afhankelijk van het
contract of de vordering direct opeisbaar wordt.
166. Hier zit overigens ook een groot lek in Vermeends voorstel op dit punt. Indien een moeder
zakelijk verantwoord een 10-jarige lening aan haar dochter verstrekt, dan is die vordering niet ter
duurzame financiering. Als de economische vooruitzichten van de dochter in de 10 jaar tot af-
lossing van de lening zodanig verslechteren dat de moeder op de vordering mag atboeken, dan kan
dit dus ten laste van haar fiscale resultaat. Indien de moeder op het aflossingsmoment besluit de
lening te continueren dan ontstaat op dat momen[ een vordering ter duurzame financiering. Dit
heeft tot gevolg dat het 'vollopen' van die vordering onbelast kan plaatsvinden!
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goed te verdedigen is dat partijen die oprecht hun best hebben gedaan een
gewone lening te creëren overvallen zouden worden door een tussentijdse on-
gewilde sfeerovergang van hun vordering. In ons belastingrecht wordt er
voortdurend voor gewaakt dat een aandeelhouder niet voordeliger wordt be-
handeld dan een derde en mij dunkt dat het arm's-length-beginsel ook een
keerzijde heeft: de aandeelhouder heeft er recht op niet nodeloos slechter
behandeld te worden dan een willekeurige derde.

De voorgestelde tekst167 en een redelijke toepassing van Vermeends voorstel
op dit punt lijken mij ook mee te brengen dat splitsing van een vordering dient
plaats te vinden in een normaal deel en een deel ter duurzame financiering in
die gevallen waarin objectief beoordeeld slechts een gedeelte van de rente enl
of aflossing niet uit de winst (exclusief die rente) kan worden opgebracht. In-
dien immers een moedermaatschappij aan haar dochter f 1 000 000 leent te-
gen het marktrentepercentage van 801o per jaar en op het moment dat de lening
gesloten wordt objectief te verwachten is"~ dat de dochter de aflossing en 7010
rente uit haar resultaten kan opbrengen, lijkt het mij niet reëel de gehele vor-
dering aan te merken als zijnde ter duurzame financiering. Hoe de vordering
zou dienen te worden gesplitst is vervolgens overigens geen simpele vraag.
Maar ook als men daar uitkomt169, doemt een aantal nadere problemen op.
Allereerst liggen jaarlijkse discussies tussen belastingplichtige en de inspecteur
in het verschiet omtrent de verhouding tussen gewoon en duurzaam financie-
ringsdeel van de vordering. Daarnaast is het de vraag wat dient te gebeuren
indien er op `de' lening wordt afgeboekt? Dient dan allereerst te worden af-
geboekt op het duurzame financieringsdeel (niet aftrekbaar) of bij voorrang op
het gewone deel (wel fiscaal aftrekbaar) of ponds-ponds-gewijs? Gezien het
feit dat Vermeend een vordering het karakter ter duurzame financiering geeft
vanwege de verwachting dat de normale aflossings- en renteverplichtingen niet
nagekomen kunnen worden, lijkt mij dat, indien deze verwachting bewaarheid
wordt, er ook van uit gegaan moet worden dat de niet-betaling primair plaats-
vindt op het duurzame financieringsdeel van de vordering.

Voorlopige conclusie is dat het nieuw geïntroduceerde begrip duurzame finan-
cieringsvordering een zeer vage norm is die veel onzeker laat en die derhalve
op kosten van belastingplichtigen moeizaam door de rechter zal moeten wor-
den ingevuld. Met instemming citeer ik Van Dijck die over vage wettelijke

167. Die rept van 'indien en voor zover'.
168. Hoe dat ook precies vastges[eld zou moeten worden!
169. Een suggestie is om per het moment van geldverstrekking de contante waarde te nemen van
alle objectief te verwachten cash flows op de vordering ( in het voorbeeld 701o rente per jaar en het
gehele aflossingsbedrag) en dat te vergelijken met de nominale waarde van de vordering. Zou
bijvoorbeeld de contante waarde van de bedoelde cash flows f 700 000 bedragen, dan zou (in
eerste instantie, d.w.z. afgezien van latere wijzigingen) f 300 000 als duurzame financieringsvor-
dering gelden en f 700 OW als gewone vordering.
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formuleringen het volgende opmerkte"o: `Er is dus geen enkele reden voor
romantiek over het eindresultaat dat met een globale omschrijving bereikt kan
worden. Het is te hopen dat kamerleden nooit meer onder de indruk komen
van andersluidende betogen van staatssecretarissen, die er belang bij hebben
dat het probleem van een goede wetgeving wordt verschoven naar een goede
rechtspraak. Ik denk dan ook dat de jaloerse buitenlanders voornamelijk ge-
zocht moeten worden onder de buitenlandse collega's van de staatssecretaris.

Men zal overigens voor lief moeten nemen dat de meeste begrippen een
onduidelijke begrenzing hebben en dus conflictstof herbergen. Maar een wet-
gever zal toch duidelijkheid omtrent de kern van het begrip moeten verschaf-
fen, waarbij de grootste zorg eraan moet worden besteed dat de uiteinden van
een begrip niet vager zijn dan nodig is'.

Wat is de reikwijdte van de toevoeging `direct of indirect'?

Ten aanzien van de vraag wat onder directe of indirecte duurzame financiering
van de dochtermaatschappij moet worden verstaan merkt Vermeend op"':

`Het gebruik van de woorden "direct of indirect" beoogt een tegenstelling
tot uitdrukking te doen komen tussen het geval waarin de moeder haar dochter
rechtstreeks duurzaam door middel van een lening financiert en het geval
waarin een dergelijke financieringslening wordt verstrekt via een tussenge-
schoven dochtermaatschappij zonder dat de lening van de moeder aan die
tussengeschoven dochtermaatschappij op zichzelf als financieringslening kan
worden beschouwd. Zou de (groot)moeder in dit geval wegens verliezen van
haar (klein)dochter overgaan tot afwaardering van haar vordering op de tus-
sengeschoven dochter, dan komt deze negatieve waardeverandering niet ten
laste van de winst van de (groot)moeder omdat de vordering op haar tussen-
geschoven dochter immers indirect heeft gestrekt tot duurzame financiering
van de kleindochter'.

In de MvT vermeldt Vermeend dat de door hem voorgestelde tekst geen
soelaas biedt `voor het geval waarin een tot het concern behorende zuster-
maatschappij een afwaardering toepast op een tot duurzame financiering
strekkende vordering op een andere, tot dat concern behorende zustermaat-
schappij en waarbij het door de eerste zustermaatschappij ter leen verstrekte
geld, anders dan bij wijze van duurzame financiering, zelf ter leen was ont-
vangen van de gemeenschappelijke moedermaatschappij. Tussen de bedoelde
zustermaatschappijen bestaat immers geen deelnemingsrelatie. Indien de
moeder het aldus via de eerste zuster doorgeleende geld rechtstreeks aan de
tweede zuster zou hebben geleend, zou een eventuele afwaardering bij de
moeder niet aftrekbaar zijn geweest. Indien zou komen vast te staan dat de

170. J.E.A.M. van Dijck, ' Vereenvoudiging zonder wetswijziging' in de bundel `Fiscale aspecten
van ondernemingen', Kluwer, Deventer, 1985, blz. 3 en 4.
171. Kamerstuknr. 19 729, nr. 3, blz. 17.
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voorgestelde tekst in dit opzicht wordt misbruikt, zal de ondergetekende over-
wegen met nieuwe reparatievoorstellen ter zake te komen.

De thans voorgestelde tekst is wel toereikend als in het gestelde geval de
moeder bij doorlening via een dochter ter duurzame financiering van een an-
dere dochter zelf zou afwaarderen. Alsdan kan in zoverre van een aftrek op de
winst van de moeder geen sprake zi jn, omdat deze negatieve waardeverande-
ring indirect betrekking heeft op de duurzame financiering van die andere
dochter'.

In de MvA12 gaat Vermeend nader in op het verstrekken door een vennoot-
schap van een lening ter duurzame financiering aan haar zustermaatschappij.
Terecht merkt hij op dat indien aan een zustermaatschappij een lening wordt
verstrekt die gekwalificeerd moet worden als zijnde ter duurzame financiering
van die zuster, er sprake is van een onzakelijk element in de winstberekening
van de zustermaatschappijen. Dat de lening ter duurzame financiering is, im-
pliceert immers volgens Vermeend dat objectief beschouwd de betaling van
rente en aflossing niet `normaal' kan plaatsvinden. Dat de lening desondanks
wordt verstrekt leidt hem terecht tot de conclusie dat de invloed van de geza-
menlijke moedermaatschappij zich hier doet gevoelen. Deze invloed wordt in
onze vennootschapsbelasting uit de winstberekening geëlimineerd. Vermeend
concludeert uit het onzakelijk element bij de leningverstrekking dat sprake is
van een `middellijke duurzame financieringsvordering' waarvan de afboeking
bij de verstrekkende zustermaatschappij niet ten laste van het fiscale resultaat
kan plaatsvinden. Deze laatste conclusie van Vermeend lijkt mij echter geens-
zins dwingend. Heel wel zou men uit de onzakelijkheid van de transactie kun-
nen concluderen dat op het moment dat de lening wordt verstrekt de zich dan
manifesterende invloed van het aandeelhouderschap als zodanig moet worden
geëlimineerd. Dit leidt er dan toe dat op het moment van de geldverstrekking
de omvang van het onzakelijke element moet worden vastgesteld en als ont-
trekking uit de winstberekening van de geld verstrekkende zuster moet wor-
den geëlimineerd. De transactie wordt dan op het moment van de geldver-
strekking fiscaal ontleed in een zakelijk en een onzakelijk deel. Voor het on-
zakelijke deel wordt direct gecorrigeerd en het zakelijk deel slijt verder zijn
leven in de winstsfeer van de creditrice. Indien de objectieve winstverwachtin-
gen van de debitrice feitelijk vervolgens niet bewaarheid worden (hetgeen
slechts bij uitzondering niet het geval zal zijn) lopen deze afwijkingen `gewoon'
via de fiscale WBcV-rekening van de creditrice. Meevallende winsten (ten op-
zichte van de objectieve winstverwachting ten tijde van de geldverstrekking)
leiden aldus tot een positief fiscaal resultaat en tegenvallende winsten tot een
negatief fiscaal resultaat. "'

In welke gevallen een indirect verband aanwezig is, blijkt niet duidelijk uit

172. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 12 en 13.
173. Via lagere rente en aflossingsbedragen dan objectief destijds te verwachten was.
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de regeling. Daarnaast toont zij ook duidelijke overkill-aspecten, zoals met
behulp van het volgende voorbeeld moge blijken.

Er zijn een grootmoedermaatschappij (GM), een moedermaatschappij (M)
en twee dochtermaatschappijen (D1 en D2). GM is 100o1o-aandeelhoudster
van M en M op haar beurt 100o1o-aandeelhoudster van D1 en D2. Alle ven-
nootschappen zijn in Nederland gevestigd. GM heeft in 1986 aan M een lening
verstrekt van f 500 000. Deze lening kan niet geacht worden te strekken tot
duurzame financiering van M. In de loop van 1988 verstrekt M aan D2 een
lening ter grootte van f 500 000. Deze lening strekt tot duurzame financiering
van D2 (wat dat ook precies moge zijn! ). De woorden `direct of indirect' in het
voorgestelde tweede lid van artikel 13 Wet Vpb'69 brengen mee dat de lening
van GM aan M als besmet geldt.

GM
lening niet ter duurzame financiering

Í

M

IOO~Ic

D1

- ----,~
lening ter duurzame financiering

100~?c

D2

Uit de voorgestelde wettekst is niet af te leiden dat Vermeend aanneemt dat er
per definitie een volledig verband is tussen de lening van GM aan M en die van
M aan D2. Dit verband zal dus aangetoond moeten worden. Hierbij doen zich
soortgelijke problemen voor als bij de toepassing van de kostenaftrekuitslui-
tingsbepaling voor de buitenlandse deelneming. "' Het historisch verband tus-
sen de lening van GM aan M en die van M aan D2 zal dan - evenals bij de
kostenaftrekbeperkingsbepaling van artikel 13, lid 4, Wet Vpb'69 (tekst 1988)
- waarschijnlijk doorslaggevend zijn. Dit betekent dat in vele gevallen dit
verband niet aanwezig zal zijn en de vordering van GM op M niet (middellijk)
ter duurzame financiering van D2 is. "` Het is uiteraard opmerkelijk dat hier de

174. Zie paragraaf 7.2.3 onder de kop ' Het verband tussen kosten en de buitenlandse deelne-
ming'.
175. Als voorbeeld van een situatie waarin dit verband terecht niet aanwezig wordt geacht kan
men denken aan de situatie dat de vordering van GM op M leverancierskrediet betreft tot een
hoogte die al jaren gebruikelijk is.
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historische methode wel moet worden toegepast, terwijl Vermeend haar bij de
kostenaftrekbeperkingsbepaling expliciet vervangt door de wiskundige me-
thode. Of zou ook dit verband volgens de mathematische methode dienen te
worden gelegd?

Indien uitgegaan wordt van voldoende verband tussen de lening van GM
aan M en die van M aan D2 kan vervolgens geconstateerd worden dat indien
afwaardering van de vordering van GM op M volgens goed koopmansgebruik
geoorloofd is, dit geen enkel verband behoeft te houden met verliezen op de
door M aan D2 verstrekte lening. M zelf of D1 kunnen zodanige verliezen
hebben geleden dat de afwaardering van de vordering van GM op M om die
reden terecht is. In het voorstel van Vermeend wordt impliciet aangenomen
dat elke afwaardering van de vorderíng op M volledig veroorzaakt wordt door
verlies van M op de duurzame-financieringsvordering op D2.

De relatie tussen de kwali6catie van de vermogensverschaffing bij moeder-
en dochtersubject

De vraag of ter beschikking gestelde gelden het karakter van eigen of van
vreemd vermogen hebben speelt ook bij de dochtermaatschappij. Daar be-
treft het echter niet de toepassing van de deelnemingsvrijstelling maar de af-
trekbaarheid van de vergoeding en de kwalificatie als kapitaal of winst van een
eventueel voordeel op de ter beschikking gestelde hoofdsom (bijvoorbeeld als
de moeder de `schuld' kwijtscheldt). Voor de afbakening ten principale van de
winstsfeer ten opzichte van de kapitaalsfeer (en dus voor de vraag of winsten of
verliezen op een verstrekte som geld onderdeel uitmaken van de totale winst
van de debitrice) is primair artikel 7 Wet IB'64 van belang. Voor wat betreft de
fiscale behandeling bij de debitrice van de vergoeding die voor de vermogens-
verstrekking wordt betaald komt belang toe aan de artikelen 9 en 10 Wet
Vpb'69. Voor de vergoeding ter zake van het beschikbaar stellen van kapitaal
geldt immers volledig het klassieke stelsel, voor de vergoeding ter zake van het
beschikbaar stellen van vreemd vermogen niet. Het klassieke stelsel is aan de
Vpb-zijde verankerd in de artikelen 9, eerste lid, letters a tlm d, en 10, letters a
en b, Wet Vpb'69.

Het voorstel-Vermeend bevat geen bepalingen ten aanzien van de aftrek-
baarheid van rente op de schulden die onder de werking van de deelnemings-
vrijstelling worden gebracht. In eerste instantie lijkt het er dus op dat voor de
beoordeling van de voorstellen die Vermeend op dit punt doet geen belang
toekomt aan het systeem van de artikelen 9 en 10 Wet Vpb'69, nu deze artike-
len `slechts' de aftrekbaarheid van winstafhankelijke vergoedingen lijken te
betreffen en niet de afbakening ten principale van eigen en vreemd vermogen
(dat doet artikel7 Wet IB'64). Toch is het gewenst allereerst enige aandacht te
besteden aan het systeem van de artikelen 9 en 10 Wet Vpb'69 omdat dit sys-
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teem ten dele ook uitgaat van het onderscheid tussen eigen en vreemd ver-
mogen.

In artikel 9, eerste lid, letters a t!m d, Wet Vpb'69 wordt een opsomming
gegeven van de van de fiscale winst aftrekbare winstuitkeringen. Artikel 10,
letter a, verklaart vervolgens dat niet onder artikel9 vallende uitdelingen van
winst niet aftrekbaar zijn. Uit HR BNB 1957199 en de parlementaire geschie-
denis bij de Wet Vpb'6916 blijkt dat het systeem van de artikelen 9 en 10 Wet
Vpb'69 geen gesloten systeem is.

De toepassing van artikel7 Wet IB'64 (afbakening winst- en kapitaalsfeer)
gaat aan artikel9, eerste lid, Wet Vpb'69 vooraf. Naar wordt aangenomen"' is
artikel9 Wet Vpb'69 beperkter dan artikel 7 Wet IB'64.

Erg intrigerend is ook de crediteur die `zodanig aan het bedrijf van de debi-
trice gebonden is dat hij daaraan in zekere mate deel heeft': de deelgerechtig-
de van artikel 9, eerste lid, letter b, Wet Vpb'69. Blijkbaar is er naast de duide-
lijke eigen- en vreemd-vermogensverschaffing een tussencategorie, die niet als
eigen vermogensverschaffing wordt aangemerkt maar waarvan (het van de
winst afhankelijke deel van) de `rente' toch (evenals bij eigen vermogen) niet
aftrekbaar is (vergelijk HR BNB 19571239).

