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Hoofdstuk 1. Inleiding

1. Aanleiding en motief van bet onderzoek

Vennootschappen hebben voor de uitoefening van hun onderneming behoefte
aan financieringsmiddelen. Deze middelen kunnen op verschillende manieren
worden aangetrokken. Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen
eigen vermogen en vreemd vermogen. De vennootschap is vrij in haar finan-
cieringskeuze. Deze keuze wordt beinvloed door tal van factoren; vaak zullen
dat overwegingen van bedrijfseconomische of civielrechtelijke aard zijn.

Doordat in de huidige belastingstelsels vaak het vreemd vermogen gunstiger
wordt behandeld dan het eigen vermogen, storen de fiscale autoriteiten zich
aan vennootschappen die (in hun ogen) overmatig met vreemd vermogen wor-
den gefinancierd. Zi' houde .. hun pogingen om de wanverhouding tussen
de fin ciering i en verm geD..-~U-~met vreem vermogen e nn-
gen gewoonlijk geen rekening met de mot~en Ie aan eenderge IJ e financle-
nngsstructuur t@cgron(fs®(1fei3l;en geRgen. r~e~glT1geff'"'feta'en
v"i5Ortsin internationaIe ver1ioudlIlger;t6fSit~aties waarin _ ubbe1e belasting-
DeffTnghet gevolg kan zijn. Wanneer de bronstaat (woonstgtat van de debi-
ferrrroe wins van een - haprcouigeert alSgevorg van het niet acce te-
ren van een der eli.ikfjnancieJ;ingss.tIl!c uur, ISer een en e e ze er eld rnt---- ---- -de wo cre . eur een der i'ke vis' .

In 1987 hebben de fiscale autonteiten in het kader van de GECD een onder-
zoek naar deze problematiek gepubliceerd.! Hierin zet het GECD zijn visie
uiteen ten aanzien van de verdragsrechtelijke aspect en van een herkwalificatie
van interest als dividend en van leningen als kapitaal. Zonder een gedetailleerd
overzicht van de wetgeving en jurisprudentie in de verschillende lidstaten te
geven, komt het tot de aanbeveling, dat de regelingen ter bestrijding van thin
capitalisation- gebaseerd dienen te zijn op het 'arm's length'-beginsel. Indien

I. Thin Capitalisation, Issues in International Taxation, No.2 (Rapport 'Thin Capitalisation'),
OECD, Paris, 1987.
2. In de Nederlandse literatuur wordt ook wei de term 'onderkapitalisatie' gebruikt. Deze term
betekent volgens Van Dale, Woordenboek der Nederlandse taal, 12e druk, 'de toestand waarbij
het werkelijk (eigen) vermogen van een onderneming veel groter is dan het nominale kapitaal'.
Daarmee wordt naar mijn mening op een ander fenomeen gedoeld dan waarop dit onderzoek be-
trekking heeft. lk geef dan ook de voorkeur aan de Engelse term 'thin capitalisation'.
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hieraan wordt voldaan lijkt het belastingverdrag de toepassing van de natio-
nale wetgevingen niet in de weg te staan.

Ook in het kader van de EG wordt aandacht besteed aan het opheffen van
belemmeringen die het vrije kapitaalverkeer tussen de lidstaten verstoren. In
de artikelen 67 tot en met 73 van het EG-verdrag3 worden de lidstaten ver-
plicht tot de opheffing van beperkingen op het kapitaalverkeer aismede van
discriminatie op grond van nationaliteit, vestigingsplaats van partijen, dan
weI plaats van belegging. Hiermee poogt het verdrag concreet invulling te ge-
yen aan het Europese streven naar een gemeenschappelijke markt en in het bij-
zonder de kapitaalmarkt.

Ten slotte geeft ook het EG-rapport van de Commissie-Ruding'' aanleiding
tot een nadere analyse van de onderhavige problematiek. De Commissie-
Ruding heeft medio 1992 aan de EG-Commissie gerapporteerd inzake de har-
monisering van de fiscale-winstbepalingsvoorschriften binnen de EG. In dit
rapport ontbreken concrete voorstellen op het gebied van thin capitalisation,
maar wordt het probleem weI gesignaleerd. Voorgesteld wordt hieromtrent in
een tweede fase van de harmonisatie nadere invulling te geven.

Zoals uit de hierboven genoemde OECD-publikatie valt op te maken, zijn de
nationale benaderingen van de afbakeningsproblematiek tussen vreemd ver-
mogen en eigen vermogen zeer gevarieerd. Aan de ene zijde van het spectrum
vinden wij staten die door middel van algemeen geformuleerde wettelijke ter-
men een scheiding trachten te formuleren tussen vreemd vermogen en eigen
vermogen. Aan de andere kant treft men staten aan, die een scheiding trachten
te forceren door de introductie van een vaste debt/equity-verhouding.

Het doel van mijn onderzoek is een rechtsvergelijkend overzicht te geven
van de verschillende benaderingen van de problematiek van thin capitalisation
in de verschillende EG-lidstaten. Dit overzicht wordt gecompleteerd met een
bespreking van de verdra like as.uectenflie optreden wanneereen;ndi-
VI ue e lidstaat tot herkwalificatie van de interest of(Je- emng over a. e-
oordeeld wordt in hoeverre e estaan e nation ale regelingen en hun interna-
tionale consequenties passen in een streven naar een gemeenschappelijke
Europese kapitaalmarkt. Uiteindelijk mondt een en ander uit in een bespre-
king van een aantal alternatieven, waarbij zowel de fiscaal neutrale behande-
ling van de verschillende financieringsvormen als de voorkoming van de inter-
nationale economische dubbele heffing aan de orde komen.

3. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van 25 maart 1957, Trb.
1957, 74 en 91.
4. European Communities - Commission, Report of the Committee of Independent Experts on
Company Taxation (Ruding-rapport), Luxembourg, 1992.
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2. Afbakening van het onderzoeksobject

2. I. BEGRIP 'THIN CAPITALISATION'

In de literatuur vinden we een aantal verschillende omschrijvingen van het be-
grip 'thin capitalisation'.

De DEeD geeft geen definitie, maar beperkt zich tot een omschrijving van
het probleem: ' ... the expression "thin capitalisation" is commonly used in
its loose sense it has been so used in this report - i.e. to describe the whole
range of hidden equity capitalisation'. Het DEeD-rapport geeft vervolgens
aan dat een hoge debt/equity-verhouding slechts een indicatie vormt voor de
aanwezigheid van verkapt eigen vermogen, doch zij vormt hiervoor nog geen
bewijs.f Daarnaast vormt ook het gebruik maken van hybride financierings-
vormen" een indicatie dat sprake kan zijn van verkapt eigen vermogen. Ik
ben geneigd de benadering van de problematiek door de DEeD als een 'ruime'
definitie te beschouwen.

Hoewel De Hosson 7 niet expliciet de problematiek van de thin capitalisa-
tion definieert, leid ik uit zijn betoog af dat hij zich richt op de excessieve fi-
nanciering van vennootschappen in een internationaal opererende groep door
middel van leningen: 'Thin capitalisation kwesties vormen slechts een deelge-
bied van het omvangrijker probleem der intergroep financieringsverhoudin-
gen'.8 In dat kader acht hij het niet uitgesloten dat zich in de toekomst ook
gevallen van 'fat capitalisation' zullen gaan voordoen.

Van der Geld9 spreekt van thin capitalisation indien er sprake is van een
hoge debt/equity-verhouding. Deze benadering zou ik willen duiden als een
'enge' definitie.

In het Weekblad heb ik een poging ondernomen een definitie van het begrip
'thin capitalisation' te formulerenl'': 'het excessieve financieren van dochter-
maatschappijen met vreemd vermogen door multinationale ondernemingen
binnen concernverband, ten einde door internationale winstverschuivingen
een maximale kapitaalflexibiliteit bij minimale "fiscale" kosten te realiseren'.

Een dergelijke definitie lijkt mij echter ongeschikt als uitgangspunt voor
mijn huidige onderzoek. Hetzelfde geldt overigens ook voor de 'enge' defini-

5. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 12, bIz. 11.
6. Een hybride financieringsvorm kan ontstaan indien de financieringsvorm a. bij de con-
tractspartijen fiscaal verschillend wordt behandeld, dan wei b. bij een belastingplichtige verschil-
lend wordt behandeld aI naar gelang de feiten die zich voordoen.
7. F.C. de Hosson, Verdragsrechtelijke aspecten van de 'Thin Capitalisation' problernatiek, in:
Eenvoud en doeltreffendheid, FED, Deventer, 1988.
8. F.C. de Hosson, t.a.p., biz. 100.
9. J .A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling - met name in internationale ver-
houdingen, FM 20, biz. 232, Kluwer, Deventer, 1989.
10. G.M.M. Michielse, Enkele overwegingen naar aanleiding van het OECD-rapport: 'Thin capi-
talisation', Weekblad 1987/5797, biz. 1362.
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tie. Het probleem van een herkwalificatie van de financieringsvorm of de ver-
goedingen daarop leidt immers in de internationale verhoudingen ook buiten
het geval van een excessieve financiering met vreemd vermogen tot internatio-
nale dubbele belastingheffing. Dit is dan ook de reden dat ik voor mijn onder-
zoek aansluiting zoek bij de 'ruime' definitie van de OECD en 'thin capitalis-
ation' wens te plaatsen in het kader van de problematiek ten aanzien van het
verkapte eigen vermogen.

2.2. PROBLEEMSTELLING

Bij de wijze waarop ondernemingsactiviteiten worden gefinancierd, wordt als
uitgangspunt genomenjle kel!zevrjj~i&Han de o*~. De financierings-
keuze wordt mede bemvloed door het fiscale recht. Dit fiscale recht behoort
daarbij naar mijn mening echter niet doorslaggevend te zijn.

De financiering van de ondernemingsactiviteiten kan zowel intern (door
winstinhoudingen) als extern (door de emissie van aandelen of door het aan-
trekken van vreemd vermogen) plaatsvinden. Bij de externe financiering kan
het benodigde vermogen worden verkregen van aandeelhouders of crediteu-
reno Overigens kunnen beide figuren zich in een rechtssubject verenigen. De
vergoedingen die een rechtspersoon als aandeelhouder respectievelijk als ere-
diteur ontvangt, zullen fiscaal verschillend worden behandeld. Dividenden
zullen in een aantal EG-lidstaten (bijvoorbeeld in Nederland) in concernver-
houdingen bij de aandeelhouder worden vrijgesteld, terwijl andere lidstaten
(bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) de aandeelhouder een credit verschaf-
fen voor de onderliggende vennootschapsbelasting. In internationale verhou-
dingen is dit laatste systeem zelfs meer regel dan uitzondering. Interest zal
daarentegen altijd bij de crediteur worden belast.

Ook ten aanzien van de debiteur geeft de fiscale positie van de rechtsper-
soon aanleiding tot een nader onderzoek. Met name speelt daarbij de vraag
of de vergoedingen aftrekbaar zijn van de belastbare winst.

Op grond van de bovenstaande overwegingen beperk ik mij tot een bestude-
ring van de problematiek van thin capitalisation bij rechtspersonen en meer
specifiek binnen concernverhoudingen. Daarbij richt ik mij dus op de gevol-
gen voor de winstbepaling.

Als werkdefinitie voor het begrip 'concern' ben ik op praktische gronden
uitgegaan van een onrniddellijke IOO%-aandeelhoudersrelatie. Dit houdt ech-
ter niet in dat de problematiek fundamenteel anders ligt in situaties waarin zou
zijn gekozen voor het begrip 'verbonden lichamen' zoals omschreven in arti-
kel13b, lid 6 Wet Vpb'69 of voor het begrip 'gelieerde ondernemingen' zoals
bedoeld in artikel 9, lid 1 OECD. In dergelijke gevallen zou immers een pro
rata-benadering dienen te worden gevolgd.

Ten aanzien van de winstbepaling zal in de onderzochte EG-lidstaten steeds
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worden gezocht naar de verschillen tussen de fiscale behandeling van eigen
vermogen en die van vreemd vermogen. Daarbij moet aandacht worden ge-
schon ken aan de fiscale positie van de te betalen vergoeding voor het ter be-
schikking gestelde vermogen bij de debiteur, maar eveneens aan de fiscale ge-
volgen voor de ontvangen vergoeding bij de crediteur. De civielrechtelijke
aspecten worden daarbij behandeld voor zover zij invloed hebben op de fis-
cale beoordeling.

Voor zover het nation ale recht geen onderscheid maakt tussen de fiscale be-
handeling bij de debiteur en de crediteur, wordt dit onderscheid ook niet aan-
gebracht in de bespreking van het nationale stelsel. De nationale regelingen ge-
richt op thin capitalisation zien meestal uitsluitend op de positie van de debi-
teur, waardoor een onevenwichtige fiscale behandeling ontstaat. In internatio-
nale verhoudingen wordt deze onevenwichtige behandeling vaak nog ver-
sterkt. De bevoegdheid van de wetgever is immers territoriaal beperkt. Even-
tuele kwalificatieverschillen, die tot een internationale dubbele heffing leiden,
zouden als 'wisselgeld' kunnen worden ingezet bij verdragsonderhandelingen.
Een evenwichtige fiscale behandeling van de debiteur enerzijds en van de ere-
diteur anderzijds dient, zowel op nationaal als op internationaal niveau, zo-
veel mogelijk nagestreefd te worden. Dit betekent dat de vergoedingen die bij
de debiteur aftrekbaar zijn, bij de crediteur belast behoren te worden. Maar
ook dat de vergoedingen die bij de debiteur niet-aftrekbaar zijn, bij de credi-
teur worden vrijgesteld.

3. Methode van onderzoek

In hoofdstuk 2 wordt allereerst de financiering van een onderneming bespro-
ken, waarbij enige algemene bedrijfseconomische en civielrechtelijke aspecten
van de verschillende financieringsvormen de aandacht zullen krijgen. In de
hoofdstukken 3 tot en met 7 worden vervolgens de nationale regelingen be-
sproken, die leiden tot een afbakening tussen vreemd vermogen en eigen ver-
mogen in het belastingrecht. Gekozen is voor een uitvoerige behandeling van
een viertal EG-lidstaten (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk) en het geven van een overzicht van de overige EG-lidstaten. Binnen
de afzonderlijke hoofdstukken is gekozen voor een opbouw aan de hand van
de wettelijke systematiek in het desbetreffende land. Daar waar de invloed van
het civiele recht grater is, wordt er meer aandacht aan besteed. Daar waar een
zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van het feitencomplex meer accent
heeft gekregen, wordt het civielrechtelijke aspect meer marginaal besproken.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting van de regels die
gelden bij de fiscale beoordeling van een vermogensverstrekking.

In hoofdstuk 8 worden de gevolgen van een herkwalificatie door een afzon-
derlijke EG-lidstaat onder de werking van het OECD-modelverdrag bestu-
deerd. Gekozen is voor het OECD-modelverdrag, omdat de door de EG-

5



INLEIDING

lidstaten onderling gesloten overeenkomsten ter voorkoming van dubbele be-
lasting in beginsel gebaseerd zijn op dit verdrag. In hoofdstuk 9 worden de
pogingen van de EO besproken om een concrete invulling te geven aan het rea-
liseren van een gemeenschappelijke kapitaalmarkt. Daarbij wordt met name
aandacht besteed aan de invloed van het communautaire recht op de nationale
regelingen betreffende thin capitalisation. In hoofdstuk 10 worden enkele al-
ternatieve stelsels besproken, die leiden tot een fiscaal-neutrale behandeling
van eigen vermogen en vreemd vermogen. Tevens worden deze alternatieve
stelsels getoetst aan hun internationale gevolgen, met name het voorkomen
van de internationale dubbele belastingheffing.

Deze studie wordt afgesloten met een samenvatting.
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Hoofdstuk 2. Financiering van een
vennootschap

1. In leiding

Een vennootschap wordt gedurende haar bestaan op verschillende momenten
geconfronteerd met de financieringsvraag: bij de oprichting, bij de vervan-
gingsinvestering en bij de uitbreidingsinvestering, maar ook indien sprake is
van een verliessituatie. Telkens zullen bij de keuze tussen vreemd vermogen
en eigen vermogen bedrijfseconomische, juridische en fiscale overwegingen
een rol spelen. In dit hoofdstuk zal een aantal aspecten worden besproken. De
keuze voor de te behandelen onderdelen is ingegeven door het fiscaal-
juridische karakter van het onderzoek. Slechts die bedrijfseconomische en ju-
ridische aspecten die relevant zouden kunnen zijn voor het fiscaal-juridische
betoog, worden behandeld.

2. Enkele bedrijfseconomiscbe aspecten

2. I. ALGEMEEN

Bestuurders van vennootschappen zien zich steeds opnieuw gesteld voor de
coordinatie van diverse beslissingen en activiteiten. De besluitvorming om-
trent en de uitvoering van deze activiteiten vindt plaats in een wederzijdse rela-
tie tot de buitenwereld. Veel van deze relaties hebben een financieel-
econornisch karakter. De financiele functie van een ondernerning bestaat uit
het geheel van beslissingen en activiteiten die deze relaties coordineren. Binnen
deze functie moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het vastleg-
gen van financiele handelingen (de financiele administratie) en anderzijds het
beheren van dergelijke handelingen (de financiering). Het is dit laatstge-
noemde gedeeJte van de financiele functie dat voor de onderhavige studie van
belang is.

De wijze waarop het vermogen en het kapitaaI van een onderneming zijn
samengesteld, noemt men haar financiele structuur.! Deze structuur is onder-
hevig aan mutaties, omdat zij steeds aangepast moet worden aan zich wijzi-

I. J.L. Bouma, Leerboek der bedrijfseconomie, deel II, biz. 60, Uitgeverij Delwel, Wassenaar,
1980.
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gende omstandigheden zoals prijsveranderingen, technologische ontwikkelin-
gen en concurrentieverhoudingen. Het financieringsprobleem (in enge zin)2
heeft vooral betrekking op de tijdruimtelijke ontwikkeling van de behoefte
aan financiele rniddelen voor de bedrijfsuitoefening.

2.2. VERMOGENSSTRUCTUUR

In de bedrijfseconomische theorie ' wordt op verschillende manieren een on-
derscheid gemaakt tussen de diverse vermogensvormen.

2.2.1. Indeling naar de herkomst van het vermogen

Men onderscheidt in beginsel tussen interne en externe financiering.
Onder de interne financiering wordt verstaan het verschijnsel, dat de ven-

nootschap het benodigde vermogen verkrijgt uit de realisatie van haar activa
(in het bijzonder uit de verkoopopbrengst van haar produkten). Deze ver-
koopopbrengst wordt vervolgens verrninderd met de lopende uitgaven en de
kosten van vervanging van de voorraden. Het resterende gedeelte, de cash-
flow, wordt geacht te bestaan uit afschrijvingen en winst. Afschrijvingen vor-
men echter geen additioneel vermogen, omdat zij staan tegenover de waarde-
vermindering van de produktiemiddelen (hetgeen economisch als desinveste-
ring kan worden aangemerkt). Winstinhouding is daarentegen wei een bron
van additioneel vermogen.

Onder externe financiering verstaat men het verschijnsel dat de onderne-
ming het benodigde vermogen aantrekt van buiten de onderneming. Dit ver-
mogen stamt macro-economisch gezien uit de besparingen van de particuliere
sector, uit de geldschepping door financiele instellingen en uit kapitaalimport
uit het buitenland.

Een tweede onderscheid heeft betrekking op de vraag of sprake is van eerste-
handsvermogen of tweedehandsvermogen. Het onderscheidend criterium ligt
bij het al dan niet door rniddel van een intermediair overdragen van vermo-
gen. Dit onderscheid is relevant voor de kosten van het vermogen. Het
tweedehandsvermogen'l zal vaak duurder zijn, omdat de diensten van de in-

2. Het financieringsprobleem in ruimere zin omvat tevens de investeringsproblematiek en het
schaalprobleem.
3. Zie o.a. P.J.W. Duffhues, Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten, deel2, Wolters-
Noordhoff, Groningen, 1991.
4. Bijvoorbeeld de aandelenemissie die door de bank of een bankenconsortium wordt overgeno-
men waarbij de bank (het consortium) als emittent optreedt en het door de vermogen-vragende
vennootschap gevraagde bedrag - onder aftrek van een emissiekorting - ter beschikking stelt
onafhankelijk van het succes van de emissie.
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termediair moeten worden bekostigd. De aandeelhouderslening binnen con-
cernverband behoort tot het eerstehandsvermogen.

Een derde onderscheid wordt wel gemaakt tussen gemduceerd vermogen, dat
als het ware automatisch door de ondernemingsactiviteiten wordt verkregen
(bijvoorbeeld handelscrediteuren) en de autonome vermogensverkrijging,
waarbij een afzonderlijke financieringsovereenkomst moet worden afgesloten
(bijvoorbeeld aandelenemissie). Een dergelijk onderscheid kan van belang zijn
bij het opstellen van een financieringsbegroting en een liquiditeitsbegroting.
Een toenemende vermogensbehoefte als gevolg van afzetgroei kan vaak wor-
den gefinancierd met behulp van gemduceerd vermogen (bijvoorbeeld auto-
nome toename van het leverancierskrediet).

2.2.2. Indeling naar de juridische verhouding tussen vennootschap en
vermogensverschajjer

Een uit de juridische en boekhoudkundige sfeer stammend onderscheid is dat
tussen eigen en vreemd vermogen. De verschaffer van vreemd vermogen is
schuldeiser van de vennootschap. Er ontstaat tussen de vennootschap en de
vermogensverschaffer een schuldverhouding. Eigen vermogen is daarentegen
eigendom van de vennootschap.

Het verschil tussen beide vermogensvormen komt onder andere tot uitdruk-
king in de mate waarin de vermogensverschaffer zeggenschap en inspraak
heeft in het beleid en het bestuur van de onderneming. In het algemeen heeft
de verschaffer van vreemd vermogen daarin geen zeggenschap. Toch komt het
voor dat aan een crediteur die een relatief belangrijk bedrag beschikbaar heeft
gesteld, bepaalde rechten (bijvoorbeeld regelmatige controle, commissariaat)
worden toegekend.

2.2.3. Indeling naar tijdsduur van de vermogensoverdracht

In de bedrijfseconomische theorie wordt ook wei een onderscheid gemaakt
tussen permanent vermogen en tijdelijk vermogen.

Het permanent vermogen wordt door de vermogensverschaffer voor onbe-
paalde tijd overgedragen aan de vennootschap, met dien verstande dat de af-
lossing van dat vermogen niet is uitgesloten doch op een afzonderlij ke, nader
te sluiten overeenkomst dient te berusten. De mogelijkheid voor de vermo-
gensverschaffer om eenzijdig het geinvesteerde bedrag terug te eisen, alsmede
de mogelijkheid voor de debiteur eenzijdig tot aflossing over te gaan, is hier-
door geblokkeerd. Ondanks het feit dat sprake is van permanent vermogen,
kan de relatie tussen de vennootschap en haar vermogensverschaffer op zich-
zelf een tijdelijk karakter hebben. Zo kan bijvoorbeeld de aandeelhouder zijn
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aandeel in de vennootschap aan een derde vervreemden, die dan in de plaats
treedt van de oorspronkelijke vermogensverschaffer.

Ret tijdelijke vermogen wordt slechts voor een bepaalde peri ode of voor on-
bepaalde tijd, met de mogelijkheid tot eenzijdige beeindiging, ter beschikking
gesteld. Binnen deze categorie vermogen wordt veelal nog onderscheiden in
kortlopende kredieten-', middellange-termijnkredietenv en langlopende kredie-
ten." Met name dit onderscheid heeft een belangrijke rol gespeeld in de Neder-
landse financieringsleer en -praktijk. Geheel ondubbelzinnig is deze onderver-
deling niet. Een reeks kortlopende leningen kan immers voor een vennootschap
feitelijk het karakter verkrijgen van middellang, lang of permanent vermogen.

2.2.4. Indeling naar de mate waarin aflossing afhankelijk is gesteld van de
bedrijfsresultaten

De verschaffers van ondernemend vermogen stellen de vergoeding over en de
aflossing van de hoofdsom doelbewust afhankelijk van de financiele resulta-
ten van de ondernemingsactiviteiten.f De verschaffers van niet-ondernemend
vermogen ontvangen in beginsel een vergoeding voor en de terugbetaling van
het door hen verstrekte vermogen, onafhankelijk van de financiele resultaten.
In dit verband wordt ook wel eens onderscheid gemaakt tussen risicodragend
en niet-risicodragend vermogen. Een dergelijk onderscheid lijkt niet erg zinvol
als men zich bedenkt dat iedere vermogensverschaffer risico loopt. Ook niet-
ondernemend vermogen kan immers als gevolg van een deconfiture van de
vennootschap teloorgaan. Het onderscheid is soms weI relevant voor de
hoogte en differentatie van de rentevergoeding. In het verleden werd het on-
dernemend vermogen vaak geidentificeerd met eigen vermogen. Steeds meer
is gebleken dat ook verschaffers van vreemd vermogen bereid zijn te 'onderne-
men' (bijvoorbeeld achtergestelde leningen). Deze vermogensverschaffers
wens en in het algemeen weI een preferentie ten opzichte van de verschaffers
van eigen vermogen. We zouden hier dus kunnen spreken van beperkt-
ondernemend vermogen of garantievermogen.

5. Onder kortiopende kredieten worden leningen verstaan waarvan de aflossing plaatsvindt bin-
nen een jaar na iniening.
6. Een middellange-terrnijnkrediet heeft een looptijd van een tot tien jaren.
7. Het betreft hier leningen met een looptijd langer dan tien jaren. Sommige auteurs leggen de
grens tussen rniddellange en langlopende kredieten reeds bij vijf jaren.
8. A.!, Diepenhorst, Beschouwingen over de optimale financiele structuur van de onderneming,
oratie, Haarlem, 1962.
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2.2.5. Samenvatting

Op grond van het voorgaande kan worden verwacht dat vermogen in velerlei
vormen op de markt zal worden aangeboden. Wettelijke voorschriften bren-
gen in vele gevallen mee, dat de hierboven beschreven onderscheidingen in be-
langrijke mate samenvallen.

Zo geldt dat voor vennootschappen het eigen vermogen tevens permanent
en ondernemend vermogen is. Vaak spreekt men van het garantievermogen,
waaronder wordt verstaan het aanwezige en toegezegde ondernemend vermo-
gen (dus inclusief de achtergestelde leningen). Het garantievermogen dient als
draagvlak voor het in de vennootschap aanwezige niet-ondernemend vermo-
gen en de inleencapaciteit. Het vreemd vermogen is veelal tijdelijk en niet-
ondernemend.

2.3. VERMOGENSMARKT

2.3.1. Algemene werking

De financieringsbehoefte van een vennootschap wordt bevredigd door vermo-
gensoverdrachten. Dergelijke overdrachten vinden plaats op de vermo-
gensmarkt. Daaronder wordt verstaan het geheel van factoren, instellingen en
procedures, dat de vraag naar en het aanbod van vermogen bepaalt. De ver-
mogensmarkt transformeert meer liquide middelen (geld) in minder liquide fi-
nanciele activa (bijvoorbeeld aandelen en obligaties). De koper op deze markt
verkrijgt rechten op eenmalige of op periodieke (vaste of variabele) vergoedin-
gen en eventueel op aflossingen. Naast het bedrijfsleven zijn ook particulie-
ren, de overheid en institutionele beleggers deelnemers op de vermo-
gensmarkt. Vaak wordt in de bedrijfseconomische literatuur de vermo-
gensmarkt opgesplitst in deelmarkten, waarbij het onderscheid gevonden
wordt in de looptijd van het financieringsinstrument. Ik beperk mij tot de ka-
pitaalmarkt, omdat daar de financieringsinstrumenten met langere looptijd
worden verhandeld. Binnen deze kapitaalmarkt moet voorts onderscheid wor-
den gemaakt tussen de effectenbeurs (vermogensverschaffers worden vervan-
gen door andere vermogensverschaffers) en de emissiebeurs (nieuwe vermo-
gensverschaffing). Overigens hangen beide nauw met elkaar samen.? Naast
verschillen in looptijd, zeggenschap, verhandelbaarheid en onzekerheid om-
trent de naleving van de contracten, vormt ook het prijsmechanisme (de ver-
goeding) een belangrijk beslissingscriterium voor vermogensverschaffers op
de markt.