In Nederland is de ontwikkeling van uitgebreide casuïstiek inzake `verdeck-
tes Stammkapital' en `thin capitalization' afgekapt c.q. niet tot stand gekomen
door het arrest van de HR B 8648. In dit arrest werd beslist dat indien eenmaal
vaststaat dat een NV een obligatielening heeft aangegaan (maar gaat het nu
net niet om die vraag?!) er sprake is van een schuld; hierin komt geen veran-
dering `doordien de lening is verstrekt door de enig aandeelhouder, noch
doordien de obligatieschuld het aandelenkapitaal vele malen overtreft, noch
door enige andere bijzondere omstandigheid'. Het zou m.i. onjuist zijn uit het
arrest B 8648 te concluderen dat voor de toepassing van de Wet Vpb'69 steeds
aangesloten moet worden bij de civieljuridische vormgeving van de vermo-
gensverschaffing. Een aantal argumenten leidt tot deze conclusie:
a. Het arrest B 8648 is gewezen voor de, erg civielrechtelijk getinte, vermo-

gensbelasting (die toen ook voor NV's gold).
b. Het arrest maakte een einde aan een periode waarin met succes het civiel-

rechtelijke karakter van een verstrekte vordering fiscaal terzijde werd ge-
steld (o.a. B 4088 en B 5963). Ook in de jurisprudentie pleegt men actie en
(over)reactie aan te treffen. Het arrest lijkt - achteraf bezien - primair
een reactie van de Hoge Raad op een in zijn ogen te vergaande admini-
stratie. De Hoge Raad heeft zijn krasse bewoordingen uit B 8648 nadien
ook niet meer gebruikt. Het arrest wordt m.i. nu dan ook op zijn juiste
merites beoordeeld als het wordt opgevat als een signaal dat slechts van de
civielrechtelijke kwalificatie wordt afgeweken indien er zeer duidelijk geen

176. MvA, blz. 20 r.k. Zie ook J.G. Verseput, `De totale winst in de vennootschapsbelasting',
FED-brochure Vpb 1.1, tweede druk, 1987, blz. 100.
177. J.G. Verseput, `De totale winst in de vennootschapsbelasting', FED-brochure Vpb 1.1,
tweede druk, 1987, blz. 102.
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sprake is van het verschaffen van vreemd vermogen. Men neemt het arrest
te absoluut indien het laatste deel van het vorenvermelde citaat uit het
arrest (`noch door enige andere bijzondere omstandigheid') letterlijk
wordt genomen voor de toepassing van de vennootschapsbelasting.

c. In zijn uitspraak gepubliceerd in BNB 1974164 besliste het Hof Amsterdam
dat een lening aan een dochtermaatschappij, die om deviezentechnische
redenen niet als eigen vermogen verschaft kon worden, toch fiscaal als ei-
gen vermogen wordt beschouwd. De uitspraak kan men lezen als een be-
vestiging van het vermoeden dat bij de fiscaalrechtelijke kwalificatie van de
feiten het adagium `substance over form' niet als begraven moet worden
beschouwd.

Strijd met doel en strekking van een aantal fiscale bepalingen zou het
gevolg zijn als sprekende gevallen van eigen-vermogensverschaffing niet
als zodanig zouden kunnen worden behandeld omdat partijen de vermo-
gensverschaffing van een ander civielrechtelijk etiketje hebben voorzien.
Men denke dan aan gevallen van zogenaamde verliesfinanciering, waarbij
een moedermaatschappij aan haar dochtermaatschappij vermogen ver-
schaft met de zekerheid c.q. grote waarschijnlijkheid dat die gelden ver-
dwijnen in de `bodemloze verliesput' van de dochter. Recent is dit stand-
punt door de HR bevestigd in zijn arrest BI`TB 19881217, waarop in para-
graaf 7.3 uitvoeriger is ingegaan.

d. Ook de jurisprudentie van de HR (zie o.a. B 8843 en BNB 1957I239), met
name voor de kwalificatie van het zogenaamde leenkapitaal bij de coópera-
tie, leidt tot de conclusie dat het onderscheid tussen fiscaal eigen en vreemd
vermogen (voor de vennootschapsbelasting) materieelrechtelijk beoor-
deeld moet worden.

De vraag of de afbakening van eigen vermogen ten opzichte van vreemd ver-
mogen materieel dient plaats te vinden en, zo ja, hoe dan, is recent in een
aantal gevallen bij de HR aanhangig gemaakt. Behalve op HR BNB 19881217
kan gewezen worden op HR BNB 1988l248 waarin door de HR ook in principe
geaccepteerd is dat ten titel van geldlening aan een dochtermaatschappij ver-
strekte bedragen als informeel kapitaal (- fiscaal eigen vermogen) kunnen
moeten worden aangemerkt vanwege de omstandigheden waaronder en de
voorwaarden waarop de gelden zijn verstrekt.

De conclusie uit het vorenstaande is dat een zelfstandige fiscaalrechtelijke
kwalificatie van de feiten naar huidig recht al mee kan brengen dat hetgeen
zich presenteert als vreemd vermogen voor de toepassing van de Wet Vpb'69
moet worden gekwalificeerd als eigen vermogen. Wel is ook evident dat het
dan om sprekende gevallen moet gaan.

Ook de gestrande poging van de toenmalige bewindslieden om aan artikel 9
van het wetsvoorstel dat tot de Wet Vpb'69 heeft geleid een tweede lid toe te
voegen waarin onder meer achtergestelde geldleningen van aandeelhouders
met kapitaalverstrekking werden gelijkgesteld, brengt in vorenstaande con-
clusie geen wijziging. Verworpen is door de Tweede Kamer de gedachte dat er
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een zekere maximaal toelaatbare verhouding vreemd ten opzichte van eigen
vermogen moet zijn. De vrijheid om dochtermaatschappijen met vreemd ver-
mogen te financieren is door de Tweede Kamer uitdrukkelijk erkend. Dit alles
betekent echter niet dat de Tweede Kamer zou hebben bedoeld dat de civiel-
rechtelijke presentatie ook fiscaalrechtelijk steeds gevolgd moet worden.

Nu de conclusie is dat onder omstandigheden datgene dat zich civieljuri-
disch presenteert als vreemd vermogen fiscaal niet als zodanig kan worden
aanvaard, rijst opnieuw de vraag naar de fiscaal relevante verschillen tussen
eigen en vreemd vermogen. Ook hier geldt het eerder vermelde bezwaar dat
van de hiervoor onderscheiden kenmerken van eigen vermogen niet exact is
aan te geven in welke gradaties en mengeling zij moeten voorkomen wil de
grens tussen vreemd en eigen vermogen worden gepasseerd.

Behalve in het voorstel-Vermeend is op nog twee niveau's de vraag relevant
in hoeverre aan vreemd vermogen trekken van eigen vermogen zitten. Aller-
eerst bij de toets van artikel 7 Wet IB'64 juncto artikel 8 Wet Vpb'69: de
afbakening van het totale winstbegrip. Komt men door deze sluis (en is dus
geen sprake van eigen vermogen) dan spelen de kenmerken nog een rol bij de
vraag of de vreemd-vermogenverschaffer wellicht een deelgerechtigde is in de
zin van artikel 9, eerste lid, letter b, Wet Vpb'69. Uit de arresten HR BNB
1954~357 en BNB 1955I302 kan men afleiden dat een aandeelhouder tevens
deelgerechtigde in `zijn' dochtervennootschap kan zijn. Dit impliceert dat de
criteria waarop artikel 7 Wet IB'64 vermogen als eigen vermogen kwalificeert
strenger zijn dan de criteria waarop artikel 9, eerst lid, letter b, Wet Vpb'69 tot
verschaffing van vermogen als deelgerechtigde concludeert.

Onduidelijk blijft in hoeverre de toets die Vermeend wil aanleggen corres-
pondeert met die van artikel7 Wet IB'64 jo. artikel 8 Wet Vpb'69 dan wel met
die van artikel 9, eerste lid, letter b, Wet Vpb'69. Er zijn aanwijzingen dat deze
aansluiting er niet is en er dus sprake zal zijn van drie soorten niet-normaal-
vreemd-vermogen binnen de vennootschapsbelasting. Dat de toets die Ver-
meend zich voorstelt niet gelijk is aan die van artikel7 Wet IB'64 jo. artikel 8
Wet Vpb'69 zegt hij bijna letterlijk (blz. 6 MvT). Hoe de toets van Vermeend
zich verhoudt tot die van artikel9, eerste lid, letter b, Wet Vpb'69 is wat vager.
Dat deze twee toetsen in elk geval niet precies samenvallen kan men afleiden
uit de opmerking van Vermeend (blz. 6 MvT) dat het redelijk is de rente op de
besmette vordering wel gewoon bij de moeder te belasten `al ware het slechts
omdat de deswege door de dochter verschuldigde rente tot aftrek op de fiscale
winst van die dochter leidt'. Welnu, blijkbaar is het ten aanzien van een en
dezelfde vordering dus bestaanbaar dat de dochter volledige rente-aftrek ge-
niet voor de aan de moeder betaalde rente (en dus artikel 9, eerste lid, letter b,
Wet Vpb'69 niet geldt) en de vordering bij de moeder voor de waardefluctua-
ties onder de deelnemingsvrijstelling zal vallen. Wat bij de debitrice besmet
vreemd vermogen is, vormt wel steeds voor de creditrice een duurzame-finan-
cieringsvordering, maar niet elke duurzame-financieringsvordering bij de cre-
ditrice vormt besmet vreemd vermogen voor de debitrice.
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Het zal duidelijk zijn dat het voorstel van Vermeend de verwarring op dit
punt nog vergroot.

Dat een voorstel zoals nu door Vermeend gedaan sneller is gelanceerd dan
verantwoord uitgevoerd blijkt uit de al jaren durende discussie in de Bonds-
republiek Duitsland over de eventuele wenselijkheid van een ingreep van de
wetgever ter correctie van het `verdecktes Stammkapital'."x

Mijns inziens dient niet de financiering van de dochtermaatschappij met
vreemd vermogen en een eventuele afboeking op de vordering als het de doch-
ter slecht vergaat te worden gerepareerd."y Gezien de fiscale en niet-fiscale
verschillen tussen verstrekt eigen en vreemd vermogen aan de deelneming kan
m.i. op dit punt de vrijheid van de ondernemer ook fiscaal worden gevolgd.
Als oneigenlijk en in elk geval onbedoeld zie ik wel de gevolgen van het arrest
HR BNB 1978~140. Dat dient dan ook gerepareerd te worden, niet meer en
niet minder.'~ Ook de Staatssecretaris neemt in zijn reparatievoorstel een veel
minder vergaande regeling op dan Vermeend en beperkt de reparatie op dit
punt tot het redresseren van de ongewenste fiscale gevolgen van HR BNB
1978~140. Met de Staatssecretaris ben ik van mening dat het oneigenlijk ge-
bruik niet zit in de te grote financiering met vreemd vermogen, noch in de
afboeking op de vordering op de deelneming, doch in de door de omzetting
van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal resulterende combina-
tie van verlies nemen op de vordering als de dochter slecht draait met het niet

178. Zie de voorgestelde paragraaf 8a Kdrperschaftsteuergesetz, waarover o.a.:
- R. Ptillath in de bundel `Fremdfinanzierung von Kapitalgesellschaften durch Anteilseigner',

Munchener Schriften zum Internationales Steuerrecht, Heft nr. 6, Munchen, 1982;
- B. Knobbe-Keuk, `Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht', zesde druk, uitgeverij Dr. Otto

Schmidt KG in Keulen, 1987, blz. 478 Um 482;
- A. Selent, `Foreign shareholder financing of German corporations' in Intertax 1987, blz. 100

e.v.;
- G. Loos, `Gesellschafter-Fremdfinanzierung durch nich[anrechnungsberechtigte Anteilseig-

ner' in Betriebs-Berater 1989, blz. 532 e.v.
Al vanaf september 1977 studeert een ambtelijke (onder)commissie in Duitsland op het probleem
van de `Fremdfinanzierung inlíindischer Kapitalgesellschaften durch nichtanrechnungsberechtig-
te Anteilseigner'.

De Duitse zorg betreft overigens niet de financiering van buitenlandse dochters met te veel
vreemd vermogen maar de financiering van Duitse dochters van buitenlandse moeders met `te
veel' vreemd vermogen (en dus `te veel' rente-aftrek). Dit is wel een verwant probleem maar toch
duidelijk niet hetzelfde.
179. Ik ben ook niet onder de indruk van De Vries' bezwaar (Leids Fiscaal Jaarboek ]987, blz.
]98) dat een verlies tweemaal aan de fiscus gepresenteerd wordt. Het bezwaar klopt feitelijk niet
voor zover de (buitenlandse) dochter he[ verlies niet met winst kan compenseren en geldt ove-
rigens voor elke vordering op een lichaam dat verliezen is gaan maken.
180. N.H. de Vries (Leids Fiscaal Jaarboek, noot 37 en blz. 201 van zijn artikel) omschrijft dit
geschilpunt omtrent wat als onwenselijk gebruik is te zien als een verschil in keuze van het tijdstip
van reparatie. Het verschil van mening is m.i. echter principiëler. Ik ben langer dan Vermeend en
De Vries bereid fiscaal de verschillen te volgen die er juridisch wel degelijk bestaan tussen een
deelneming en een vordering.
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nemen van winst als het later beter gaat. Deze sfeerovergang zonder hand-
having van de fiscale claim is niet aanvaardbaar.

Op de wijze waarop deze sfeerovergang kan worden gerepareerd wordt
hierna ingegaan als het wetsvoorstel van de Staatssecretaris wordt bespro-
ken.18'

Het laat zich denken dat op vorderingen die niet ter duurzame financiering
zijn toch door de moedermaatschappij (terecht) wordt afgeboekt. Deze afboe-
king wordt niet door het wetsvoorstel bestreken. Na zo'n afboeking is om-
zetting van de afgeboekte vordering in aandelenkapitaal nog steeds onbelast
mogelijk (conform HR BNB 1978~140)! Het voorstel van Vermeend laat on-
der omstandigheden dus een onbelaste sfeerovergang ongerepareerd, die de
Staatssecretaris in zijn voorstel wél repareert.

Mijn hoofdbezwaren tegen het onder de deelnemingsvrijstelling brengen van
waardeveranderingen op duurzame financieringsvorderingen kunnen als volgt
worden samengevat.
1. Onduidelijk is wat duurzame financieringsvorderingen precies zijn. De

term `objectiefkan niet verhinderen dat in zeer veel gevallen slechts ach-
teraf is vast te stellen of rente enlof aflossing konden worden terugbetaald.
Mijn voorkeur gaat ernaar uit om slechts in duidelijke gevallen de civielju-
ridische verschijningsvorm van een lening fiscaal niet te volgen, zoals de
HR doet.'g~

2. Mijn opvatting omtrent wat als oneigenlijk gebruik moet worden gezien is
een andere dan die van Vermeend. Ten onrechte suggereert De Vries dat
het slechts zou gaan om een verschil van mening omtrent het tijdstip van
reparatie. Mijn voorstel behelst slechts een reparatie van een onbelaste
sfeerovergang, Vermeend ontkent in wezen dat de bewuste vordering in
een andere sfeer zit.

3. Vele moeilijke problemen doemen op, zoals hoe precies een vordering te
splitsen indien rente en aflossing naar verwachting deels wel zullen kunnen
worden voldaan. Ook de sfeerovergang van duurzame financieringsvor-
dering naar gewone vordering en omgekeerd vormt een probleem. Hetzelf-
de geldt voor het sfeerverschil tussen rente en waardevermeerdering van de
hoofdsom. Te vage normen zullen op kosten van belastingplichtigen moei-
zaam moeten worden ingevuld.

181. In de paragrafen 7.6.1 dm 7.6.3.
182. Ook A.J. van den Bos komt tot deze conclusie in zijn artikel `Stamkapitaal, verliesfinan-
ciering en duurzame financieringsvordering' in WFR 1988, blz. 904.
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7.5.2. De vaststelling van de niet-aftrekbare kosten in verband met de
buitenlandse deelneming en duurzame financieringsvordering

Ter vaststelling van het niet-aftrekbare deel van de kosten in verband met de
deelneming gemaakt183 stelt Vermeend de wiskundige methode voor. Zijn
voorstel is primair ingegeven door de manipulatiemogelijkheden die de nu
door de rechter toegepaste historische methode belastingplichtigen zijns in-
ziens laat.

Behalve dat de mathematische methode dwingend wordt voorgeschreven
stelt Vermeend tevens voor onder de kostenaftrekbeperking te brengen de
kosten die (via de wiskundige methode) zijn toe te rekenen aan de duurzame-
financieringsvorderingen. Volgens de tekst van het oorspronkelijke wetsvoor-
stel zou enerzijds de ontvangen rente op een duurzame financieringsvordering
op een buitenlandse dochter gewoon bij de moeder worden belast, terwijl
anderzijds het aan die duurzame-financieringsvordering toe te rekenen deel
van de door de moeder betaalde rente volledig van aftrek werd uitgesloten.
Naar aanleiding van kritiek hierop van Juch'~, mijzelf185 en de Raad van
State'~ heeft Vermeend zijn voorstel bij NvW op dit punt tekstueel aangepast
in die zin dat hij ondubbelzinnig in de tekst tot uitdrukking heeft gebracht dat
voortaan ook onmiddellijke dienstbaarheid aan in Nederland belastbare winst
de kostenaftrekbeperking kon verhinderen. Dit betekent dat voor zover te-
genover de aan de duurzame financieringsvordering toe te rekenen betaalde
interest in een jaar op de duurzame financieringsvordering ontvangen interest
staat géén kostenaftrekbeperking plaatsvindt.187 Een voorbeeld ter verduide-
lijking:

Voorbeeld:

Buitenlandse deelneming 2000
Duurzame fin. vordering 1000
Overige activa 3000

Eigen vermogen 3000
Vreemd vermogen 3000

6000 I 6000
Op de duurzame financieringsvordering wordt llolo rente ontvangen -

110. "~

183. Hierna voortaan ietwat onzuivermaarwel kernachtig te omschrijven alsde kosten in verband
met de buitenlandse deelneming.

Vanwege de taalkundige eenvoud wordt in het vervolg, tenzij anders vermeld, uitgegaan van
rente als kwantitatief verui[ de belangrijkste kostensoort die door de kostenaftrekbeperkings-
bepaling wordt getroffen.
184. WFR 1986, blz. 1303-1304.
185. FED 1986~1265, blz. 4488.
186. Advies RvS, blz. 14 en 15.
187. Zie blz. 24 MvA.
188. Vermeend (MvA, blz. 25) en De VrieslSillevis (WFR 1989, blz. 771) hebben het verwijt geuit
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Op het vreemd vermogen wordt lOqo rente betaald - 300.
Vermeend stelt het volgende voor:
1. (1000t2000)Ib000 x 300 - 150 rentekosten houden verband met de deel-

neming en de duurzame financieringsvordering. Daarbij houdt 100 (20001
6000 x 300) verband met de buitenlandse deelneming en 50 (100016000 x
300) met de duurzame financieringsvordering.

2. Vervolgens moet worden vastgesteld welk deel van deze rentekosten wel
aftrekbaar is omdat het middellijk of onmiddellijk dienstbaar is aan het
binnen het Rijk behalen van belastbare winst.

De 100 aan de buitenlandse deelneming toe te rekenen rentekosten zijn
geheel niet aftrekbaar omdat zij niet dienstbaar zijn (middellijk noch on-
middellijk) aan het behalen van in Nederland belastbare winst.

Voor zover op de duurzame financieringsvordering in een jaar rente in
het fiscale resultaat van de moedermaatschappij is verantwoord, wordt de
duurzame financieringsvordering geacht onmiddellijk dienstbaar te zijn
aan het behalen van in Nederland belastbare winst (in casu de ontvangen
rente) en resulteert dus wel rente-aftrek. In het voorbeeld is zelfs meer
rente op de duurzame financieringsvordering ontvangen (110) dan van de
betaalde rente is toe te rekenen aan de duurzame financieringsvordering,
zodat alle aan die duurzame financieringsvordering toe te rekenen betaalde
rente (ad 50) aftrekbaar is.

Uit het rekenvoorbeeld van het VNO~NCW dat Vermeend op blz. 26 van de
MvA uitwerkt, zou men af kunnen leiden dat de buitenlandse deelneming en
de duurzame financieringsvordering voor de berekening van de kostenaftrek-
beperking als één geheel kunnen worden gezien, zodat (in mijn voorbeeld)
niet 100 maar slechts 40 niet aftrekbaar is, berekend als volgt. Voor zover de
duurzame financieringsvordering rentebaten oplevert, zijn de aan de duurza-
me financieringsvordering en bijbehorende deelneming te zamen toe te reke-
nen rentekosten onmiddellijk dienstbaar aan het behalen van in Nederland
belastbare winst (bij de moeder). Van de betaalde rente is 3000I6000 deel (-
3l6 van 300 - 150) toe te rekenen aan de deelneming plus de daarbij behoren-

dat het irrealístisch is ervan uit te gaan dat sprake is van een duurzame financieringsvordering,
terwijl op die vordering niet is afgeboekt door de moeder en gewoon rente door de moeder wordt
ontvangen. Dit verwijt komt mij onterecht voor om twee redenen.

De vraag of sprake is van een duurzame financieringsvordering moet niet achteraf maar in
eerste instantie ten tijde van de geldverstrekking worden beoordeeld. Daarbij moet worden uit-
gegaan van de objectieve winstverwachting van de dochter op dat moment. Omdat niemand hier
op aarde de toekomst echt kan voorspellen, zal als regel de objectieve winstverwachting feitelijk
niet uitkomen. Uiteraard kan dit twee kanten uit werken, maar in elk geval zullen zich vele geval-
len kunnen voordoen waarbij op een als ter duurzame financiering gekwalificeerde vordering
meer aan rente en aflossing binnenkomt dan objectief op het momen[ dat de lening werd verstrekt
te verwachten was.

[n de tweede plaats kan nicmand worden verweten dat hij een a-typisch voorbeeld ten tonele
voert. Zelfs de meest slechte regeling werkt meestal namelijk redelijk voor een `standaardgeval'.
Het zijn juist de randgevallen waarin een goede regeling zich onderscheidt van een mindere.
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de duurzame financieringsvordering. Indien er op de duurzame financieringsv-
ordering 150 of minder aan rente binnenkomt wordt het niet-aftrekbare rente-
bedrag met dit bedrag verkleind. In het voorbeeld is er 110 aan rente in het
desbetreffende jaar ontvangen op de duurzame financieringsvordering, zodat
van de 150 betaalde rente, die (volgens de wiskundige methode) geacht wordt
verband te houden met de deelneming f duurzame financieringsvordering,
110 wél aftrekbaar is van de winst van de moeder. Niet aftrekbaar is dan dus:
150 -I- 110 - 40.

De woorden van de initiatiefnemer op blz. 24 van zijn MvA'"`' lijken er op te
wijzen dat de buitenlandse deelneming(en) en de duurzame financieringsvor-
dering(en) op die deelneming(en) afzonderlijk en niet als één geheel moeten
worden behandeld. De opvatting dat de deelneming(en) en de duurzame fi-
nancieringsvordering(en) als één geheel moeten worden behandeld is m.i.
echter alleszins redelijk en in overeenstemming met de geest van Vermeends
wetsvoorstel. Hij stelt immers dat duurzame financieringsvorderingen econo-
misch beschouwd niet essentieel verschillen van de deelneming. Dan komt het
mij ook redelijk voor deze activa voor de kostenaftrekbeperking als één te
beschouwen. Daar komt als argument bij de uitwerking die Vermeend op blz.
24 tlm 26 geeft aan het voorbeeld van de werkgeversorganisaties. Die uit-
werking klopt alleen indien de deelneming en de duurzame financieringsvor-
dering als één worden behandeld! De Vries en Sillevis'`~ suggereren dat Ver-
meend bij de uitwerking van het voorbeeld in de MvA een fout heeft gemaakt.
Ondanks hun nauwe betrokkenheid bij het wetsvoorstel-Vermeend, kan aan
de mening van De Vries en Sillevis staatsrechtelijk geen zwaarder gewicht
worden toegekend dan aan elke andere gefundeerde mening.

Het valt op dat Vermeend de toets of een duurzame financieringsvordering
onmiddellijk dienstbaar is aan binnen Nederland te behalen belastbare winst
perjaartoepast. In het hiervoor gegeven voorbeeld, waarin in een jaar van de
betaalde rente 50 was toe te rekenen aan de duurzame financieringsvordering
en op die vordering 110 rente in dat jaar werd ontvangen, betekent dit dat de
60 exces rente-ontvangst in een ander jaar niet meer gebruikt kan worden. Dit
zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn omdat in een ander jaar geen of veel min-
der rente op de duurzame financieringsvordering wordt ontvangen.19` Ver-
meends voorstel ontbeert dan ook node een carry-back- en carry-forward-
regeling voor exces rente-ontvangsten. Weliswaar wordt het voorstel met zo'n
excesoverbrengingsregeling ingewikkelder, maar het ontbreken van zo'n re-

189. Op blz. 24 van de MvA merkt hij namelijk op: 'De onderwerpelijke wettekst kan dan ook tot
geen andere conclusie voeren dan dat de aldus berekende kosten in verband met de buitenlandse
duurzame financieringsvordering in enig jaar slechts dan tot aftrek kunnen leiden indien en voor
zover aannemelijk is dat de moeder in dat jaar een minstens even groot bedrag aan belastbare
rente op deze duurzame financieringsvordering heeft genoten'.
190. N.H. de Vries eo L. W. Sillevis, `Misverstanden over de mathematische methode ter bepaling
van het niet-aftrekbare gedeel[e van deelnemingskosten' in WFR 1988, blz. 769, noot 5.
191. Deze situatie lijkt me heel reëel, omdat het immers een duurzame financieringsvordering
be[reft!
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geling maakt het voorstel op dit punt onnodig onrechtvaardig.
Bij de toepassing van de mathematische methode zoals Vermeend die voor-

stelt zijn de fiscale boekwaarden van de activa en passiva op balansdatum be-
slissend.'~ Dit is ook een punt van kritiek. De kosten in verband met de bui-
tenlandse deelneming zullen normaliter meer verband houden met de werke-
lijke waarden van de activa dan met hun fiscale boekwaarden.193 Ook wordt de
waardering van de deelneming voor de jaarwinstbepaling weer van belang.'~
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Vpb'69 in 1970 was die waardering van
de deelneming binnen de deelnemingsvrijstelling niet meer van belang. Te-
recht merkt Juch dan ook op dat het een misverstand is te menen dat de ma-
thematische methode eenvoudiger bij de aanslagregeling is te hanteren: de
waardering van de deelneming en (eventuele) duurzame financieringsvorde-
ringen wordt een jaarlijks terugkerend discussiepunt.'ys Ten onrechte meent
Vermeend'~, in navolging van De Vries197, dat het compartimenteringsarrest
deze noodzaak tot jaarlijkse waardering van de deelneming ook al opriep. De
jaarlijkse waardering van de deelneming is immers een zaak van goed koop-
mansgebruik, terwijl de omvang van de objectieve vrijstelling, die de deelne-
mingsvrijstelling is, een kwestie van afbakening van de totale winst is.

Vermeend heeft in zijn MvA198 toegezegd bereid te zijn `zich te beraden op
de mogelijkheid om in de sfeer van de uitvoering de mogelijkheid te scheppen
de toepassing van de mathematische methode achterwege te laten, ingeval een
buitenlandse onderneming op grond van (wettelijk) voorgeschreven eisen met
betrekking tot liquiditeit en solvabiliteit met eigen vermogen moet worden
gefinancierd'. Hij doelt hiermee op banken en verzekeraars. Het Verbond van
Verzekeraars had nl. bij de Tweede Kamer geklaagd dat de verzekeraars wel
erg hard worden gepakt door de invoering van de wiskundige methode omdat:
1. zij enerzijds zeer veel vreemd vermogen hebben, want hun gepassiveerde

verplichtingen aan de verzekerden gelden als vreemd vermogen, en daar-
naast

2. zij verplicht zijn hun buitenlandse deelnemingen met eigen vermogen te
financieren.'~

In wezen geeft Vermeend met zijn toezegging aan dat hij de historische me-
thode eigenlijk juister vindt, doch de wiskundige alleen voorstelt omdat deze

192. Zíe MvA, blz. 20.
193. D. Brull, dissertatie, blz. 309, stelt ook dat moet worden uitgegaan van de werkelijke waar-
den en niet van de boekwaarden van de activa.

Ook J.C.M. van Sonderen ( in `De deelnemingsvrijstelling in beweging ( I)', MBB 1987, blz.
124) acht hantering van de fiscale boekwaarden van de activa willekeurig.
194. Juch heeft hier ook op gewezen (WFR 1986, blz. 1303 en 1988, blz. 775).
195. D. Juch, ` Misverstand of ineer principiële verschillen?', in WFR 1988, blz. 775.
196. MvA, blz. 28.
197. Leids Fiscaal Jaarboek 1987, blz. 203.
198. Blz. 19 en 20.
199. Dat lijkt mij een logische eis. Men wil zekerheid dat geen risicovolle dingen ( als het ver-
werven van een buitenlandse deelneming) gefinancierd worden met geld van de verzekerden.
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minder manipuleerbaar is. Deze opvatting blijkt ook als hij stelt~: `De ma-
thematische methode berust immers in wezen op een praktisch hanteerbaar en
weinig manipulatiegevoelig forfait, waaraan - zoals aan elk forfait - eigen is
dat in sommige gevallen te weinig kostenaftrek mogelijk is doch in andere
situaties te veel kostenaftrek wordt genoten'.

De Vries is m.i. ten onrechte van mening dat het probleem dat de fiscus met
de historische methode heeft een bewijsrechtelijk probleem is. Hij stelt dat de
fiscus niet kan bewijzen dat er een historisch verband is tussen een geldlening
en de buitenlandse deelneming. De Vries rept dan ook van een `niet in te halen
voorsprong ten aanzien van de feitenpresentatie'.z"' De kwestie is echter meer
dan een bewijsrechtelijk probleem. De rechter vindt dat een historisch ver-
band het `echte' verband is. Zo'n historisch verband is echter tot op zekere
hoogte te creëren of juist te voorkomen. Dat is geen kwestie van feitenpresen-
tatie maar van feiten zelf. Die vrijheid, die de rechter belastingplichtige in de
creatie van het relevante feitenbestand laat, ziet De Vries als oneigenlijk ge-
bruik. `De historische methode is dan ook in hoge mate vatbaar voor anti-
fiscale manipulatie gebleken...'.Z`~ Uit het gestelde in paragraaf 7.2.3 blijkt dat
ik het op dit punt oneens ben met de analyse van De Vries.

Door de CDA-fractieleden in de Tweede Kamer is nog aandacht gevraagd
voor de omstandigheid dat met de invoering van de wiskundige methode li-
chamen met veel buitenlandse belangen worden benadeeld ten opzichte van
lichamen met meer Nederlandse belangen.Z~' Dit verwijt richt zich tegen de
gehele kostenaftrekbeperkingsbepaling, die immers slechts voor de buiten-
landse deelneming geldt. Zoals hiervoor in paragraaf 7.2.2 is beargumenteerd,
wordt terecht voor de buitenlandse deelneming een nettovrijstelling verleend
terwijl de vrijstelling voor de binnenlandse deelneming bruto is.

Diebels~ stelt dat het heel wat uitmaakt of een groot land met veel thuis-
markt (zoals bijvoorbeeld de USA) de wiskundige methode invoert of een
erwt op de wereldbol als Nederland (met heel veel buitenland). Hij houdt er
evenwel geen rekening mee dat in de meeste (economisch) grote landen (zoals
de USA, Engeland, Japan) ook niet alle voordelen uit hoofde van de deelne-
ming zijn vrijgesteld. Daar heeft men veelal een (ordinary) credit-systeem als
methode ter voorkoming van (ook) economische dubbele belasting in de sfeer
van lichamen. De vergelijking is dus duidelijk te fragmentarisch. De kostenaf-
trekbeperking mag niet los gezien worden van de deelnemingsvrijstelling in
zijn geheel.

200. Kamerstuknr. 19 729, nr. 10, blz. 18.
201. Leids Fiscaal Jaarboek 1987, blz. 202 en 203.
202. N.H. de Vries, Leids Fiscaal Jaarboek 1987, 'Enkele kanttekeningen bij de kritiek op het
initiatief-wetsvoorstel-Vermeend inzake de reparatie van de deelnemingsvrijstelling', blz. 202.
203. Voorlopig verslag, blz. ] 1.
204. Op het congres `Deelnemingsvrijstelling'. Een verslag van zijn voordracht is opgenomen in
WFR 1988, blz. 512 e.v. Zie blz. 512.

275



FINANCIERING VAN DE BUITENLANDSE DOCHTERMIJ

Van diverse zijden205 is erop gewezen dat doorleentransacties via een in Ne-
derland gevestigde maatschappij aanmerkelijk meer Nederlandse Vpb zullen
gaan oproepen als de voorstellen van Vermeend kracht van wet krijgen. Deze
conclusie is juist, zowel indien de door de in Nederland gevestigde financie-
ringsmaatschappij uitgeleende gelden als duurzame 6nancieringsvorderingen
moeten worden gekwalificeerd alsook indien dat niet het geval is. Ten on-
rechte stelt Vermeend dan ook dat voor financieringsmaatschappijen die geld
inlenen en met marge (spread) doorlenen er niets verandert indien de uit-
geleende bedragen althans niet te zien zijn als duurzame financieringsvorde-
ringen.z~ Met Diebels2~ kan men constateren dat deze geruststellende woor-
den feitelijk onjuist zijn, tenzij Vermeend bij doorleentransacties de histori-
sche methode wil handhaven of voor deze transacties eerst een saldering van
betaalde en ontvangen rente uitvoertZ`~ en slechts een positief saldo aan betaal-
de interest vervolgens onder de kostenaftrekbeperkingsbepaling laat vallen.
Voor beide laatstgenoemde oplossingen zijn evenwel in de parlementaire
stukken geen aanwijzingen te vinden. De conclusie is dus dat doorleentrans-
acties zwaarder belast zullen gaan worden. Of dit té veel zwaarder is, is vooral
een politieke keuze, maar bedacht dient wel te worden dat het betrekkelijk
eenvoudig is dit soort financieringstransacties niet langer via Nederland te lei-
den.Z~ Volstrekt legale belastingontwijking210 is dus het voorspelbare gevolg.
Voor dit effect behoeft de wetgever op zich niet te wijken, maar het is goed het
vooraf duidelijk in de beschouwing te betrekken.