9. Te denken valt bijvoorbeeld aan het feit dat claims bij uitgifte van nieuwe aandelen (emissie-
beurs) vaak voorafgaand aan de emissie worden verhandeld op de effectenbeurs.
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2.3.2. Rendement op vreemd vermogen

De verschaffer van het vreemd vermogen zal onder andere gemteresseerd zijn
in de effectieve vergoeding. Oeze vergoeding kan worden afgeleid uit een aan-
tal factoren, waaronder de nominale vergoeding, de feitelijke beleggingsperi-
ode en de inflatie. Het rendement laat zich dan vasts tellen aan de hand van
de ontvangen periodieke vergoedingen en de vervreemdingswinst. Bij afwezig-
heid van risicopreferentiesl'' zal over de gehele looptijd van de lening de ver-
goeding gelijk zijn aan de nominale vergoeding. Oaar dergelijke risicoprefe-
renties in de praktijk uiteraard weI optreden wordt in de bedrijfseconomie weI
gesproken van de verwachte rentabiliteit.

Op basis van de 'Unbiased Expectation Theory'!' kan worden aangenomen
dat er ook een verband bestaat tussen de interestvergoeding en de looptijd van
de lening. Oit verband kan als volgt worden weergegeven:
- indien de verwachting bestaat dat de interest op korte-termijnleningen zal

stijgen, zal de interestvergoeding hoger zijn naarmate de lening een langere
!ooptijd heeft;

- indien de verwachting daarentegen is dat de interest op korte-
termijnleningen za! dalen, dan zal de interestvergoeding lager zijn naar-
mate de lening een langere looptijd heeft;

- is de verwachting dat de interestvergoeding op korte-termijnleningen niet
zal wijzigen, dan zal de interestvergoeding op aIle leningen identiek zijn on-
afhankelijk van de looptijd.

In voornoemde theorie wordt overigens geabstraheerd van verwachtingen,
een niet-perfecte markt, solvabiliteitsrisico's en transactiekosten. In theorie
zullen de vermogensverschaffers meer liquiditeits(risico)premie eisen naar-
mate de looptijd langer wordt.R Aan de andere kant hebben vermogensvra-
gers vaak een voorkeur voor leningen met een langere looptijd. Oit wordt on-
der andere veroorzaakt door het feit dat zij bij uitbreidingsinvesteringen ze-
kerheid wensen gedurende langere tijd over de benodigde liquiditeiten te kun-
nen beschikken. Zij zullen hiervoor bereid zijn een hogere risicopremie te be-
talen.

Het ligt voor de hand dat een vermogensverschaffer een hogere vergoeding
verlangt, wanneer hij de kredietwaardigheid van de debiteur lager aanslaat.
Een dergelijke extra vergoeding wordt aangeduid als kredietwaardigheids(ri-

10. Als risicopreferenties worden in de bedrijfseconomie onderscheiden: risico-avers, risico-
neutraal en risiconernend.
II. F.A. Lutz, The Structure of Interest Rates, The Quarterly Journal of Economics (november
1940).
12. Soms is sprake van een omgekeerde rentestructuur, waarin de vergoeding voor het ter beschik-
king stellen van langlopende leningen juist lager is dan de vergoeding op kortlopende leningen,
Dit wordt onder andere veroorzaakt door de rentepolitiek van de Centrale Bank en de inflatiever-
wachtingen van de beleggers.
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sico)premie. Als financieringsinstrumenten met een gering kredietwaardig-
heidsrisico worden vaak genoemd de staatsobligaties en de verschillende vor-
men van schatkistpapier. De kredietwaardigheidspremie kan worden vast-
gesteld aan de hand van een aantal min of meer objectieve criteria: de wissel-
valligheid van de winst (v66r interestvergoeding) bij de debiteur; de lengte van
de periode waarin de debiteur reeds aan zijn verplichtingen heeft voldaan; en
de verhouding tussen het garantievermogen en het niet-ondernemend vermo-
gen. Naarmate deze laatste verhouding verschuift in de richting van meer ga-
rantievermogen, zal de premie lager worden. Naarmate het garantievermogen
toeneemt, wordt het risico dat de vennootschap niet aan de belangen en de
rechten van de verschaffers van niet-ondernemend vermogen voldoet, gerin-
ger. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het kredietwaardig-
heidsrisico eveneens wordt beinvloed door de conjuncturele ontwikkeling.

Een ander element bij het bepalen van de hoogte van de interestvergoeding
wordt gevormd door het recht van vervroegde aflossing. Dit geeft de debiteur
een grotere flexibiliteit, doch de crediteur ervaart dit als een vergroting van de
onzekerheid omtrent de uiteindelijke effectieve rentabiliteit. Derhalve zal een
dergelijk element leiden tot een fractionele verhoging van de vergoeding. Dit
kan nog worden versterkt door een eventuele boeteclausule bij vervroegde af-
lossing.

Ten slotte vormt ook het valutarisico een factor die van invloed is op de
hoogte van de gewenste vergoeding. Naarmate het risico van een devaluatie
ten opzichte van de valuta van de woonstaat van de kapitaalverstrekker toe-
neemt, zal hij een hogere rentevergoeding eisen.

2.3.3. Rendement op eigen vermogen

De vergoeding (dividend) is nu afhankelijk van de result aten van de debiteur
en dus onbepaald. De looptijd van eigen vermogen is oneindig, met andere
woorden permanent. Hoewel een aandeel in beginsel permanent ter beschik-
king van de emitterende vennootschap wordt gesteld, betekent dit niet dat de
verschaffer ook permanent dit aandeel in bezit wenst te houden. Met name de
verwachte rentabiliteit zal bij deze beslissing een rol spelen.

De dividendvergoeding zal in de praktijk niet aIleen toevallige en conjunctu-
rele fluctuaties vertonen, doch zou eveneens een bepaalde trendmatige groei
te zien kunnen geven. De rentabiliteit kan worden bepaald door bij een derge-
lijke groeivoet het verwachte dividendrendement (verwacht dividend gerela-
teerd aan de marktwaarde van het aandeel) op te tellen. In de praktijk zal het
overigens moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, de verwachtingen van beleggers
te bepalen. Wel kan het gerealiseerde rendement over een bepaalde periode
worden bepaald.

Ook de verhandelbaarheid van het aandeel heeft invloed op de hoogte van
de vereiste rentabiliteit. In het algemeen zal de vereiste rentabiliteit toenemen
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naarmate de desbetreffende aandelen minder verhandelbaar zijn. Het is echter
ook denkbaar dat aan meer zeggenschap zoveel waarde wordt gehecht, dat de
aandeelhouder genoegen neemt met een lagere rentabiliteit.

2.3.4. Fiscale aspecten

Een belangrijke rol bij de vaststelling van de kostprijs van het ter beschikking
gestelde vermogen vormt het belastingstelsel. Uitgaande van de hypothese dat
een vermogensverschaffer een bepaald rendement eist, is de kostprijs van het
vermogen voor de debiteur afhankelijk van een aantal factoren.

Een belangrijke factor is of vreemd vermogen dan wel eigen vermogen wordt
aangetrokken.

Voor wat betreft de interestvergoeding geldt in het algemeen dat de debiteur
een dergelijke betaling als bedrijfskosten in mindering kan brengen bij de
vaststelling van de belastbare winst. De vergoeding wordt vervolgens bij de
crediteur belast met vennootschapsbelasting.

Ten aanzien van de dividenden ligt een en ander gecompliceerder. In het al-
gemeen is dividend voor de uitdelende vennootschap niet aftrekbaar bij het
bepalen van haar belastbare winst.13 Het ontvangen dividend zal echter bij de
aandeelhouder in beginsel tot de belastbare winst behoren, waardoor een eco-
nomische dubbele belastingheffing ontstaat. Deze dubbele belastingheffing
wordt in de verschillende EG-lidstaten voorkomen door hetzij een vrijstelling
te verlenen bij de aandeelhouder, hetzij een credit te geven voor de door de
uitdelende vennootschap reeds betaalde vennootschapsbelasting. Het verschil
tussen beide methoden is dat in geval van vrijstelling de effectieve belasting-
druk bij de uitdelende vennootschap drukt op het dividend, terwijl in geval
van een credit de effectieve belastingdruk van de aandeelhouder drukt op het
dividend. In binnenlandse verhoudingen zal de effectieve belastingdruk bij de
uitdelende vennootschap en bij de aandeelhouder gelijk zijn, tenzij sprake is
van verliescompensatie of een speciaal regime van toepassing is. De kostprijs
van het ter beschikking gestelde eigen vermogen zal in dat geval niet afwijken
van die van het ter beschikking gestelde vreemd vermogen. In internationale
verhoudingen, waarbij sprake is van niet-geharmoniseerde tarieven, zal de ef-
fectieve belastingdruk bij de uitdelende vennootschap vermoedelijk niet gelijk
zijn aan de effectieve druk bij de aandeelhouder. Bovendien zal, indien een
vrijstellingsmethode wordt gehanteerd, de door de bronstaat ingehouden be-
lasting aan de bron veelal met kunnen worden verrekend. Ten slotte zal, wan-
neer een creditmethode wordt gehanteerd, het dividend alleen dan bij de aan-
deelhouder worden belast tegen het effectieve tarief, voor zover geen sprake
is van een 'excess foreign tax credit'.

13. Uitzondering is het voormalige Griekse stelsel, waarin uitgekeerde dividenden volledig aftrek-
baar waren bij het vaststeUen van de belastbare winst.
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kostprijs van het verstrekte
vermogen bij een vooraf vastgesteld vereist rendement na belastingen.
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Deze tabellaat zien dat creditstelsels zowel in binnenlandse als in buitenlandse
verhoudingen geen onderscheid maken tussen de fiscale behandeling van eigen
vermogen en vreemd vermogen. In landen die een vrijstellingsmethode hante-
ren wordt in de binnenlandse verhoudingen wel een fiscaal gelijk(waardige)
behandeling gerealiseerd, doch in buitenlandse verhoudingen ontstaan span-
ningen. De interest wordt imrners effectief tegen het buitenlandse tarief belast,
terwijl het dividend tegen het binnenlandse tarief belast blijft.

2.3.5. Hefboomwerking van de vermogensstructuur

Nadat we hiervoor enkele autonorne effecten op de hoogte van de kostprijs
van het vermogen hebben besproken, volgt nu een kwantitatief aspect: de in-
vloed van de debtlequity-verhouding op de rentabiliteit van het eigen vermo-
gen. De hefboornwerking is in de eerste plaats afhankelijk van de verhouding
tussen het gemiddelde rendernent over het totale verrnogen en de kostenvoet
van het vreemd verrnogen. De 'winst' die wordt geboekt doordat de kosten
van vreemd verrnogen lager zijn dan het gemiddelde rendernent over het tot ale
vermogen, vindt uiteindelijk haar weerslag op het rendernent over het eigen
vermogen. Zolang het gerniddelde rendernent over het totale verrnogen hoger
is dan de interestvoet stijgt het gemiddelde rendernent over het eigen vermogen
naarmate de debt/equity-verhouding toeneernt. Wanneer het gemiddelde ren-
dement over het tot ale vermogen daarentegen daalt beneden de interestvoet,
zal bij een toename van de debt/equity-verhouding het gerniddelde rendernent
op het eigen vermogen dalen.

Bovendien blijkt ook het belastingtarief van invloed op de hefboomwer-
king. Indien het belastingstelsel namelijk een verschil veroorzaakt tussen de
kostprijs van het vreemd verrnogen en die van het eigen verrnogen, wordt de
'hefboomwinst' gedeeltelijk door de fiscus af'geroomd.l"

r(EV)
IVIB

(1 - t) x [lVIB - r(VV) x VV])/EV
r(TV) x TV = r(TV) x (EV + VV)

r(EV) [(1 - t) x r(TV) x (EV + VV) - r(VV) x VV]/EV
(1 - t) x (r(TV) + [r(TV) - r(VV)] X VVlEV)

waarbij:
r(BV) = gemiddelde rentabiliteit van het eigen verrnogen na vennoot-

schapsbelasting
= tarief vennootschapsbelasting
= inkomen voor aftrek van interest en belastingen

t
IVIB

14. G. Wohe, Einfuhrung in die Allgemeine Betrebswirtschaftslehre, 15. iiberarbeitete Auflage,
blz. 723, Verlag Franz Vahlen GmbH, Munchen.
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= interestvoet
= gemiddelde rentabiliteit van het totale vermogen voor vennoot-

schapsbelasting
= eigen vermogen
= vreemd vermogen
= tot ale vermogen (eigen vermogen + vreemd vermogen)

r(VV)
r(TV)

EV
VV
TV

Voorbeeld:

De debt/equity-verhouding bedraagt 4 : 1. Het totale vermogen beloopt 100.
De winst voor aftrek van interest en belasting is 12, zodat het gemiddelde ren-
dement voor belastingen op het totale vermogen 12070 bedraagt. Voorts is de
verschuldigde interest over het vreemd vermogen 8%. Het voordeel dat wordt
gerealiseerd over het vreemd vermogen bedraagt hier 4%-punten, hetgeen bij
het eigen vermogen tot een toename van het rendement met 16%-punten tot
28% leidt. Bij een extra belastingdruk van 35% op het rendement over eigen
vermogen resteert derhalve een nettorendement van 18,2%.

r(EV) = 28%
voor Vpb

r(EV) = 18,2%
na Vpb

r(TV) 12%

r(VV) 8%

Vpb-effect
(t)

EV = 100 VV = 400

In twee opzichten is de bovenstaande conclusie te eenvoudig. In de eerste
plaats bestaat er een relatie tussen de kostenvoet van vreemd vermogen en de
debt/equity-verhouding. De crediteur zal immers een hogere vergoeding eisen
naarmate de debt/equity-verhouding toeneemt. In de tweede plaats wordt in
het voorbeeld geen rekening gehouden met onzekerheden ten aanzien van de
gemiddelde rentabiliteit over het totale vermogen (als gevolg van het onzekere
verloop van de ondernemingswinst). Dit is immers als een gegeven be-
schouwd.
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2.4. KEUZE VAN DE FINANCIELE STRUCTUUR IN DE NEDERLANDSE

BEDRlJFSECONOMIE

Sinds in Nederland in het begin van de jaren twintig de eerste grondslagen
werden gelegd voor de theoretische bedrijfseconomie, heeft men zich in de fi-
nancieringsliteratuur beziggehouden met de systematiscbe behandeling van
het probleem van de voorziening in de vermogensbehoefte van de onderne-
mingo

Een onderneming kan zoals hierboven uiteengezet in beginsel hetzij intern
(door winstinhouding) hetzij extern (door nieuw aandelenkapitaal of door le-
ningen) worden gefinancierd. Ten aanzien van de keuze tussen deze verschil-
lende financieringsmogelijkheden blijken twee aspecten steeds weer de aan-
dacht te trekken: de invloed van de belastingheffing en bet risico-aspect.

2.4.1. 'Horizontale' financieringstheorie

In de eerste fase van theorievorming omtrent de vermogensstructuur heeft de
bedrijfseconomie gekozen voor de zogenaamde 'horizontale' financierings-
theorie. Deze theorie gaat uit van een relatie tussen de financieringsvorm en
bet daarmee samenbangende financieringsobject, Polak15 stelt dat de keuze
van de financieringswijze wordt bepaald door de omlooptijd van bet vermo-
gen in het te investeren object. Hij gaat daarbij uit van het streven naar volle-
dige liquiditeit. Onder de liquiditeit wordt bier verstaan de mate waarin de on-
dernerning in staat is haar direct opeisbare scbulden onmiddellijk of op korte
termijn te betalen. Volgens Polak is sprake van volledige liquiditeit indien de
krediettermiinl'' gelijk is aan de omlooptijd.!? Het resultaat is dat kapitaal-
goederen met een lange omlooptijd met lang vermogen dienen te worden gefi-
nancierd, terwijl voor objecten met een korte omlooptijd het aantrekken van
kort vermogen geldt. Deze theorie staat ook bekend aIs de 'gouden balansre-
gel'. De onderneming zal trachten te voorkomen dat een situatie van onderli-
quiditeit of overliquiditeit ontstaat. Dergelijke situaties leiden immers tot ad-
ditionele kosten: kosten van bijvoorbeeld rechtsvervolging resp. herbeleg-
gingskosten. De situatie van onderliquiditeit wordt bovendien meestaI negatie-
ver beoordeeld in verband met de verslechterde financiele reputatie die daar-
van het gevolg kan zijn. Polak komt uiteindelijk tot de stelling, dat de om-
looptijd in elk gevaI nooit groter mag zijn dan de krediettermijn.

15. N.J. Polak, Enige grondslagen voor de financiering der onderneming, Haarlem, 1921.
16. De krediettermijn is de periode waarover de crediteur bereid is de hoofdsom ter beschikking
te stellen.
17. De omlooptijd is de periode die verstrijkt tussen het moment waarop de hoofdsom door de
debiteur wordt geinvesteerd en het moment waarop deze in liquide vorm uit het desbetreffende
activum wordt terug verkregen,
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Bij het vaststellen van de omlooptijd van vermogen doet zich een aantal
moeilijkheden voor. Allereerst is dit geen objectief en eenduidig bepaalbare
grootheid. Ik hoef maar te wijzen op het feit dat de in de activa vastgelegde
liquiditeiten deels vrijkomen door afschrijvingen. De bepaling van de afschrij-
vingen is tamelijk willekeurig als gevolg van onzekere factoren (economische
slijtage, economische levensduur en restwaarde). Het tweede probleem is dat
de vastgelegde liquiditeiten veelal niet op een moment vrijvallen, doch in de
loop van de tijd geleidelijk vrijkomen. Dit probleem is opgelost indien de af-
schrijving en aflossing gelijke tred houden. Ten slotte dient nog in de beschou-
wing te worden betrokken de mogelijkheid dat het bedrijfsmiddel zal worden
vervangen door een soortgelijk bedrijfsmiddel. Daardoor blijft de restwaarde
van het activum min of meer permanent vastliggen. Het rekening houden met
de samenstelling en de volgtijdige vervanging van bedrijfsmiddelen kan der-
halve de omvang van het benodigde permanente vermogen verhogen.

Een andere variant binnen de 'horizontale' financieringstheorie is de 'theo-
rie van het kapitaaloptimum'. Deze theorie gaat ervan uit dat de prijs van het
kort tijdelijk vermogen voor de onderneming hoger is dan die van lang (tijde-
lijk) vermogen. De onderneming zal nu geneigd zijn om in een korte verrno-
gensbehoefte te voorzien door het aantrekken van lang vermogen, dat gedu-
rende de periode dat het niet wordt gebruikt elders uitgezet kan worden. Naast
het voldoen aan de liquiditeitseis wordt nu ook rekening gehouden met het
streven naar minimale vermogenskosten, waardoor een onderneming juist ge-
neigd is tot financiering met weinig permanent vermogen en veel tijdelijk ver-
mogen. Uiteindelijk zal een optimale samenstelling moeten worden gevonden.

In 1966 heeft Limperg jr. de theorie van Polak bekritiseerd.lf Hij richt zich
op de voorziening in de vermogensbehoefte als gevolg van de gehele goede-
renstroom, de gezamenlijke kapitaalgoederen en de reeks van produktiepro-
cessen. Hij kiest met andere woorden voor een totale benadering, daar waar
Polak slechts een partiele benadering voorstond. In de theorie van Limperg
jr. kan het financieringsprobleem worden omschreven als het vraagstuk van
de voortdurende handhaving van overeenstemming tussen de uit het totale ka-
pitaal voortvloeiende vermogensbehoefte en het in de onderneming beschik-
bare vermogen. Ook in deze theorie gaat het derhalve om de omlooptijd van
het vermogen alsmede het aantrekken van vermogen tegen de laagste kosten.
De onderneming zal nu geneigd zijn tot het aantrekken van relatief meer per-
manent vermogen en minder tijdelijk vermogen.

Meij19 stelt bij de financiering van de onderneming eveneens handhaving
van liquiditeit centraal. Hij tracht daarbij een synthese te ontwikkelen tussen
de beide voorgaande theorieen, Enerzijds acht hij het denkbaar dat de onder-

18. Th. Limperg jr., Verzameld werk, Leer van de Financiering, deel III, Deventer, 1966.
19. J.L. Meij, Leerboek der Bedrijfseconomie, Theoretische bedrijfseconomie deel II, Afdeling
I, Leer van de Financiering, Den Haag, 1964.
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neming bet vermogen aantrekt voor bepaalde (groepen van) kapitaalgoederen,
waarbij afstemming plaatsvindt ten aanzien van de omvang en de termijn van
de vermogensaantrekking en bet vermogensbeslag in de afzonderlijke (groe-
pen van) kapitaalgoederen. Hierin vindt men de theorie van Polak terug. An-
derzijds kan de onderneming uitgaan van de fluctuaties in de omvang van de
vermogensbehoefte in bet totale kapitaal. Hier treft men de tbeorie van Lim-
perg jr. aan. Meij is van mening dat de optimale vermogensstructuur slechts
kan worden bereikt door beide methoden in samenhang toe te passen, waarbij
de kosten van de aan te trek ken vermogensvorm bepalend zijn voor de uitein-
delijke keuze.

2.4.2. 'Verticale' jinancieringstheorie

Sinds de jaren vijftig worden de bovenstaande klassieke theorieen hevig bekri-
tiseerd. De kritiek richt zich met name op de veronderstelde causaliteit tussen
de omlooptijd van het vermogen in de afzonderlijke kapitaalgoederen (of het
complex van kapitaalgoederen als totaliteit) en de termijn van beschikbaar-
heid van de financieringsmiddelen. Zou er al sprake zijn van een dergelijke
causaliteit - hetgeen in de literatuur-? wordt ontkend - dan is daarmee nog
niets gezegd omtrent de mogelijkheid ook daadwerkelijk aan de financierings-
behoefte te kunnen voldoen (voortijdige teruggaaf van het vermogen respec-
tievelijk het tijdige aantrekken van nieuw vermogen).

Als gevolg van deze kritiek ontwikkelt zich de zogenaamde 'verticale finan-
cieringstheorie'. De optimale vermogensstructuur wordt daarbij losgekoppeld
van haar beslag op de kapitaalgoederen. Het financieringsvraagstuk ontstaat
binnen deze theorie door de volgtijdelijke veranderingen in de omvang van de
vermogensbehoefte en de verscheidenheid in de vormen waarin het vermogen
ter beschikking wordt gesteld. Bij de financiering van de onderneming zal der-
halve vooral rekening moeten worden gehouden met het optreden van een on-
verwachte stijging van de vermogensbehoefte. Uitgangspunt is derhalve de
continuiteit van de onderneming.U Diepenhorst-I onderscheidt drie elernen-
ten, die hij kenmerkend acht voor de optimale financiele structuur: het finan-
ciele weerstandsvermogen, de elasticiteit en de rentabiliteit. De eerste twee
kenmerken hebben betrekking op de onzekerheid ten aanzien van de vermo-
gensvraag en het vermogensaanbod. De optimale financiele structuur defi-
nieert hij als 'de ideale vormgeving van het geheel van relaties tussen de collec-
tiviteit van het kapitaal en de opbouw van het vermogen, dat in dit kapitaal

20. Zie o.a. A.1. Diepenhorst en H. Willems, De optirnale financiele structuur, in: Kernproble-
men der Bedrijfseconornie biz. 186, Amsterdam, 1966.
21. A.Th. de Lange, Beleidselementen, diss., Leiden, 1957.
22. A.l. Diepenhorst, oratie, t.a.p.
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belichaming heeft gevonden'. 23 Ook andere auteurs-" hebben zich in soortge-
lijke zin uitgelaten.

Het financiele weerstandsvermogen kan rechtstreeks worden ontleend aan het
streven van de onderneming naar continuiteit. Vanuit de financieringssfeer
bezien wordt aan dit doel voldaan, indien de onderneming er steeds weer in
slaagt om tijdig te voldoen aan de rechtmatige financiele aanspraken van allen
die op enigerlei wijze tot de continuiteit van de onderneming bijdragen. De
onderneming streeft derhalve naar een vermogensstructuur die steeds aan de
lopende en de toekomstige verplichtingen kan voldoen.

De elasticiteitseis houdt in dat de vermogensstructuur van de onderneming
steeds zodanig dient te zijn, dat zij een volledige toegang tot de verschillende
delen van de vermogensmarkt heeft. Aileen dan kan de onderneming op elk
gewenst moment naar eigen voorkeur voorzien in een optredende stijging van
haar vermogensbehoefte. De vermogensstructuur beschikt over elasticiteit in-
dien wordt voldaan aan de liquiditeits-, de solvabiliteits- en de rentabiliteits-
eis.

De liquiditeitseis houdt in dat de onderneming in staat moet zijn op korte
termijn aan haar direct opeisbare verplichtingen te voldoen. Dit betekent dat
de vermogensstructuur zodanig ingericht moet worden dat een zeker even-
wicht bestaat tussen de omvang en het tijdruimtelijke verloop van de in- en
uitgaande vermogensstromen. De beoordeling van de liquiditeitseis vindt
plaats aan de hand van ratio's.25 Het probleem bij het hanteren van derge-
lijke ratio's is het feit dat zij betrekking hebben op het verleden dan wei mo-
mentopnamen zijn. Bovendien berusten zij op een liquidatiefictie. Voor de fi-
nancieringskeuze is juist inzicht in de toekomstige ontwikkeling van deze ra-
tio's gewenst. Derhalve zal de onderneming genoodzaakt zijn een liquiditeits-
begroting op te stellen.

De solvabiliteitseis houdt in dat de omvang en aard van het garantievermo-
gen zodanig dient te zijn, dat een incidenteel omvangrijk verlies hiermee ge-
heel kan worden opgevangen. De continuiteit van de onderneming vereist bo-
vendien dat ook nadat zich een dergelijke calamiteit heeft voorgedaan, de on-

23. A.!, Diepenhorst, t.a.p., bIz. 1.
24. O.a. H. Willems, De financiele structuur en de vermogenskosten in de investeringsplanning
en de kostprijsberekening, Leiden, 1965;C.F. Scheffer, lndeling en ontleding van de vraagstuk-
ken behorend tot het financiewezen van de onderneming op basis van traditionele geldfuncties,
oratie, Noordhoff, Groningen, 1955;H.C. Wytzes, Enige gedachten over financieringstheorie en
financieringsnorm, Haarlem, 1967.
25. Zo wordt bijvoorbeeld de 'interest-coverage'-ratio gehanteerd, waarbij de verhouding tussen
de omvang van de winst voor aftrek van interest en belastingen enerzijds en de omvang van de
interestlast anderzijds wordt vastgesteld. Andere ratio's in dit verband zijn de 'current ratio' (de
verhouding tussen de liquide activa en de liquide passiva) en de 'quick ratio' (de verhouding tus-
sen de liquide activa minus voorraden en de liquide passiva).
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derneming over eigen vermogen blijft beschikken. Bepalend voor de mate
waarin aan de solvabiliteitseis wordt voldaan, maakt de bedrijfseconomische
theorie gebruik van de 'debt/equity' -ratio. In de praktijk valt een dergelijke
ratio echter niet zo eenvoudig te bepalen. Zo ontbreekt vaak een inzicht in de
bestaande ruimte voor herwaardering van de activa. Wordt een herwaardering
uitgevoerd, dan dient bovendien rekening te worden gehouden met een latente
belastingverplichting. Evenmin bestaat er in de praktijk een duidelijk inzicht
in het deel van het eigen vermogen dat liquideerbaar is zonder dat er funda-
mentele schade aan het ondernemingsproces wordt toegebracht. Daarnaast
kan de omvang van de schuldpositie zijn versluierd door bijvoorbeeld 'off-
balance'<flnanciering.j'' Voor de rninimale omvang van het eigen vermogen in
verhouding tot het vreemde vermogen valt geen algemene regel op te stellen.
Met name de hoogte en de stabiliteit van de winst, alsmede de omvang en het
verloop van de financiele verplichtingen zijn hierbij belangrijke gegevens.
Derhalve kan een 'normale' vermogensverhouding niet worden afgeleid. Ook
blijkt dat in een periode van lage rentabiliteit (jaren zeventig) zowel de onder-
nemingen als de belangrijkste crediteuren (banken) een geleidelijke verschui-
ving ten gunste van financiering met vreemd vermogen hebben geaccepteerd.
De conclusie is dat de solvabiliteitseis in beginsel leidt tot het aantrekken van
ondernemend vermogen.