Juch wijst erop dat in de rulingpraktijk bij financieringsmaatschappijen
vaak wordt overeen gekomen dat geen debiteurenrisico gelopen mag worden.
Hij stelt de vraag of dit beding aan vorderingen het eventuele duurzame finan-
cieringskarakter ontneemt.-'" Gezien de inhoud van de winstvaststellingsover-
eenkomst is het antwoord op deze vraag zonder praktisch belang ten aanzien
van een eventuele afboeking op de uitgeleende bedragen. Wel van belang is de
kwestie echter voor de toepassing van de kostenaftrekbeperkingsbepaling.
Het komt mij redelijk voor geen duurzame financieringsvorderingen aanwezig
te achten indien het debiteurenrisico fiscaal niet ten laste van de Nederlandse
schatkist kan komen.

205. D. Juch in zijn artikelen in WFR 1986, blz. 1304 en WFR 1988, blz. 505 en 777; Raad van
State, advies bij wetsvoorstel-Vermeend, onder punt 7 en J.M. Diebels in WFR 1988, blz. 520.
206. MvA, blz. 31.
207. WFR 1988, blz. 520, noot 43.
208. Zoals door Juch gesuggereerd in WFR 1986, blz. 1304.
209. D. Juch, WFR 1988, blz. 777 voorspelt dan ook het verdwijnen van de 'norma(e' finan-
cieringsmaatschappij uit Nedecland indien Vermeends voorstellen kracht van wet zouden krijgen.
210. Legaal is de belastingontwijking altijd. Ik veroorloof mij dit pleonasme om extra de nadruk te
leggen op het legale karakter van de voorspelde handelwijze van belastingplichtigen.

Omdat in veel gevallen een Nederlandse concernmaatschappij o.a. wordt ingeschakeld van-
wege de relatief geringe fiscale kosten in Nederland, kan men het verschijnsel ook beschrijven in
die zin dat geen sprake is van ontwijking van Nederlandse belasting maar dat Nederland zijn
fiscale attractiviteit op dit punt zal verliezen.
211. WFR 1988, blz. 776.
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Voorspelbaar is dat introductie van de mathematische methode zal leiden
tot meer `off balance financing'.Z'-

Dit onderdeel van Vermeends wetsvoorstel betreft grote groepen belasting-
plichtigen en grote bedragen'`13, hetgeen een indicatie is dat de nettofinan-
cieringskosten van het Nederlandse internationale bedrijfsleven fors zullen
toenemen. Overigens is dit op zich nog geen argument tegen invoering van de
voorstellen. Het kan immers in theorie zo zijn dat dit deel van het Nederlandse
bedrijfsleven tot nu toe (onterecht) van te lage nettofinancieringslasten mocht
genieten.

Het vorenstaande overziend kan worden geconcludeerd dat Vermeends voor-
stellen op dit punt geen kracht van wet dienen te krijgen. De combinatie van
de wiskundige methode met het onder de werking van de kostenaftrekbeper-
kingsbepaling brengen van duurzame financieringsvorderingen, levert on-
evenwichtige resultaten op. De wiskundige methode lijkt in eerste instantie in
de uitvoeringssfeer eenvoudiger doch roept bij nader inzien nieuwe praktische
problemen op, die naar mijn inschatting zeker niet minder groot zijn dan de
problemen die de historische methode oproept. Met name zijn voorspelbaar
de jaarlijkse discussies tussen de inspecteur en adviseur over de fiscale boek-
waarden van activa en passiva en over de vraag welk deel van de vorderingen
ter duurzame financiering van de buitenlandse deelneming strekt.

7.6. De voorstellen van de Staatssecretaris tegen onbedceld gebruik

Anders dan Vermeend in zijn initiatief-wetsvoorstel gaat de Staatssecretaris
mijns inziens uit van een juiste analyse van wat in dit verband als ongewenst
moet worden beschouwd.214 Niet de financiering met vreemd vermogen of de
afboeking op de vordering als het slecht gaat met de dochter is ongewenst, maar
wel de combinatie van verlies nemen op de vordering als de dochter slechts
rendeert met het niet nemen van winst als de dochter later in betere doen ge-
raakt. Deze combinatie wordt door HR BNB 1978~140 mogelijk gemaakt. Dat
een afgewaardeerde vordering op de dochter zonder fiscale claimhandhavingof
afrekening kan worden omgezet in aandelenkapitaal in die dochter is onge-
wenst. Belastingplichtige profiteert dan van een ongeregelde sfeerovergang.

Het uitgangspunt van de reparatie van de Staatssecretaris is eenvoudig. Als
hoofdregel wordt voorgeschreven een tijdelijke, partiële uitsluiting van de

212. Zoals huur in plaats van koop met rentedragend vreemd vermogen.
Het WIR-argument dat Vermeend op blz. 30 MvA aanvoert als reden waarom belastingplichti-

gen toch zullen blijven kopen in plaats van huren heef[ praktisch zijn effect verloren sinds de W[R
goeddeels is afgeschaft.
213. In de MvA, blz. 5, geschat op f 350 min per jaar.
214. In bijlage II is de tekst van het wetsvoorstel van de Staatssecretaris opgenomen zoals het luidt
na de bij nota van wijziging aangebrachte veranderingen.
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deelnemingsvrijstelling. `Tijdelijk' omdat de uitsluiting van de deelnemings-

vrijstelling slechts geldt totdat de eerdere afboeking op de vordering ten laste

van in Nederland belastbare winst is `goedgemaakt'. `Partieel' omdat de deel-
nemingsvrijstelling slechts eenzijdig wordt uitgesloten, nl. alleen voor positie-
ve resultaten uit hoofde van de deelneming.

Bij nota van wijziging is een aantal aanvullingen op het oorspronkelijk wets-

voorstel aangebracht. Gebleken was namelijk inmiddels dat onder de tijdelij-

ke, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling zou zijn uit te komen

indien:
1. de `beclaimde' aandelen worden overgedragen aan een niet in Nederland

gevestigd concernlichaam;
2. de onderneming van de `beclaimde' deelneming (geheel of gedeeltelijk)

wordt vervreemd aan een concernmaatschappij.2t5 Dan blijft de claim for-
meel intact, maar op de `besmette' deelneming worden geen positieve voor-
delen meer genoten, terwijl de onderneming gewoon in het concern blijft;

3. de `beclaimde' aandelen worden ingebracht in een buitenlandse vaste in-
richting, waardoor de te belasten winst zou moeten worden vrijgesteld als
v.i.-winst en dus feitelijk nog niet in Nederland zou worden belast;

4. een buitenlands concernlichaam recht verwerft op (een groot deel van) de

winstreserves van de `beclaimde' deelneming, zodat de Nederlandse moe-

der feitelijk geen of weinig belaste positieve deelnemingsvoordelen zal ge-

nieten. Te denken valt hier aan het plaatsen bij een buitenlandse concern-
vennootschap van aandelen, al of niet met bijzondere winstrechten;

5. de afgewaardeerde vordering niet wordt omgezet in aandelenkapitaal maar
wordt kwijtgescholden (vooral te verwachten bij 100o~o-concerndochters).

De kwijtschelding van een afgewaardeerde vordering wordt onder de hoofd-

regel gebracht (d.w.z. tijdelijke, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrij-
stelling). Voor de gevallen 1 tlm 4 werkt de hoofdregel niet (afdoende) en
wordt daarom voorgesteld belastingplichtige te verplichten tot (de afboeking
compenserende) winstneming op het moment dat de fiscale claim anders ver-

loren zou zijn gegaan. Op deze voorstellen zal in de volgende paragrafen nader

worden ingegaan.

7.6.1. Tijdelijlce, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling na
omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal

Het vertrekpunt van deze reparatie van de Staatssecretaris is de uitkomst van

het arrest HR BNB 1978I140. In dat arrest besliste de HR dat op een afgewaar-

deerde vordering op de dochtermaatschappij door de moeder geen winst ge-

215. In het navolgende worden de termen `verbonden maatschappij' en `concernmaatschappíj'
door elkaar gebruikt. In beide gevallen wordt gedoeld op verbonden maatschappijen in de zin van
het door de Staatssecretaris voorgestelde artikel 13b, lid 5, Wet Vpb'69 (dat getij kluidend is aan de
concerndefinitie in het wetsvoorstel Vermeend).
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nomen behoeft te worden genomen indien, op het moment dat die vordering
wordt gestort op nieuw uit te geven aandelen door de dochter, de waarde in het
economisch verkeer gelijk is aan de fiscale boekwaarde van de vordering. In-
dien het de dochter later beter vergaat voorkomt de moeder zodoende een
belaste opwaardering van de vordering op de dochter, omdat de vordering is
omgezet in een uitbreiding van de deelneming, waarvoor de deelnemingsvrij-
stelling geldt.

Juch216 betwijfelt ernstig of het `lek' van BNB 1978I140 nog bestaat `... nu de
Hoge Raad, HR 15 december 1981, BNB 1982172 (omzetting converteerbare
obligaties in aandelen) aan de sfeerovergang van vordering naar deelneming
zeer duidelijk aandacht heeft besteed'. Naar mijn mening kan twijfel aan de
fiscale gevolgen van BNB 1978I140 niet ontleend worden aan BNB 1982172. In
het laatste arrest besliste de Hoge Raad dat de ruilarresten niet toegepast kun-
nen worden, omdat een vordering wezenlijk iets anders is dan een deelne-
ming. Deze conclusie laat echter onverlet het resultaat van BNB 1978I140 om-
dat de Hoge Raad in dat arrest uitdrukkelijk overwoog dat de ruilarresten nu
juist niet nodig zijn om belastingheffing ter zake van de omzetting van een
afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal te voorkomen. Er komt im-
mers, ook zonder toepassing van de ruilarresten, in het laatste geval geen winst
naar voren.Zt' Ook het later door Juch218 geuite standpunt dat de Hoge Raad in
BNB 1978I140 de sfeerovergang over het hoofd heeft gezien en het arrest nu
niet meer zo zou wijzen, overtuigt mij niet. In de procedure was de sfeerover-
gang reëel kenbaar en geen gezocht, afgeleid probleem dat m.i in redelijkheid
niet over het hoofd gezien kan worden.Z'v De Staatssecretaris baseert zijn re-
paratie m.i. dus terecht op de uitkomst van BNB 1978~140.

Men kan op twee manieren de gevolgen van HR BNB 1978~140 repareren.
1. Er kan een verplichte opwaardering van de afgewaardeerde vordering wor-

den voorgeschreven op het moment dat deze wordt omgezet in aandelen in
de dochter. Bij een sfeerovergang past afrekening ten einde de claim van de
fiscus niet verloren te doen gaan. Nadeel van deze reparatiewijze is dat de
moeder op het moment waarop zij de herwaarderingswinst moet nemen in
feite geen winst maakt. Ook kan deze reparatie-optie verhinderen dat een
(uit niet-fiscaal oogpunt) wenselijke vergroting van het aandelenkapitaal
van de dochter achterwege blijft.

2. De deelnemingsvrijstelling kan worden uitgesloten voor positieve resulta-

216. D. Juch, 'De reparatie van de deelnemingsvrijstelling' in WFR 1986, blz. 1300 en in zijn
FED-brochure 'De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969', derde
druk, blz. 68.
217. Dit is slechts anders indien ten tijde van de omzetting in aandelenkapitaal de vordering meer
waard is dan haar boekwaarde. Voor dit verschil treedt dan winstneming op. Vergelijk voor zo'n
geval Hof Arnhem BNB 1983I303.
218. D. Juch, 'De reparatie van de deelnemingsvrijstelling: het wetsontwerp van de Staatsse-
cretaris van Financiën' in WFR 1987, blz. 783.
219. Overigens betreur ik wel dat de Hoge Raad bij de sfeerovergang van BNB 1978I140 fiscaal
claimverlies heef[ doen ontstaan.
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ten uit hoofde van de deelneming totdat door de moeder op haar deelne-
ming in de dochter zoveel voordelen zijn ontvangen als in het verleden is
afgewaardeerd op de vordering ten laste van de fiscale WBzV-rekening. De
nadelen die aan de eerste reparatiemogelijkheid kleven zijn bij deze twee-
de niet dan wel in mindere mate aanwezig.

De Staatssecretaris heeft in principe gekozen voor de tweede reparatiewijze,
zij het dat hij het uitgangspunt van een tijdelijke, partiële uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling bij nota van wijziging noodgedwongen heeft verlaten
in de gevallen waarin die reparatiewijze de fiscale claim niet afdoende kan
handhaven.

Het voorgestelde eerste lid van artikel 13b Wet Vpb'69 bepaalt: `Met be-
trekking tot een deelneming in een lichaam, op het nominaal gestort kapitaal
waarvan is gestort door omzetting van een of ineer vorderingen die voordien
zijn afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst van de be-
lastingplichtige of van een met hem verbonden lichaam, vindt tot het bedrag
van die afwaardering de deelnemingsvrijstelling geen toepassing op positieve
voordelen uit hoofde van die deelneming'.

Geconstateerd kan worden dat, ook indien het reparatievoorstel van de
Staatssecretaris op dit punt wet zou worden, het belangrijke voordelen blijft
hebben in de financieringsbehoefte van de dochter te voorzien door haar
vreemd vermogen in plaats van aandelenkapitaal te verschaffen. Het blijft
immers zo dat het verlies op aan de dochter verschaft vreemd vermogen bij de
moeder aftrekbaar is van haar fiscale winst. Ook indien de afgewaardeerde
vordering wordt omgezet in aandelenkapitaal resteert een voordeel. Indien
men immers het destijds op de vordering genomen verlies en de positieve
voordelen uit de deelneming, waarvoor de deelnemingsvrijstelling is uitge-
sloten, contant maakt naar hetzelfde tijdstip, blijkt dat de contante waarde
van het genomen verlies groter is dan die van de te belasten deelnemingsvoor-
delen. Dit effect is m.i. aanvaardbaar omdat:
1. het nemen van verlies op de vordering als de dochter verlies heeft geleden

spoort met goed koopmansgebruik, en
2. een reparatie waarbij met dit tijdseffect rekening wordt gehouden aan-

merkelijk ingewikkelder zou zijn, en
3. het in fiscale wetten niet ongebruikelijk is met nominale belastingclaims te

rekenen (dus zonder contante waarden), en
4. ervan uitgegaan mag worden dat, nu het grote voordeel van de omzetting

van een afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal is weggenomen,
belastingplichtigen hun handelen niet zullen laten leiden door een vooraf
normaliter niet-calculeerbaar disconteringsvoordeel.

Omtrent de partiële, tijdelijke uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling wil ik
het volgende nog opmerken.