Ten slotte dient de vermogensstructuur aan de rentabiliteitseis te voldoen.
Hieraan wordt voldaan als het vermogen wordt aangetrokken tegen de laagste
vermogenskosten. Met name door de verschillende fiscale behandeling van
ondernemend en niet-ondernemend vermogen, heeft de rentabiliteitseis tot ge-
volg dat financiering met niet-ondernemend vermogen wordt bevorderd.

Uit het voorgaande valt af te leiden dat de liquiditeits- en solvabiliteitseis
elkaar versterken. Beide leiden tot de voorkeur van de ondernerning om met
ondernemend vermogen te financieren. De rentabiliteitseis daarentegen leidt
tot een voorkeur voor niet-ondernemend vermogen. Het gevolg hiervan is dat
de onderneming steeds een compromis zal moeten bereiken ten aanzien van
een evenwichtige vermogensstructuur. Hierbij zal de verhouding tussen onder-
nemend en niet-ondernemend vermogen zodanig dienen te worden gekozen,
dat - met inachtnerning van de verwachte cash-flow en winst - in volledige
mate aan de liquiditeits-, de solvabiliteits- en de rentabiliteitseis wordt vol-
daan. Het gevolg van dit afwegingsproces is dat de evenwichtige vermo-
gensstructuur niet beperkt hoeft te zijn tot een bepaalde verhouding tussen on-
dernemend en niet-ondernemend vermogen. Er bestaat met andere woorden
in de bedrijfseconomische theorie geen 'normale' vermogensstructuur.

26. De operationele lease (zie paragraaf 3.2.2) kan als voorbeeld van een 'off-balance'<
financiering worden genoemd.
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3. Enkele juridiscbe aspecten-?

3.1. EIGEN VERMOGEN

Het klassieke instrument voor ondernemingen om eigen, permanent en onder-
nemend vermogen aan te trekken, wordt gevormd door de emissie van aande-
len. Civielrechtelijk vervult het kapitaal van een vennootschap een drietaI ver-
schillende functies: het vormt het middel om het bedrijfsdoel te realiseren, het
vormt het middel om de verschillende rechten van de participanten vast te leg-
gen en het vormt het waarborgkapitaal voor derden.

In BW, Boek 2 wordt een aantal kapitaalbegrippen onderscheiden:

Maatschappelijk kapitaal
Hieronder wordt verstaan het in de statuten vermelde geldsbedrag dat geacht
wordt te zijn verdeeld in kleinere gedeelten.P' Deze kleinere gedeelten vormen
de 'aandelen'. 29 Het maatschappelijk kapitaal geeft geen enkele aanwijzing
omtrent het in de vennootschap feiteIijk aanwezige kapitaal, doch geeft
slechts aan tot welk bedrag aandelen kunnen worden uitgegeven zonder statu-
tenwijziging. De wet bepaald overigens weI dat 20070van het maatschappelijk
kapitaal moet zijn geplaatst. 30

Geplaatst kapitaal
Dit is de nominale waarde van de in totaal uitgegeven aandelen, met andere
woorden het gedeelte van het maatschappelijk kapitaaI waarin door de partici-
panten bij oprichting dan wel bij Iatere emissie is deelgenomen.U Dit kapi-
taalbegrip is belangrijk, omdat het enerzijds als waarborgkapitaal ten op-
zichte van de schuldeisers fungeert en anderzijds de grondslag vormt voor de
zeggenschapsrechten van de participanten.

Gestort kapitaal
Dit is het gedeelte van het geplaatst kapitaal ten aanzien waarvan de partici-
panten hebben voldaan aan de stortingsverplichting.V Het gestort kapitaal
vormt daarmee het feitelijk door de participanten bijeengebrachte eigen ver-
mogen. De wet schrijft voor dat op ten minste 25% van het geplaatst kapitaal

27. Voor een gedetailleerde juridische analyse van de concernfinanciering verwijs ik naar: J.W.
Winter, Concernfinanciering (uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuni-
versiteit te Groningen; nr. 15), diss., Kluwer, Deventer, 1992.
28. Voor de BV: artikeI2:67(1) BW; voor de NV: artikel 2:178(1) BW.
29. Artikel 2:79(1) resp. artikel 2: 190 BW.
30. Artikel 2:67(4) resp. artikel 2:178(4) BW.
31. Artikel 2:67(1) resp. artikel 2:178(1) BW.
32. Artikel 2:80(1) resp. artikel 2:191(1) BW.
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moet worden gestort. 33 Daarnaast kan de vennootschap het niet gestorte ge-
deelte opvragen, waardoor dit deel eveneens tot het eigen vermogen gerekend
wordt. Aandelen aan toonder dienen te allen tijde volledig te worden vol-
gestort. De winstuitdeling geschiedt aan de hand van het gestort kapitaal+" en
kan alleen plaatsvinden indien en voor zover het eigen vermogen groter is dan
het totale bed rag van het gestorte en opgevraagde kapitaal vermeerderd met
de wettelijke reserves.P Het gestort kapitaal vermeerderd met de eventuele
stortingsverplichting vormt het minimale bedrag dat bijeengehouden moet
worden teneinde de eventuele verliezen te kunnen dekken.

Het civielrechtelijke kapitaalbegrip is in sterke mate formeel van aard: het
gestort nominale kapitaal is van belang. Deze formele benadering houdt
vooral verband met de functie van het kapitaal als rekengrootheid voor het
vastleggen van de onderlinge verhoudingen tussen de participanten alsmede
ten opzichte van de waarborg voor de rechten van derden.l? Omdat het
gestort kapitaal algemeen wordt gedefinieerd als het kapitaal, voor zover
daartegenover door aandeelhouders aan de verschuldigde inbreng is voldaan,
wordt het agio civielrechtelijk buiten het begrip gestort kapitaal geplaatst.

Een materiele benadering van het kapitaalbegrip vinden we bij Van der
Heijden/Van der Grintenl", waar zij stellen dat kapitaal een onlosbare ven-
nootschappelijke schuld is. Overigens is ook in hun visie het kapitaalbegrip
onafhankelijk van hetgeen feitelijk door de aandeelhouders is ingebracht.
Daaruit kan worden afgeleid dat het agio niet tot het kapitaal in handelsrech-
telijke zin moet worden gerekend. Kenmerkend voor agio is dat het uitsluitend
kan ontstaan door storting op aandelen. Het agio behoort daarentegen wei tot
het fiscaalrechtelijke kapitaal, behoudens voor zover op grond van artikel 44
Wet IB'64 sprake is van zogenaamd fusieagio.

Een ander (fiscaal) fenomeen komt in de handelsrechtelijke literatuur niet
voor: de 'informele kapitaalstorting' . Het verschil ten opzichte van agio is dat
bij een informele kapitaalstorting geen storting op aandelen plaatsvindt. Van
der Grinten38 beschouwt de transactie waarbij een naamloze vennootschap
een onlosbare vennootschappelijke schuld aangaat, terwijl het maatschappe-
lijk kapitaal geheel is geplaatst, nietig. De vennootschap mag alleen op de in
de statu ten voorziene wijze kapitaalschuld aangaan. Een gevolg van zijn
stand punt is dan een onverschuldigde betaling, die door de verstrekker kan

33. Artikel 2:80(1) resp. artikel 2: 191(1) BW.
34. Artikel 2:105(1) resp. artikel 2:216(1) BW.
35. Artikel 2:105(2) resp. artikel 2:216(2) BW.
36. W.L.P.A. Molengraaff', Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse Handelsrecht, deel
1 biz 242, 1953.
37. E.].1. van der Heijden/W.C.L. van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten
vennootschap, dertiende druk biz. 209, Tjeenk Willink, Zwolle, 1984.
38. W.C.L. van der Grinten, De NY, jaargang 31, biz. 195-196.
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worden teruggevorderd.I'' Deze conclusie gaat mij wat ver. Denkbaar is im-
mers dat het maatschappelijk kapitaal eerst na de informele kapitaalstorting
geheel wordt geplaatst. Dat zou er dan toe leiden dat de informele kapi-
taalstorting uit het verleden alsnog door de verstrekker zou kunnen worden
teruggevorderd. Bovendien moet in herinnering worden gehouden dat het fe-
nomeen 'informele kapitaalstorting' slechts een hulpmiddel is voor een cor-
recte fiscale winstbepaling.

3.2. VREEMD VERMOGEN

3.2.1. Algemene kenmerken

Het vreemd vermogen dat door crediteuren ter beschikking van de onderne-
ming wordt gesteld, wordt meestal onderscheiden in kortlopend, middellang
en langlopend vreemd vermogen. In de leningsovereenkomst wordt in het al-
gemeen een aantal wezenlijke element en van vreemd vermogen expliciet gere-
geld: de omvang van de kredietverstrekking, de omvang van de terugbeta-
lingsverplichting, het aflossingsschema, de interestvergoeding, de looptijd, de
zekerheidstelling, enzovoort.

De hoofdsom van de lening geeft de nominale waarde aan, waaraan de overige
leningsvoorwaarden kunnen zijn gekoppeld (bijvoorbeeld de interestvergoe-
ding). De omvang van de kredietverstrekking sluit meestal aan bij de nominale
waarde van de lening, doch - afhankelijk van de omvang van de rentevergoe-
ding - is ook een lager (bijvoorbeeld de zero-coupon-bonds) of hoger bedrag
dan de hoofdsom mogelijk. Er is dan sprake van respectievelijk een disagiole-
ning of een lening boven pari. De terugbetalingsverplichting komt in het alge-
meen overeen met de nominale waarde van de lening.f''

Het is civielrechtelijk niet noodzakelijk dat een aflossingsschema in de le-
ningsvoorwaarden wordt vastgelegd. Wei is het gebruikelijk dat de omvang
van de aflossingsverplichting kan worden afgeleid en niet bemvloedbaar is
door de debiteur. Er zijn verschillende aflossingsstructuren denkbaar: aflos-
sing in een keer, aflossing in termijnen en aflossing via annuiteiten, De debi-
teur zal de looptijd van de lening trachten af te stemmen op de periode waarin
de financieringsbehoefte bestaat. Omdat deze laatste peri ode zich meestal niet
nauwkeurig laat inschatten, bevatten de voorwaarden soms bepalingen die een
kredietverlenging of voortijdige aflossing toestaan.

39. J .H. Christiaanse, Het begrip gestort kapitaal handelsrechtelijk en fiscaalrechtelijk be-
schouwd, in: Smeetsbundel biz. 48, Kluwer, 1967.
40. Een uitzondering vormt de terugbetalingsverplichting van een rentespaarbrief, waarbij naast
de nominale waarde van de lening ook de interestvergoeding tot deze verplichting moet worden
gerekend.
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Ten aanzien van de interestvergoeding zijn meerdere mogelijkheden denk-
baar. Allereerst kan de interestvergoeding maandelijks, per kwartaal of
(half)jaarlijks verschuldigd worden. De interestvergoeding zal meestal een
vast percentage van de nominale hoofdsom bedragen, eventueel gekoppeld
aan de ontwikkeling van de marktrente. Toch kan zij ook worden gerelateerd
aan bijvoorbeeld de winst of de ornzet van de debiteur. Ook kan de interest-
vergoeding gedeeltelijk worden betaald in natura: de converteerbare obligatie-
lening en de warrantlening.

De crediteur van een lening wenst de overeengekomen interestvergoedingen en
de terugbetaling van de hoofdsom zeker te stellen. Naarmate de looptijd van
de lening langer is, zal deze wens sterker zijn. De kans dat de debiteur door
een verslechterende economische situatie niet aan zijn verplichtingen kan vol-
doen, wordt grater naarmate de lening een langere looptijd heeft. Door zeker-
heidstelling te eisen, tracht de crediteur dit risico te verkleinen. Bij langlo-
pende kredieten is het niet ongebruikelijk dat de debiteur bepaalde zekerheden
moet verstrekken (bijvoorbeeld pand of hypotheek). Ingeval de debiteur zijn
verplichtingen niet nakomt, kan de crediteur zijn vordering uit deze tot zeker-
heid overgedragen zaken realiseren.

Hetzelfde effect kan ook worden bereikt door levering onder eigendoms-
voorbehoud.U Het nadeel van dergelijke vormen van zekerheidstelling is dat
de positie van de overige crediteuren van de ondernerning wordt ondermijnd.
Indien een crediteur zijn eigen positie zeker wenst te stellen, zonder daarbij
de andere crediteuren in hun rechten te beperken, zal hij zich rechten moeten
verwerven buiten het ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld via een borgstel-
ling. Bij het in gebreke blijven van de debiteur kan hij zich dan wenden tot
de borgstellers. Deze hebben dan bij voldoening op grand van artikel 7:866
BW juncto artikel 6: 10 BW een vordering op de debiteur.

3.2.2. Verschillende vormen van vreemd vermogen

Een belangrij k financieringsinstrument voor een onderneming om vreemd
vermogen aan te trekken wordt gevormd door de obligatielening. Een obliga-
tielening is een lening die gewoonlijk door een groot aantal personen en/of in-
stellingen gezamenlijk wordt verstrekt. De totale lening wordt door de onder-
neming opgenomen tegen de uitgifte van meerdere schuldbekentenissen: de
obligaties. Door de emissie van een obligatielening verkrijgt de onderneming
vreemd, langdurig-tijdelijk en niet-ondernemend vermogen. Indien de lening
wordt achtergesteld ten opzichte van de overige crediteuren, behoort zij echter
tot het garantievermogen. Obligatieleningen kunnen onderling verschillen ten

41. Artikel 3:92 BW.
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aanzien van de verhandelbaarheid, de looptijd, de interestvergoeding en de
wijze van aflossing.

De obligatielening heeft een vaste interestvergoeding, die is gerelateerd aan
de nominale hoofdsom. Er bestaan echter ook obligatietypen, waarvoor de
periodieke vergoeding op andere wijze is geregeld: de inkomstenobligatie'V,
de winstdelende obligatie'P, de premie-obligatie+', de geindexeerde obliga-
tie45, de converteerbare obligatielening (zie paragraaf 3.3.2) en de warrantle-
ning (zie paragraaf 3.3.3).

De aflossing van een obligatielening kan geleidelijk of ineens plaatsvinden.
De voor aflossing benodigde geldmiddelen kunnen op verschillende manieren
door de onderneming worden verkregen: door schuldvernieuwing, uit de winst
en/of de afschrijvingen en door gedeeltelijke liquidatie van de onderneming.
Een geleidelijke aflossing geschiedt meestal door uitloting.

Een ander financieringsinstrument is de bancaire lening. Een bank is een in-
stelling die zich onder andere bezighoudt met het verlenen van kredieten. De
kredietverlening aan de particuliere sector, met name aan het bedrijfsleven,
behoort tot haar belangrijkste taken. Traditioneel heeft het bankwezen zich
hierbij gericht op het verstrekken van kortiopend krediet. Een dergelijk kre-
diet vindt meestal haar 'natuurlijk' einde wanneer de transactie, waarvoor het
krediet was verleend, door de debiteur wordt afgewikkeld. Dit veronderstelt
een verband tussen de transactie en het krediet. Via de mutaties op de rekening
van de debiteur kan de bank vaak nagaan of de aanwending van het krediet
in overeenstemming is met de bedoelingen, maar eveneens ervoor waken dat
het krediet niet langlopend wordt. De meest voorkomende bancaire lening is
dan ook het rekening-courantkrediet. De bank stelt aan het te verlenen krediet
een bepaald maximum. Beneden dit maximum kan de debiteur vrij over de
kredietfaciliteit beschikken. Deze flexibiliteit is echter kostbaar. De banken
brengen nameJijk naast een normale interestvergoeding tevens een ornzet- en
kasvoorschotprovisie in rekening.

De banken zijn in een aantal gevallen bereid om voor een langere periode
krediet te verstrekken. Te denken valt hierbij - naast het hypothecaire kre-
diet - aan de zogenaamde anticipatiekredieten als voorfinanciering in af-
wachting van het aantrekken van permanent of langdurig-tijdeJijk vermogen.
Ook is het mogelijk dat banken middellange-termijnkredieten verstrekken ten
behoeve van bijvoorbeeld de exportfinanciering.

42. De vergoeding wordt alleen betaald, indien de debiteur gedurende de desbetreffende periode
winst heeft behaald. De interestvergoeding is naar boven gelimiteerd.
43. De vergoeding bestaat uit een vast gedeelte plus een bepaald aandeeI in de overwinst van de
debiteur.
44. De periodieke vergoeding bestaat uit een vaak laag vast interestpercentage, dat kan worden
verhoogd via door loting toegewezen premies.
45. De periodieke vergoeding en de afiossing zijn variabel en afhankelijk van de ontwikkeling van
een bepaald indexcijfer.
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Een derde vorm waarin een onderneming over vreemd vermogen kan beschik-
ken is het leverancierskrediet. Dit krediet ontstaat doordat de leverancier zijn
goederen op krediet verkoopt, waartegenover hij, in plaats van contante beta-
ling, een vordering op zijn afnemer verkrijgt. Hier is sprake van een vorm van
vreemd, tijdelijk en niet-ondernemend vermogen.

Het leverancierskrediet ontstaat per goederentransactie en heeft een loop-
tijd die veelal samenhangt met de periode waarbinnen de afnemer/debiteur in
staat is via verkopen aan zijn schuld te voldoen. Doordat in de praktijk vaak
een duurzame relatie tussen de leverancier en zijn afnemer bestaat (vgl. 'ideaal
complex,46), kan het krediet een permanent karakter krijgen. Omdat de om-
Yang afhankelijk is van de omvang en de regelmaat van de goederentransacties
kan worden gesproken van een gemduceerde vermogensverscbaffing (zie para-
graaf 2.2.1 hierboven).

Het alternatief voor leverancierskrediet is het bancaire krediet. De voorde-
len boven zo'n bancair krediet moeten worden gevonden in de causaliteit met
de goederentransactie, de duurzame band tussen leverancier en afnemer, de
relatieve zekerheid dat de afnemer ook aan zijn verplichtingen zal voldoen
(mits de looptijd overeenstemt met de periode die de afnemer nodig heeft om
tot wederverkoop te komen), de eventueel verschuldigde boete bij overschrij-
ding van de termijn en het feit dat de kredietverlening voor de leverancier geen
zelfstandige inkomstenbron vormt. Het nadeel is dat leverancierskrediet
meestal duurder is, omdat de leverancier naast zijn eigen vermogenskosten
ook de kosten van zijn administratie, risico en informatie vergoed wil hebben.

Ten slotte kan nog een vierde categorie vreemd vermogen worden onderschei-
den: de leaseconstructie. Er bestaan twee hoofdvormen van leasing: de finan-
ciele en de operationele lease.

De financiele lease is de huur die onopzegbaar, voor een lange termijn (dat
wil zeggen voor een periode die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de economi-
sche levensduur van het lease-object) wordt aangegaan. Daarmee heeft zij het
karakter van de huurkoop. Het belangrijkste verschil met de huurkoop is dat
aan het einde van de leaseterrnijn bet desbetreffende bedrijfsmiddel niet auto-
matisch in eigendom van de lessee komt. Hij verkrijgt een optie om het be-
drijfsmiddel tegen een vooraf vastgelegde prijs (meestal overeenkomend met
de geschatte restwaarde) in eigendom te verwerven. Het risico van bet lease-
object ligt echter volledig bij de lessee. De lessee activeert het bedrijfsrniddel
en kan op de gebruikelijke wijze hierop afschrijven. De leaseverplichtingen
moeten op de balans worden gepassiveerd.

De operationele lease heeft meer het karakter van een huurovereenkomst.
Het objectrisico ligt DU bij de lessor. Deze activeert het bedrijfsmiddel en
schrijft af. De lessee brengt de leaseverplichtingen rechtstreeks ten laste van

46. Onder een 'ideaal complex' wordt in de bedrijfseconomie verstaan een complex van be-
drijfsmiddelen met een harmonische leeftijdsopbouw.

28



ENKELE JURIDISCHE ASPECTEN

haar winst- en verliesrekening. De financiering via een operationele lease
wordt daarom ook wei als een 'off-balance' -financiering aangemerkt.f? In ar-
tikel 7a: 1584 BW wordt als huur aangeduid 'eene overeenkomst, waarbij de
eene partij zich verbindt om de andere het genot eener zaak te doen hebben,
gedurende eenen bepaalden tijd en tegen eenen bepaalden prijs, weiken de
laatstgemelde aanneemt te betalen'. Met deze omschrijving kan leasing als fi-
nancieringsvorm worden aangemerkt. Het betreft een lOOOTo-objectfinan-
ciering. Ook wordt soms het restwaarderisico of het verloren gaan van het ob-
ject bij de lease-overeenkomst meegenomen. Op deze punten wijkt leasing dus
af van de traditionele bancaire financiering. Bij de leasing ligt de nadruk bij
de lessee meer op het gebruik van het bedrijfsmiddel dan op het bezit ervan.
Met name in het huidige tijdsgewricht, waarin de technologische veroudering
steeds sneller plaatsvindt, is het gebruiksnut belangrijker dan de juridische
eigendom. In beginsel komen alle vaste activa als lease-object in aanmerking.

De financiering via lease-overeenkomsten heeft een aantal voordelen. De
causaliteit tussen de financiering en het object leidt tot een grate mate van ze-
kerheid. Daarbij komt dat in geval van een operationele lease het objectrisico
door de leasemaatschappij wordt overgenomen. De ondernemingen kunnen
door het sluiten van lease-overeenkomsten snel anticiperen op nieuwe techno-
logische ontwikkelingen. Door het 'off-balance'-karakter kan ten slotte een
gunstig effect worden bereikt op solvabiliteits- en rentabiliteitsratio's, waar-
door het aantrekken van extern vermogen niet wordt beperkt.

3.3. ENKELE 'HYBRIDE' FINANCIERINGSVORMEN

Hoewel de term 'hybride' vermogen geen civielrechtelijk begrip is, kan het fe-
nomeen hier niet onbesproken blijven. Het veelvuldig gebruik maken van 'hy-
bride' financieringsinstrumenten kan immers een aanwijzing zijn voor een si-
tuatie van thin capitalisation.t''

Onder een hybride financieringsinstrument kan enerzijds worden verstaan
een instrument dat zowel kenmerken van eigen als van vreemd vermogen
heeft. Anderzijds kan een instrument ook een hybridisch karakter krijgen
doordat het bij de ene contractpartij als eigen vermogen en bij de andere con-
tractpartij als vreemd vermogen wordt aangemerkt. 49 Dit laatste vindt haar
oorzaak vaak in internationale kwalificatieverschillen (bijvoorbeeld doordat
de bronstaat maatregelen ter bestrijding van thin capitalisation heeft getrof-
fen). Het hybride karakter is dan juist het gevolg van de thin capitalisation.

Ik beperk mij hier tot de bespreking van enkele financieringsvormen waarin
eigen en vreemd vermogen in elkaar overlopen.

47. H.C.W.M. Sterk, Financiering met behulp van leasing en factoring, in: Account Dossier, nr.
3 biz. 66, 's-Hertogenbosch, 1991.
48. Thin Capitalisation, Issues in International Taxation, no. 2, OECD, Paris, 1987, para. II.
49. 1.A.G. van der Geld, Fiscale aspecten van nieuwe financiele instrumenten, in: Financiele in-
strumenten biz. 217, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1990.
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3.3.1. Prejerente aandelen

Preferente aandelen zijn vermogenstitels die een zeker voorrecht bezitten bo-
yen gewone aandelen.X' Deze bevoorrechting kan betrekking hebben op de
winstverdeling, maar ook op de verdeling van het liquidatiesaldo. De gebrui-
kelijke bevoorrechting in het kader van de winstverdeling houdt in dat op de
preferente aandelen een bepaald vast percentage van het nominale kapitaal
wordt vergoed voor zover de winst van de vennootschap dit toelaat. In som-
mige gevallen moet zelfs achteraf alsnog aan deze dividendverplichting wor-
den voldaan: het cumulatief preferente aandeel. Nadeel is dat het preferente
aandeel normaliter niet meer participeert in de overwinst van de vennoot-
schap.

De preferente aandelen worden om verschillende redenen uitgegeven. Aller-
eerst om te voorkomen dat door emissie van normale aandelen de zeggen-
schapsrechten binnen de vennootschap te veel verwateren. Ook kan voor de
uitgifte van preferente aandelen worden gekozen omdat een emissie van nor-
male aandelen op de markt zou kunnen mlslukken.U Preferent aandelenkapi-
taal kan ook worden aangetrokken ter vervanging van vreemd vermogen op
lange termijn. De debt/equity-ratio neemt af, terwijl het rendement op bet ge-
wone aandelenkapitaal door de financiele hefboomwerking (zie paragraaf
2.3.5 hiervoor) toch kan worden verhoogd. Ook kan hierdoor aan de geeiste
zekerheidstelling door de debiteuren van lang vreemd vermogen worden ont-
komen.

Het preferente aandelenkapitaal behoort tot het eigen vermogen, maar ver-
toont economisch - zeker als sprake is van een min of meer vast dividend -
gelijkenis met de obligatielening. Toch blijven nog enkele verschillen over: zo
wordt bij uitgifte kapitaalsbelasting verschuldigd, is de vergoeding niet aftrek-
baar bij de winstbepaling en zal de overdracht van financiele middelen in het
algemeen voor onbepaalde tijd geschieden. Het preferente aandelenkapitaal is
door deze kenmerken uiterst geschikt als financieringsinstrument in situaties
waarin de vennootschap de debt/equity-ratio wenst te verlagen zonder een
hoge winstinhouding of de emissie van gewoon aandelenkapitaal.

3.3.2. Converteerbare obligatieleningen

Een ander 'hybride' financieringsinstrument is de converteerbare obligatiele-
ning. Dit instrument behoort civielrechtelijk en handelsrechtelijk tot het

50. P.J.W. Duffhues, t.a.p., biz. 398.
51. Dit kan rich met name voordoen in een situatie waarin de aandelenmarkt rich in een baisse
bevindt.
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vreemd vermogen.V De converteerbare obligatielening is een schuldvordering
waarvan de houder het recht heeft om op een bepaald moment of gedurende
een bepaalde periode, en onder van tevoren vastgestelde verhoudingen, zijn
vordering om te zetten in aandelen van de emitterende vennootschap. Dit
recht vormt civielrechtelijk geen zelfstandig verhandelbaar verrnogens-
bestanddeel. Momenteel zijn in Nederland twee varianten bekend: de lening
met een conversierecht en de lening met een conversieverplichting. 53

De converteerbare obligatielening met een recht om te converteren vormt -
zolang de conversie niet tot stand komt - een echte schuld. Het feit dat de
vordering voor de obligatiehouders een potentieel aandeelhouderschap impli-
ceert, verandert niet het karakter van de vordering. Op het moment van con-
versie vindt in wezen een schuldvergelijking plaats tussen de stortingsverplich-
ting op de nieuwe aandelen en de (tenietgaande) vordering.H In hoeverre
deze opvatting ook kan worden gevolgd ten aanzien van de verplichte conver-
teerbare obligatielening, waarbij het de obligatiehouder reeds aanstonds dui-
delijk is dat de hoofdsom duurzaam aan de vennootschap ter beschikking
wordt gesteld, is ten minste twijfelachtig. De verplichte conversie leidt er im-
mers toe dat een dergelijke obligatielening reeds onmiddellijk tot het garantie-
vermogen moet worden gerekend.

3.3.3. Warrantleningen

Een warrantlening is een gewone obligatielening, waarvan de nominale rente
lager is dan de marktrente en waaraan een optierecht is verbonden.P Dit op-
tierecht wordt de warrant genoemd en kan worden omschreven als een door
de vennootschap uitgegeven recht om op middellange of lange termijn aande-
len te verwerven ten laste van de vennootschap of ten laste van een vennoot-
schap die met de eerstgenoemde vennootschap een belangengemeenschap

52. Voor de fiscale behandeling van de converteerbare obligatielening, zie o.a. 1.C.K.W. Bartel,
lnkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen, tweede druk, Kluwer, Deventer,
1984; 1. Hoogendoorn, FED 18 oktober 1979, Vpb'69: art. 8:12 en M.V.M. van Leeuwe, De in
aandelen converteerbare obligaties, De NV 1981, biz. 100-10 I.
53. Deze lening staat bekend als de HCS-variant naar de ernitterende vennootschap HCS.
54. Zie onder andere de overwegingen van de Hoge Raad in zijn arrest van 25 april 1979, BNB
19791210.
55. Voor de fiscaalrechteIijke behandeling van de warrantlening zie o.a. Resolutie van 26 februari
1986, BNB 1986/113, alsmede M. Romijn, Fiscale aspecten van warrantieningen, FED 1985192,
blz. 371-379; 1.H.C. Hellebrekers en 1.C.M. van Sonderen, Warrantleningen, Weekblad
198515676, bIz. 397-406; D. Juch, De warrantiening: het einde? of het einde van de warrant le-
ning, in: Fiscale aspecten van ondernerningen - opstellen aangeboden aan prof. D.A.M. MeeIes,
bIz. 73-80, Kluwer, 1985; 1.C.M. van Sonderen, De invioed van een warrant op de winst van
een vennootschap, Weekblad 1988/5830, biz. 844-857; C.B. Bavinck, Fiscale aspecten van het
verstrekken van opties op eigen aandelen van de vennootschap, Weekblad 1988/5831, biz.
889-895 en Financiele instrumenten, Geschrift nr. 187 van de Vereniging voor Belastingweten-
schap 1991.

31



FINANCIERING VAN EEN VENNOOTSCHAP

vormt, onder voorwaarden die worden vastgesteld op het moment dat deze
rechten worden gecreeerd. 56

De warrantlening heeft ten opzichte van de hiervoor besproken converteer-
bare obligatielening enkele voordelen:

a. De warrant biedt de belegger meer vrijheid. De warrant kan immers wor-
den verhandeld, terwijl het conversierecht geen afgescheiden vermogens-
bestanddeel vormt.

b. De warrant heeft een grotere flexibiliteit ten aanzien van de omvang van
het te verwerven eigen vermogen. De nominale waarde van de warrantlening
hoeft immers niet volledig te worden omgezet in eigen vermogen.

3.3.4. Perpetueie ieningen

Een meer recente ontwikkeling-? is de ernissie van zogenaamde perpetuele le-
ningen. De vennootschap emitteert via tussenkomst van een bank een zeer
langlopende obligatielening. De leningsvoorwaarden bevatten de keuzemoge-
lijkheid voor de schuldeiser om de rentevergoeding vanaf een bepaald tijdstip
(stel: jaar 15)bij aanvang van de schuld te ontvangen. De bank maakt hiervan
gebruik en belegt de vooruit ontvangen rente in zero-coupon-bonds via haar
trust-maatschappij in een tax haven (geen winstbelasting). Overigens plaatst
zij de obligatielening op de kapitaalmarkt, waarbij de afiossing plaatsvindt op
het hiervoor bedoelde tijdstip. De ernitterende vennootschap betaalt tot dat
moment jaarlijks een normale rentevergoeding, die onder inhouding van een
'fee' door de bank wordt doorgegeven aan de obligatiehouders. Met de op-
brengst van de zero-coupon-bonds lost de bank uiteindelijk de uitstaande obli-
gaties op de kapitaalmarkt af. Ret resultaat is echter dat de emitterende ven-
nootschap vanaf dat moment geen rentevergoeding meer verschuldigd is, doch
nog steeds een schuld heeft aan de bank, die echter eerst na een zeer lange pe-
riode een afiossingsverplichting kent. Gedurende deze periode kan de vennoot-
schap deze lening laten uitstaan of door een concernmaatschappij tegen de no-
minale waarde laten kopen. Uiteindelijk zal de schuld effectief verdwijnen als
een schuldpositie bij de debiteur; het wordt permanent ter beschikking gesteld
vermogen.

56. F.W.O.M. Cremers, De rol van de warrant als financieringsvorm voor de onderneming -
een bescbouwing over karakteristieken en mogelijkheden van een financieringsinstrument, De-
venter, 1979.
57. Met name in Frankrijk maar ook in Nederland beeft zich deze financieringsvorm ontwikkeld.
Hij is bij uitstek geschikt in situaties waarin een uitbreiding van het aandelenkapitaai niet moge-
lijk is (bijvoorbeeld bij overheidsbedrijven, waar behoefte is aan nieuw risicodragend vermogen,
terwijl de zeggenschapsverhoudingen niet mogen c.q. kunnen worden gewijzigd).
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Voorbeeld:

emitterende
I bank I

vennootschap • IobIigatieIening
(125 jaar a 7Y2OJo)

zero-coupo
(7 Y2 OJo

tax haven
trust

_____________obligatiehouders
-=::::::::::::: (15 j aar a 7 Y4 0J0 )

n-bonds
)

De bank maakt gebruik van haar optie om vanaf jaar 16 de rentevergoeding
vooraf te ontvangen. De emitterende vennootschap betaait daarvoor 31
(7,5 x aml]7,s x A' f317,S) bij ernissie. De bank beIegt dit bedrag in zero-
coupon-bonds, die bij een rendement van 7 Y2 OJo over 15 jaar een bedrag van
100 opleveren (31 x S15l7,S)' Daarmee kan de bank aan haar aflossingsver-
plichting jegens de obligatiehouders voidoen. De jaarlijkse rentevergoeding
van de emitterende vennootschap wordt - na aftrek van de 'fee' - door de
bank gebruikt om de rentevergoeding aan de obligatiehouders te betalen.
Vanaf jaar 15 resulteert een schuIdverhouding tussen de emitterende vennoot-
schap en de bank, waarop aIleen nog een aflossingsverplichting (over 110 ja-
ren) rust.

3 -4- GARANTIESTELLINGEN DOOR CONCERNVENNOOTSCHAPPEN

Een concernvennootschap kan vreemd vermogen aantrekken hetzij via haar
moedermaatschappij, hetzij via een andere concernmaatschappij, dan weI di-
rect bij derden. In deze Iaatste situatie is op het eerste gezicht geen sprake van
de financiering binnen concernverband, doch door garantiestelling van een
concernmaatschappij kan zij dat weI worden. Indien een dochtermaatschappij
rechtstreeks vreemd vermogen bij een derde aantrekt, zal de externe financier
zekerheden eisen. De derde zou bijvoorbeeid een garantiestelling van de moe-
dermaatschappij kunnen eisen. De vraag is in welke mate deze situatie over-
eenkomt met het aantrekken van vreemd vermogen via de moederrnaatschap-
pij.

De garantiestelling door de moedermaatschappij kan om verschillende rede-
nen worden geeist. Ten eerste zou de externe financier een garantiestelling
kunnen eisen om te voorkomen dat de moedermaatschappij het garantiever-
mogen van haar dochtermaatschappij aantast (bijvoorbeeid door hoge divi-
denduitkeringen). In dergeIijke situaties lijkt mij geen sprake van een hande-
len gericht op het creeren van een thin capitalisation. Anders Iigt het indien
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de garantiestelling moet worden verleend om extra zekerheid te verwerven ten
opzichte van de overige crediteuren van de dochtermaatschappij. Deze situatie
nadert zozeer tot die waarbij de moedermaatschappij de lening verstrekt.

4. Enkele overwegingen ten aanzien van de internationale kapitaalmarkt

In paragraaf 2.3.4 is reeds stilgestaan bij de invloed van het belastingstelsel
op de hoogte van de kostprijs voor de verschillende vermogensvormen. In
deze paragraaf wordt nader ingegaan op de fiscale belemmeringen ten aanzien
van de internationale kapitaalmarkt.

4. I. ALGEMEEN

Er bestaat een grate verscheidenheid aan verstoringen die de ondernemings-
beslissingen bemvloeden. De meest voor de hand Jiggende zijn de administra-
tieve en organisatorische belemmeringen. Zij zijn echter uiteindelijk rninder
doorslaggevend dan de meer verborgen verstoringen die invloed op de kapi-
taalstructuur van vennootschappen uitoefenen.

Administratieve belemmeringen vormen een voorbeeld van direct zichtbare
verstoringen die invloed hebben op het bedrijfseconomische beslissingsproces.
De grate multinationale ondernemingen beschikken in het algemeen over
grote belastingafdelingen, die zich in zekere mate bezighouden met de com-
plexiteit om aan lokale belastingvoorschriften te voldoen. Daarnaast bested en
zij veel tijd aan de planning van de financiele, organisatorische en geografi-
sche structuur van de onderneming om de totale belastingdruk te reduceren.
Gespecialiseerde belastingadviseurs ondersteunen hen daarbij. Daartegenover
staan de nationale belastingadministraties, die de belastingen moeten innen en
moeten trachten de eventuele 'lekken' te dichten. Het gebruik van arbeids-
kracht voor dergelijke activiteiten draagt niet direct bij aan de voorraad goe-
deren en diensten die de maatschappij wenst te consumeren. Juist deze admi-
nistratieve voorzieningen worden aanzienlijk verzwaard door internationale
relaties: er ontstaan immers vele nieuwe wettelijke mogelijkheden.

Als gevolg van de administratieve complexiteit treden organisatorische ver-
storingen op. Met name moet worden gedacht aan de zogenaamde 'tier'-
beperking in creditstelsels-" en de subsidiemaatregelen die de fiscale autoritei-
ten nemen om bepaalde bedrijven aan te trek ken (bijvoorbeeld WIR, Mezzo-
giorno, Shannon-companies, enz.). De multinationale ondernemingen wor-
den hierdoor vaak genoodzaakt hun organisatiestructuur aan te passen zoda-

58. Onder de 'tier' -beperking in creditstelsels wordt verstaan de mogelijkheid om de onderlig-
gende belasting over de uitgekeerde winsten van dochtermaatschappijen (first tier) of kleindoch-
termaatschappijen (second tier) op het niveau van de moedermaatschappij te kunnen verrekenen.

34



INTERNATIONALE KAPITAALMARKT

nig dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de afzonderlijke fiscaal
gunstige regimes.

Een belangrijker belemmering wordt daarentegen indirect veroorzaakt door
het belastingregime, namelijk de vennootschappelijke kapitaalstructuur. In de
meeste landen begunstigt het belastingstelsel financiering met vreemd vermo-
gen boven de financiering met eigen vermogen. Dit wordt in de eerste plaats
in de nationale wet veroorzaakt door de kostprijs van het vermogen (zie para-
graaf 2.3.4 hiervoor). In internationale verhoudingen wordt een dergelijke be-
voordeling van vreemd vermogen nog versterkt. Ten eerste vormt de bronhef-
fing op dividend vaak een extra heffing; met name als de woonstaat van de
aandeelhouder een vrijstellingsmethode toepast. Een eventuele bronheffing
op interestbetalingen kan in het algemeen geheel of gedeeltelijk worden verre-
kend door de crediteur. Een tweede reden op grond waarvan internationale
investeringen meer door middel van vreemd vermogen worden gefinancierd
dan binnenlandse investeringen, is het gevolg van de belastingarbitrage.V De
belastingplichtige trekt interest af tegen een hoog tarief en zal trachten het als
inkomen tot uitdrukking te laten komen in een land met een lager tarief.

We zien dus dat zowel de nationale wetgeving als de internationale praktij k
financiering met vreemd vermogen gunstiger behandelt.

4.2. FISC ALE NEUTRALITEIT

De keuze van de financieringsvorm dient bij voorkeur niet te worden bem-
vloed door fiscale factoren. Ook dient geen verschil in fiscale behandeling te
worden gemaakt tussen investeringen in het binnenland en in het buitenland.
Er dient met andere woorden sprake te zijn van een fiscale neutraliteit. Met
name binnen de EO is een dergelijke neutraliteit vereist met het oog op de tot-
standkoming van een gemeenschappelijke markt (zie hoofdstuk 9). In de litera-
tuur60 wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschijningsvormen van fiscale
neutraliteit: de kapitaalexportneutraliteit en de kapitaalimportneutraliteit.

De kapitaalexportneutraliteit (KEN) houdt zich bezig met de vraag waar
geinvesteerd wordt. Bij afwezigheid van een belastingheffing over de winst,
zullen vennootschappen investeren in het land waar zij het goedkoopste kun-
nen produceren. Wanneer de introductie van belastingheffing geen aanleiding
geeft tot een andere investeringsplaats, is sprake van KEN. Dit is alleen denk-
baar indien een creditstelsel wordt gehanteerd.

De kapitaalimportneutraliteit (KIN) houdt zich bezig met de vraag wie in-

59. Hiermee doel ik op het fenomeen dat internationaal opererende vennootschappen streven naar
een optimale allocatie van de financieringsmiddelen, waarbij uiteindelijk de 'fiscale kosten' zullen
worden geminimaliseerd.
60. Zie o.a. S. Cnossen, Moet de vennootschapsbelasting worden geharmoniseerd?, in: Serie Be-
lastingadviseursdagen nr. 36, FED, 1991.
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vesteert. KIN wordt bereikt indien de belastingdruk op de investeringsop-
brengsten in een bepaald land voor buitenlandse investeerders gelijk is aan de
belastingdruk voor inwoners van dat land. Dit kan alleen worden bereikt door
toepassing van een vrijstellingsmethode.

Deze tweedeling moet echter met als vanzelfsprekend worden beschouwd.
Immers naar haar oorspronkelijke inhoud - belastingwetten dienen zodanig
te worden geformuleerd dat economische activiteiten kunnen plaatsvinden als
zou geen belasting worden geheven - is het begrip neutraliteit zowel volledig
als ondeelbaar. Reduceert men het begrip zodanig, dat telkens slechts be-
paalde deelgebieden niet worden beinvloed, dan moge dit weliswaar econo-
misch zinvol zijn, doch is dit van een andere orde. Een oplossing van thin capi-
talisation waarbij recht wordt gedaan aan zowel KEN als KIN is dan ook
niet mogelijk. Gaat men ervan uit dat fiscale neutraliteit de onder internatio-
nale (en ook nationale) aspecten meest effectieve allocatie tussen de financie-
ringsvormen garandeert, dan is het niet voldoende de beschouwing tot een en-
kele staat te beperken. Veeleer dient van de belastingdruk in beide staten te
worden uitgegaan. De wijze waarop beide belastingsystemen op elkaar inwer-
ken dient immers neutraal te zijn. Met andere woorden er dient te worden ge-
zoeht naar een neutraliteit tussen de staten (de zogenaamde 'inter-nations neu-
trality'). Een dergelijke neutraliteit wordt in de literatuur niet nader gedefi-
nieerd. Vermoedelijk is dit het gevolg van de versehillen in belastingdruk, die
als a-neutraal element niet kunnen worden geelimineerd, Een dergelijke ge-
daehte ziet echter uitsluitend op de fiseale kant van de medaille. De belasting-
pliehtige geniet echter ook publieke goederen (bijvoorbeeld de juridische in-
frastructuur). Of schoon de belastingschuld niet wordt bepaald door de mate
waarin men van dergelijke goederen gebruik maakt, kan niet worden ontkend
dat hier sprake is van een zekere relatie. Op basis van deze relatie komt
Vogel''! tot de volgende definitie van de 'inter-nations neutrality': 'Neutrali-
tat im Sinne einer "Neutralitat zwischen Staaten" ... ist dann gegeben, wenn
ein Steuerpfliehtiger, der die Leistungen ("Offentliehen Guter ") eines Staates
in Anspruch nimmt, sicher sein kann, nicht hoher besteuert zu werden als -
unter sonst gleichen Bedingungen - jeder andere, der diese Leistungen in
demselben Masse in Anspruch nimmt.'

Ais leidraad bij de introduetie van wettelijke maatregelen om thin capitali-
sation tegen te gaan, dient de fisc ale neutraliteit zowel in nationale als in inter-
nationale verhoudingen te worden gerespecteerd. Dit betekent dat de wette-
lijke regelingen - ten minste binnen concernverband - symmetrisch dienen
te worden geformuleerd: een niet-aftrekbare vergoeding voor ter beschikking
gesteld vermogen dient bij de erediteur niet in aanmerking te worden genomen
bij de bepaling van de belastbare grondslag. Ook in hun internationale ver-

61. K. Vogel, Steuerliche Behinderungen des internationalen Kapitalflusses zwischen einer Mut-
tergesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft, Generalbericht van het 38e IFA-congres in Buenos
Aires, Cahiers de droit fiscal international, Volume LXIXa, 1984.
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houdingen zou deze regel moeten worden doorgetrokken. Of daarmee tevens
de 'inter-nations neutrality' wordt bereikt, hangt af van de vraag in hoeverre
de desbetreffende staten hun regelingen onderling op elkaar afstemmen. Het
lijkt niet gewaagd te veronderstellen, dat zo'n harmonisatie zich in de praktijk
niet zal voordoen met als gevolg dat kwalificatieverschillen zullen blijven be-
staan. Het moge duidelijk zijn dat de internationale neutraliteit daardoor in
gevaar komt. In hoofdstuk 8 zal hierop nader worden teruggekomen.
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Hoofdstuk 3. Nederland

1. lnleiding

Binnen het Nederlandse belastingstelsel wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de fiscale behandeling van financiering met eigen vermogen en financie-
ring met vreemd vermogen. De vergoedingen voor het ter beschikking stellen
van eigen vermogen vormen geen bedrijfskosten en beinvloeden daardoor de
belastbare winst niet. Daarentegen zijn de vergoedingen voor het ter beschik-
king stellen van vreemd vermogen als bedrijfskosten bij de fiscale winstbepa-
ling aftrekbaar. Bij de kapitaalverstrekker treedt eveneens een verschillende
fiscale behandeling aan het licht. Zo zullen in concernverhoudingen de vergoe-
dingen over, alsmede de waardemutaties op het aan de dochtermaatschappij
verstrekte eigen vermogen in beginsel onder de werking van de deelnemings-
vrijstelling (artikel 13 e.v. Wet Vpb'69) belastingvrij kunnen worden gereali-
seerd.! In een dergelijke situatie zal de effectieve belastingdruk op de dividen-
den gelijk zijn aan de effectieve belastingdruk bij de uitdelende vennootschap.
Indien niet aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan,
treedt een economische dubbele belastingheffing- op. De dividenden worden
eerst belast op het niveau van de uitdelende vennootschap en vervoIgens als
belastbare winst betrokken in de belastingheffing bij de ontvangende vennoot-
schap. De vergoedingen over het vreemd vermogen vormen daarentegen be-
drijfskosten, die bij de debiteur in aanmerking worden genomen bij de bepa-
ling van de belastbare winst. Deze vergoedingen worden vervoIgens bij de ere-
diteur aIs belastbare winst in aanmerking genomen. De effectieve belasting-
druk op de interest zaI nu gelijk zijn aan de effectieve belastingdruk bij de ere-
diteur.

In dit hoofdstuk beschrijf ik de afbakening tussen eigen vermogen en
vreemd vermogen in het Nederlandse belastingrecht. Ik beperk rnij tot de ver-
mogensverstrekkingen tussen concernvennootschappen, waarbij steeds wordt

I. Voor een overzicht van de deelnemingsvrijstelling verwijs ik naar D. Juch, De deelnemings-
vrijstelling in de vennootschapsbelasting, diss., Deventer, 1975 en LA.G. van der Geld, De her-
ziene deelnemingsvrijstelling, FM 20, diss., Deventer, 1990.
2. Economisch omdat het belastingobject twee keer aan een belastingheffing wordt onderworpen,
in tegenstelling tot de juridische dubbele heffing, waarbij hetzelfde belastingsubject twee keer aan
een heffing wordt onderworpen.
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onderscheiden in de fiscale behandeling van de vermogensverstrekker en de
fiscale behandeling van de vennootschap die wordt gefinancierd.

2. Fiscale verschillen tussen eigen- en vreemd-vermogensfinanciering

2. I. KAPIT AALSBELASTING

Onder de naam kapitaalsbelasting wordt een belasting geheven ter zake van
het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal in binnen Nederland ge-
vestigde lichamen.I De kapitaalsbelasting bedraagt 1070van de waarde van
het bijeengebrachte kapitaal, doch ten minste 1% van de nominale waarde
van de aandelen.

Ook informele kapitaalstortingen worden in beginsel door kapitaalsbe-
lasting getroffen. Ten aanzien van de informele kapitaalstortingen in de ver-
mogenssfeer heeft de staatssecretaris bij resolutie'' bevestigd dat kapitaalsbe-
lasting verschuldigd wordt. Met betrekking tot de informele kapitaalstortin-
gen in de kostensfeer heerste tot HR 19juli 1991, BNB 1992123 meer onduide-
lijkheid.

Zo wordt in artikel 34, sub c Wet BRV onder het bijeenbrengen van kapi-
taal begrepen 'het verkrijgen van kapitaal van een aandeelhouder of een hou-
der van winstbewijzen, oprichtersbewijzen en dergelijke, zonder uitdrukke-
lijke toe kenning van de onder b bedoelde rechten'. Hier wordt gerefereerd aan
het recht op een aandeel in de winst of in het bij ontbinding en vereffening
aanwezige overschot. Deze wettelijke bepaling is gebaseerd op artikel4, lid 2,
sub b van de EG-richtlijn inzake de indirecte belastingen op het bijeenbrengen
van kapitaal. 5 Ingevolge deze bepaling kan kapitaalrecht worden geheven
over 'de vermeerdering van het vennootschappelijk vermogen van een kapi-
taalvennootschap door prestaties van een vennoot, die geen vermeerdering
van het vennootschappelijk kapitaal met zich brengen, maar beloond worden
met een wijziging van de aandeelhoudersrechten of de waarde van de aandelen
kunnen verhogen'.

Van Kalmthoutf kiest op grond van de wetsgeschiedenis van de Wet BRV
en de EG-richtlijn voor een restrictieve interpretatie van artikel 34, sub c Wet
BRV. Hij acht een heffing van kapitaalsbelasting sIechts mogelijk, indien
sprake is van een daadwerkelijke overdracht van vermogen en deze ver-
mogensoverdracht een waardestijging van de door de vennootschap uitgege-

3. Artikel 32, lid I Wet BRV.
4. Resolutie van 17 december 1964, BNB 1965/97.
5. Richtiijn 69/335/EEO van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op
het bijeenbrengen van kapitaal, gepubliceerd in PW 1969, L 249, biz. 25.
6. L.F. van Kalmthout, Informele kapitaalstorting en kapitaalsbelasting, in: Fiscale aspecten van
ondernemingen biz. 85, K1uwer, 1985.
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yen aandelen bewerkstelligt. In deze optiek behoort een storting a fonds perdu
(ter aanzuivering van een negatief vermogen) niet te worden getroffen met ka-
pitaalsbelasting. De waarde van de aandelen in de dochtermaatschappij/debi-
teur is nihil en blijft nihil. Aardema? ervaart daarentegen de sprong van nega-
tief naar minder negatief als een waardeverhoging.

Inmiddels heeft de Hoge Raad rich eveneens uitgelaten over de vraag of kapi-
taalsbelasting verschuldigd wordt over informele kapitaalstortingen in de
kostensfeer.f In casu financiert de moedermaatschappij de verliezen van haar
100OJo-dochtermaatschappij over een reeks van jaren via een rekening-
courantverhouding. Voordat de aandelen in deze dochtermaatschappij aan
een andere concern-'dochter' worden verkocht, wordt de vordering ter zake
van de verliesfinanciering afgeboekt. Het vermogen van de dochtermaat-
schappij wordt daarmee op f 1 gebracht.

De Hoge Raad overweegt dat naar 's hofs feitelijk oordeel zich in casu niet
het geval voordoet dat reeds aanstonds duidelijk was dat het ter leen verstrekte
het vermogen van de moedermaatschappij geheel of gedeeltelijk blijvend had
verlaten, zodat geen sprake is van jaarlijks plaatsgehad hebbende kapi-
taalstortingen. De Hoge Raad vraagt aan het Hof van Justitie van de EG een
prejudiciele beslissing omtrent de vraag of en, zo ja, in hoeverre artikel 4, lid
2, aanhef en sub b van de EG-Richtlijn de heffing van kapitaalsbelasting toe-
laat, indien de moedermaatschappij negatief vermogen van belanghebbende
heeft aangezuiverd.

Het Hof van Justitie van de EG heeft op 5 februari 19919 op deze vraag be-
vestigend geantwoord. Volgens het Hofvan Justitie van de EG moet, alvorens
artikel 4, lid 2, sub b van de EG-richtlijn kan worden toegepast, aan de vol-
gende twee cumulatieve voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde
betreft de vraag of het vennootschappelijk vermogen van de dochterrnaat-
schappij/debiteur toeneemt. Het Hofvan Justitie van de EG verwijst naar een
eerder arrest 10 waarin werd overwogen dat indien een vennootschap 'verlies
heeft geleden en een van de vennoten ermee instemt dit verlies over te nemen,
die vennoot een prestatie verricht waardoor het vennootschappelijk vermogen
toeneemt. Hij brengt het vennootschappelijk vermogen immers weer op het
peil dat het v66r het ontstaan van het verlies had'. In geval van kwijtschelding
van een vordering die de aandeelhouder op zijn vennootschap heeft ten ge-
volge van de storting van bedragen tot aanzuivering van door haar geleden
verliezen, heeft het Hof van Justitie van de EG hetzelfde geoordeeld.

7. E.A. Aardema, Enkele kanttekeningen bij het kapitaalbegrip in enige belastingen, Weekblad
1986/5734, bIz. 817-830.
8. HR 14 december 1988, BNB 1989/59, na prejudiciele vragen aan HvJ EO voortgezet in HR
19 juli 1991, BNB 1992123.
9. HvJ EO 5 februari 1991, Zaak C-15/89 (Deltakabel), BNB 1992122.
10. HvJ EO 28 maart 1990, Zaak C-38/88 (Siegen).
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De tweede voorwaarde betreft de vraag of de waarde van de aandelen in de
dochtermaatschappij/debiteur wordt verhoogd. Het Hof van Justitie van de
EO zoekt ook hier aansluiting bij een eerdere zaak-! waarin werd overwogen
'dat de aan het geharmoniseerde kapitaalrecht ten grondslag liggende beginse-
len slechts die verrichtingen aan het kapitaalrecht beogen te onderwerpen,
waarin de inbreng van kapitaal juridisch gestaite krijgt, en aileen voor zover
de verrichtingen tot versterking van het economisch potentieel van de ven-
nootschap bijdragen'. Er dient dus sprake te zijn van een versterking van het
economisch potentieel van de debiteur. Bij kwijtschelding is dit het geval, daar
- aldus het Hof van Justitie van de EO - het verlies van de dochtervennoot-
schap vermindert. De kwijtschelding moet daarmee worden geacht de waarde
van de aandelen te kunnen verhogen. Dat een waardeverhoging van de aande-
len uiteindelijk het doorslaggevende criterium is, valt ook af te leiden uit een
andere zaak van het Hof van Justitie van de EO .12 In casu ging het om een
renteloze lening. In deze zaak overwoog het Hof van Justitie van de EO, 'daB
die Gewahrung eines zinslosen Darlehens insofern, als sie es der Gesellschaft
erlaubt, uber Kapital zu verfugen, ohne die Kosten dafur tragen zu mussen,
zur Starkung ihres Wirtschaftspotentials beitragt'. Hierdoor wordt het voor-
deel van het renteloos zijn van de lening geacht de waarde van de aandelen
in de kapitaalvennootschap te verhogen.

Na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EO op de prejudiciele vraag
doet de Hoge Raad in casu de zaak kort af met de overweging dat heffing van
kapitaalsbelasting ter zake van de kwijtschelding van de onderhavige vorde-
ring op de dochtermaatschappij niet in strijd is met de EO-richtlijn. Het ge-
ding wordt verwezen naar Hof Amsterdam om de waarde van de kwijtge-
scholden vordering te onderzoeken, zodat de heffingsgrondslag kan worden
vastgesteld. De vraag die daarbij resteert, is of dit voordeel jaarlijks moet
worden vastgesteld dan wei direct bij het aangaan van de lening als disagio.
Deze laatste methode lijkt in het kader van goed koopmansgebruik het meest
waarschijnlijk. Een renteloze lening wordt immers gewaardeerd op haar con-
tante waarde. Een confrontatie van deze waarde met de nominale waarde van
de lening (aflossing) betekent dat op dat moment het voordeel in de vorm van
het disagio kan worden vastgesteld.