Totdat het op de vordering afgeboekte bedrag is `goedgemaakt' wordt de
deelnemingsvrijstelling uitgesloten voor `positieve voordelen uit hoofde van
die deelneming'. Er zij op gewezen dat de uitsluiting van de deelnemingsvrij-
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stelling per deelneming geldt. Verder volgt de tijdelijke, partiële uitsluiting de
deelneming, indien die althans binnen het concern~Zo blijft en zich niet een van
de gevallen voordoet waarin verplicht direct winst moet worden genomen. In
principe is het daarom mogeli jk door middel van vervreemding van de deelne-
ming aan een Nederlands concernlichaam de uitsluiting van de deelnemings-
vrijstelling daar in het concern te laten terecht komen waar zij het minste pijn
doet.22'

Gekozen is voor het louter (tijdelijk) uitsluiten van positieve voordelen uit
hoofde van de deelneming. Deze beperking tot positieve voordelen is begrij-
pelijk gezien het doel van de reparatie: indien de economische omstandig-
heden bij de dochter daartoe aanleiding geven, compenseren van de destijds
gedane afboeking met belaste voordelen. Het is dan terecht voor negatieve
deelnemingsvoordelen gewoon de deelnemingsvrijstelling toe te passen. Wel
ri jst de vraag wat precies is te verstaan onder positieve deelnemingsvoordelen.
Wil er een positief voordeel van de deelnemingsvrijstelling uitgesloten kunnen
worden, dan zal er eerst sprake moeten zijn van zo'n voordeel. Dit betekent
bijvoorbeeld dat uitkering van meegekocht dividend irrelevant is omdat zo'n
uitkering geen fiscale winst oplevert, maar afgeboekt moet worden op de kost-
prijs van de deelneming. Tot de positieve voordelen behoren wel (normaal en
verkapt) dividend dat niet meegekocht is en (gerealiseerde en ongerealiseer-
de) koerswinsten op de deelneming. Van winst- en agiobonussen die de doch-
ter aan de moeder uitreikt kan worden aangenomen dat goed koopmansge-
bruik niet verplicht tot winstneming.ZZZ De opbrengst uit verkoop van claim-
rechten kan tot een `positief voordeel uit hoofde van de deelneming' leiden.Z~

Opmerking verdient ook het feit dat tijdens de partiële uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling de beperking van de kostenaftrek in verband met de
buitenlandse deelneming wel `gewoon' van toepassing is.2'-4

Het is de vraag of, indien een afgewaardeerde vordering is omgezet in aan-
delenkapitaal en het weer beter gaat met de dochter, de waardering van de
aandelen nog (mede) bepaald wordt door het feit dat op die aandelen een
afgewaardeerde vordering gestort is. Deze vordering zelf zou immers, indien
zij nog bestond, moeten worden opgewaardeerd. Men zou kunnen menen dat
dit ook geboden is voor de aandelen waarop de vordering is gestort. Deze
oplossing is weliswaar redelijk, maar zij lijkt mij niet rechtens. De wetgever
schrijft zo'n verplichte opwaardering immers niet voor, zodat m.i. beslissende
betekenis toekomt aan het feit dat aandelen, die een deelneming vormen, en
vorderingen verschillende activa zijn, die zich tevens in verschillende fiscale

220. De concerndefinitie is opgenomen in het vijfde lid van het voorgestelde artikel 13b Wet
Vpb'69. Zie hieromtrent paragraaf 4.4.4.
221. Zoals bijvoorbeeld bij de vennootschap die nog compensabele verliezen heeft, die wellicht
dreigen te verdampen.
222. Conform HR BNB 19551291. Zie ook D. Juch in zijn FED-brochure, blz. 43 e.v.
223. Zie HR BNB 19731172 en hieromtrent D. Juch in zijn FED-brochure, derde druk, blz. 48.
224. Zie het voorgestelde artikel ]3b, lid 4, Wet Vpb'69 en blz. 18 van de MvA.
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sferen bevinden. Het vorenstaande brengt mee dat het genieten van positieve
voordelen uit de deelneming onder omstandigheden verder naar de toekomst
kan worden verschoven, zodat het rentevoordeel toeneemt.zz5 Indien men dit
een bezwaar vindtzZb, zou een verplichte opboeking in de wettekst opgenomen
kunnen worden. Overigens is deze mogelijkheid de compenserende belasting-
heffing uit te stellen de reden om de tijdelijke, partiële uitsluiting van de deel-
nemingsvrijstelling niet aan een maximumtermijn te binden.Z'-'

Om te kunnen vaststellen of sprake is van positieve voordelen uit hoofde
van de deelneming, is de waardering van de deelneming weer van belang. Het
wetsvoorstel-Vermeend scoort hier evenwel slechter omdat in dat voorstel de
waardering van deelnemingen en duurzame financieringsvorderingen voort-
durend een potentieel discussiepunt is, terwijl de waarderingskwestie die het
wetsvoorstel van de Staatssecretaris oproept in de tijd normaliter beperkter
blijft, nl. tot dat de tijdelijke uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling over is.

Blijkens de tekst van het voorgestelde eerste lid van artikel 13b Wet Vpb'69
geldt de tijdelijke, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling slechts
indien de vordering, die op het aandelenkapitaal is gestort, voordien is `af-
gewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst van belasting-
plichtige of van een met hem verbonden lichaam'. Het valt op dat de werking
van de bepaling beperkt is tot het binnen één concern afwaarderen op de vor-
dering en omzetten in aandelenkapitaal. Indien een vordering op een dochter
is afgewaardeerd en daarna de aandelen en de afgewaardeerde vordering wor-
den overgedragen aan een kopend lichaam buiten het concern, geldt de bepa-
ling niet. Het kopende lichaam kan dus zonder fiscale sanctie de gekochte
vordering omzetten in aandelenkapitaaL Deze keuze van de Staatssecretaris
illustreert dat hij slechts de excessen heeft willen repareren en geen regeling
heeft ontworpen die op objectieve wijze de sfeerovergang tussen vordering en
deelneming regelt.2ZR

De voorgestelde bepaling werkt niet indien de afgewaardeerde vordering
niet wordt omgezet in aandelenkapitaal maar bijvoorbeeld wordt verkocht
tegen de waarde in het economisch verkeer aan een in het buitenland gevestig-
de concernmaatschappij. Dan kan belastingplichtige ervoor zorgen dat het
`vollopen' van de vordering niet ten gunste van een in Nederland belasting-

225. Terecht wijst de Staatssecretaris erop (MvA, blz. 16) dat de verplich[e opwaardering van de
afgewaardeerde deelneming wel tot winstneming leidt en dat in zoverre de sanctie dus niet kan
worden uitgesteld.
226. Zoals N.H. de Vries in zijn artikel in het Leids Fiscaal Jaarboek 1987, blz. 200.
227. MvA, blz. 20.
228. De afbakening tussen vordering en deelneming is een objectieve. Ook al heeft deze moeder
(of een met haar verbonden lichaam) niet op de vordering op de dochter afgewaardeerd, indien
een afgewaardeerde vordering wordt omgezet in aandelenkapitaal, waarvoor de deelnemingsvrij-
stelling geldt, blijft sprake van een sfeerovergang met claimverlies voor de fiscus. In theorie is het
de vraag of inen de sfeerovergang van (afgewaardeerde) vordering naar deelneming wil regelen,
of dat men zo'n sfeerovergang slechts wil regelen als zij zich voordoet binnen één concern. De
Staatssecretaris heeft duidelijk gekozen voor het laatste.
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plichtig lichaam geschiedt. Ook de in de volgende paragrafen te behandelen
bepalingen zijn dan niet van toepassing. Het wetsvoorstel van de Staatsse-
cretaris zou m.i. dan ook uitgebreid moeten worden met een bepaling die
verplichte opboeking tot aan nominale waarde voorschrijft van een in het con-
cern en ten laste van in Nederland belastbare winst afgeboekte vordering in-
dien die vordering aan een niet in Nederland gevestigd concernlichaam wordt
overgedragen.'-'-y Hetzelfde geldt in geval van overdracht van de afgewaardeer-
de vordering aan een wel in Nederland gevestigd concernlichaam dat niet ven-
nootschapsbelastingplichtig is.'~

Het valt op dat in de voorgestelde tekst de beperking is aangebracht dat de
afwaardering op enigerlei wijze in Nederland als fiscale aftrekpost van de winst
moet zijn gepresenteerd. Gelukkig heeft de Staatssecretaris deze bepaling niet
ook gebruikt om in het buitenland vallende gaten te dichten, zoals is geschied
met de nieuwe zeventiende standaardvoorwaarde bij de fiscale eenheid in de
Vpb.z"

Ervan uitgaande dat het opgeofferde bedrag niet wordt verhoogd met het
afgewaardeerde deel van de vordering die de moeder op de aandelen in de
dochter heeft gestort23Z, stelt de Staatssecretaris terecht voor het opgeofferde
bedrag van de desbetreffende deelneming te verhogen met de positieve voor-
delen uit hoofde van de deelneming waarvoor op basis van de voorschriften
van het reparatiewetsvoorstel de deelnemingsvrijstelling werd uitgesloten.233
Dit is logisch omdat, indien en voor zover men immers doet alsof de omgezette
vordering nog ten gunste van het fiscale resultaat moet worden opgewaar-
deerd, het consequent is er dan ook van uit te gaan dat die opboeking is op-
geofferd voor de aandelen waarvoor de deelnemingsvrijstelling is uitgesloten.

229. De Staatssecretaris acht reparatie in dit geval onnodig. Zie MvA, blz. 16.
230. Anders dan N. de Vries (Leids Fiscaal Jaarboek 1987, blz. 199) lijkt het mij niet nodig een
reparatie voor te stellen voor het geval de nieuwe concerncreditrice ín Nederland is gevestigd maar
nog compensabele verliezen heeft waarmee eventuele winst op de vordering kan worden gecom-
penseerd. Ook de Staatssecretaris is deze mening toegedaan (MvA, blz. 16). Reparatie komt mij
in dit geval onnodig voor omdat de compensabele verliezen uiteraard met de winst op de vordering
verminderen en het verdampen van compensabele verliezen mij te onsympathiek voorkomt om
een regeling op dit punt voor te stellen. Overigens zou ditprobleem goeddeels opgelost zijn indien
de termijn van vooruitwenteling van compensabele verliezen in de tijd onbeperkt zou worden
gemaakt, een mogelijkheid waartegen heden ten dage geen doorslaggevende argumenten meer
aangevoerd kunnen worden.
231. Die standaardvoorwaarde is ingevoerd om de gevolgen van HR BNB 19861239 te redresse-
ren. Daarbij repareert de Staatssecretaris in wezen voor de Amerikaanse en andere buitenlandse
overheden. Wellicht zit hier de gedachte achter dat zo'n reparatie ten behoeve van het buitenland
de slechte naam die Nederland bij buitenlandse overheden heeft als belastingparadijs weer wat
oppoetst.
232. In dezelfde zin N.H. de Vries en L.W. Sillevis in de Cursus belastingrecht, onderdeel Ven-
noo[schapsbelasting, paragraaf 2.16.Lb, onder `Opgeofferd bedrag', punt 2, en de Staatssecreta-
ris in zijn MvA, blz. 36.
233. Zie het voorgestelde artikel 13d, lid 2, Wet Vpb'69.
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7.6.2. Tijdelijke, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling na een
onbelaste kwijtschelding van een vordering op de dochter

In het voorgestelde derde lid van artikel 13b Wet Vpb'69 wordt bepaald: `Met
betrekking tot een deelneming in een lichaam ten aanzien waarvan een of
meer vorderingen zijn prijsgegeven die voordien zijn afgewaardeerd ten laste
van de in Nederland belastbare winst van de belastingplichtige of van een met
hem verbonden lichaam, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige
toepassing, voor zover dit prijsgeven bij het lichaam waarin wordt deelgeno-
men niet heeft geleid tot belastbare winst'. Het eerste lid van artikel 13b geeft
de hoofd(reparatie)regel (tijdelijke, partiële uitsluiting van de deelnemings-
vrijstelling), terwijl het tweede lid de gevallen noemt waarin in afwijking van
de hoofdregel directe winstneming wordt voorgeschreven omdat de hoofd-
regel de fiscale claim niet (afdoende) handhaaft.~ Geconcludeerd kan dus
worden dat de onbelaste kwijtschelding van een ten laste van de Nederlandse
winst afgewaardeerde vordering op de dochter gelijk behandeld wordt als de
omzetting in aandelenkapitaal van die vordering.

Aan de kwijtscheldingsbepaling valt een aantal aspecten in het bijzonder
op. Terecht is bepaald dat het moet gaan om een afwaardering die heeft plaats-
gevonden ten laste van in Nederland belastbare winst. Slechts dan is er immers
reden een Nederlandse fiscale claim te handhaven.

Verder valt op dat de sanctie niet wordt toegepast indien het prijsgeven van
de vordering bij de debitrice (de dochter) heeft geleid tot (in Nederland of
elders!) belastbare winst. De Staatssecretaris achtte een sanctie niet op zijn
plaats indien tegenover verliesneming bij de creditrice (fiscale) winstneming
bij de debitrice staat. In hoeverre de kwijtscheldingswinst in het buitenland
feitelijk belast wordt en tegen welk tarief doet blijkens de voorgestelde wet-
tekst niet ter zake, zodat hier in een aantal gevallen voor belastingplichtigen
interessante planningsmogelijkheden resteren.Z's

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs~b heeft de vrees geuit dat de-
ze bepaling bewerkstelligt dat financiële saneringen extra bemoeilijkt worden
omdat de kwijtscheldingswinst bij de debitrice geheel zou zijn vrijgesteld en
dus niet tot belastbare winst leidt. Uitgaande van de Nederlandse regeling lijkt
mij dit vrij illusoir omdat de kwijtscheldingswinst niet is vrijgesteld (en dus tot
belastbare winst leidt) voor zover er compensabele verliezen zijn, hetgeen
vrijwel steeds het geval zal zijn bij dochters die financiële sanering behoeven.

234. Daarover in de volgende paragraaf ineer.
235. AI nemen die wel af nu het Nederlandse tarief is verlaagd naar een internationaal minder uit
de toon vallende hoogte.
236. FED 19881271, blz. 863.

284



VOORSTELLEN STAATSSECRETARIS TEGEN ONBEDOELD GEBRUIK

7.6.3. Als tijdelijke, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling de
claim niet (afdoende) handhaaft: verplichte winstneming

In een aantal gevallen bleek de hoofd(reparatie)regel niet in staat de claim van
de Nederlandse fiscus afdoende te behouden.~' Vanwege die gesignaleerde
ontgaansmogelijkheden is bij nota van wijziging door de bewindsman het
voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 13b Wet Vpb'69 gecreëerd. Het
tweede lid van het door de Staatssecretaris voorgestelde artikel 13b Wet
Vpb'691uidt als volgt:

`Ingeval in enig jaar zich een omstandigheid voordoet als aangeduid in de
volgende volzin, wordt de belastingplichtige geacht in dat jaar voor de toepas-
sing van het eerste lid uit de in dat lid bedoelde deelneming positieve voorde-
len te hebben genoten tot het bedrag van de in dat lid bedoelde afwaardering,
voor zover dat bedrag de eerder op de voet van dat lid in aanmerking genomen
positieve voordelen overtreft.
Een omstandigheid als bedoeld in de vorige volzin is:
a. de deelneming wordt geheel of voor een deel vervreemd aan een niet bin-

nen het Rijk gevestigd lichaam;
b. de onderneming ofeen gedeelte van de onderneming van het lichaam waar-

in wordt deelgenomen, wordt vervreemd aan een ander lichaam;
c. het aandeel in de winst dat de belastingplichtige uit hoofde van de deelne-

ming toekomt, neemt af omdat een niet binnen het Rijk gevestigd lichaam
een belang bij die winst verwerft;

d. de deelneming gaat bij de belastingplichtige behoren tot het vermogen van
een buitenlandse onderneming op de winst waarvan een regeling ter voor-
koming van dubbele belasting van toepassing is.

De eerste volzin vindt geen toepassing ter zake van een omstandigheid als
bedoeld onder a, b of c indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat is
vervreemd aan een niet met hem verbonden lichaam, onderscheidenlijk dat
een niet met hem verbonden lichaam een belang bij de winst heeft verworven'.

Het gemeenschappelijke kenmerk van de bestreden ontgaansconstructies is
het principe dat de reparatie niet effectief zou zijn ingeval er geen voordelen
uit de `beclaimde' deelneming worden genoten. De enige mogelijkheid voor
de fiscus om dan niet achter het net te vissen is fictieve direkte winstneming,
hoezeer de Staatssecretaris zich ervan bewust is dat dit niet spoort met het
realisatieprincipe: de omgezette, afgewaardeerde vordering is wellicht nog
steeds niets waard en toch moet worden afgerekend.

Uit de voorgestelde tekst blijkt dat:
1. de anti-ontgaansbepalingen inzake de overdracht van de `beclaimde' aan-

237. Dat geldt voor beide gevallen waarin tijdelijke, partiële uitsluiting van de deelnemingsvrij-
stelling plaatsvindt, dus voor de omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal
ofvan een (per saldo tot nu toe verliesgevende) buitenlandse vaste inrichting in een dochtermaat-
schappij (zie het voorgestelde artikel 13c, lid 2, Wet Vpb'69).
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delen en inzake de overgang van het belang bij de winst van de `beclaimde'
deelneming niet gelden, indien de derde~betrokkene is:
- een niet-concernlichaam, en~of
- een binnen Nederland gevestigd lichaam;

2. de anti-ontgaansbepaling inzake de overdacht van de onderneming van de
`beclaimde' deelneming niet van toepassing is indien wordt overgedragen
aan een niet-concernlichaam. Overdracht van de onderneming aan een in
Nederland gevestigd lichaam voorkomt toepassing van deze sanctie echter
niet.

De bepalingen omtrent de verplichte winstneming zijn niet al te verfijnd gere-
digeerd. Ook in geval van verkoop van een (zeer) klein gedeelte van de aan-
delen of van de onderneming van de deelneming aan een concernmaatschappij
dan wel in geval van de geringste verschuiving van winstrechten naar een ander
concernlichaam, wordt de sanctie in haar geheel toegepast en niet naar even-
redigheid. Partiële toepassing van de sanctie zou echter praktisch ook tot aan-
zienlijke problemen leiden, zodat mij deze keuze van de Staatssecretaris ac-
ceptabel lijkt.

Het is de vraag wanneer een lichaam geacht kan worden binnen Nederland
te zijn gevestigd. Enerzijds kan daarbij gedoeld worden op de feitelijke vesti-
gingsplaats volgens artikel 4 AWR, doch anderzijds bepaalt artikel 2, lid 4,
Wet Vpb'69 dat ook naar Nederlands recht opgerichte lichamen voor de toe-
passing van de Wet Vpb'69 geacht worden binnen Nederland te zijn gevestigd.
In BNB 19881331 heeft de HR deze fictiebepaling ook van toepassing geacht
voor de vraag welke lichamen deel kunnen uitmaken van een fiscale eenheid
ex artike115 Wet Vpb'69. In het genoemde arrest stond de HR toe dat een naar
Nederlands recht opgerichte BV, die feitelijk in Engeland was gevestigd, deel
uitmaakte van een fiscale eenheid met haar naar Nederlands recht opgerichte
en feitelijk in Nederland gevestigde moedermaatschappij. Zoals ook door mij
gesuggereerd in WFR nr. 5859238, kan artikel2, lid 4, Wet Vpb'69 beter ver-
vangen worden door meer specifieke regelgeving.239 Dit zou veel problemen
oplossen, waaronder het onderhavige. Gevestigd zijn in Nederland betekent
dan in de vennootschapsbelasting feitelijk in Nederland gevestigd zijn volgens
de criteria van artikel 4 AWR.