In HR 5 februari 1992, BNB 1992/300 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten
over een soortgelijke situatie. In casu heeft een Nederlandse BV van haar
Finse moedermaatschappij een lening van f 50 miljoen verkregen. Aan de le-
ning was onder andere de volgende voorwaarde verbonden: 'The lender is at
its discretion entitled to charge annual interest on the at each time unpaid
principal amount of the loan on the basis of long term Dutch crown bonds
interest rate added by 0.5070percent, provided however, that the borrower

II. HvJ EO 15 juli 1982, Zaak C-270/81 (Felicitas), PW 1982/2771.
12. HvJ EO 5 februari 1990, Zaak C-249/89 (Trave-Schiffahrt).
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shall have got at least one month's notice before this interest clause shall be
valid.' In 1986 maakt de Finse moedermaatschappij geen gebruik van haar
recht om rente te vorderen, waardoor de Nederlandse BV een besparing van
ongeveer f 3,5 miljoen realiseert. De inspecteur legt een heffing kapitaalsbe-
lasting op. Hof 's-Gravenhage beslist dat in casu geen sprake is van een presta-
tie van de aandeelhouder jegens de vennootschap waarbij daadwerkelijk geld
of andere vermogensbestanddelen naar het vermogen van die vennootschap
overgaan, die de waarde van de aandelen kunnen verhogen. De Hoge Raad
- rekening houdend met de uitspraken van het Hof van Justitie van de EO
in de Siegen-, Deltakabel- en Trave-Schiffahrt Zaak - komt uiteindelijk tot
een ander oordeel. Het feitelijk overdragen van geld of andere vermogens-
bestanddelen is niet relevant. Ook wanneer het handelen (of niet-handelen)
van een aandeelhouder leidt tot besparingen bij de vennootschap, kan het eco-
nomische potentieel immers worden verhoogd.

Overigens lijkt de discussie over de vraag of kapitaalsbelasting verschuldigd
wordt over kapitaalstortingen die prima facie leenvermogen zijn, nog niet ge-
heel verstomd. Tijnagel U heeft in 1986 reeds betoogd dat daar waar sprake
is van een civielrechtelijke lening, het vennootschappelijke vermogen niet toe-
neemt en derhalve de heffing van kapitaalsbelasting in strijd komt met de EO-
richtlijn. Op grond van deze richtlijn kunnen immers aan het kapitaalrecht
eveneens worden onderworpen:

'c. het afsluiten van een lening door een kapitaalvennootschap, indien de
schuldeiser recht heeft op een aandeel in de winst van de vennootschap;
d. het afsluiten van een lening door een kapitaalvennootschap bij een ven-
noot, bij de echtgenoot of een kind van de vennoot, alsmede het afsluiten
van een lening bij een derde wanneer zij wordt gegarandeerd door een
vennoot, mits deze leningen dezelfde functie hebben als een verrneerde-
ring van het vennootschappelijk vermogen.'

De Nederlandse wetgever heeft echter geen gebruik gemaakt van deze moge-
lijkheden. Ook Van Dam14 laat zich in soortgelijke zin uit. Hij voegt hieraan
nog toe dat een analoge toepassing van het arrest HR 27 januari 1988, BNB
1988/217 (zie paragraaf 4.5) - hetgeen in HR 14 december 1988, BNB
1989/59 wordt overwogen - binnen de kapitaalsbelasting niet past. Het 'bo-
demloze put' -argument richt zich immers op de positie van de vermogens-
verstrekker, terwijl voor de kapitaalsbelasting juist de kwalificatie bij de ver-
mogensontvanger doorslaggevend is. Hoewel deze constatering juist is, acht
ik de uitspraken van het Hof van Justitie van de EO ook in dit geval duidelijk.

13. H.J. Tijnagel, Kapitaalsbelasting en leningen, Weekblad 1986/5735, biz. 869-878.
14. R. van Dam, lnbreng van informeel kapitaal in de kapitaalsbelasting, Weekblad 1993/6049,
biz. 508-523.
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Om te kunnen komen tot een heffing van kapitaalsbelasting moet sprake zijn
van a. toeneming van het vennootschappelijke verrnogen, b. een prestatie van
een aandeelhouder, en c. een verhoging van de waarde van de aandelen. Hier-
aan wordt juist in geval van een 'bodemloze put' -situatie voldaan.

2.2. VENNOOTSCHAPSBELASTING

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al werd aangegeven vorrnen de winst-
bepalingsvoorschriften in het Nederlandse belastingrecht een van de oorzaken
die leiden tot een fiscaal verschillende behandeling van eigen vermogen ten op-
zichte van vreemd vermogen.

Bij de vermogensvragende vennootschap worden de verschuldigde vergoe-
dingen die moeten worden betaald voor het ter beschikking gestelde vermogen
verschillend behandeld. De vergoedingen op het eigen vermogen worden als
winstuitdelingen niet in aanmerking genomen bij de winstbepaling. De vergoe-
dingen op het vreemd vermogen worden daarentegen als aftrekbare bedrijfs-
kosten in aanmerking genomen bij de winstbepaling.

Ook bij de vermogensverstrekkende vennootschap zal zich meestal een fis-
caal verschillende behandeling van het eigen vermogen ten opzichte van het
vreemd vermogen voordoen. Dit leidt slechts uitzondering, indien geen sprake
is van een deelnemingsverhouding. Ingeval er sprake is van een deelnerning,
zullen alle voordelen uit hoofde van het aandelenbezit bij de winstbepaling
worden vrijgesteld. Er is sprake van een deelneming, indien aan a. het kwanti-
tatieve bezitsvereistel>, b. het kwalitatieve bezitsvereiste'" en c. de functiona-
liteitseis '? wordt voldaan. In buitenlandse verhoudingen worden twee addi-
tionele vereisten gesteld: het niet-ter-beleggingsvereiste en het onderworpen-
heidsvereiste. Inmiddels is het eerste additionele vereiste in het kader van de
moeder / dochterrichtlijn in EG-verhoudingen vervallen. Wordt daarentegen
vreemd vermogen verstrekt dan zullen de ontvangen vergoedingen alsmede de

15. Het kwantiteitsvereiste houdt in dat eerst sprake is van een deelneming, indien de aandeelhou-
der ten minste 5% van de aandelen in de vennootschap in zijn bezit heeft. Bedraagt het aandelen-
bezit minder dan 5OJo dan is alsnog sprake van een deeineming, indien hetzij het aanhouden van
dat bezit in de lijn ligt van de norm ale uitoefening van de door de belastingplichtige gedreven on-
derneming, hetzij met het verwerven daarvan het algemene belang gediend is geweest.
16. Het kwaliteitsvereiste houdt in dat de participatie plaats moet vinden in de hoedanigheid van
aandeelhouder. Daarbij is sinds HR 16 oktober 1985, BNB 1986/118 het economische aandeel-
houderschap voldoende. Het kwaliteitsvereiste kan in buitenlandse verhoudingen tot problemen
Ieiden; zo is de participant in een Duitse GmbH formeeI gesproken geen aandeelhouder. Bij Reso-
Iutie van 3 mei 1971, BNB 19711144, lid 9 heeft de staatssecretaris in dergelijke gevallen toch aan-
deelhouderschap vastgesteld.
17. De functionaliteitseis moet worden gezien in het kader van de strijd die de fiscus voerde tegen
de zogenaarnde kasgeld- en holdingconstructies. Hij sluit de deelnemingsvrijstelling uit indien de
aandelen als voorraad worden aangehouden (zie artikeI 13, lid 2, letter c Wet Vpb'69).
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waardemutaties van de hoofdsom bij de fiscale winstbepaling van de kapitaal-
verstrekkende vennootschap steeds in aanmerking worden genomen.

Binnen concernverhoudingen leidt deze fiscaal verschillende behandeling
van eigen vermogen en vreemd vermogen tot het volgende resultaat. Bij finan-
ciering met eigen vermogen wordt de uiteindelijke belastingdruk bepaald door
de effectieve druk bij de vermogensvragende vennootschap. Bovendien is het
niet uitgesloten dat (buiten deelnemingsverhoudingen) economische dubbele
heffing optreedt. Bij financiering met vreemd vermogen daarentegen wordt de
uiteindelijke belastingdruk bepaald door de effectieve druk bij de vermogens-
verstrekkende vennootschap. De effectieve belastingdruk wordt gedetermi-
neerd door a. de belastinggrondslag en b. het nominale tarief. In binnenlandse
verhoudingen valt hierbij te den ken aan bijvoorbeeld de verliescompensatie,
het 40070-Vpb-tarief voor winsten tot f 250 000 en de hierna (in paragraaf 7.4)
te bespreken '10 maart 1993' -arresten. Bij de financieringskeuze zullen de
beide elementen in de beschouwing worden betrokken, om te bepalen welke
vennootschap het laagste effectieve tarief heeft en welke financieringsvorm tot
de laagste fiscale kosten leidt.

2.3. DIVIDENDBELASTING

'Onder de naam dividendbelasting wordt een directe belasting geheven van de-
genen, die - rechtstreeks of door middel van certificaten - gerechtigd zijn
tot de opbrengst van aandelen in, en winstbewijzen en winstdelende obligaties
van in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennoot-
schappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennoot-
schappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld' .18 Op grond van artikel 2 Wet Div'65 wordt geheven
naar de opbrengst van de hiervoor bedoelde aandelen, winstbewijzen en obli-
gaties.

In zowel nationale als ook in internationale verhoudingen wordt door Ne-
derland derhalve een belasting aan de bron ingehouden bij het uitdelende li-
chaam. Deze dividendbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde
vennootschapsbelasting, indien en voor zover de inkomsten bij de aandeel-
houder in de belastinggrondslag worden betrokken. Derhalve kan de divi-
dendbelasting niet worden verrekend ingeval de deelnemingsvrijstelling van
toepassing is. In binnenlandse deelnemingsverhoudingen heeft de wetgever op
grond van artikel4, lid 2 Wet Div'65 een vrijstelling van de inhouding van di-
videndbelasting geintroduceerd. In buitenlandse deelnemingsverhoudingen
vormt de Nederlandse dividendbelasting echter een definitieve belastinghef-
fing. Bij het verstrekken van vreemd vermogen wordt daarentegen de vergoe-
ding in beginsel niet getroffen met dividendbelasting.

18. Artikel I, lid I Wet Div'65.
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Het begrip 'dividend' wordt overigens in de Wet Div'65 niet nader gedefi-
nieerd. Belangrijk in dit verband zijn de bepalingen van artikel3, lid 1, letters
a en f Wet Div'65. In artikel3, lid 1, letter a Wet Div'65 worden aIle 'onmid-
deUijke en rniddellijke uitdelingen van winst, onder welke naam of in welke
vorm ook gedaan', belast. Daarmee wordt dividendbelasting verschuldigd
over de winstafhankelijke vergoeding op 'besmet' vreemd vermogen. In arti-
kel 3, lid 1, letter f Wet Div'65 wordt bovendien de 'rente van obligaties
waarop tevens uitdelingen kunnen geschieden, welke hetzij van de winst, het-
zij van de uitdelingen van de winst afhankelijk zijn' als belaste opbrengst be-
schouwd. Hierdoor worden ook de vergoedingen op winstdelende obligaties
getroffen met dividendbelasting.

Uit de jurisprudentie voor de Inkomstenbelastingl? kan worden afgeleid, dat
als opbrengst van een aandeel in het algemeen wordt aangenomen een uitke-
ring waaraan een vermogensverschuiving van de vennootschap naar de aan-
deelhouder ten grondslag ligt. Aan het vermogen van de vennootschap moet
derhalve een geldsbedrag of andere waarde worden onttrokken ten gunste van
de aandeelhouder.

Dat een vermogensverschuiving een vereiste vormt om binnen de Wet
Div'65 van een winstuitdeling te kunnen spreken, blijkt ook uit de uitspraak
van het Hof Amsterdam van 1maart 1989, nr. 4288/86, V-N 1989, bIz. 2949.
In casu verleent een Nederlandse bank op instigatie van haar Franse moeder-
maatschappij een lening aan een in Nederland gevestigde vennootschap beho-
rend tot een Frans concern. De relatie tussen de Nederlandse bank en de client
wordt op essentiele punten door de Franse bank bepaald. Na enige jaren raakt
de Nederlandse vennootschap in betalingsproblemen. De Nederlandse bank
leidt een verlies op de verstrekte lening. De Franse bank neemt een gedeelte
van de lening over en verstrekt voor een ander deel een 'pret affecte' om de
solvabiliteit van de Nederlandse bank op peil te houden. De aflossing vindt
aIleen plaats indien en voor zover aflossing op de verstrekte lening plaats-
vindt. De inspecteur weigert het verlies op de verstrekte lening te aanvaarden
en stelt dat sprake is van een uitdeling door de bank aan haar Franse moeder-
maatschappij. Het Hof stelt vast dat de verdeling van het verlies tussen de
Franse bank en de Nederlandse bank gevolgd moet worden. Het Hof legt de
overeenkomst tot het verstrekken van de 'pret affecte' uit als het verstrekken
van een verliesvergoeding aan de Nederlandse bank. Zij leidt dit onder andere
af uit de ontstaansgrond van de 'pret affecte' - het verbeteren van de solvabi-
liteit - en uit het feit dat de aflossing gekoppeld is aan de aflossing op de ver-
liesgevende lening. Overwegende dat in het onderhavige jaar geen sprake is
van aflossingen, komt het Hof tot de beslissing dat in casu geen winstuitdeling
heeft plaatsgevonden van de Nederlandse aan de Franse bank.

19. HR 18 februari 1959, BNB 1959/124.
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De financieringstransactie alsmede de resultaten daarop moeten naar mijn
mening in het hiervoor besproken feitencomplex worden toegerekend aan de
Nederlandse bank. Dit leidt uitzondering, indien de resultaten door de Franse
bank om haar moverende redenen beinvloed worden. In een dergelijke situatie
zijn de resultaten irnmers in zoverre ingegeven door de vennootschappelijke
relatie en behoren als winstverschuiving dan buiten de winstbepaling te blij-
yen. Voorts dienen de resultaten geheel aan de Franse bank te worden toegere-
kend, indien de Nederlandse bank als een trustee optreedt. Ten slotte zou men
zich ook kunnen voorstellen dat de Franse bank zich zodanig met de verstrek-
king van de lening heeft bemoeid, dat zij daardoor een vaste inrichting in Ne-
derland heeft gekregen. De resultaten moeten dan immers aan deze vaste in-
richting worden toegerekend. In casu heeft naar mijn mening het Hof terecht
de resultaten op de lening aan de Nederlandse werkmaatschappij van een
Frans concern toegerekend aan de Nederlandse bank. Uit het feitencomplex
blijkt noch van een beinvloeding van de resultaten door de Franse bank, noch
van het optreden van de Nederlandse bank als trustee, noch van het beschik-
ken over een Nederlandse vaste inrichting door de Franse bank. Essentieel in
de uitspraak vormt naar rnijn mening het feit dat de 'pret affecte' als een ver-
liesvergoeding wordt aangemerkt. Daarmee draagt in feite de Franse bank tot
het bedrag van de 'pret affecte' het verlies op de lening.

3. Civielrecbtelijke kwalificatie

3. I. ALOEMEEN

Nadat in hoofdstuk 2 reeds uiteengezet is wat in het civiele recht onder "kapi-
taal' en 'lening' wordt verstaan, richt ik mij nu op het civielrechtelijke onder-
scheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. In de literatuur-" wordt
kapitaal weI aangeduid als een 'onlosbare vennootschappelijke schuld'. Het
kapitaal wordt beheerst door de wettelijke voorschriften in Boek 2 BW betrek-
king hebbende op rechtspersonen. Het kapitaal dient tijdens de duur van de
vennootschap onvereffend te blijven, tenzij het kapitaal wordt opgeheven.
Kapitaal is geen gewone schuld van de vennootschap, doch een schuld uit
hoofde van de vennootschap: een vennootschappelijke schuld. Doordat kapi-
taal niet wordt vereffend, vervult het een waarborg- of bufferfunctie.U Sorn-
rnige vormen van vreemd vermogen (bijvoorbeeld het achtergestelde vreemd
vermogen) kan een dergelijke functie eveneens worden toegedacht.
Eiigenhuiisen+' vindt het een wezenskenmerk van vreemd vermogen dat er

20. O.a. E.J.J. van der Heijden/W.C.L. van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de be-
sloten vennootschap, twaalfde druk, Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, nr. 161.
21. H.G. Eijgenhuijsen, Enige aspecten van de achtergestelde lening, Maandschrift Economie,
december 1972, biz. 1l3.
22. H.G. Eijgenhuijsen, t.a.p., bIz. 115.
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een onvoorwaardelijke verplichting bestaat tot het betalen van rente en aflos-
sing.

In het civiele recht is de afbakening tussen eigen vermogen en vreemd ver-
mogen met name van belang voor het stellen van de aansprakelijkheidsvraag.

3.2. MINlMUMKAPIT AALVEREISTEN

Het bij oprichting van een vennootschap geplaatste kapitaal vormt de eerste
aanzet tot het eigen vermogen. De wetgever heeft - mede naar aanleiding van
de Tweede EG-richtlijn23 uit 1976 - een aantal maatregelen getroffen ter be-
scherming van de crediteuren. In dit verband wordt ook wel de term 'kapitaal-
realiteit' gebezigd.

Het belangrijkste voorschrift-" wordt gevormd door het minimumkapitaal-
vereiste.P In de parlementaire behandeling 26 is door de toenmalige oppositie
(PvdA) ten aanzien van de BV opgemerkt dat zij in een minimumkapitaal van
(toen) f 35 000 niet veel garantie voor de crediteuren van een zodanige onder-
neming ziet. De vorderingen van werknemers, fiscus, bedrijfsvereniging en
anderen zullen immers al gauw een veelvoud van dit minimumkapitaal belo-
pen. Derhalve zouden zij graag de algemene minimumkapitaaleis gedurende
het bestaan van de BV aangepast zien aan de ontwikkeling van het bedrijf en
de daarmee samenhangende verplichtingen ten aanzien van lonen, sociale pre-
mies, pensioenpremies en belastingen.j? Een andere oplossing zou kunnen
zijn om voor ondernemingen met een zekere omvang de rechtsvorm NV voor
te schrijven. In de Memorie van Antwoord gaat de staatssecretaris van Justitie
uitvoerig in op deze gedachte. In eerste instantie constateert hij dat 'destijds
welbewust is afgestapt van het voordien ... gehanteerde stelsel dat geen ken-
nelijk onredelijk verband mocht bestaan tussen de werkzaamheden die de ven-
nootschap lOU gaan ondernemen en haar geplaatste kapitaal, mede gelet op
andere financieringsmogelijkheden'. Met name het feit dat er geen verband te
leggen valt tussen de aard en de omvang van de werkzaamheden, alsmede het

23. Tweede EG-richtlijn van 13 december 1976 inzake de kapitaalbescherming, Pb EG 31 januari
1977, nr. L 26/1.
24. Andere voorschriften die door de wetgever in dit verband worden gesteld zijn de stortingsver-
plichting (art. 2:80 en 2:80a BW resp. art. 2: 191 en 2: 191a BW), de waarderingsvoorschriften bij
inbreng in natura (art. 2:80b BW en art. 2: 191b BW), de verkrijging van eigen aandelen (art. 2:95
en 2:98 e.v. BW resp. art. 2:205 en 2:207 e.v. BW), a1smede de beperkingen ten aanzien van
winstuitdelingen (art. 2:105(2) BW en art. 2:216(2) BW).
25. Voor de NY schrijft art. 2:67(2) BW een minirnaal maatschappelijk, gestort en geplaatst kapi-
taal van f 100 000 voor. Voor de BV is dit bedrag op grond van art. 2: 178(2) BW bij rninisteriele
beschikking vastgesteld op f 40000.
26. Kamerstuk nr. 16551, MvA.
27. Deze oplossing wordt ook verdedigd door F.K. Buijn, De oprichting van de NV en de BV,
diss. biz. 45, 1983.
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feit dat de benodigde deskundigheid ten departemente ontbreekt, vormen
hiervoor de belangrijkste reden. Een tweede overweging van de staatssecreta-
ris richt zich op het feit dat de vennootschap activa kan bezitten, waarvan de
waarde het gestorte kapitaal overtreft. Ook deze activa dienen als verhaalsob-
ject voor de crediteuren. Dit argument wordt nog versterkt, doordat een divi-
denduitkering slechts kan plaatsvinden indien en voor zover sprake is van een
positief eigen vermogen dat groter is dan het minimaal voorgeschreven kapi-
taal. Ook het invoeren van niet-uitkeerbare reserves28 heeft een en ander nog
meer betekenis gegeven. Een laatste - en naar mijn mening doorslaggevend
- argument tegen invoering van een zich in de tijd ontwikkelende kapitaaleis
is het feit dat crediteuren gemteresseerd zijn in de ontwikkeling van het vermo-
gen en niet zozeer in de grootte van het geplaatste en gestorte kapitaal. Lijdt
een vennootschap verliezen dan zal dit uiteindelijk leiden tot faillissement,
tenzij de vennootschap eerder wordt ontbonden of haar onderneming ver-
vreemdt.

3.3. JURISPRUDENTIE

3.3.1. Erba-arresten (HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 en HR 20 maar!
1959, NJ 1959, 581)

In de Erba-arresten ging het om de vraag of een onafhankelijke crediteur (een
bank) aansprakelijk kon zijn jegens zijn medecrediteuren ter zake van het
door hem gevoerde beleid bij het verstrekken van krediet en het daartegenover
bedingen van zekerheid. De Hoge Raad besliste dat de crediteuren zich onder
omstandigheden bij het bepalen van hun gedrag jegens hun wederpartij niet
uitsluitend mochten laten leiden door hun eigen belang, doch daarbij tevens
het belang van hun medecrediteuren in het oog dienden te houden, op straffe
van rechtstreekse aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 6: 162 BW (voor-
heen art. 1401 BW) voor zover dezen schade hebben geleden.

Een wezenlijk element in de op basis van deze arresten ontwikkelde leer is
'dat, wil er sprake kunnen zijn van een onrechtmatige daad, de kredietgever-
verwerver van zekerheidseigendom, onder meer gelet op de omvang van het
krediet en de zekerheidsoverdracht, wist of behoorde te weten c.q. te voorzien
dat door zijn handelingen de schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek
aan verhaal, terwijl hij nalaat zich de belangen van deze schuldeisers in vol-
doende mate aan te trekken'. 29 Een ander belangrijk element in de Erba-leer
is, dat van de latere crediteur ook een zekere toewijding mag worden verwacht
bij het waken over eigen belangen. Indien de debiteur Dietaan zijn verplichtin-

28. Art. 2:105(2) BW resp. art. 2:216(2) BW.
29. HR 28 juni 1957, NJ 1957,514.
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gen blijkt te voldoen, mag de crediteur niet stil blijven zitten en zeker door
het aangaan van nieuwe transacties zijn risico's niet onnodig vergroten.

3.3.2. Osby-arrest (HR 25 september 1981, NJ 1982, 443)

In het Osby-arrest werd de volgende situatie aan de beoordeling van de Hoge
Raad voorgelegd. Een Zweedse moedermaatschappij bezit aIle aandelen in een
Nederlandse dochtermaatschappij. Zij besluit haar dochtermaatschappij een
krediet te verstrekken, waarbij de eigendomsoverdracht tot zekerheid van na-
genoeg aIle (ook toekomstige) activa van de dochtermaatschappij wordt
geeist. Het gevolg hiervan was dat nieuwe schuldeisers (in casu betrof het een
leverancier) praktisch geen verhaal meer kon worden geboden. Na drie jaren
blijken de resultaten van de Nederlandse dochtermaatschappij zodanig dat op
eigen verzoek faillissement wordt aangevraagd. De leverancier maakt bezwaar
tegen deze gang van zaken en vordert het door de Nederlandse vennootschap
verschuldigde bedrag bij haar Zweedse moedermaatschappij.

In eerste instantie acht de Rechtbank te Rotterdam de vordering niet ont-
vankelijk. De Rechtbank onderschrijft het standpunt van de Zweedse moeder-
maatschappij 'dat geen "speIletje" is gespeeld en dat in wezen niet meer en
niet rninder is gebeurd dan dat een poging om op ordentelijke wijze een zelf-
standig en rendabel dochterbedrijf van de grond te krijgen, is mislukt'. Op het
'ordentelijke' stu it uiteindelijk de vordering af. Daarbij toont het feit dat de
Zweedse moedermaatschappij tot kort voor de faillissementsaanvraag hon-
derdduizenden guldens eigen middelen in het project heeft gestoken volgens
de Rechtbank genoegzaam aan, dat geen sprake is van misbruik door 'zich
slinks en achterbaks ten koste van om de tuin geleide derden te verrijken'.
Weliswaar is de Rechtbank met de leverancier van mening dat de Zweedse
vennootschap in elk geval het faillissement had moeten (laten) aanvragen op
het moment dat zij besloot niet langer zelf de bedrijfsschulden van haar Ne-
derlandse dochtermaatschappij te voldoen. In het nalaten hiervan ziet de
Rechtbank 'noch op zichzelf noch in verband met hetgeen overigens is komen
vast te staan een onrechtmatige daad nu is gebleken dat ook in dat stadium,
middels een buitengerechtelijk accoord, op een niet bij voorbaat kansloze
wijze werd gepoogd alsnog orde op zaken te stellen , .

In hoger beroep heeft het Hof 's-Gravenhage het vonnis van de Rechtbank
vernietigd en de vordering van de leverancier alsnog toegewezen. Het Hof
heeft daartoe onder andere overwogen, dat in casu sprake was van een 'onder-
kapitalisatie'. Op het moment van de faillissementsaanvraag bedroeg het ge-
plaatste kapitaal f 500 000, terwijl daarnaast een bankkrediet v~n f 675 000
en een aandeelhouderskrediet van f 1 225000 aanwezig waren. De
debt/equity-verhouding was dus ongeveer 4 : 1. Het Hof baseerde zijn stelling
a. op het feit dat de aanloop- en ontwikkelingskosten het geplaatste kapitaal
reeds aan het einde van het tweede boekjaar aanmerkelijk overtroffen (bijna
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anderhalf maal zo groot) en b. op de constatering dat het opstarten van een
produktiebedrijf als het onderhavige, waarin zelfs een nieuw ontworpen ketel
moest worden gebouwd en getest, met een werkkapitaal van f 500 000 nauwe-
lijks denkbaar is.

In cassatie heeft de Hoge Raad het bestreden arrest van het Hof vernietigd
en de zaak verwezen. De Hoge Raad overwoog: 'Indien een moedermaat-
schappij alle aandelen in een dochtermaatschappij bezit en aan de dochter kre-
diet heeft verstrekt en vervolgens de activa van de dochter, toekomstige inbe-
grepen, volledig of nagenoeg volledig van deze in zekerheidseigendom ver-
werft, aldus dat de dochter aan nieuwe schuldeisers die haar na de zekerheids-
overdracht krediet geven praktisch geen verhaal meer biedt, kan er, indien de
moedermaatschappij nalaat zich de belangen van de nieuwe schuldeisers aan
te trekken, onder omstandigheden sprake zijn van een onrechtmatige daad
van haar jegens dezen.' Daarmee herhaalde de Hoge Raad zijn formulering
zoals gebruikt in de hiervoor besproken Erba-arresten. Er is dus met name
sprake van een onrechtmatige daad indien de moedermaatschappij zodanig in-
zicht in en zeggenschap over het beleid van de dochter heeft, dat zij ten tijde
van de kredietverstrekking tegen zekerheidstelling wist of behoorde te voor-
zien dat nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal,
en desalniettemin nalaat zorg te dragen dat die schuldeisers worden voldaan.
In dat verband kan van belang zijn het feit dat in het kader van het faillisse-
ment een buitengerechtelijk akkoord is aangeboden. Het Hof heeft zich in-
houdelijk over dit laatste niet uitgelaten. Ook ten aanzien van de omvang van
de geleden schade door de leverancier vindt de Hoge Raad het arrest van het
Hof onvoldoende gemotiveerd.