238. J.A.G. van der Geld, 'De reikwijdte van de vestigingsplaatsfictie in art. 2, vierde lid, Wet
Vpb. 1969 en art. 1, derde lid, Wet div.bel. 1965' in WFR 1989, blz. 275.
239. Geregeld zou 'slechts' moeten worden dat in geval van oorlog, revolutie e.d. zonder af-
rekening de feitelijke zetel van een in Nederland gevestigde onderneming kan worden verplaatst.
Dit is een soort oorlogsrecht waar een wetgever de overheid en belastingplichtigen niet mee moet
opzadelen in al die gevallen waarin van oorlog, revolutie e.d. geen sprake is.
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7.7. Vergelijking en conclusies

Als ik de wetsvoorstellen op het punt van de financiering van de dochtermaat-
schappij vergelijk dan spreekt het voorstel van de Staatssecretaris mij meer
aan. Zijn analyse van wat gerepareerd dient te worden spoort met de mijne,
terwijl zijn voorstellen, ondanks de ingewikkeldheid, mij toch beter uitvoer-
baar lijken dan die van Vermeend. De Vries voert als één van zijn bezwaren
tegen het wetsvoorstel van de Staatssecretaris op dit punt aan de grote tech-
nische ingewikkeldheid. Als voorbeeld noemt hij de definitie van een ver-
bonden lichaam, die niet waterdicht is. Saillant aspect is in dit verband dat
Vermeend bij nota van wijziging het begrip verbonden onderneming uit het
wetsvoorstel van de Staatssecretaris overneemt! Vermeend creëert met zijn
voorstel blijvende, jaarlijkse uitvoeringsproblemen, de Staatssecretaris be-
perkt de uitvoeringsproblemen meer tot de uitzonderingsgevallen en belas-
tingplichtigen die `de problemen opzoeken'.

Indien het voorstel-Vermeend kracht van wet zou krijgen zal het nog niet zo
zijn dat alle vorderingen op concerndochters waarop wordt afgeboekt als
duurzame financieringsvorderingen moeten worden gezien. Dat betekent ech-
ter dat het zich dan laat denken dat van de onbelaste sfeerovergang van HR
BNB 1978~140 onder bepaalde omstandigheden nog steeds zal zijn te profite-
ren! Die sfeerovergang repareert Vermeend immers niet.
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Hoofdstuk 8. Samenvatting en conclusies

De vennootschapsbelasting zoals die thans in Nederland wordt geheven heeft
geen overtuigende rechtsgrondslag. Dat geldt niet voor de deelnemingsvrij-
stelling binnen die belasting.

De deelnemingsvrijstelling voor de binnenlandse dochtermaatschappij is
gebaseerd op de verlengstukgedachte. Voor de buitenlandse dochtermaat-
schappij komt daar de afbakening van de belastingsoevereiniteit tussen staten
bij. De deelnemingsvrijstelling voor de buitenlandse deelneming is onderdeel
van het Nederlandse internationaal belastingrecht en dient ook in dat kader te
worden beoordeeld.

De historie leert dat er een lange verbondenheid bestaat tussen de wijze
waarop de buitenlandse dochter en die waarop de buitenlandse vaste inrich-
ting fiscaal wordt behandeld. De vrijstellingsmethode is al vanaf begin van
deze eeuw de methode waarmee Nederland ten principale dubbele belasting-
heffing voorkomt.

Het Nederlandse internationaal belastingrecht op het terrein van de ven-
nootschapsbelasting baseert zich feitelijk goeddeels op het bronlandbeginsel.
Het zou dan ook goed passen binnen de uitgangspunten van het Nederlandse
internationaal belastingrecht om verliezen op buitenlandse deelnemingen niet
bij de Nederlandse moeder fiscaal te vergelden, ook niet bij liquidatie van die
deelneming.

Vanwege deze uitgangspunten van het Nederlandse internationaal belas-
tingrecht èn de parallel met de buitenlandse dochter, zou het aanbeveling ver-
dienen voortaan verliezen van een buitenlandse vaste inrichting in de vennoot-
schapsbelasting uit de in Nederland te belasten grondslag te weren. Buiten-
landse winsten en verliezen worden dan symmetrisch behandeld.

De wetsvoorstellen van de Staatssecretaris en van het Kameríid Vermeend
beperken zich ten onrechte tot reparaties van wat zij als oneigenlijk c.q. als
ongewenst gebruik van de deelnemingsvrijstelling zien. Om te kunnen komen
tot verantwoorde reparaties dient men zich te bezinnen op de grondslagen van
de regeling. Met name de huidige liquidatieverliesregeling - waarop de
Staatssecretaris en (in wat mindere mate) Vermeend zich blijven baseren - is
onjuist gebleken.

Voor de buitenlandse deelneming wordt door mij voorgesteld elke verlies-
neming door de moeder uit te sluiten. Voor de binnenlandse deelneming
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wordt een verliesneming voorgesteld die past binnen de macro-fiscale hoofd-
regel van de deelnemingsvrijstelling. Gehonoreerd kan worden het verlies dat
de (in de tijd bezien) gezamenlijke moedermaatschappijen op hun dochter
lijden. Dit impliceert dat een verlies genomen mag worden voor zover de som
van de liquidatie-uitkeringen uiteindelijk minder bedraagt dan het op de aan-
delen van de dochter gestorte kapitaal. Een verlies kan desgewenst al jaarlijks
genomen worden en is dus niet louter gebonden aan liquidatie.

Omdat mijn voorstellen ertoe leiden dat de binnenlandse en de buitenland-
se deelneming op het terrein van de verliesneming verschillend worden behan-
deld, dienen ook de sfeerovergangen van buitenlandse naar binnenlandse
deelneming en omgekeerd te worden geregeld. Ook voor de tussenholding-
problematiek is een regeling voorgesteld.

Het verdient geen aanbeveling de door Nederland gehanteerde vrijstellings-
methode geheel of gedeeltelijk als hoofdmethode ter voorkoming van dubbele
belasting te vervangen door een verrekenmethode (creditstelsel). Zowel theo-
retische als praktische argumenten pleiten hiertegen. De argumenten die plei-
ten voor de hantering van de vrijstellingsmethode, leiden ook logischerwijs tot
de conclusie dat de onderworpenheidseis zowel binnen de deelnemingsvrij-
stelling als in het Besluit ter voorkoming dubbele belasting zeer goed kan wor-
den gemist. Met afschaffing van de onderworpenheidseis zou Nederland con-
sequent handelen naar de overtuiging dat het ook tot de buitenlandse belas-
tingsoevereiniteit behoort of een (inkomsten- of winst)belasting wordt gehe-
ven.

De materiële niet-ter-beleggingseis, die voor buitenlandse deelnemingen
wordt gehanteerd, moet gezien worden in het licht van de uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling voor binnenlandse beleggingsinstellingsdochters ex
artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat in het
kader van de niet-ter-beleggingseis van belegging behoort te worden gespro-
ken indien de buitenlandse dochter activiteiten ontplooit, die globaal over-
eenkomen met wat een Nederlandse beleggingsinstelling doet. Het is niet te-
recht daarbij materiële eisen te stellen aan de activiteiten van de Nederlandse
moedermaatschappij. Dat gebeurt ook niet bij de binnenlandse deelneming.

De bepaling die de aftrek verhindert van- globaal geformuleerd - kosten
die gemaakt zijn in verband met de buitenlandse deelneming, roept gemengde
gevoelens op. Enerzijds is geconstateerd dat de financieringskosten in verband
met de buitenlandse deelneming materieel beschouwd bij die buitenlandse
deelneming thuis horen. Omdat de buitenlandse dochter die rente juridisch
niet verschuldigd is, wordt zij in het buitenland echter niet in aftrek toege-
staan. Anderzijds zou de deur naar oneigenlijk gebruik wijd opengezet wor-
den, indien Nederland de kosten in verband met de buitenlandse deelneming
bij de Nederlandse moeder onbeperkt in aftrek zou toelaten.

Een groot theoretisch probleem bij de toepassing van de kostenaftrekbeper-
kingsbepaling vormt de causaliteitsvraag: hoe dient men vast te stellen of kos-
ten verband houden met de buitenlandse deelneming? Geconcludeerd is dat
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van de drie onderscheiden methoden om zo'n verband te leggen er in wezen
slechts twee overblijven: de historische methode en de wiskundige methode.
Uiteindelijk is de conclusie getrokkell dat de historische methode de voorkeur
verdient.

Geconstateerd is dat een groot verschil bestaat tussen de fiscale behandeling
bij de creditricelaandeelhoudster van aan de dochtermaatschappij verschaft
eigen dan wel vreemd vermogen. De lotgevallen van vorderingen op een deel-
neming lopen via de fiscale winst- en verliesrekening van de moedermaat-
schappij, hetgeen o.a. impliceert dat verliezen op zo'n vordering ten laste van
de fiscale winst van de moedermaatschappij komen. Voor aan de deelneming
verschaft kapitaal geldt bij de moedermaatschappij de deelnemingsvrijstel-
ling, hetgeen onder de huidige regeling impliceert dat in elk geval verliesne-
ming wordt uitgesteld tot aan liquidatie van de dochter.

ln mijn voorstellen wordt voor de buitenlandse deelneming bij de moeder-
maatschappij elke verliesneming uitgesloten, zodat het verschil in fiscale be-
handeling van de wijzen van vermogensverschaffing aan de buitenlandse doch-
ter nog groter zou worden. Toch is door mij als reële mogelijkheid bepleit de
verschillende behandeling van vorderingen op en aandelen in de deelneming
te handhaven. Hiervoor is een aantal argumenten aangevoerd. Vorderingen
zijn principieel iets anders dan aandelen. Dat daaraan dan ook verschillende
fiscale rechtsgevolgen worden verbonden behoeft geen probleem te zijn. Wel
is dan een aantal anti-ontgaansbepalingen nodig om te voorkomen dat binnen
concernverband al te eenzijdig van het vorderingenregime wordt geprofiteerd.
Een argument om de bestaande verschillende behandeling van vorderingen op
en aandelen in de deelneming te handhaven is ook gevonden in de jurispru-
dentie van de Hoge Raad, die besliste dat de toets of sprake is van een vor-
dering op of kapitaalverstrekkíng aan de deelneming niet formeel maar mate-
rieel moet zijn.

Als reëel alternatief is verder geformuleerd het systeem waarbij alle vor-
deringen op concernmaatschappijen voor de waardeveranderingen van de
hoofdsom en het risico- en valutabestanddeel in de rente onder de werking van
de deelnemingsvrijstelling worden gebracht. Evenals in het eerste alternatief
zouden in dit systeem verliezen op de buitenlandse deelneming en verliezen op
de buitenlandse vaste inrichting uit de in Nederland belastbare (vpb-)grond-
slag worden geweerd. Van het wetsvoorstel-Vermeend onderscheidt dit alter-
natief zich wezenlijk op drie punten. Allereerst is men verlost van de onduide-
lijke afbakening tussen gewone vorderingen op concernlichamen en vorderin-
gen die strekken ter duurzame financiering. Dit dagelijks binnen vele concerns
terugkerende probleem maakt het voorstel-Vermeend m.i. op dit punt onaan-
vaardbaar. Daarnaast onderscheidt het alternatief zich van het wetsvoorstel-
Vermeend doordat de risicopremie en het valuta-element in de rente bij de
creditrice niet belast worden. Dat is nodig om rente en hoofdsom fiscaal even-
wichtiger te behandelen. In de laatste plaats worden in het geformuleerde

290



SAMENVATTING EN CONCLUSIES

alternatief de verliezen op de buitenlandse deelneming en vaste inrichting uit
de in Nederland te belasten grondslag geweerd.

De enigszins droef stemmende conclusie uit het onderzoe'.; is dat er (door
mij althans) geen systeem te bedenken valt waarin alles fiscaal theoretisch
verantwoord en praktisch goed uitvoerbaar is (d.w.z. niet te ingewikkeld
wordt). Aan elke oplossing zitten nadelen. Het (per definitie subjectieve) sal-
do van voor- en nadelen was het grootst voor de twee uiteindelijk bepleite
alternatieven.

Ik wil eindigen met nogmaals te wijzen op het feit dat deze studie zich in
hoofdzaak heeft beperkt tot de fiscaal-theoretische en fiscaal-technische as-
pecten. Dit betekent dat met name politieke en economische aspecten niet
expliciet in de beschouwing zijn betrokken. Het begin van elke fiscale regeling
dient m.i. namelijk te liggen bij een helder zicht op de fiscaal-theoretische
wenselijkheden en fiscaal-technische mogelijkheden en onmogelijkheden.
Aan dit zicht heeft deze studie willen bijdragen.
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THE DUTCH PARTICIPATION
EXEMPTION, especially for the foreign
subsidiary company

Summary and conclusions

The participation exemption is part of Dutch corporate income tax law. Under
the participation exemption dividends received by a parent company and ca-
pital gains and losses in respect of shares in a subsidiarycompany are exempted
from the taxable base of the parent company. As the only exception to this rule
a liquidation loss on the shares in the subsidiary can be deducted by the Dutch
corporate shareholder.

The Dutch participation exemption rules further provide that costs that are
related to a foreign subsidiary are not deductable for the parent company that
incurs these costs.

Dutch corporate income tax law is not based on a clear theoretical frame-
work. This statement does not hold true for the participation exemption. The
participation exemption for Dutch resident subsidiary companies ("domestic
participations") is based on the assumption that a subsidiary is an extension of
the parent company. In evaluating the participation exemption as it applies to
shares held in foreign resident subsidiary companies ("foreign participa-
tions"), one has also to take into account that The Netherlands respect the tax
sovereignty of foreign states. The participation exemption as it applies to
foreign participations forms part of Dutch international tax law and should be
considered within that context.

History shows that there is a long-standing connection between the Dutch
tax treatment of a foreign resident company and a foreign permanent esta-
blishment. From the start of this century, the exemption method has been the
main method used by The Netherlands to avoid double taxation.

Dutch international tax law concerning corporate income tax is mainly
based on the "source" concept (situs principle). To disallow the deduction of
losses arising from foreign participations, including liquidation losses, would
therefore be consistent with the principles of Dutch international tax law. On
the basis of these principles and to remain consistent with the treatment of
foreign participations, it would follow that the deduction of losses incurred by
a foreign permanent establishment should also be disallowed. Only then
would foreign profits and losses be treated symmetrically.

The legislative proposals of the Under-Minister for Finance and a member
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of Parliament, Mr. Vermeend, are limited- without good reason- to recti-
fying- what they perceive to be - an unacceptable or unintended use of the
participation exemption. In order to make appropriate amendments - the
author notes - one should first examine the principles of the participation
exemption. In particular the existing loss compensation rules - on which the
above legislation proposals of the Under-Minister and, to a lesser extent, Mr.
Vermeend's proposals are based- have proved incorrect. The author recom-
mends denying the deductibility of losses on foreign participations in all cir-
cumstances. Furthermore, legislation allowing the deductibility of losses aris-
ing from domestic participations should be enacted that fits within the macro-
fiscal general rule of the participation exemption. Accordingly, losses arising
from domestic participations should in aggregate be deductible in the hands of
the successive parent companies. This implies that a loss may be deducted to
the extent that the total equity contribution exceeds the total liquidation pro-
ceeds. Losses may accordingly be recognised on an anual basis and recognition
would therefore not have to be deferred till the liquidation of the subsidiary.
As the author's proposals would result in domestic and foreign participations
being treated differently as regards the deductibility of losses, the proposals
also include rules governing transitions of status (i.e. transitions from foreign
participation status to domestic participation status and vice versa).

The author would also propose rules governing intermediate holding com-
panies. He is not in favour of replacing the exemption method as used by The
Netherlands by a tax credit method as the prime method for the avoidance of
double taxation, both on theoretical as well as practical grounds. He notes that
the American~English translation of the "deelnemingsvrijstelling" concept as
"affiliation privilege" instead of "participation exemption" is incorrect as it
suggests that the tax credit method is regarded as the standard method to avoid
double taxation and that consequently the participation exemption is to be
considered a privilege.

The arguments in favour of the exemption method also logically lead to the
conclusion that the "subject-to-tax" requirement is superfluous within the con-
text of the participation exemption as well as within the terms of the Decree for
the avoidance of double taxation. If T'he Netherlands were to abolish the sub-
ject-to-tax requirement, it would be consistent with its opinion that it is for
foreign tax jurisdictions to decide whether or not they wish to tax income or
profit.

The "portfolio test" which the Netherlands applies to foreign participations
must be considered in the light of the exclusion of special status domestic in-
vestment companies ("beleggingsinstellingen") from the participation exemp-
tion. Consequently, the author argues that only those foreign resident subsidi-
aries which carry on activities similar to those of Dutch special status invest-
ment companies should be characterised as "portfolio investments". In this
context the activities of the Dutch parent company should not affect the char-
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acterization of a foreign participation as a portfolio investment, just as the
treatment of domestic participations is in no way affected by the activities of
the parent company.