Thin capitalisation is derhalve naar huidig Nederlands civiel recht geen
grond voor het doorbreken van de aansprakelijkheid van een vennoot-
schap.J" De hierboven geciteerde overweging van het Hof met betrekking tot
thin capitalisation heeft in het arrest van de Hoge Raad geen afzonderlijke rol
meer gespeeld. Blijkbaar moet zij geacht worden te zijn begrepen in de toepas-
sing van de norm ontleend aan de Erba-Ieer, waarvan 'het praktisch geen ver-
haal meer bieden van de dochter' een wezenlijk onderdeel vormt. Omtrent
deze verhaalssituatie was door het Hof gelet op de overwegingen feitelijk en
genoegzaam beslist.

3.4. CIVIELRECHTELIJKE THIN CAPITALISATION

Ook buiten het algemene kader van de onrechtmatige daad wordt aandacht
besteed aan de problematiek van thin capitalisation in concernver-

30. Zie noot van Martens onder het Osby-arrest en H.L.J. Roelvink, Preadvies voor de Neder-
landse Juristen Vereniging 1977, biz. 152.
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houdingen+", met name daar waar het een doorbraak van de aansprakelijk-
heid naar de moedermaatschappij voor schuld en van de dochtermaatschappij
betreft. Materieel is een dergelijke doorbraak te verdedigen. De moedermaat-
schappij zou immers zonder deze doorbraak haar financiele risico's kunnen
afwentelen op de schuldeisers van de dochtermaatschappij. Een situatie van
thin capitalisation kan zich op verschillende manieren voordoen:
a. het geplaatste aandelenkapitaal is reeds bij de oprichting onvoldoende;
b. het geplaatste aandelenkapitaal is weliswaar bij oprichting voldoende,

maar wordt vervolgens verminderd of er vindt inkoop van aandelen plaats;
c. het bedrijf neemt een zodanige omvang aan dat het geplaatste aandelenka-

pitaal onvoldoende wordt.
De oplossing kan worden gevonden in een doorbraak van aansprakelijkheid,
de achterstelling ten opzichte van de overige crediteuren, dan wei het weigeren
van de homologatie van een akkoord door de rechtbank ingeval het faillisse-
ment door een situatie van thin capitalisation veroorzaakt is. Zolang een
maatstaf voor thin capitalisation ontbreekt, is het moeilijk om hieraan sane-
ties te verbinden. Slagter32 komt tot de conclusie dat het niet mogelijk en niet
opportuun is om voor te stellen een algemene wettelijke regeling te treffen
waardoor de gevolgen van thin capitalisation door een verplichte uitbreiding
van het geplaatste kapitaal zouden worden opgeheven. Hij komt met de sug-
gestie om een bepaling op te nemen in Boek 2 BW voor zowel de NV als de
BV, waarin wordt bepaald dat, indien het eigen vermogen tot minder dan de
helft van het geplaatste kapitaal is gedaald, de algemene vergadering van aan-
deelhouders moet beslissen tot uitbreiding van het geplaatste kapitaal dan wel
tot ontbinding van de vennootschap.P

4. Fiscaalrechtelijk materieel eigen vermogen

4. I. FISCALE KAPITAALBEGRIP

De functie van het kapitaalbegrip in fiscaalrechtelijke zin is een andere dan
in handelsrechtelijke zin. De kapitaalstorting vormt de afbakening tussen de
onbelaste vermogenstoenamen - ontstaan in de relatie van de vennootschap
tot haar aandeelhouders - tegenover de vermogensvermeerderingen die be-
laste voordelen uit onderneming vormen.I" Evenals artikel 7 Wet IB'64 een

31. Preadvies van W.1. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-doch-
terverhoudingen; voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr. 40, biz. 64-68,
Kluwer, 1988.
32. W.1. Slagter, t.a.p., biz. 67.
33. Soortgelijke regelingen vindt men terug in het Duitse Handelsgesetzbuch en in het Belgische
handelsrecht.
34. E.A. Aardema, Enkele kanttekeningen bij het kapitaalbegrip in enige belastingen, Weekblad
1986/5734, biz. 817.
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materieel winstbegrip bevat-", bevat artikellO, letter a Wet Vpb'69 een mate-
rieel uitdelingsbegrip: ' ... , onder welke naam of in welke vorm ook gedaan'.
We zouden ons nu kunnen afvragen of het materiele winstbegrip niet reeds de
aftrek van de winstuitdelingen als bedoeld in artikel 10, letter a Wet Vpb'69
verbiedt. Het ligt voor de hand hier het adagium dat de winstbestemming geen
invloed kan uitoefenen op de winstbepaling, ten tonele te voeren. Anderzijds
moet worden bedacht dat 'al wat betaald moet worden om produktiefactoren
tot medewerking te bewegen, bedrijfskosten vormen'. 36

Uit de jurisprudentie onder het regime van de Wet DTB'17 kan worden af-
geleid dat de fiscale inhoud van het begrip 'kapitaalstorting' meer omvat dan
hetgeen daaronder handelsrechtelijk wordt verstaan. In HR 16 juni 1920,
B 2472, werd reeds vastgesteld, dat hetgeen op aandelen wordt gestort boven
het nominale bedrag het karakter van een kapitaalinbreng heeft. Door dit
arrest werd het agio fiscaal als kapitaal aangemerkt. Het zogenaamde niet-
bedongen agio, dat ontstaat door de inbreng van een hogere waarde dan het
bedrag van de stortingsverplichting, wordt door de Hoge Raad daarentegen
niet erkend. 37 In latere jurisprudentie f is dit nader geconcretiseerd doordat
de Hoge Raad fiscaal aileen agio als kapitaal erkent voor zover dit ook in de
commerciele boekhouding is opgenomen.

Ook onder de latere wetgeving, die werd gebaseerd op een heffing naar de
winst, behield het kapitaalbegrip een eigen fiscaalrechtelijke inhoud. In HR
18 oktober 1950, B 8843, omschreef de Hoge Raad de kapitaalverstrekking als
'hetgeen door leden aan de [cooperatieve, OM] vereniging aldus wordt af-
gestaan, dat het gaat behoren tot het voor de schuld en van het lichaam aan-
sprakelijke en in het risico van het bedrijf der vereniging delende vermogen,
zonder dat daartegenover voor het lid aanspraken ontstaan, die het karakter
hebben van vorderingen, welke met die van andere schuldeisers op een lijn
kunnen worden gesteld en waarvan het bedrag ook door eventuele door het
lichaam te lijden verliezen niet wordt aangetast'. Het materiele karakter treedt
hier op de voorgrond in de vorm van de mate waarin de participanten aan-
sprakelijk zijn voor de verliezen van de cooperatieve vereniging.

In de lijn van dit arrest gaat de Hoge Raad bij de bepaling van het fiscaal-
rechtelij ke kapitaalbegrip in HR 3 april 1957, BNB 1957/165, nog een stap
verder. In casu betrof het een Amerikaanse vennootschap met een in aandelen
verdeeld kapitaal, die aile aandelen in een Nederlandse dochtervennootschap
bezat. De moedermaatschappij leverde vlak na de Tweede Wereldoorlog aan
haar dochtermaatschappij een aantal kantoormachines. De betaling daarvoor
door de dochtermaatschappij kon, als gevolg van de toen geldende deviezen-

35. Niet de naam of de vorm zijn immers bepaJend voor de kwalificatie als winst uit onderneming,
doch slechts het feit dat het voordeel uit onderneming wordt genoten.
36. D. Brull, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscaJe winstbegrip, diss. biz. 71, FED,
Amsterdam, 1964.
37. HR 25 oktober 1939, B 7003.
38. Zie o.a. HR 29 januari 1947, B 8268 en HR 2 februari 1977, BNB 19781222.
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bepalingen, slechts plaatsvinden op een geblokkeerde rekening ten name van
de moedermaatschappij. Deze kon de gelden uitsluitend gebruiken ten be-
hoeve van een pensioenregeling voor de werknemers van de dochtermaat-
schappij. Zowel de inspecteur als de Raad van Beroep kwamen op grond van
de civielrechtelijke benadering tot de conclusie dat in casu geen sprake was
van een kapitaalinbreng, omdat het maatschappelijk kapitaal van de dochter-
maatschappij reeds voor de levering geheel was geplaatst en gestort. De Hoge
Raad casseerde de uitspraak overwegende '. . . dat hier een bevoordeling
heeft plaats gehad anders dan door storting op aandelen ... , doch [dat] op
grond van een tussen haar [de Amerikaanse moedermaatschappij, OM] en be-
langhebbende bestaande, ... , belangengemeenschap zou [worden] gehan-
deld'. In de literatuur-? spreekt men in dit kader van een informele kapi-
taalstorting (in de vermogenssfeer).

In HR 31 mei 1978, BNB 19781252 heeft de Hoge Raad het fiscale kapitaal-
begrip nog verder uitgebreid. In casu heeft een Zweedse (groot)moedermaat-
schappij onder andere een renteloze lening verstrekt aan haar Nederlandse
(klein)dochtermaatschappij. Het Hof heeft aan het door hem vastgestelde feit
dat de Zweedse vennootschap om redenen van concernbelang geen rente heeft
bedongen de betekenis toegekend, dat de Zweedse vennootschap in haar kwa-
liteit van (indirect) aandeelhouder de (klein)dochtermaatschappij heeft willen
bevoordelen. De Hoge Raad overweegt 'dat het Hof hiermede tot uitdrukking
heeft gebracht dat het aan belanghebbendes dochter opgekomen voordeel, be-
staande uit het niet verschuldigd worden van rente over de haar door de groot-
moedermaatschappij verstrekte lening, zijn oorzaak niet yond in de bedrijfs-
uitoefening van belanghebbendes dochter doch uitsluitend in de vennoot-
schappelijke betrekkingen tussen de drie bedoelde vennootschappen'. Hoewel
de Hoge Raad heeft beslist ten aanzien van de vraag of sprake was van een
belastbaar voordeel, wordt in de literatuur de term 'informele kapitaalstorting
(in de kostensfeer), gebezigd.f''

4.2. STAMKAPITAALTHEORIE

Onder het regime van de Wet DTB'17 - maar ook onder de regimes van het
Besluit WB'40 en van het Besluit Vpb'42 - heeft de Hoge Raad een aantal

39. Zie: F.C. de Hosson, De informele kapitaalinbreng, Ars Aequi, 8 oktober 1975;P.] .M. Bon-
gaarts, Het begrip informeel kapitaal in de vennootschapsbelasting, Weekblad 1978/5346, blz.
33; J .H. Christiaanse, Het begrip kapitaal, handelsrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd, in:
de Smeetsbundel biz. 41 e.v., Kluwer, 1967.
40. Zie ook H.]. Hofstra in zijn noot onder BNB 19781252.
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arresterr'! gewezen, die langs indirecte weg realiseerden hetgeen de
stamkapitaaltheorie+I voorstaat.

Zo heeft de Hoge Raad in HR 27 januari 1932, B 5159, ten aanzien van een
hoge debt/equity-verhouding+' de rente als winstuitdeling aangemerkt. Daar-
bij werd overwogen 'dat i.c. de bestaande verhouding tusschen gestort eigen
kapitaal en tegen vaste rente geleend kapitaal ... op zich zelf een zoo abnor-
maal verschijnsel is, dat een dergelijke verhouding maar niet zonder nadere
verklaring als in werkelijkheid bestaande kan worden aangenomen'. Belang-
hebbende had in casu geen afdoende verklaring hiervoor, zodat de rente als
belastbare winstuitdeling kon worden aangemerkt.

In HR 28 juni 1933, B 5441, heeft de Hoge Raad eveneens een vaste rente
als een winstuitdeling aangemerkt. Ook nu bleek dat een hoge debt/equity-
verhouding (80 : 3) zo abnormaal werd geacht, dat niet zonder nader bewijs
aannemelijk was dat de NV zich zou hebben verplicht jaarlijks een normale
vaste rentevergoeding aan haar enig aandeelhouder te betalen, noch dat deze
aandeelhouder dit zou hebben willen bedingen. De RvB overwoog in casu 'dat
immers voor het geval in eenig jaar de inkomsten van belanghebbende niet
voldoende zouden zijn om aan dien directeur-aandeelhouder de op bovenge-
noemde wijze vastgestelde rente te doen toekomen, meer dan de helft van haar
kapitaal verloren zou gaan, indien zij dat bedrag dan werkelijk zou schuldig
worden, welke consequentie, noch belanghebbende, noch die directeur en
eenige aandeelhouder geacht kunnen worden bij de gestelde overeenkomst van
geldleening te hebben willen aanvaarden, terwijl daarentegen een van de winst
afbankelijk rentebeding onder de gegeven omstandigheden volkomen voor de
hand lag'.

In HR 13 november 1935, B 5963, besliste de Hoge Raad in een geval
waarin de debtlequity-verhouding 60 : 1 bedroeg, 'dat een bedrag dat door
deze NV aan haar directeur en eenigen aandeelhouder is uitgekeerd als
"rente" ter zake van een in den vorm van een rentegevende schuld gekleede
geldverstrekking welke evenwei niet als een reele geldlening, doch als een kapi-
taalstorting was te beschouwen, als een belaste uitdeeling is aan te merken'.

In HR 17 december 1941, B 7397, werd - onder de werking van het Besluit
WB'4044 - overwogen 'dat, wanneer ter financiering van het bedrijf eener

41. HR 4 juni 1930, B 4752; HR 31 augustus 1931, B 5159; HR 28 juni 1933, B 5441; HR 13 no-
vember 1935, B 5963; HR 27 november 1935, B 5968; HR 17 december 1941, B 7397 en HR 8
april 1942, B 7439.
42. Het begrip 'stamkapitaal' is afkomstig uit het Duitse handelsrecht en wordt aldaar gebruikt
om het geplaatste en gestorte kapitaal van een GmbH aan te geven. In het Duitse belastingrecht
heeft de stamkapitaaltheorie op grond van de 'wirtschaftliche Betrachtungsweise' ertoe geleid dat
reele schulden als vermomde kapitaalverstrekkingen worden behandeld, indien en voor zover deze
schulden econornisch de kapitaalsrol vervullen.
43. In casu bedroeg deze verhouding 30 : 1.
44. Met het Besluit WB'40 werd de belastingheffing op uitdelingen vervangen door een belasting-
heffing op winsten.
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NV een belangrijk geldbedrag wordt verstrekt door den eenigen aandeelhou-
der, wiens eigen belangen met die der NV kunnen worden vereenzelvigd, de
rentevergoeding in het algemeen met de draagkracht van het bedrijf in over-
eenstemming wordt gebracht en al naar gelang de resultaten daarvan vermeer-
derd, verminderd of op denzelfden voet wordt gehandhaafd'. Op grond van
de feitelijke vaststelling dat de rente in een jaar niet is vergoed en daarna wis-
selend is geweest, komt de RvB tot de conclusie dat de rentevergoeding van
de winst afhankelijk is. In gelijke zin luidde ook het arrest van de Hoge Raad
van 8 april 1942, B 7439.

In de bovenstaande jurisprudentie valt op dat de Hoge Raad rente als
winstuitdeling behandelt door een beroep te doen op de ervaringsregel, dat
'wanneer ter financiering van het bedrijf eener besloten NV, een belangrijk
geldsbedrag wordt verstrekt door hem of haar, wiens of wier belangen als aan-
deelhouder(s) practisch met die der NV vereenzelvigd kunnen worden, ... de
rentevergoeding in het algemeen met de draagkracht van het bedrijf in over-
eenstemming wordt gebracht, al naar gelang de bedrijfsresultaten vermeer-
derd, verminderd of op denzelfden voet worden gehandhaafd, en zelfs geheel
wordt nagelaten, wanneer een duurzame aantasting van het kapitaal der NV
daarvan het gevolg zou zijn'. De Hoge Raad laat in de onderhavige arresten
in het midden of de financiering al dan niet als vreemd vermogen moet worden
gekwalificeerd. Hij stelt slechts vast dat de vergoeding op de verstrekte midde-
len als winstuitdeling moet worden aangemerkt, hetgeen voor de Wet DTB' 17
het heffingsobject vormt.

Het eerste geval waarin aan de Hoge Raad direct de vraag werd voorgelegd
of sprake was van eigen vermogen dan wei vreemd vermogen speelde zich af
in HR 22 juni 1927, B 4088. In casu werd door de vennootschap aan haar
directeur-(groot)aandeelhouder een bedrag terugbetaald ter zake van een
schuld. De Hoge Raad overwoog 'dat echter de kapitalisatie der vennoot-
schap, zooals belanghebbende deze voorstelt, zeer eigenaardig is en er geen
motief is bij de oprichting eener naarnlooze vennootschap uit het oogpunt van
de financiering der vennootschap een zoo groote vlottende schuld aan te gaan;
dat de aanschaffing van activa, ... , dan zou gefinancierd zijn met gelden op
korten termijn, hetwelk een dusdanige financieringsfout is, dat de deskundige
nauwelijks kan aannemen, dat deze hier begaan is, zoodat hij aanneemt, dat
het bedrag ... in wezen een ander karakter draagt, dan belanghebbende wi!
doen voorkomen;'. Ter zitting geeft belanghebbende als reden voor de ver-
strekking als lening aan daarmee het ontgaan van registratierecht beoogd te
hebben. Op grond van voorgaande overwegingen concludeert de Hoge Raad
'dat het bedrag in wezen is "stamkapitaal" en dat ook wanneer zulks niet
door [belastingplichtige, OM] zelf was erkend, een andere slotsom niet uit de
feiten valt te trekken; dat wezen voor de schijn gaat;'.

De Hoge Raad kiest in het onderhavige arrest als uitgangspunt de bedrijfs-
economische financieringstheorie, waarbij de vaste activa gewoonlijk worden
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gefinancierd met langlopend vermogen. In casu betrof de geincrimineerde
transactie een kortlopende !ening. De Hoge Raad geeft overigens geen aanwij-
zing wat hij onder het begrip 'stamkapitaal' verstaat. Vermoedelijk bedoelt
hij daarmee het fiscale kapitaal. Voorts valt op dat de Hoge Raad in dit arrest
kiest voor de leer van schijn en wezen. Geppaarrf vindt deze methode on-
bruikbaar, omdat het immers gaat om het opsporen van de fiscale rechtsfei-
ten, die niet civielrechtelijk gekleurd behoeven te worden. Zo zou een lening
verstrekt door een aandeelhouder aan zijn vennootschap fiscaal onder om-
standigheden als kapitaalstorting kunnen worden behandeld. De rechter heeft
het uiteindelijke oordeel over deze fiscaalrechtelijke kwalificatie.v' Geppaart
is daarom voorstander van de economische benaderingswijze, mits zij de ci-
vielrechtelijke kwalificatie als uitgangspunt kiest en wordt toegepast op situa-
ties waarin de wetgever uitdrukkelijk de belastingheffing heeft afgestemd op
de economische werkelijkheid. Hierdoor wordt een zelfstandige fiscaalrechte-
lijke kwalificatie mogelijk.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 8 mei 1949, B 8648, dat betrekking
heeft op het Besluit Vpb'42 wordt afgeleid dat de Hoge Raad de stamkapitaal-
theorie verwerp1. De Hoge Raad overweegt in casu 'dat toch, staat eenmaal
vast dat een NV een obligatielening heeft aangenomen zulks medebrengt, dat
tot het be\oop van die lening voor de NV een schuld bestaat'. Omtrent de cri-
teria die leiden tot deze vaststelling laat de Hoge Raad ons overigens in het
ongewisse. Hij vervolgt 'dat hierin geen verandering komt doordien de lening
verstrekt is door den enig aandeelhouder, noch doordien de obligatieschuld
het aandelenkapitaal vele malen overtreft, noch doordien de obligatiehouders
het geleende bedrag op andere wijze dan door storting van geld hebben ver-
schaft, noch indien de obligatiehouders berusten in het niet uitbetaald worden
van de verschuldigde rente, noch door enige andere bijzondere omstandig-
heid'. Uit dit arrest wordt in het algemeen afgeleid dat de stamkapitaaltheorie
in Nederland geen aanhang heeft kunnen krijgen. Uit dit arrest mag echter
niet worden afgeleid dat steeds de civielrechtelijke vorm van de vermogensver-
schaffing fiscaalrechtelijk gevolgd dient te worden.

In de eerste plaats wijs ik erop dat het arrest voor de vermogensbelasting
is gewezen. Deze werd in die tijd ook op ondernemingsvermogen geheven.
Bovendien kan uit de latere jurisprudentie (onder andere Hof Amsterdam 25
januari 1973, BNB 1974/64) worden afgeleid dat het adagium dat wezen voor-
gaat boven schijn nog altijd wordt aangehangen. En ten slotte kan worden
verwezen naar de jurisprudentie ter zake van de kwalificatie van inleggelden
bij cooperaties. In RR 18 oktober 1950, B 8843 werden dergelijke geld-
verstrekkingen, die een zelfde functie bezitten als het aandelenkapitaal bij een
naamloze vennootschap, als kapitaal aangemerkt. Het resultaat was dat de

45. Ch.P.A. Geppaart, Fiscale Rechtsvinding, diss. biz. 185, FED, Amsterdam, 1965.
46. Zie bijvoorbeeld HR 3 november 1954, BNB 1954/357 en Hof Leeuwarden 7 mei 1963, BNB
1963/322.
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vaste interessen op verplichte inleggelden niet van de winst aftrekbaar waren
(onder het regime van de Wet Vpb'69 is in soortgelijke zin beslist: Hof Leeu-
warden 25 april 1975, BNB 19751239).

4.3. HET 'WEZEN' VAN DE VERMOGENSVERSTREKKING

In HR 7 februari 1951, B 8939 besliste de Hoge Raad over een geval waarin
winstdelende obligaties waren uitgereikt aan bij het belastingplichtig lichaam
nauw verbonden betrokkenen 'als zodanig'. De Hoge Raad overwoog dat
'niet de uiterlijke omstandigheid dat van winstdelende obligatien sprake is,
doch de inwendige betrekking tussen de belastingplichtige en degene aan wien
de obligatien zijn uitgereikt, beslissend is'. Na de feitelijke vaststelling dat de
schuldeisers in casu slechts recht hadden op terugbetaling van de hoofdsom
bij liquidatie, en bovendien op dat moment achtergesteld waren ten opzichte
van de overige schuldeisers, besliste de Hoge Raad dat zij 'zich door hun deel-
neming in het waarborgkapitaal ... zo nauw aan belanghebbendes bestaan
hebben verbonden, dat zij te haren aanzien niet als derden-geldschieters ...
kunnen worden beschouwd'. De vergoeding op de winstdelende obligatie werd
als winstuitdeling en niet als bedrijfskosten aangemerkt.

In HR 5 juni 1957, BNB 19571239, heeft de Hoge Raad in gelijke zin over-
wogen 'dat echter wanneer het winstaandeel een onderdeel vormt van de rege-
ling ener verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar, welke de schuldeiser
zo nauw bij het bedrijf van de schuldenaar betrekt dat hij daarin in zekere
mate deel heeft, de op dat aandeel uitgekeerde winst voor de schuldenaar met
meer als kosten van het bedrijf kan worden beschouwd ... '. De Hoge Raad
oordeelde dan ook dat de betaalde vergoedingen geen aftrekbare bedrijfs-
kosten vormden. In casu was sprake van een lening met een winstafhankelijke
vergoeding en, behoudens bijzondere gevallen, geen mogelijkheid tot aflos-
sing. Bovendien verkreeg de schuldeiser het recht een van de drie commissaris-
sen te benoemen en bezat hij ten aanzien van een tweede commissaris een veto-
recht. Daar waar B 8939 nog uitgaat van de uiterlijke vorm, die terzijde wordt
gesteld (de schuldeiser wordt niet als derde-geldschieter aangemerkt) heeft de
Hoge Raad in dit arrest zorgvuldiger geformuleerd. Een beroep op fraus legis,
waarbij de gekozen constructie zozeer van de normale winstdelende obligatie
afwijkt en wordt gelijkgesteld met wat normaal een aandeel is, wordt zorgvul-
dig vermeden. In dat geval was weliswaar een zelfde resultaat bereikt ten aan-
zien van de vergoedingen, doch zou de schuldeiser als aandeelhouder worden
aangemerkt, waardoor ook de hoofdsom van karakter verandert. Hiertegen
bestaan handelsrechtelijk bezwaren, daar het begrip aandeelhouder een
constitutief begrip uit Boek 2 BW is.

Bij de beoordeling van de vermogensverstrekking op grond van artikel 7 Wet
IB'64 (de materiele toets) kunnen uit de bovenstaande jurisprudentie de vol-
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gende elementen als criteria worden gebruikt om het onderscheid tussen eigen
vermogen en vreemd vermogen aan te geven.f? Deze elementen kunnen overi-
gens elk afzonderlijk niet leiden tot een van het civiele recht afwijkende fis-
caalrechtelijke kwalificatie. Wei dient naar mijn mening aan de verschillende
elementen een verschillend gewicht toegekend te worden.

Het eerste, en naar mijn mening het belangrijkste, element wordt gevormd
door de mate waarin en de wijze waarop de verstrekker van vermogen risico's
loopt ten aanzien van het bedrag van zijn investering. Met name in verlies-
situaties bij de debiteur zal moeten worden beoordeeld welke positie de ver-
strekker inneemt ten opzichte van de overige crediteuren en de aandeelhou-
ders. Er is naar mijn mening een sterke aanwijzing dat partijen in werkelijk-
heid eigen vermogen wensen te verstrekken, indien de crediteur postconcur-
rent is ten opzichte van de overige crediteuren en geen preferentie bestaat ten
opzichte van de aandeelhouders.

Een tweede element wordt gevormd door de looptijd. Eigen vermogen
wordt in beginsel voor onbepaalde duur aan de vennootschap ter beschikking
gesteld. Eigen vermogen is een schuld die door de vennootschap niet kan wor-
den afgelost. Wordt een lening verstrekt met een zeer lange looptijd of is de
aflossing van deze lening niet overeengekomen c.q. kan het moment van aflos-
sing door de debiteur zelf worden bepaald, dan wijzen deze elementen in de
richting van een kwalificatie als eigen vermogen.

Het derde element dat uit de hiervoor besproken jurisprudentie valt af te
leiden, is het winstafhankelijke karakter van de vergoeding. Een dergelijke
winstafhankelijkheid wijst ook in de richting van eigen vermogen. De feite-
lijke situatie kan in dit verband afwijken van hetgeen contractueel is overeen-
gekomen. Zo werd bijvoorbeeld in HR 29 juni 1955, BNB 1955/302 feitelijk
vastgesteld dat over de lening nooit rente werd bedongen, doch slechts rente
werd vergoed, wanneer de winst dat toeliet. De niet-bedongen, reeds gepas-
seerde rente, werd alsdan niet ingehaald. De vergoedingen hebben formeel een
vast karakter, doch worden feitelijk afhankelijk van de winst verschuldigd. In
voorkomende gevallen gaat men bij de beoordeling derhalve uit van de werke-
lijke situatie. Mutatis mutandis dient naar mijn mening hetzelfde te gelden,
indien de aflossingen winstafhankelijk zijn.

Ten slotte vormt de zeggenschap in de vennootschap/debiteur een element
dat bij de rnateriele kwalificatie van belang kan zijn. Zo speelde in het hier-
voor besproken arrest BNB 19571239 het feit dat de crediteur een commissaris
mocht benoemen een roI.