The legal provision which disallows the deduction of costs incurred in con-

nection with foreign participations is more difficult to deal with. On the one

hand one has to concede that funding costs (e.g. interest expense) incurred in
connection with the (acquisition ofa) foreign participation should be allocated
to that participation, although as the foreign subsidiary has no obligation to
pay this interest, the foreign jurisdiction also disallows a deduction. If - on
the other hand - the Netherlands were to allow an unlimited deduction of

such costs, unacceptable use of this deduction would be likely to occur.

In applying the provision governing non-deductible costs, the major theo-
retical problem is how to establish which costs are connected with a foreign
participation. Out of the three methods commonly distinguished, the author
concludes that only two have sufficient merit to be considered: the historical
method and the mathematical method. The author concludes that the histor-
ical method is to be preferred.

The author notes that there is a wide discrepancy between the tax treatment
of funds made available to a subsidiary company, depending on whether these
funds are provided as equity or as loans. Loans may affect the fiscal profit and
loss account of the parent company in the event of debtor insolvency or cur-
rency fluctuation, whereas funds provided as equity only affect the parent
company's taxable profit as and when the subsidiary company is liquidated.

The author proposes - as an alternative - to disallow losses arising from
foreign participations alltogether, which would widen the already existing dif-
ference in the tax treatment of funding a foreign subsidiary company with
either equity or debt. Notwithstanding this, he continues to be in favour of
treating loans from subsidiaries and investments in shares differently and sub-
stantiates this view with the following arguments. Loans are fundamentally
distinct from shares. It should therefore not be a problem they are also treated
differently for tax purposes. Within this context, anti-abuse rules are necessary
in order to preclude abuse of the loan treatment rules.

Another argument supporting a different treatment of loans to and shares in
subsidiary companies is based on Supreme Court jurisprudence in wich a sub-
stance-over-form test was applied recharacterizing a loan as shareholders
equity for tax purposes.

As another alternative, the author discribes a system which brings loans to
related companies within the scope of the participation exemption. Under this

system, changes in the value of the principal as well as the debtor- and currency

risk element included in the interest rate charged, would be exempted from
corporate income tax.

Under this alternative, losses arising from foreign participations and losses
from foreign permanent establishments would be excluded from the taxable
base, just as under the first alternative. This second alternative has three essen-
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tial differences from the legislative proposals tabled by Vermeend. First of all
one no longer has to deal with the rather unclear distinction between ordinary
loans to group companies and loans made as permanent funding. This dis-
tinction issue, which would be a daily problem for many multinationals, is an
unacceptable feature of the Vermeend proposal.

The second difference between the author's system and the Vermeend pro-
posal is that the author chooses to exempt the debtor- and currency risk ele-
ment included in the interest charged which he considers necessary in order to
ensure a balanced treatment of interest and principal.

In contrast to the Vermeend proposal, the author's third proposal is to dis-
allow losses from foreign permanent establishments.

The author concludes with some disappointment that it has proved impossible
to conceive a system that is both theoretically and practically sound. Each
solution has its drawbacks. The author considers that the merits of the two
above mentioned alternatives best outweigh the drawbacks.

In his closing remarks the author notes that his research and analysis was
confined to the legal and theoretical tax aspects of the participation exemp-
tion. Political and economical aspects have not been directly addressed. Be-
fore drafting tax legislation, one should first have a thorough understanding of
the fiscal-theoretical objectives and the technical possibilities of the tax system
concerned. The purpose of this thesis is to contribute to this understanding.
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Bijlage I

Artikel 13 Wet Vpb'69 volgens het wetsvoorstel-Vermeend na de tweede
NvW

1. Ingeval de belastingplichtige een deelneming heeft in een vennootschap Hoofdregel
welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld of in een fonds voor
gemene rekening, dan wel lid is van een coóperatieve vereniging, blijven voor-
delen 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 aanmerking.

2. He[ eerste lid is van overeenkomstige toepassing op waardeveranderingen Ook deelne-
uit hoofde van vorderingen, indien en voor zover deze vorderingen -direct of mingsvrijstel-
indirect-strekken tot duurzame financiering van de in het eerste lid bedoelde Iing voor
vennootschap, het fonds dan wel de vereniging. waardeveran-

deringen van
'duurzame fi-
nancierings-
vorderingen'

3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van een Uitzonderin-
belastingplichtige die als beleggingsinstelting is aangemerkt. Het eerste lid is gen voor be-
mede niet van toepassing op een deelneming in een beleggingsinstelling en op leggingsinstel-
uitdelingen die door een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap lingen en par-
met beperkte aansprakelijkheid of een fonds voor gemene rekening ter be- ticipaties in
schikking worden gesteld binnen acht maanden na het einde van het tijdvak beleggingsin-
waarover het lichaam als beleggingsinstelling is aangemerkt Het eerste lid is stellingen
wel van toepassing op uitdelingen die ter beschikking worden gesteld binnen
acht maanden na de aanvang van een zodanig tijdvak en geen winst van dat
tijdvak bevatten. Het tweede lid is mede niet van toepassing op vorderingen op
een beleggingsinstelling.

4. Met betrekking tot een deelneming in een vennootschap of een lidmaat- Onderwor-
schap van een co6peratie of van een vereniging op cobperatieve grondslag wel- penheidseis
ke niet binnen het Rijk is gevestigd, is het eerste lid slechts van toepassing,
indien deze vennootschap of vereniging vanwege de Nederlandse Antillen,
Aruba of een andere Mogendheid aan een belasting is onderworpen die aldaar
in enige vorm naar de winst wordt geheven.

5. Kosten welke verband houden met de deelneming, het lidmaatschap of de Kostenaftrek-
vorderingen, als zijn bedoeld in het tweede lid, komen slechts in aftrek indien beperkingsbe-
en voor zover aannemelijk is dat zij onmiddellijk of middellijk dienstbaar zijn paling
aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst. Rente en kosten ter zake
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van geldleningen worden geacht verband te houden met de deelneming, het Wiskundige
lidmaatschap of de vorderingen, als zijn bedoeld in het tweede lid, tot het be- methode ver-
drag dat tot de totale over het boekjaar door de belastingplichtige verschuldig- plicht
de rente en kosten ter zake van geldleningen in dezelfde verhouding staat als de
som van de fiscale boekwaarden van de deelneming, het lidmaatschap en deze
vorderingen aan het einde van het boekjaar tot de som van de fiscale boek-
waarden van alle activa aan het einde van dat boekjaar.

6. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van het Liquidatiever-
verlies op een deelneming in een binnen het Rijk gevestigde vennootschap of in liesregeling
een binnen het Rijk gevestigd fonds voor gemene rekening, op een daarmede
verband houdend bezit aan winstbewijzen dan wel op een lidmaatschap in een Dividendcor-
binnen het Rijk gevestigde vereniging, onderscheidenlijk ten aanzien van het rectie
verlies op vorderingen, welke verliezen tot uitdrukking komen, nadat die ven-
nootschap of dat fonds waarin de belastingplichtige deelneemt, dan wel die Liquidatie tus-
vereniging waarvan de belastingplichtige lid is, is ontbonden. Zodanig verlies, senholding
anders dan het verlies op vorderingen, wordt gesteld op het bedrag waarmede
het voor de verkrijging van de deelneming ofeen daarmede verband houdend
bezit aan winstbewijzen dan wel het lidmaatschap opgeofferde bedrag het to-
taal van de liquidatie-uitkeringen, vermeerderd met het totaal van de uitkerin-
gen in het jaar van de ontbinding en in de daaraan voorafgaande vijf jaren,
overtreft. Het verlies op vorderingen wordt gesteld op het bedrag waarmede
het voor de verkrijging van deze vorderingen opgeofferde bedrag het totaal van
de door de belastingplichtige op die vorderingen ontvangen aflossingen over-
treft. De hiervoor bedoelde verliezen worden niet in aanmerking genomen
voor zover daarin tot ui[drukking komen verliezen die indirect betrekking heb-
ben op een buiten het Rijk gevestigde, al dan niet ontbonden, vennootschap
dan wel op een buiten het Rijk gevestigde, al dan niet ontbonden, vereniging
alsmede op verliezen die indirect betrekking hebben op een binnen het Rijk
gevestigde niet ontbonden vennootschap, opeen binnen het Rijk gevestigd niet
ontbonden fonds of op een binnen het Rijk gevestigde nie[ ontbonden ver-
eniging.

De aldus in aanmerking te nemen verliezen worden in aftrek gebracht in het
jaar waarin de vereffening is voltooid. Ingeval de deelneming of het daarmede
verband houdend bezit aan winstbewijzen dan wel het lidmaatschap ofde vor-
dering, als bedoeld in het tweede lid, is verkregen van een lichaam of persoon
waartoe de belastingplichtige of een derde in een verhouding staat, als is om-
schreven in artikel 23d, eerste lid, letters b ofc, wordt het voor de verkrijging
van de deelneming opgeofferde bedrag niet hoger gesteld dan het bedrag het-
welk dat lichaam of die persoon voor de verkrijging heeft opgeofferd.

7. Het zesde lid vindt geen toepassing indien de onderneming van het ont- Geen liquida-
bonden lichaam niet geheel is gestaakt en geheel of gedeeltelijk is voortgezet tieverlies bij
door de belastingplichtige of door een met hem verbonden lichaam. Als ver- voortzetting
bonden lichaam wordt aangemerkt: onderneming
a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte binnen con-

belang heeft; cern
b. een lichaam dat voor tenminste een derde gedeelte belang heeft in een be-

lastingplichtige; Concerndefi-
c. een lichaam waarin een derde ten minste voor een derde gedeelte belang nitie

heeft, terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang
heeft in de belastingplichtige.
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8. Een deelneming in een vennootschap, welke binnen het Rijk is gevestigd,
wordt aanwezig geacht, indien de belastingplichtige voor ten minste vijf per-
cent van het nominaal gestorte kapitaal van de vennootschap aandeelhouder is,
tenzij aannemelijk is dat de aandelen als voorraad worden gehouden. Eendeel-
neming in een fonds voor gemene rekening hetwelk binnen het Rijk is geves-
tigd, wordt aanwezig geacht, indien belastingplichtige ten minste vijf percent
van het aantal der bij het begin van het jaar in omloop zijnde bewijzen van
deelgerechtigdheid in dit fonds bezit, tenzij aannemelijk is dat deze bewijzen
als voorraad worden gehouden. Daarbij wordt het aantal andere dan enkel-
voudige bewijzen van deelgerechtigdheid herleid tot een daarmee overeen-
stemmend aantal enkelvoudige bewijzen. Het bepaalde in het eerste lid vindt
geen tcepassing ten aanzien van een lidmaatschap in een binnen het Rijk geves-
tigde cotiperatieve vereniging, indien aannemelijk is dat het als voorcaad wordt
gehouden.

9. Een deelneming in een vennootschap welke niet binnen het Rijk is geves-
tigd, wordt aanwezig geacht, indien belastingplichtige voor ten minste vijf per-
cent van het nominaal gestorte kapitaal van de vennootschap aandeelhouder is,
tenzij aannemelijk is dat de aandelen als voorraad, dan wel als belegging wor-
den gehouden. Een bezit aan bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds
voor gemene rekening dat niet binnen het Rijk is gevestigd, wordt niet als een
deelneming beschouwd. Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing
ten aanzien van een lidmaatschap in een buiten het Rijk gevestigde co6peratie-
ve vereniging, indien aannemelijk is dat het als voorraad dan wel als belegging
wordtgehouden.

Artikel !1

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van
het Staatsblad waarin zij word[ geplaatst, en werkt voor wat betreft de onder-
delen B en E van artikel I terug tot ZS september 1986.

Definitie bin-
nenlandse
deelneming
inclusief voor-
raadbepaling

Definitie bui-
tenlandse
deelneming
inclusief niet-
ter-beleg-
gingseis en
voorraadbepa-
ling

Terugwerken-
de kracht in-
zake:
- voorstel
inzake `duur-
zame financie-
ringsvorderin-
gen, en
- voorstellen
inzake het ne-
men van een
liquidatiever-
lies

NB: Onderdeel B van artikel I van het wetsvoorstel bevat het voorgestelde tweede lid van artikel
13 Wet Vpb'69 (bepaling omtrent de duurzame financieringsvorderingen), en onderdeel E van het
wetsvoorstel bevat het voorgestelde zesde en zevende lid van artikel 13 Wet Vpb'69 (de nieuwe
liquidatieverliesregeling).
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De deelnemingsvrijstelling na Nota van wijziging volgens het wetsvoorstel
van Staatssecretaris Koning tot herziening van de deelnemingsvrijstelling

In verband met de toegankelijkheid van de wettekst is ervoor gekozen de hoofdregels m.b.t. de
deelnemingsvrijstelling ín één artikel (artikel 13) op te nemen en de bepalingen betreffende bij-
zondere situaties in een aantal aparte artikelen (de artikelen 13a Um 13f).

Het wetsvoorstel na wijziging houdt het volgende in:

Artike[ 1

A. ...(hier niet opgenomen; betreft artikel8 Wet Vpb'69.)

B. Artikel 13 Wet Vpb 1969 wordt vervangen door de navolgende artikelen 13a tlm 13f Wet Vpb
1969.

Artikel 13

1. Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking voordelen uit Hoofdregel
hoofde van een deelneming alsmede kosten welke verband houden met een incl. kosten
deelnemíng, tenzij aannemelijk is dat deze kosten middellijk dienstbaar zijn i.v.m. buiten-
aan het behalen van binnen het Rijk belastbare winst (deelnemingsvrijstel- landse deelne-
ling). ming

2. Van een deelneming is sprake indien de belastingplichtige: Wat is een
a. voor ten minste vijf percent van het nominaal gestorte kapitaal aandeel- deelneming?

houder is van een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aan-
delen is verdeeld;

b. ten minste vijf percent bezit van het aantal in omloop zijnde bewijzen van Solo-eis
deelgerechtigdheid in een binnen het Rijk gevestigd fonds voor gemene
rekening; daarbij wordt het aantal andere dan enkelvoudige bewijzen van
deelgerechtigdheid herleid tot een daarmee overeenstemmend aantal en-
kelvoudige bewijzen;

c. lid is van een cobperatieve vereniging;
tenzij, bij een aandelenbezit in ofeen lidmaatschap van een niet binnen he[ niet-ter-beleg-
Rijk gevestigd lichaam, aannemelijk is dat de aandelen of het lidmaatschap gingseis
als belegging worden gehouden. Bij een aandelenbezit in of een lidmaat-
schap van een niet binnen het Rijk gevestigd lichaam is bovendien slechts onderworpen-
sprake van een deelneming, indien dat lichaam vanwege de Nederlandse heidseis
Antillen, Aruba of een andere Mogendheid is onderworpen aan een belas-
ting die aldaar in enige vorm naar de winst wordt geheven.
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3. Ondereen deelneming wordt begrepen een daarmee verband houdend bezit Winstbewij-
aan winstbewijzen. Met een deelneming wordt gelijkgesteld een aandelenbezit zen
of een bezit aan bewijzen van deelgerechtigdheid, dat geen deelneming ver-
tegenwoordig[, indien hetzij het aanhouden van dat bezit in de lijn ligt van de oneigenlijke
normale uitoefening van de door de belastingplichtige gedreven onderneming, deelneming
hetzij met het verwerven daarvan het algemeen belang gediend is geweest.

4. De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing ten aanzien van een belas- Geen d.v.'
tingplichtige die als beleggingsinstelling is aangemerkt. voor moeder-

beleggings-
inst.

5. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een deelneming in een Geen d.v.'
beleggingsinstelling en op uitdelingen die door een lichaam ter beschikking voor dochter-
worden gesteld binnen acht maanden na het einde van het tijdvak waarover dat beleggings-
lichaam als beleggingsinstelling is aangemerkt. De deelnemingsvrijstelling is inst.
wel van toepassing op uitdelingen die ter beschikking worden gesteld binnen
acht maanden na de aanvang van een zodanig tijdvak en geen winst van dat
tijdvak bevatten.

Artikel 13a

1. Bij he[ bepalen van de winst komen kosten welke verband houden met en Beperking
negatieve voordelen uit hoofde van een bezitting welke geen deelneming is kostenaftrek
omdat niet is voldaan aan artikel 13, tweede lid, laatste volzin, slechts in aftrek en verliesne-
voor zover tot de winst positieve voordelen uit hoofde van die bezitting beho- ming bij niet
ren. onderworpen-

heid

2. Voor zover kosten en negatieve voordelen ingevolge het eerste lid in een In de tijd on-
jaar niet in aftrek zijn gekomen, worden deze aangemerkt als kosten en nega- beperkte
tieve voordelen van de ín dat lid bedoelde bezitting van het daaropvolgende overbren-
jaar. gingsregeling

Artikel 13b

1. Met betrekking tot een deelneming in een lichaam, op het nominaal gestort Omzetting af-
kapitaal waarvan is gestort door omzetting van een of ineer vorderingen die gewaardeerde
voordien zijn afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst van vordering in
de belastingplichtige of van een met hem verbonden lichaam, vindt tot het aandelenkapi-
bedrag van die afwaardering de deelnemingsvrijstelling geen toepassing op po- taal
sitieve voordelen uit hoofde van die deelneming.

2. Ingeval in enig jaar zich een omstandigheid voordoet als aangeduid in de Wèl afreke-
volgende volzin, wordt de belastingplichtige geacht in dat jaar voor de toepas- nen als de
singvan het eers[e lid uit de in dat lid bedoelde deelneming positieve voordelen claim van de
te hebben genoten tot het bedrag van de in dat lid bedoelde afwaardering, voor fiscus verloren
zover dat bedrag de eerder op de voet van dat lid in aanmerking genomen dreigt te gaan
positieve voordelen overtreft.

1. D.v. - deelnemingsvrijstelling.
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Een omstandigheid als bedoeld in de vorige volzin is: Vervreemding
a. de deelneming wordt geheel of voor een deel vervreemd aan een niet binnen aan derde

het Rijk gevestigd lichaam; géén pro-
b. de onderneming ofeen gedeelte van de onderneming van het lichaam waar- bleem

in wordt deelgenomen, wordt vervreemd aan een ander lichaam;
c. het aandeel in de winst dat de belastingplichtige uit hoofde van de deelne-

ming toekomt, neemt af omdat een niet binnen het Rijk gevestigd lichaam
een belang bij die winst verwerft;

d. de deelneming gaat bij de belastingplichtige behoren tot het vermogen van
een buitenlandse onderneming op de winst waarvan een regeling ter voor-
koming van dubbele belasting van toepassing is.

De eerste volzin vindt geen tcepassing ter zake van een oms[andigheid als be-
doeld onder a, b of c indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat is
vervreemd aan een niet met hem verbonden lichaam, onderscheidenlijk dat
een niet met hem verbonden Iichaam een belang bij de winst heeft verworven.

3. Met betrekking tot een deelneming in een lichaam ten aanzien waarvan een Ook partiële
of ineer vorderingen zijn prijsgegeven die voordien zijn afgewaardeerd ten las- uitsluiting
te van de in Nederland belastbare winst van de belastingplichtige of van een d.v.Z enlof af-
met hem verbonden lichaam, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige rekenen bij
toepassing, voor zover dit prijsgeven bij het lichaam waarin wordt deelgeno- kwijtschelding
men niet heeft geleid tot belastbare winst.

4. Positieve voordelen waarop de deelnemingsvríjstelling ingevolge dit artikel Geen kosten-
geen tcepassing vindt, worden voor de toepassing van artikel 13, eerste lid, niet aftrek vanwe-
als binnen het Rijk belastbare winst beschouwd. ge tijdelijke,

partiële uit-
sluiting d.v.Z

5. Voor de toepassing van dit artikel en de artikelen 13c, 13d, 13e en 13f wordt Definitie van
als een met de belastingplichtige verbonden lichaam aangemerkt: verbonden li-
a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte chamen

belang heeft;
b. een lichaam dat voor tenminste een derde gedeelte belang heeft in een be-

lastingplichtige;
c. een lichaam waarin een derde ten minste voor een derde gedeelte belang

heeft, terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang
heeft in de belastingplichtige.

Artikel 13c

1. Met betrekking tot een deelneming in een lichaam dat een onderneming Partiële uit-
drijft die voordien als een buitenlandse onderneming werd gedreven door de sluiting d.v.Z
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam terwijl op de winst van bij omzetting
die buitenlandse onderneming een regeling ter voorkoming van dubbele belas- verliesgeven-
ting van toepassing is geweest, vindt de deelnemingsvrijstelling geen toepassing de vaste in-
op positieve voordelen uit hoofde van die deelneming tot het bedrag van de richting in een
verliezen uit die buitenlandse onderneming die in mindering zijn gekomen op dochterven-
in Nederland belastbare winst gedurende de laatste acht jaren dat die buiten- nootschap
landse onderneming werd gedreven door de belastingplichtige of het met hem

2. D.v. - deelnemingsvrijstelling.
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verbonden lichaam, voor zover deze verliezen nog niet op de voet van artikel3,
derde lid, van het Besluit voorkoming dubbele belasting zijn verrekend met het
positieve buitenlandse onzuivere inkomen van de belastingplichtige of van het
met hem verbonden lichaam.

2. Ingeval zich in enig jaar een omstandigheid voordoet als aangeduid in arti- Ook hier wèl
kel 13b, tweede lid, tweede volzin, wordt de belastingplichtige geacht in dat afrekenen in-
jaar voor de toepassing van het eerste lid uit de in dat lid bedoelde deelneming dien de claim
positieve voordelen te hebben genoten tot het bedrag van de in dat lid bedoelde van de fiscus
verliezen, voor zover dat bedrag de eerder op de voet van dat lid in aanmerking verloren
genomen positieve voordelen overtreft. Artikel 13b, tweede lid, derde volzin, dreigt te gaan
alsmede artikel 13b, vierde lid, vinden overeenkomstige toepassing.

Artikel 13d

1. De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing ten aanzien van een ver- Liquidatiever-
lies op een deelneming dat tot uitdrukking komt nadat het lichaam waarin de liesregeling
belastingplichtige deelneemt ís ontbonden (liquidatieverlies).

2. Het liquidatieverlies wordt gesteld op het bedrag waarmee het door de be- Liq.-verlies -
lastingplichtige voor de deelneming opgeofferde bedrag - vermeerderd met opgeofferd
de positieve voordelen uit hoofde van die deelneming waarop de deelnemings- bedrag -I- li-
vrijstelling op grond van artikel 13b of 13c geen toepassing heeft gevonden - quidatie-uit-
het totaal van de liquidatie-uitkeringen overtreft. keringen

Verhoging op-
geofferde be-
drag met uit-
gesloten voor-
delen

3. Tot het totaal van de liquidatie-uitkeringen worden ten minste gerekend de Dividendcor-
positieve voordelen uit hoofde van de deelneming welke zijn genoten in het rectie
jaar waarin het ontbonden lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg ge-
heel heeft gestaakt, in de drie daaraan voorafgaande en in de daaropvolgende
jaren.

4. Indien onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van het ontbonden li- Liquidatie tus-
chaam een deelneming heeft behoord die deel uitmaakt van de liquidatie-uit- senholding
kering of die is vervreemd en die in waarde is gedaald sedert de verkrijging van
de deelneming in het ontbonden lichaam, wordt het liquidatieverlies slechts in
aanmerking genomen voor zover het verlies het bedrag van die waardedaling te
boven gaat. Indien, onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van het ont-
bonden lichaam tevens een deelneming heeft behoord die sedertdien in waarde
is gestegen, is de vorige volzin slechts van toepassing voor zover de aldaar be-
dcelde waardedaling deze waardestíjging te boven gaat. Waardedalingen en
waardestijgingen welke zowel onmiddellijk als middellijk tot uiting komen
worden uitsluitend in aanmerking genomen voor zover zij onmiddellijk tot ui-
ting komen.
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5. Indien een deelneming is verkregen van een verbonden lichaam wordt het Beperking op-
opgeofferde bedrag ten tijde van de verkrijging niet hoger gesteld dan het be- geofferde be-
drag hetwelk dat lichaam voor die deelneming heeft opgeofferd. Indien zulk drag binnen
een deelneming is verkregen in het kader van de ontbinding van het verbonden concern
lichaam en ter zake van die deelneming het vierde lid, eerste volzin, toepassing
heeft gevonden, wordt het opgeofferde bedrag vermeerderd met de aldaar be- Doorschuiven
doelde waardedaling tot ten hoogste het door het ontbonden lichaam voor die liquidatiever-
deelneming opgeofferde bedrag. lies i.g.v. li-

quidatie van
een tussenhol-
ding

6. Het liquidatieverlies wordt eerst op het tijdstip waarop de vereffening is Geen liq.-ver-
vol[ooid in aanmerking genomen, mits: lies indien het
a. geen recht geldt op enigerlei tegemoetkoming bij de belastingheffing ter geleden ver-

zake van verliezen die bij het ontbonden lichaam onverrekend zijn geble- lies nog wordt
ven, anders dan op de voet van dit artikel of artikel 13e, voor `gebruikt'
lo. de belastingplichtige, of een met hem verbonden lichaam;
20. het lichaam dat ofde persoon die de onderneming geheel ofgedeeltelijk Geen liy.-ver-

voortzet, of een met dat lichaam verbonden lichaam; lies indien de
b. de onderneming van het ontbonden lichaam: onderneming

lo. geheel is gestaakt, dan wel binnen het
2a. geheel of gedeeltelijk is voortgezet door een ander dan de belasting- concern wordt

plichtige of een met hem verbonden lichaam; voortgezet
c. de omvang van het liquidatieverlies is gebleken en tevens blijkt dat is vol-

daan aan het bepaalde in de onderdelen a, 1` en b. Verzwaarde
bewijslast
voor belas-
tingplichtige

7. Indien de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of gedeeltelijk Op verzoek
wordt voortgezet door de belastingplichtige of door een met hem verbonden wordt het
lichaam wordt het liquidatieverlies op verzoek van belastingplichtige bij be- doorgescho-
schikking van de inspecteur vastgesteld. Artikel 52, zesde lid van de Wet op de ven liq.-ver-
inkomstenbelasting 1964 vindt overeenkomstige toepassing. lies bij be-

schikking
vastgesteld

Artikel 13e

1. Indien de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of gedeeltelijk is Wanneer mag
voortgezet door de belastingplichtige wordt het op de voet van artikel 13d bere- een doorge-
kende tiquidatieverlies in aanmerking genomen zodra de onderneming door de schoven liq.-
belastingplichtige geheel is gestaakt, ofgeheel ofgedeeltelijk is voortgezet c'oor verlies wel
een ander dan de belas[ingplichtige of een met hem verbonden lichaam, mits worden geno-
wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 13d, zesde lid, onderdelen a en c. men?

2. Indien de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of gedeeltelijk is Doorschuiving
voortgezet door een verbonden lichaam waarin de belastingplichtige of een met liq.-verlies bij
hem verbonden lichaam deelneemt, wordt het voor de verkrijging van die deel- voortzetting
neming opgeofferde bedrag verhoogd met het ten aanzien van he[ ontbonden onderneming
lichaam op de voet van artikel 13d berekende liquidatieverlies, mits wordt vol- binnen con-
daan aan de voorwaarden van artikel 13d, zesde lid, onderdelen a en c. cern
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Artikel 13f

1. In afwijking van artikel 13d vindt de deelnemingsvrijstelling wel toepassing Holland-rou-
ten aanzien van een liquidatieverlies op een deelneming in een niet binnen het ting-bepaling
Rijk gevestigd lichaam, indien die deelneming is verkregen van een niet binnen
het Rijk gevestigd verbonden lichaam en het lichaam waarin wordt deelgeno- Geen liq.-ver-
men is ontbonden binnen drie jaar na de verkrijging van de deelneming door de lies op buiten-
belastingplichtige, dan wel, in het geval van ontbinding na deze drie jaar, de landse dochter
onderneming van het lichaam waarin word[ deelgenomen geheel of voor een indien verwor-
gedeelte is gestaakt binnen bedoelde termijn van drie jaar. ven van bui-

tenlandse con-
cernmij. en li-
quidatie of
staking onder-
neming bin-
nen drie jaar

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de aldaar bedoelde Getrapte ver-
deelneming is verkregen van een binnen het Rijk gevestigd verbonden lichaam koop via in
terwijl dat lichaam deze deelneming rechtstreeks of door tussenkomst van een Nederland ge-
of ineer met de belastingplichtige verbonden lichamen, heeft verkregen van vestigde con-
een binnen het Rijk gevestigd verbonden lichaam. In dit geval wordt voor de cernmij.
toepassing van de in het eerste lid bedoelde termijn van drie jaar de bezitsduur werkt niet
van de deelneming door een binnen het Rijk gevestigd verbonden lichaam aan-
gemerkt als bezitsduur van de belastingplichtige.

3. Indien onmiddellijk of middellijk tot het vermogen van het ontbonden li- Tussenschui-
chaam een deelneming heeft behoord waarop het eerste of tweede lid toepas- ven - even-
sing heeft gevonden, of zou hebben gevonden indien het ontbonden lichaam eens te liqui-
binnen het Rijk gevestigd zou zijn geweest, wordt voor de toepassing van arti- deren - tus-
kel 13d het liquidatieverlies slechts in aanmerking genomen voor zover dit ver- senholding
lies het verlies dat ingevolge het eerste of tweede Gd wel onder de deelnemings- werkt niet
vrijstelling valt, of zou vallen indien het ontbonden lichaam binnen het Rijk
gevestigd zou zijn geweest, te boven gaat.

4. Voor zover de deelnemingsvrijstelling ingevolge het eerste of tweede lid Liq.-verlies
toepassing vindt ten aanzien van een liquidatieverlies, vindt artikel 13e ten dat door Hol-
aanzien van dat tiquidatieverlies geen toepassing. land-routing-

bepaling
wordt getrof-
fen, wordt
niet doorge-
schoven

Artike! 11

In de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt artikel 4, tweede lid. vervangen
door:

2. Inhouding van de belasting mag achterwege blijven ten aanzien van de Aanpassing
opbrengsten van aandelen en winstbewijzen die voor de tot de opbrengst ge- tekst Divi-
rechtigde een deelneming vormen als bedoeld in artikel 13 van die Wet die dendbelasting
behoort tot het vermogen van zijn binnen het Rijk gedreven onderneming.
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Artikel Ill

In afwijking van artikel 13d, zesde lid onderdeel c van de Wet op de vennoot- Enige versoe-
schapsbelasting 1969 zoals deze bepaling luidt na de inwerkingtreding van deze peling van de
wet, kan met betrekking tot het dcen bli jken van de omvang van het liquidatie- verzwaarde
verlies voor zover daarbij gegevens een rol spelen die stammen uit de periode bewijslast
tot tien jaar vóór de inwerkingtreding van deze wet, worden volstaan met het
aannemelijk maken van die omvang.

Artikel !V

1. De wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van Inwerkingtre-
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. ding

2. Het bepaalde in artikel 13b en 13c van de Wet op de vennootschapsbelasting Overgangsre-
1969 zoals die wet luidt na inwerkingtreding van deze wet, vindt slechts toepas- geling
sing indien de in artikel 13b, eerste en derde lid, bedoelde omzetting of kwijt-
schelding, dan wel de in artikel 13c, eerste lid, bedoelde voortzetting, geschiedt
op of na de dag waarop deze wet in werking treedt.
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delenkapitaal)

Agiobonus 4.4.7; 7.6.1
Annaal-bezitseis 2.2.9.1; 2.2.9.2; 7.2.3
Anrechnung 2.1
Antropomorfe visie op rechtspersonen 2.1
Arm's length-criterium (armslengtecriterium) 3.4; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.5.1
Avoir fiscale 2.1

B
Bedrijfseconomische methode 7.2.3
Belangcriterium 4.4.4
Belasting naar de winst

buitenlandse - 2.2.3; 2.2.9.2; 5.3; 5.6; 5.7; 5.8
Belastingscevereiniteit 2.3.2; 3.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.3.1; 4.1; 4.2.3; 4.5.2; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7
Beleggingsinstelling 2.2.8; 2.2.9.1; 6.3; 6.4; 7.2.3; 7.5.1
Besmet vreemd vermogen 7.3; 7,4; 7.5.1; zie ook: Duurzame financieringsvordering
Bewijslast

verzwaarde bewijslast 4.4.8
Bijzondere rechtsmiddelen 2.1; 4.3.2; 7.2.3
Branch profit tax 3.3.1
Bronbeginsel 2.3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.3.1; 3.4; 3.5
Bronlandbeginsel 2.3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.3.1; 4.5.2; 4.5.4; 4.6; 7.2.2
Buitenkansbeginsel (of beginsel van de bevoorrechte verkrijging) 2.1

C
Capital export neutrality 5.6
Capital import neutrality 5.6
Carry-forward-regeling 5.8
Causaliteit 7.2.3
Centrale overheid 5.4
Certificaten van aandelen 4.4.4
Compartimenteringsgedachte 2.2.9.1; 4.1; 4.3.1; 5.2; 5.8; 6.3; 6.4; 7.2.3; 7.5.2
Compensatietheorie 2.1
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Concern
-gedachte 2.3.1; 4.2.4; 4.5.2
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Dividend

-correctie 2.2.9.1; 2.2.9.2; 4.3.4; 4.4.7
-politiek 4.1; 4.2.5; 4.5.2
-stripping 2.2.9.1
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meegekocht - zie: Meegekocht dividend

Domiciliebeginsel, zie: Woonplaatsbeginsel
Doorschuifregeling, zie: Stallingsregeling
Draagkrachtbeginsel 3.5
Dubbele belasting
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internationale juridische - 3.3

Dubbele woonplaats 3.2.2; 3.4; 4.3.1; 4.4.5; 4.5.3; 6.3; 7.6.3
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F
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Fiscale eenheid 2.3.1; 3.4; 4.2.1; 4.4.1; 4.5.2; 7.6.1; 7.6.3
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aandelen als - 2.2.9.1
Hardheidsclausule 4.1; 4.4.3
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Holding

-arrest 6.3
-beleid 6.4
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Holland-routing 4.2.1; 4.4.5; 4.5.3
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In[erimdividend 2.2.9.1
Internationaal belastingrecht

definitie 3.2.1
Nederlandse - 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 3.4
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Klassieke stelsel 2.1; 3.5
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