In HR 3 maart 1993, BNB 1993/141 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen
waarin wederom het 'wezen' van een lening ter beoordeling werd voorge-

47. J .A.G. van der Geld, Het initiatief-wetsvoorstel Vermeend ter aanvulling en reparatie van de
deelnemingsvrijstelling, FED 1986/1265, bIz. 4482-4483.
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legd.48 In casu leent een Zwitserse moedermaatschappij een bedrag aan haar
Nederlandse dochtermaatschappij. De 'lening' is niet schriftelijk vastgelegd.
In de jaarstukken wordt zij echter als een langlopende schuld opgenomen. Er
is geen sprake van een aflossingsschema. De rentevergoedingen worden -
voor zover niet in contanten voldaan - op de hoofdsom bijgeboekt. Aanvan-
kelijk worden door de dochtermaatschappij geen zekerheden gegeven. In een
latere fase is hiervan weI sprake doch niet volledig. In geschil is of de rente
op deze 'lening' als bedrijfskosten de belastbare winst van de dochtermaat-
schappij kan verrninderen.

Het Hof Arnhem overweegt dat de inspecteur niet duidelijk heeft gemaakt
dat in casu geen sprake is van een civielrechtelijke lening. Dit vormt dan ook
voor het Hof het uitgangspunt. Vervolgens stelt het Hof vast dat de voorwaar-
den waaronder de moedermaatschappij geld leende aan haar dochtermaat-
schappij echter van dien aard zijn, dat zij met de uitgeleende bedragen in ze-
kere mate deel heeft genomen in de onderneming van belanghebbende. Met
name doelt het Hof op de voorwaarden omtrent de aflossing, die eenzijdig in
het voordeel van de dochtervennootschap/debiteur zijn en de omstandigheid
dat aanvankelijk in het geheel geen zekerheid is bedongen en de waarde van
de in een latere fase bedongen zekerheden achterbleef bij de omvang van de
verstrekkingen.

De Hoge Raad concludeert dat 'het oordeel ... niet blijk [geeft] van een
onjuiste rechtsopvatting en kan als verweven met waarderingen van feitelijke
aard voor het overige in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. Het
is ook niet onbegrijpelijk'.

Vit de jurisprudentie valt op te maken, dat de stamkapitaaltheorie door de
Hoge Raad is verworpen. In eerste instantie lijkt het erop dat wordt gekozen
voor een formeel kapitaalbegrip dat aansluit bij de civielrechtelijke vorm. De
Hoge Raad brengt echter snel een nuancering aan in die zin dat niet de ge-
daante waarin een vermogensverstrekking wordt gehuld bepalend is voor de
fiscale kwalificatie, doch haar werkelijke karakter. Ik zou dit willen typeren
als het begin van de ontwikkeling naar een materieel kapitaalbegrip, waarbij
de vermogensverstrekking wordt getoetst aan haar karakteristieke eigenschap-
pen.

4-4- VERLIESFINANCIERING

De bijzondere situatie van verliesfinanciering vraagt hier onze aandacht. Van
verliesfinanciering is sprake indien het eigen vermogen van een lichaam verlo-

48. A.M. Haberharn, FED 1993/311, bIz. 1241-1244 en R. Brandsma, Enige opmerkingen in-
zake de financiering van een vennootschap naar aan1eiding van het arrest HR 3 maart 1993, BNB
1993/141, Weekblad 1993/6070, biz. 1365- 1373.
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ren is gegaan als gevolg van verliezen en de aandeelhouder via een lening of
borg stelling het lichaam in staat stelt haar activiteiten voort te zetten.i?
Wordt een dergelijke lening of borgstelling verstrekt, dan prevaleert in begin-
sel ook de civielrechtelijke verschijningsvorm, tenzij de partijen in werkelijk-
heid hebben bedoeld eigen vermogen te verschaffen. Dit kan mijns inziens
worden aangenomen, indien aanstonds duidelijk is dat de lening niet zal kun-
nen worden terugbetaald. Zowel Verseput50 als Van der Geld51 komen even-
eens tot de conclusie dat in gevallen van verliesfinanciering het kapitaalkarak-
ter van de lening moet prevaleren. De Vries en Sillevis52 benaderen het pro-
bleem van de verliesfinanciering vanuit een ander perspectief. Zij maken het
kapitaalkarakter van de lening afhankelijk van de vraag of het lichaam met
de ontvangen bedragen vrijelijk de overige crediteuren kan voldoen. Hierdoor
wordt de aandeelhouder immers permanent postconcurrent en dus brengt hij
risicodragend vermogen in. Onder deze omstandigheden handelt de aandeel-
houder als zodanig en niet als crediteur. AIleen als de overige crediteuren de
aflossing tijdelijk willen opschorten, kan - in hun opvatting - aan de lening
geen kapitaalkarakter worden gegeven. Verburg-! acht het niet uitgesloten
dat een moedermaatschappij haar dochtervennootschap in verliessituaties een
lening verstrekt, omdat zij zich niet kan permitteren haar dochtervennoot-
schap geheel verloren te zien gaan. Te denken valt daarbij aan het behoud van
de goede naam en de toegankelijkheid tot bepaalde marktsegmenten. In een
dergelij ke situatie behoort het door de moedermaatschappij ter zake ge-
brachte offer tot uitdrukking te komen in de kostprijs van de deelneming en
dus niet als verlies ten laste van de winst te worden gebracht. Ook Juch54

houdt zich bezig met de verliesfinanciering. Op grond van HR 26 juni 1963,
BNB 19631292 is hij van mening dat er geen verschil mag worden gemaakt tus-
sen 'het geval dat de moedermaatschappij leningen verstrekt, die later ten ge-
volge van nadien door de dochtermaatschappij geleden verliezen niet meer
volwaardig zijn en het geval dat leningen worden verstrekt naarmate verliezen
door de dochtermaatschappij worden geleden'. In beide gevallen zal de civiel-
rechtelijke vorm moeten worden gerespecteerd, tenzij de voorwaarden van het
in het kader van de verliesfinanciering verstrekte leningen zodanige element en
bevatten dat van een kapitaalverstrekking kan worden gesproken.

49. Zie in dergelijke zin ook: J. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, FED-
brochure, tweede druk 1987, biz. 40 en D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschaps-
belasting, diss. biz. 99-101, FED, 1974.
50. J. Verseput, t.a.p., biz. 41.
51. J.A.G. van der Geld, FED 1986/1265, biz. 4487.
52. N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting).
53. In zijn conciusie als advocaat-generaaI bij HR 27 januari 1988, BNB 1988/217.
54. D. Juch, t.a.p., biz. 100-101.
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4.5. 'BoDEMLOZE PVT'-ARGUMENT

In HR 27 januari 1988, BNB 19881217 werd de Hoge Raad een uitspraak van
het Hof 's-Gravenhage ter beoordeling voorgelegd betreffende een situatie
van verliesfinanciering.

Sinds 1974 bezit BV X 700/0van de aandelen in een andere vennootschap
(BV Y), die een produktie-onderneming drijft. In 1981 verwerft BV X de
resterende 30% van de aandelen in BV Y. Door een aantal factoren lijdt BV
Y sedert 1976verliezen. In 1977blijkt dat het eigen vermogen van BV Y geheel
verloren is gegaan. Kort daarop wordt in een extern rapport aanbevolen BV
Y voort te zetten en tegelijkertijd een ingrijpende reorganisatie door te voeren.
De bedoeling was in een sterk afgeslankte vorm de produktie-onderneming
weer rendabel te maken. Daartoe verstrekt BV X in de jaren 1977 tot en met
1981 leningen, onder andere ter dekking van de afvloeiingskosten voor het
personeel. Deze leningen dragen een rente die niet afhankelijk is van de resul-
taten van de debiteur. Ook de aflossing is daarvan niet afhankelijk gesteld.
Bovendien zijn de rente en de hoofdsom niet achtergesteld bij vorderingen van
andere crediteuren. De herstructurering van de vermogenspositie van BV Y
heeft eerst in 1982 haar beslag gekregen. Het kapitaal van de BV Y werd ver-
hoogd, waarbij volstorting plaatsvond uit de door de BV X verstrekte lenin-
gen. Vervolgens yond kapitaalreductie plaats. In overeenstemming met goed
koopmansgebruik heeft BV X in 1980 haar vorderingen op BV Y op 60% af-
gewaardeerd. In geschil is of deze afwaardering terecht ten laste van de belast-
bare winst kon worden gebracht.

Het Hof 's-Gravenhage heeft in casu overwogen, 'dat ... voor de vraag of
een geldverstrekking een geldlening of een kapitaalverstrekking is in eerste
aanleg een formeel criterium dient te worden aangelegd, zodat in beginsel de
civielrechtelijke vorm beslissend is voor de fiscale gevolgen; dat deze regel
slechts uitzondering lijdt ingeval, hetzij, aIleen naar de uiterlijke schijn sprake
is van een lening terwijl partijen in werkelijkheid hebben beoogd een kapitaal-
verstrekking tot stand te brengen, hetzij, de lening is verstrekt onder zodanige
voorwaarden dat de schuldeiser met het door hem uitgeleende bedrag in ze-
kere mate deel heeft in de ondernerning van de schuldenaar; dat niet is gesteld
of gebleken dat de tussen de contracterende partijen gesloten leningsovereen-
komsten evenzovele schijnhandelingen zijn en in werkelijkheid een kapitaal-
verstrekking is overeengekomen; dat zulks ook onaannemelijk is, nu ten tijde
van de totstandkoming van de betrokken leningen nog 30% van het aandelen-
kapitaal in handen was van derden; dat ook het tweede, hiervoor genoemde
uitzonderingsgeval zich hier niet voordoet; dat toch de verschuldigdheid van
rente en hoofdsom niet afhankelijk is gesteld van de resultaten van [BV Y,
GM] en de uit hoofde van de verstrekte leningen bestaande schuldvorderingen
niet zijn achtergesteld bij de vorderingen van andere, eveneens niet preferente
crediteuren; dat overigens geen sprake is van abnormale of ongebruikelijke le-
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ningsvoorwaarden;'. De uitspraak van het Hof luidde dan ook dat de afwaar-
dering ten laste van de belastbare winst kon worden gebracht.

In cassatie stelt de Hoge Raad vast dat het Hof een te beperkte opvatting
heeft gehanteerd, ten aanzien van de uitzonderingen op de regei dat de civiel-
rechtelijke vorm beslissend is voor de fiscaalrechtelijke kwalificatie. 'Van deze
regei is ook uitgezonderd het geval dat een belastingplichtige op grond van
zijn positie als aandeelhouder in een vennootschap in welke hij een deelne-
ming in de zin van artikel 13 houdt, aan deze vennootschap een geldlening ver-
strekt onder zodanige omstandigheden dat aan de uit die lening voortvloei-
ende vordering, naar hem reeds aanstonds duidelijk moet zijn geweest, voor
het geheei of voor een gedeelte geen waarde toekomt omdat het door hem ter
leen verstrekte bedrag niet of niet ten volle zai kunnen worden terugbetaaid,
zodat het geheel of gedeeltelijk zijn vermogen ... blijvend heeft verlaten.' De
Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof en verwees het geding om
te laten onderzoeken of de BV X aanstonds duidelijk moest zijn geweest dat
de ieningen niet zouden kunnen worden terugbetaald.

Het valt op dat de Hoge Raad bij de formulering van de derde uitzondering
aan het aandeelhouderschap betekenis toe kent. Overigens is het niet aannerne-
lijk dat een niet-aandeelhouder bereid zou zijn een 100%-verlieskans te accep-
teren, zodat materieel aan dit vereiste in de praktijk niet zo'n enorme beteke-
nis moet worden toegekend. Een ander opvaliend punt is dat de Hoge Raad
de suggestie wekt dat meerdere uitzonderingen op de hoofdregel kunnen be-
staan.55 De visie van het Hof wordt als te beperkt afgedaan, waarna de Hoge
Raad stelt: 'Van deze regel is ook uitgezonderd .. .' De redactie van Vakstu-
die Nieuws'f stelt dat het arrest als een concrete invulling van het arm's
length-beginsel kan worden gezien.V Dit is mijns inziens niet onmiddellijk uit
het arrest af te leiden. De Hoge Raad heeft zich in het onderhavige arrest im-
mers nergens afgevraagd of een derde onder deze voorwaarden en omstandig-
heden eveneens een lening zou hebben verstrekt. Een dergelijke afweging zou
bovendien niet eenvoudig zijn geweest. Enerzijds mag niet worden veron-
dersteld dat een derde een beter inzicht heeft in de financiele positie van de
dochtermaatschappij dan de moedermaatschappij en anderzijds zal de moe-
dermaatschappij eerder bereid zijn meer risico's te nemen dan een derde. De
Hoge Raad kiest in deze casus dan ook voor een geheel andere invalshoek, na-
melijk de 'bodemloze put'.

In HR 18 februari 1988, BNB 19881248 werd de volgende casus ter beoorde-
ling voorgelegd. In 1979 kocht BV A bijna 100% van de aandelen in BV B.
Bovendien verstrekte BV A in hetzelfde jaar een iening, waarop f 3000 werd

55. In soortgelijke zin laat ook A.l. van den Bos, Stamkapitaal, verliesfinanciering en duurzame
financieringsvordering, Weekblad 1988/5831, biz. 902, zich uit.
56. V-N 7 mei 1988, punt 17, biz. !O83.
57. Zie ook 1.A.G. van der Geld, t.a.p., biz. 231.
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afgelost. In verband met de vermoedelijke oninbaarheid werd deze lening per
ultimo 1979 tot f 1 afgewaardeerd. De waarde van de verkregen deelneming
werd eveneens afgewaardeerd tot nihil. Bovendien bracht BV A een voorzie-
ning wegens borgstelling ten behoeve van de bank ten laste van haar winst.
Ook in 1980 en 1981 heeft BV A kasgeldleningen aan BV B verstrekt, waarbij
voor de winstbepaling steeds rekening werd gehouden met een voorziening
voor oninbaarheid. Voor 1981 heeft de inspecteur de afwaardering ten laste
van de winst echter geweigerd.

Het Hof 's-Gravenhage overweegt om trent het geschil: 'dat belangheb-
bende [BV A, GM] het Hof niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij
op laatstvermeld tijdstip onvoldoende op de hoogte was van de omstandigheid
dat de dochtermaatschappij in 1981 een groot verlies had geleden en ook de
vooruitzichten slecht waren; dat, gelet op het vorenoverwogene, niet aanne-
melijk is dat belanghebbende, ware zij een onafhankelijke derde geweest, op
31 december 1981 aan de dochtermaatschappij een geldlening als de onderha-
vige zou hebben verstrekt; dat er daarom van moet worden uitgegaan dat,
niettegenstaande belanghebbende de geldverstrekking aan de dochtermaat-
schappij heeft gestoken in het juridische kleed van een geldlening, zij in wezen
en bewust op informele wijze kapitaal in de dochtermaatschappij heeft inge-
bracht'. Er was derhalve geen plaats meer voor de afwaardering ten laste van
de belastbare winst.

In dit opzicht laat de Hoge Raad de beslissing van het Hof in stand. De
Hoge Raad acht het oordeel echter niet op begrijpelijke wijze gemotiveerd.
Ten eerste heeft het Hof verzuimd de toetsing tussen vorm en wezen te verrich-
ten op de tijdstippen waarop de verschillende geldverstrekkingen hadden
plaatsgevonden. Ten tweede heeft het Hof 'onbesproken gelaten [de] stelling
van belanghebbende dat zij bovenbedoelde gelden heeft verstrekt als lening
met het oog op haar andere zakelijke belangen dan die als aandeelhouder'. De
Hoge Raad verwijst de zaak voor een nader onderzoek op deze punten.

Ook in casu heeft de Hoge Raad blijkbaar niet gekozen voor een arm's
length-benadering, Indien hij dat weI zou hebben gedaan, had de Hoge Raad
in casu de zaak vermoedelijk kunnen beslissen zonder een verwijzingsproce-
dure.

Op 27 mei 1992 heeft ook het Hof Amsterdam'f uitspraak gedaan in een si-
tuatie waarin sprake was van verliesfinanciering. In casu werden door een
Duitse GmbH zodanige verliezen geleden, dat een faillissement dreigde. De
GmbH leende van de tot het concern behorende Nederlandse fiscale eenheid
een totaal bed rag van OM 16 miljoen. Het Hof oordeelde dat de fiscale een-
heid de leningen heeft verstrekt op grond van haar positie als aandeelhouder
onder zodanige omstandigheden dat haar direct duidelijk moet zijn geweest

58. Hof Amsterdam, MK III, 27 mei 1992, nr. 9012409, zie V-N 1992, biz. 1997, punt 2.6.
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dat de eruit voortvloeiende vorderingen weinig waarde zouden hebben. De le-
ningen hebben het vermogen van de fiscale eenheid blijvend verlaten. Het Hof
komt vervolgens tot de conclusie dat het bedrag moet worden aangemerkt als
toevoeging aan het vermogen van de GmbH en een afwaardering niet ten laste
van de winst bij de fiscale eenheid kan worden gebracht. De staatssecretaris
heeft inmiddels - overigens ten aanzien van een ander geschilpunt (aanwezig-
heid van een nieuw feit) - tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

S. 'Besmet' vreemd vermogen

5. I. WETTELIJKE REGELING

Op grond van artikel 8 Wet Vpb'69 wordt voor de vaststelling van de winst
verwezen naar de regels die in artikel 7 Wet IB'64 zijn geformuleerd, tenzij
uit het verschil in wezen tussen natuurlijke personen en lichamen het tegendeel
voortvloeit. Op grond van de, in artikel 7 Wet IB'64, gemcorporeerde vermo-
gensvergelijkingstheorie, dienen kapitaalmutaties die niet door de bedrijfsuit-
oefening worden veroorzaakt te worden geelimineerd: stortingen en onttrek-
kingen.

'Ten aanzien van een aantal posten waaromtrent twijfel zou kunnen rijzen of
zij - gelet op het verschil in wezen tussen de belastingplichtige en een natuur-
lijke persoon - al dan niet bij het bepalen van de winst in aftrek kunnen wor-
den gebracht, geven de artikelen 9 en 10 een aantal stellige voorschriften,
. . .,59 '. . . in de artikelen 9 en 10 [is] het beginsel neergelegd dat uitdelingen
van winst niet in mindering mogen worden gebracht op de fiscale winst van
het lichaam. De vennootschapsbelasting beoogt immers de totale door de on-
derneming behaalde winst te treffen. Bij dit uitgangspunt past een zo volledig
mogelijke opsomming van winstaandelen welke in aftrek kunnen komen.'60
Uit deze passages moet worden afgeleid dat de wetgever heeft getracht de af-
trekbare winstuitdelingen limitatief op te sommen. Dat dit niet is gelukt blijkt
reeds uit het woord 'mede' in de aanhef van artikel 9.61 In de literatuur wordt
aigemeen aangenomen dat de artikelen 9 en 10 een open systeem vormen.62

59. MvT, Wetsontwerp 6000, nr. 3, biz. 18, lk, voorlaatste alinea.
60. MvA, Wetsontwerp 6000, nr. 9, biz. 11, rk, 8e alinea.
61. Conform HR 25 januari 1984, BNB 19841231.
62. Zie onder andere: J. Verburg, Vennootschapsbelasting, Fiscale hand- en studieboeken, nr. 4,
Kluwer, Deventer, 1984; I.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, diss., Kluwer,
Deventer, 1989; 1. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, FED's fiscale brochu-
res, Deventer, 1987. Een andere mening wordt verdedigd door N. Nobel, Winstrechten, FM nr.
24, Kluwer, Deventer, 1970.
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In artikel 9 Wet Vpb'69 worden winstuitdelingen opgesomd, die expliciet tot
de aftrekbare bedrijfskosten gerekend dienen te worden.63 Artikel 10, letter
a Wet Vpb'69 verklaart vervolgens aIle niet onder artikel 9 Wet Vpb'69 ge-
noemde uitdelingen van winst niet aftrekbaar. Noch artikel 9 Wet Vpb'69,
noch artikellO Wet Vpb'69 spreekt over de kwalificatie van het vermogen. Dit
heeft tot gevolg dat, indien de vergoeding voor het vreemd vermogen wordt
getroffen door de werking van artikel 10, letter a Wet Vpb'69, slechts de
winstafhankelijke vergoeding voor het ter beschikking steIlen van dat vreemd
vermogen niet aftrekbaar is.

Hierdoor ontstaat een tussenvorm tussen eigen en vreemd vermogen. In de
literatuur wordt deze tussenvorm weI aangeduid met de term 'besmet' vreemd
vermogen, die aansluit bij de fiscale gevolgen van de vermogensverstrekking.
Het winstafhankelijke gedeelte van de vergoeding wordt behandeld als een
vergoeding voor eigen vermogen, terwijl overigens de fiscale gevolgen beho-
rende bij het ter beschikking steIlen van vreemd vermogen optreden. Als voor-
beeld van 'besmet' vreemd vermogen kan worden genoemd de winstdelende
obligatielening, die met een voorkeursrecht voor aandeelhouders wordt ge-
plaatst. 64 Het vreemd vermogen wordt immers door het voorkeursrecht ge-
acht te zijn verstrekt door de aandeelhouders als zodanig, terwijl de winstaf-
hankelijke vergoeding op een dergelijke obligatielening niet onder artikel 9,
lid 1, letter b Wet Vpb'69 kan worden gebracht. Via artikel 10, letter a Wet
Vpb'69 zijn deze vergoedingen dan niet van de winst aftrekbaar.

5.2. WETSmSTORIE

Het in de Duitse bezettingsperiode ingevoerde Besluit Vpb'42 handhaafde de
in het Besluit WB'40 gekozen belastingheffing naar de winst. Ook het Besluit
Vpb'42 ging uit van een vermogensvergelijking. Via artikel12 Besluit Vpb'42
werden de voorschriften voor de bepaling van de winst uit het Besluit IB'41
van toepassing binnen de vennootschapsbelasting. In artikel13 Besluit Vpb'42
en artikel 14 Besluit Vpb'42 heeft de besluitgever de hiervoor besproken on-
duidelijkheid ten aanzien van de aftrekbaarheid van winstuitdelingen willen
wegnemen. Artikel 13 Besluit Vpb'42 bepaalt in het eerste lid, letter b, dat
'aandelen in de winst, toekomende aan houders van winstdeelende obligatien,
welke niet aan oprichters, stichters, aandeelhouders, leden of deelnemers als
zodanig zijn uitgereikt' als bedrijfskosten worden beschouwd. In artikel 14,
lid 1 Besluit Vpb'42 wordt geregeld dat 'geen invloed op de winst hebben ...

63. Hiertoe behoren onder andere aandelen in de winst, toekomende aan de gerechtigden tot
schuldvorderingen welke niet aan oprichters, aandeelhouders, leden, deelnemers of deelgerechtig-
den als zodanig zijn opgekomen.
64. J. Verburg, Vennootschapsbelasting, Fiscale hand- en studieboeken, nr. 4 biz. 132, Kluwer,
Deventer, 1984.
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de niet onder artikel13 vallende onmiddeJlijke of middellijke uitdeelingen van
winst, onder welken naam of in weiken vorm ook gedaan - daaronder begre-
pen de aandeelen in de winst, uitgekeerd op winst- of amortisatiebewijzen,
welke zijn uitgereikt aan schuldeischers ter delging van hun schuldvordering
- ' alsmede 'vaste interessen op verplichte inleggelden van cooperatieve veree-
nigingen en andere vereenigingen op cooperatieven grondslag, vaste interessen
op aandeelen in waarborgfondsen en, in het algemeen, alle vaste interessen op
verplichte kapitaalverstrekkingen door leden, deelnemers of aandeelhouders
als zoodanig'. Met andere woorden, de onder de naam 'rente' gedane betalin-
gen zullen onder bepaalde omstandigheden als winstuitdelingen moeten wor-
den aangemerkt, tenzij artikel13, lid 1, letter b Besluit Vpb'42 van toepassing
is.

Uit HR 1 november 1950, B 8847 kan worden afgeleid dat de bepaling van ar-
tikel 13, lid 1, letter b Besluit Vpb'42 ruim opgevat dient te worden. Belang-
hebbende had met haar schuldeisers een overeenkomst gesloten, waarbij deze
schuldeisers gedurende twee jaren afstand deden van hun rentevergoeding,
waartegenover belanghebbende toezegde dat zij onder bepaalde voorwaarden
uit de latere nettowinst die rente alsnog zou betalen. In casu ging het om de
aftrekbaarheid van de latere winstafhankelijke vergoeding. De Raad van Be-
roep besliste, dat de schuldeisers door het niet invorderen van de verschul-
digde rente in casu geen gelden ter beschikking hadden gesteld en als gevolg
daarvan het winstaandeel niet gelijktijdig met de hoofdsom ter beschikking
was gesteld, waardoor artikel13, lid 1, letter b Besluit Vpb'42 niet van toepas-
sing kon zijn. De Hoge Raad overwoog 'dat de strekking van deze bepaling
[bedoeld wordt artikel13, lid 1, letter b Besluit Vpb'42, OM], welke ten doel
heeft een variabele rente op dezelfde voet te behandelen als een vaste rente,
een ruime uitlegging daarvan vordert en medebrengt, dat in alle gevallen,
waarin de rentevergoeding van enige door de belastingplichtige verschuldigde
hoofdsom van de winst afhankelijk is gesteld, de uitkering van die vergoeding,
voorzover niet toegekend aan oprichters, stichters, aandeelhouders, leden of
deelnemers als zodanig, tot de bedrijfskosten moet worden gerekend'.

Uit de jurisprudentie'P kan bovendien worden afgeleid dat de zinsnede 'op-
richters, aandeelhouders, enz. als zodanig' eveneens ruim moet worden opge-
vat. Zo besliste de Hoge Raad in HR 11 november 1959, BNB 1960/3 'dat
deze bepaling [artikeI13, lid 1, letter b Besluit Vpb'42, OM] niet de door het
Hof daaraan gegeven beperkte betekenis heeft en meer algemeen ziet op
winstaandelen, welke de belastingplichtige bij overeenkomst heeft toegekend
aan personen of lichamen tegenover van deze bedongen prestaties, doch uit
het gestelde vereiste, dat die aandelen aan deze personen of lichamen 'als zo-
danig' toekomen, moet worden afgeleid, dat, wil de bepaling toepasselijk zijn

65. Met name de arresten HR 7 februari 1951, B 8939 en HR 5 juni 1957, BNB 19571239, maar
ook HR 11 november 1959, BNB 1960/3.

66



'BESMET' VREEMD VERMOGEN

die personen of lichamen met de belastingplichtige moeten hebben gehandeld
als derden en niet rechtstreeks belanghebbenden bij zijn bedrijf'. Gelet op het
voorgaande is het derhalve niet noodzakelijk dat de geldverstrekker tevens
aandeelhouder (in de formele zin) is.

De Wet Vpb'69 gaat voort op de weg die werd ingeslagen door het Besluit
Vpb'42. Kapitaalmutaties dienen buiten de heffing van vennootschapsbe-
lasting te blijven. De door het lichaarn gedane uitgaven die een onzakelijk ka-
rakter hebben, dienen derhalve geen invloed op de winst te hebben. Om on-
duidelijkheden te voorkomen, heeft de wetgever in artikel 10 Wet Vpb'69 als
onttrekkingen beschouwd 'alle onmiddellijke of middellijke uitdelingen van
winst, daaronder begrepen alle vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen en
uitkeringen welke, zonder kosten van de onderneming te zijn, worden gedaan
ingevolge statuten, stichtingsbrief en andere soortgelijke akte'. Artikel 9 Wet
Vpb'69 vormt in feite een uitzondering op artikel 10, letter a Wet Vpb'69.

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Vpb'69 werd door de be-
windslieden het oorspronkelijke ontwerp van artikel 9 (inmiddels vernum-
merd tot artikellO) tweemaal gewijzigd. In het oorspronkelijke ontwerp wer-
den bij het bepalen van de winst niet in aftrek toegestaan 'alle renten op kapi-
taalverstrekkingen door leden, deelnemers of aandeelhouders als zodanig'. Bij
de Tweede Nota van Wijziging66 werd in een tweede lid tot de kapitaal-
verstrekkingen mede gerekend 'schuldvorderingen van de aldaar bedoelde
person en tot het bedrag ten belope waarvan deze vorderingen zijn achterge-
steld bij een of meer niet-bevoorrechte schuldvorderingen dan weI tot het be-
drag ten belope waarvan de gerechtigde zich aansprakelijk heeft gesteld voor
schuldvorderingen van derden op of aansprakelijk is voor tekorten van het li-
chaam'. In de Memorie van Toelichtingf? beargumenteerden de bewindslie-
den deze toevoeging door te stellen, dat de jurisprudentie tot dat moment wei-
nig aanknopingspunten bood om 'gelden, die aan het lichaam ter beschikking
worden gesteld en juridisch een schuldkarakter dragen doch welke in wezen
mede in meerdere of rnindere mate een functie vervullen welke aan echte kapi-
taalverstrekkingen eigen is', als eigen vermogen te behandelen. Naar aanlei-
ding van nieuwe ontwikkelingen in de vormen van kapitaalverkeer en van
door de Tweede Kamer geuite bedenkingen besloten de bewindslieden voorlo-
pig van de voorgestelde bepaling af te zien.68 Bij de Derde Nota van
Wijziging69 werd de bepaling door de bewindslieden grotendeels teruggeno-
men, waarna met kapitaalverstrekkingen alleen nog werden gelijkgesteld de
'schuldvorderingen van de aldaar bedoelde personen tot het bedrag ten belope
waarvan zij aansprakelijk zijn voor tekorten van het lichaam'.

66. Nader gewijzigd ontwerp van wet, Bijlagen Handelingen Tweede Karner, 1967-1968, ka-
merstuk nr. 6000, nr. 18.
67. Tweede Nota van Wijziging, 1967-1968, kamerstuk nr. 6000, Dr. 17, biz. 10, onderdeel VI,
letters B en D.
68. Nadere Memorie van Antwoord, 1968-1969, kamerstuk nr. 6000, nr. 22, biz. 11, rk, 7e alinea.
69. Nader gewijzigd on twerp van wet, 1968-1969, kamerstuk nr. 6000, nr. 24.
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Door deze formulering beoogde men een gelijke fiscale behandeling te be-
werkstelligen tussen schuldvorderingen van aandeelhouders en schuldvorde-
ringen van de leden van een cooperatie ingeval de aandeelhouders en led en als
schuldeisers aansprakelijk zijn voor tekorten van het lichaam c.q. de coopera-
tie. Tevens werd aan de Vaste Commissie voor Financien toegelicht ' ... ,
waaruit blijkt ... dat de jurisprudentie onvoldoende aanknopingspunten
biedt om de gelijkstelling te verwezenlijken tussen aandelenkapitaal en kapi-
taalverstrekkingen, welke een gelijke functie vervullen'. Hierbij werd gedoeld
op de arresten B 8939 en BNB 19571239, waarin de Hoge Raad als criterium
voor de beoordeling of een schuld in wezen het karakter draagt van kapitaal
'het zo nauw bij het bedrijf van de schuldenaar betrokken zijn dat de schuld-
eiser daarin in zekere mate deel heeft' aanlegt. In beide situaties werd het deel-
namecriterium overduidelijk geacht, doch de bewindslieden achtten het niet
aannemelijk, 'dat de HR het criterium van "zo nauw bij het bedrijf van de
schuldenaar betrokken zijn" van toepassing zou achten op de aanvankelijk in
art. 9, tweede lid opgenomen, met kapitaalverstrekking gelijkgestelde schuld-
vorderingen van aandeelhouders e.d. als zodanig, daar in deze gevallen in het
algemeen niet wordt voldaan aan de in beide arresten voorkomende voor-
waarde dat de rentevergoeding afhankelijk is van de winst'. Bovendien wordt
een gelijkstelling - naar hun mening - geblokkeerd door B 8648, waarin uit-
drukkelijk de stamkapitaaltheorie werd verworpen.

Uiteindelijk kwam de huidige tekst van artikel 10 Wet Vpb'69 tot stand
door aanneming van het arnendement-Brouwer.I'' In de plenaire behandeling
had Brouwer hierover opgemerkt, 'dat alleen indien sprake is van eigen ver-
mogen van de ondernemer - dat wil derhalve zeggen: middelen die aan de
onderneming zijn toevertrouwd op zodanige wijze, dat zij zonder tussenkomst
van de geldgever aangewend kunnen worden voor het dekken van verliezen
van de onderneming - de beloning voor dit vermogen fiscaal geen bedrij fslast
is' .

De jurisprudentie gewezen onder het Besluit Vpb'42 werd onder de werking
van de Wet Vpb'69 doorgetrokken in HR 4 juni 1975, BNB 1975/152. In dit
arrest was een terugbetaling van kapitaal, gedeeItelijk in de vorm van een le-
ning aan de orde. Hoewel een aflossingsschema werd overeengekomen, kon
de vennootschap naar eigen inzicht de aflossing naar de toekomst verschui-
ven. De lening was niet vrij overdraagbaar. Zowel de inspecteur als het Hof
beslisten dat de rentevergoedingen niet als bedrijfskosten in aanmerking kon-
den worden genomen. De Hoge Raad kwam echter tot een andere conclusie:
'dat immers noch de omstandigheid dat de terugbetaling op de aandelen ge-
deeltelijk de vorm heeft gekregen van een gedwongen geldlening waarvan de
aflossing onder bepaalde omstandigheden kon worden uitgesteld, noch de
omstandigheid dat door de schuldeisers over hun vordering uit geldlening, om
de door het Hof vermelde reden, niet geheel vrij kon worden beschikt, noch

70. Bijlagen, nr. 60, Handelingen, biz. 3179, rk, 2e alinea.
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deze omstandigheden in onder ling verband tot gevolg hadden dat de schuld-
eisers met het door hen geleende bedrag in zekere mate deel hadden in de on-
derneming van hun schuldenaar'.

Het mag duidelijk zijn dat onder de Wet Vpb'69 de ontwikkeling naar een
materieel kapitaalbegrip niet werd gestimuleerd.

5.3. 'BESMET' VREEMD VERMOGEN EN HET MATERIEEL KAPITAALBEGRIP

Aanvankelijk blokkeerde de jurisprudentie"! de ontwikkeling naar een mate-
rieel kapitaalbegrip. De civielrechtelijke vorm van de vermogensverstrekking
werd als uitgangspunt genomen voor de fiscaalrechtelijke kwalificatie, doch
de Hoge Raad behield zich de mogelijkheid voor onder bepaalde omstandig-
heden tot een van het civiele recht afwijkende fiscaalrechtelijke kwalificatie te
besluiten. Inmiddels heeft de Hoge Raad enig inzicht verschaft in de omstan-
digheden waaronder hij tot een dergelijke afwijking besluit. 72 Daarmee is een
ontwikkeling ingezet naar een materieel kapitaalbegrip. Er bestaat echter wei
een probleem, dat wordt veroorzaakt door de wettelijke regeling van artikel
10, letter a Wet Vpb'69 jo. artikel9, lid 1, letter b Wet Vpb'69. Zoals ik hier-
voor heb aangegeven, is deze wettelijke regeling ter verduidelijking van de
werking van het klassieke systeem gemtroduceerd. De wetgever wenste expli-
ciet vast te leggen, dat winstuitdelingen (onder welke naam en in welke vorm
dan ook) geen aftrekbare bedrijfskosten vormen. Het fiscale gevolg is dat
naast eigen vermogen en vreemd vermogen een derde financieringsvorm is ge-
creeerd: het 'besmet' vreemd vermogen. De hoofdsom blijft daarbij vreemd
vermogen, terwijl de vergoedingen - in elk geval bij de debiteur - als vergoe-
dingen op eigen vermogen worden behandeld. Ik acht het creeren van een der-
gelijke 'tussenvorm' uitermate ongelukkig.P Doordat in de jurisprudentie in-
middels een ontwikkeling naar een materieel kapitaalbegrip is ingezet, waarbij
het 'deelname'-criterium een rol speelt, ontstaat onduidelijkheid. Immers het
gevolg van de materiele kwalificatie is dat de vermogensverstrekking fiscaal
als eigen vermogen wordt aangemerkt. Passeert zij echter deze toets als
vreemd vermogen, moet vervolgens - wederom via nagenoeg dezelfde
criteria/" - worden beoordeeld of sprake is van een aandeelhouder 'als zoda-
nig'. In dat geval zal de winstafhankelijke vergoeding niet aftrekbaar zijn, ter-

71. HR 18 mei 1949, B 8648.
72. HR 27 januari 1988, BNB 19881217.
73. Zie in soortgelijke zin ook: J .A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling - met
name in internationale verhoudingen, FM nr. 20, diss. biz. 243, Kluwer, Deventer, 1990 en A.M.
Haberham, Fiscale aspecten van vreemd vermogen verstrekt door aandeelhouders, FM nr. 65,
diss., biz. 21-22, Kluwer, Deventer, 1993.
74. Vermoedelijk geldt als onderscheidend criterium de aansprakelijkheid van de vermogensver-
schaffer.
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wijl overigens de vermogensverstrekking fiscaal als vreemd vermogen wordt
aangemerkt.

Ten aanzien van de fiscale positie van de debiteur ontstaat nu de volgende si-
tuatie. Indien de vermogensverstrekking fiscaal als lening wordt aangemerkt,
is de interest als bedrijfskosten aftrekbaar. Wordt de lening echter als mate-
rieel kapitaal gekwalificeerd, dan zal de interest als een dividend worden be-
schouwd en dus niet aftrekbaar zijn bij de winstbepaling. Indien ten slotte de
vermogensverstrekking als 'besmet' vreemd vermogen wordt aangemerkt, zal
de winstafhankelijke interest niet aftrekbaar zijn terwijI de overige interest wel
aftrekbaar is.

Ten aanzien van de fiscale positie van de crediteur zou - ter voorkorning
van economise he dubbele belastingheffing - een spiegelbeeldsituatie moeten
bestaan. Voor wat betreft de 'echte' leningen en het materieel kapitaal wordt
dit gerealiseerd. De interest ('echte' lening) wordt belast bij de crediteur, ter-
wijl het dividend (materieel kapitaal) onder de werking van de deelnemings-
vrijstelling valt. Onduidelijk is echter of ten aanzien van de niet-aftrekbare
winstafhankelijke vergoedingen ('besmet' vreemd vermogen) de deelnemings-
vrijstelling kan worden ingeroepen.T' De staatssecretaris heeft in HR 10
maart 1993, BNB 1993/194 een dergelijke consequente fiscale behandeling af-
gewezen, door ook in binnenlandse concernverhoudingen de rente-aftrek te
weigereri.F' Hierdoor kiest hij bewust voor een dubbele belastingheffing.??

6. Overige maatregelen ter voorkoming van overmatige financiering met
vreemd vermogen

6. I. 'ARTIKEL 13, LID I'-KOSTEN

In het kader van de deelnemingsvrijstelling heeft de wetgever een bepaling op-
genomen, die mogelijk een verklaring geeft voor het feit dat de problematiek
van een overmatige financiering met vreemd vermogen door een buitenlandse
concernvennootschap in Nederland nooit de importantie heeft gekregen als
bijvoorbeeld in Duitsland.

In het Besluit Vpb'42 werd reeds bepaald dat kosten welke verband hielden
met vrijgestelde winstbestanddelen, niet als aftrekbare kosten bij de winstbe-
rekening in aanmerking werden genomen. In de Wet Vpb'69 werden aanvan-
kelijk de kosten welke verband hielden met de deelneming in aftrek toege-
staan, indien en voor zover aannemelijk was dat zij middellijk dienstbaar wa-

75. l.A.G. van der Geld, t.a.p., biz. 243 e,v.
76. Voor een uitvoerige bespreking van dit arrest zie paragraaf 7.4.
77. Zie in dit kader ook de opmerking van D. Juch in zijn aantekening onder dit arrest in FED
\993/\656.
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ren aan het behalen van binnen het Rijk belaste winst. Deze bepaling is ge-
schreven voor de buitenlandse deelnemingsverhoudingen. Bij buitenlandse
dochtermaatschappijen acht de wetgever voorzichtigheid geboden wegens de
mogelijkheid dat belanghebbenden de winst van de binnenlandse moeder-
maatschappij met aanzienlijke bedragen wegens financieringsrente van bui-
tenlandse deelnemingen zouden belasten.P Stel dat een Nederlandse vennoot-
schap door een buitenlandse concernmaatschappij met vreemd vermogen
wordt gefinancierd, zodat zij in staat wordt gesteld in het buitenland acquisi-
ties te plegen. De interest verschuldigd op de lening aan de concernmaatschap-
pij is in dat geval niet aftrekbaar bij het bepalen van de belastbare winst van
de Nederlandse vennootschap. Inmiddels is de wettekst zodanig gewijzigd, dat
de bewijslast ten aanzien van 'het middellijke dienstbaar zijn aan het behalen
van binnen het Rijk belaste winst' is verzwaard. Artikel 13, lid 1 Wet Vpb'69
bepaalt thans dat de kosten welke verband houden met een deelneming bij de
winstbepaling niet in aanmerking worden genomen, tenzij blijkt dat deze kos-
ten middellijk dienstbaar zijn aan het behalen van in Nederland belastbare
winst.

Deze wettelijke bepaling heeft in sommige situaties het probleem van thin
capitalisation voorkomen. Dit is met name het geval in de situatie waarin een
Nederlandse vennootschap deel uit maakt van een internationaal concern. Een
dergelijke structuur komt veelvuldig voor, daar Nederland traditioneel een
vestigingsland voor holdingmaatschappijen is.79

6.2. 'DuuRZAME FINANCIERINGSVORDERINGEN'

In het kader van het initiatief-wetsontwerp inzake de reparatie van de
deelnemingsvrijstellings'' heeft het Tweede-Kamerlid Vermeend voorgesteld
om 'waardeveranderingen uit hoofde van vorderingen, indien en voor zover
deze vorderingen - direct of indirect - strekken tot duurzame financiering
van,81 de deelneming onder de werking van de deelnemingsvrijstelling te
brengen. Hij komt tot dit voorstel op grond van de zijns inziens te grote fiscale
voordelen die voor de kapitaalverstrekker verbonden zijn aan de financiering
van de deelneming met vreemd vermogen ten opzichte van de financiering van
de deelneming met kapitaalverstrekking.

Vermeend definieert de duurzame vordering tot financiering als 'de aan de
dochtermaatschappij verstrekte middelen welke juridisch weliswaar een
schuldkarakter dragen, maar in bedrijfseconomisch opzicht de functie vervul-

78. MvT Wet Vpb'69, biz. 20.
79. Zie Orientatienota fiscaal vestigingsklimaat, Tweede Kamer 1992-1993, kamerstuk nr.
22860.
80. Zie Kamerstuk nr. 19729, nr. 2.
81. Tekst voorgeste1de artikel 13, lid 2 Wet Vpb, Wetsvoorstel-Vermeend.
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len van een kapitaalverstrekking'. 82 Daarmee geeft hij aan de jurisprudentie
op dit punt te willen uitbreiden. Dit moge duidelijk worden uit het volgende
citaat uit de MvT: 'In het voorstel van de ondergetekende worden immers wet-
telijke maatregelen voorgesteld ten aanzien van geldverstrekkingen die nu
juist niet als schijnhandelingen of als informele kapitaalstortingen kunnen
worden gekwalificeerd, doch die integendeel hun civielrechtelijk karakter van
lening hebben behouden.' Vermeend gaat echter niet zo ver om een vaste
debt/equity-verhouding te introduceren. Hij beschouwt uiteindelijk als duur-
zame financieringsvormen a. de vorderingen die voor de debiteur als 'besmet'
vreemd vermogen gelden, en b. de vorderingen met gebruikelijke voorwaar-
den, maar waarvan objectief kan worden verwacht dat de huidige en toekom-
stige winstcapaciteit onvoldoende is om rente en aflossing te voldoen.

De tweede categorie vorderingen impliceert dat de fiscaalrechtelijke kwalifi-
catie van de lening een continu proces is. Dit lijkt rnij principieel onjuist.
Slechts op het moment waarop de lening wordt verstrekt, dient beoordeeld te
worden of fiscaalrechtelijk sprake is van kapitaal. Een continue beoordeling
leidt tot onzekerheid. Wijziging van de kwalificatie van de vermogensverstrek-
king zou immers afhankelijk worden van op het moment van de verstrekking
onbekende feiten en omstandigheden. Bovendien berust naar mijn mening de
koppeling met de winstcapaciteit op een misverstand. De cash-flow, en niet
de winstcapaciteit, behoort bepalend te zijn. Dit blijkt des te meer als men be-
denkt, dat de rente onder het wetsvoorstel als bedrijfskosten aftrekbaar blijft
van de winst en mitsdien nooit uit de winst kan worden voldaan.

Het initiatief-wetsontwerp voorziet voorts uitsluitend in de werking van de
deelnemingsvrijstelling daar waar het de waardemutaties van duurzame finan-
cieringsvorderingen betreft. De rentevergoeding blijft dus bij de moedermaat-
schappij belast, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat hetgeen economisch
rente is in het juridische gewaad van een onbelaste vermogenstoename zal
worden getransformeerd. In dit verband legt Vermeend zich bij voorbaat neer
bij het fenomeen dat belaste rente zal kunnen worden getransformeerd in een
onbelast valutaresultaat. 83 Stel dat een lening wordt verstrekt in een - ten
opzichte van de gulden - relatief sterke valuta, dan zal immers conform HR
9 juni 1982, BNB 19821230 ook de deelnemingsvrijstelling toegepast worden
voor waardemutaties van de hoofdsom indien deze zijn veroorzaakt door va-
lutawaardeschommelingen.

Juch84 heeft erop gewezen dat de voorgestelde regeling inzake de duurzame
financieringsvorderingen op gespannen voet staat met de jurisprudentie in-
zake de informele kapitaalstortingen (met name HR 31 mei 1978, BNB
19781252). Op grond van dit arrest dient immers de Nederlandse debiteur een

82. Kamerstuk nr. 19729, nr. 3, bIz. 5.
83. J.C.M. van Sonderen, De deeinemingsvrijstelling in beweging (I), MBB 1987, bIz. 123.
84. D. Juch, De wijziging van de deeinemingsvrijstelling: een tussenbalans, Weekblad 1988/5819,
bIz. 504.
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arm's length-rente in zijn fiscale winst op te nemen ingeval de moedermaat-
schappij/crediteur geen rente bedingt. De Vries en Sillevis85 zijn van mening
dat geen sprake hoeft te zijn van een tegenstrijdigheid. Indien de dochtermaat-
schappij/debiteur op een duurzame financieringsvordering immers geen rente
betaalt (zij is daar objectief niet toe in staat), mag de moedermaatschap-
pij/crediteur op grond van goed koopmansgebruik de winstverhogende rente-
bijtelling onmiddellijk afboeken. De hier gevoerde 'discussie' tussen Juch en
De Vries/Sillevis berust naar mijn mening op een misverstand. Beide visies
zijn valide: Juch spreekt over een situatie waarin de crediteur geen rente be-
dingt, terwijl De Vries en Sillevis spreken over het niet betalen van rente door
de debiteur. Van der Geld86 stelt in dit verband 'dat een rentevordering uit
hoofde van niet-betaalde rente op een duurzame financieringsvordering, zelf
blijkbaar geen (deel van de) duurzame financieringsvordering wordt'.

Uit het voorafgaande moge duidelijk zijn dat naar mijn mening de voor-
gestelde wetswijziging terecht geen doorgang heeft gevonden. De bestaande
jurisprudentie ten aanzien van de fiscaalrechtelijke kwalificatie van vermo-
gensverstrekkingen geeft met het arrest HR 27 januari 1988, BNB 19881217
de fiscus voldoende armslag om de door Vermeend beoogde duurzame finan-
cieringsvorderingen tot kapitaal te bestempelen. Een uitbreiding in de zin van
een continue beoordeling aan de hand van de winstcapaciteit is mijns inziens
onwenselijk.

6.3. NEDERLANDSE 'RULING'-PRAKTIJK

Ais uitvloeisel van het 'niet-ter-beleggingsvereiste' in buitenlandse deelne-
mingsverhoudingen is in Nederland een zogenaamde 'ruling'-praktijk ont-
staan. Directe aanleiding vormde het arrest HR 7 november 1973, BNB
197412. In casu bezit een Nederlandse vennootschap, waarvan alle aandelen
in handen zijn van een familie, drie lOOOJo-dochtermaatschappijen, waarvan
er twee in Duitsland zijn gevestigd. Deze aandelenpakketten zijn in een eerder
stadium van de familie gekocht. De leiding van de Duitse dochtermaatschap-
pijen wordt geleidelijk door een bank overgenomen. De Hoge Raad beslist dat
in casu de Nederlandse vennootschap de aandelen als een belegging houdt en
derhalve de voordelen daaruit niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Als
reactie op dit arrest is in de praktijk grote onzekerheid ontstaan over hol-
dingstructuren. De staatssecretaris heeft getracht bij resolutief? een einde aan
deze onzekerheid te maken. Een Nederlandse tussenholding heeft aanspraak

85. N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Misverstanden over de mathematische methode ter bepaling van
het niet-aftrekbare gedeelte van deelnemingskosten, Weekblad 1988/5828, blz, 772-773.
86. J .A.G. van der Geld, t.a.p., bIz. 256.
87. Resolutie van 15 oktober 1974, BNB 1975/11.
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op de deelnemingsvrijstelling, omdat juist door de schakelfunctie een relatie
tussen de bedrijfsmatige activiteiten van de buitenlandse moedermaatschappij
en de buitenlandse kleindochtermaatschappij wordt gerealiseerd. Ook voor
een Nederlandse topholding geldt de deelnemingsvrijstelling, tenzij aanneme-
lijk is dat de aandelen als belegging worden gehouden. Het gevolg was dat de
praktijk zekerheid wenste omtrent de toepassing van de deelnemingsvrijstel-
ling. Aldus ontwikkelde zich de rulingpraktijks'', die inhoudt dat indviduele
belastingplichtigen vooraf door de inspecteur laten bevestigen dat in hun spe-
cifieke concernverhoudingen de deelneming niet als belegging wordt aange-
merkt.

In 1986 werd het rulingbeleid van de fiscus openbaar gemaakt. 89 Naar aan-
leiding daarvan heeft de staatssecretaris opgemerkt dat, om aanspraak te kun-
nen maken op de deelnemingsvrijstelling, een belanghebbende naast de crite-
ria omschreven in de Resolutie van 15 oktober 1974, BNB 1975/11 voorts de
deelneming voor eigen rekening moet houden. 'Van deze omstandigheid blijkt
over het algemeen mede uit de mate waarin de deelnemingen met eigen vermo-
gen worden gefinancierd. Wanneer het eigen vermogen van de belangheb-
bende ten minste 15 percent van de waarde van de deelnemingen bedraagt, zal
ook op dit punt zekerheid vooraf kunnen worden verkregen van de inspecteur.
In verband met het feitenonderzoek dat bij een geringer eigen vermogen nood-
zakelijk is, kan over het algemeen in dergelijke situaties geen zekerheid vooraf
worden verschaft. '90 Hiermee introduceert de fiscus dus een debt/equity-
verhouding van 85 : 15.

Men kan zich na HR 3 juli 1991, BNB 19911255 afvragen in hoeverre het ru-
lingbeleid algemene werking heeft. In casu waren alle aandelen van een Neder-
landse tussenholding in bezit van een buitenlandse moedermaatschappij. De
Nederlandse tussenholding had, naast de aandelen in verschillende Ameri-
kaanse werkmaatschappijen, op haar beurt aIle aandelen in een op de Neder-
landse Antillen gevestigde financieringsmaatschappij. De Nederlandse tussen-
holding verkrijgt in 1980 van een Zwitserse concernmaatschappij een grote
som geld als terugbetaling op een uitstaande lening. De Nederlandse tussen-
holding stort dit bedrag als eigen vermogen in de Antilliaanse financie-
ringsmaatschappij, die op haar beurt het bedrag terugleent aan de Neder-
landse tussenholding tegen een interestvergoeding gebaseerd op de 'prime
rate' van een cornmerciele bank. De Nederlandse tussenholding leent vervol-
gens het bedrag tegen dit interestpercentage verhoogd met een opslag van
1/8070 door aan een van haar Amerikaanse werkmaatschappijen. De opslag
komt overeen met de 'spread' zoals gebruikelijk in de standaard financierings-
ruling.

88. P.C. Kroon, Het Nederlandse rulingbeleid, MBB 1987, nr. 6, biz. 142.
89. Notitie over het rulingbeleid, Tweede Kamer, kamerstuk nr. 19700, hoofdstuk IXB, nr. 36.
90. Notitie over het rulingbeleid, t.a.p., biz. 3-4.
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De inspecteur bestrijdt het 'tussenschuiven' van de Antilliaanse financie-
ringsmaatschappij met een beroep op richtige heffing (zie paragraaf 7, Bijzon-
dere rechtsmiddelen). Nadat het Hof Amsterdam zich niet met deze visie kon
verenigen, overweegt de Hoge Raad in cassatie 'dat het gebruikelijk is dat di-
videnden, verzameld in een in Nederland gevestigde tussenhoudsterrnaat-
schappij van een buitenlands concern, zodanig voor herinvestering casu quo
financiering binnen het concern worden aangewend dat ... voor Nederland
een belastinggrondslag ontstaat van gewoonlijk 1/8% van de beschikbare
middelen.' De Hoge Raad merkt vervolgens op 'dat de omstandigheid dat be-
langhebbende met betrekking tot de gewraakte rechtshandelingen een gunstige
ruling had kunnen verkrijgen, met zich mede brengt dat de belastingadrnini-
stratie handelt in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur indien
zij het standpunt inneemt dat op deze rechtshandelingen artikel 31 AWR moet
worden toegepast.'

Ik leid uit dit arrest af dat de situaties waarin ook een ruling zou zijn af'gege-
yen, niet kunnen worden aangetast door richtige heffing of het leerstuk van
fraus legis. Daarmee lijkt een debt/equity-verhouding van 85 : 15 in interna-
tionale deelnemingsverhoudingen te kunnen worden beschouwd als een soort
'safe haven'.

6·4· VOORONTWERP VAN WET INZAKE EEN EVENWICHTIGE BEHANDELING VAN
INTERNATIONALE FISCALE VERHOUDINGEN

Op 16 juli 1993 heeft de staatssecretaris een Voorontwerp van Wet gepubli-
ceerd waarin hij een aantal wetswijzigingen voorstelt om te komen tot een
evenwichtige behandeling van internationale fiscale verhoudingen. Dit Voor-
ontwerp van Wet is een uitvloeisel van de nota Fiscaal vestigingsklimaat''!
(Orientatienota). Het Voorontwerp van Wet bevat twee maatregelen die er -
volgens de Memorie van Toelichting - op zijn gericht om de Nederlandse be-
lastingopbrengst in internationale verhoudingen veilig te stellen. Daartoe
heeft de staatssecretaris een aantal anti-tax-havenmaatregelen geintroduceerd,
alsmede de reikwijdte van de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4 Wet
Vpb'69 beperkt. Deze beperking is ingegeven door de wens om onbedoeld ge-
bruik van deze fictie, waardoor de werking van bestaande regelingen wordt
gefrustreerd, tegen te gaan.

91. Kamerstukken II, 1992/1993, nr. 22 860, nr. 2.
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6.4.1. Beperking van de deelnemingsvrijstelling door invoering van een
belastingcredit

Het belangrijkste onderdeel van de anti-tax-havenmaatregel is de introductie
in artikel 13i Wet Vpb'69 van een (fictieve) credit ter voorkoming van econo-
mische dubbele belastingheffing, indien dividenden worden ontvangen van
een buitenlandse deelneming gevestigd in een tax haven. Het begrip 'tax ha-
ven' is negatief geformuleerd door aanpassing van de onderworpenheidseis in
artikel 13 Wet Vpb'69. Er is geen sprake van een tax haven, indien de deelne-
ming in de andere staat 'is onderworpen aan een aldaar in enige vorm naar
de winst geheven belasting van ten minste 15 percent, zonder dat een keuze-
mogelijkheid, een mogelijkheid ervan te zijn vrijgesteld of toepassing van een
bijzonder regime ertoe leidt dat van de winst van het lichaam minder dan 15
percent wordt geheven, dan weI is onderworpen aan een aldaar in enige vorm
naar de winst geheven belasting en hetzij feitelijk werkzaamheden verricht als
kredietinstelling, hetzij grotendeels andere werkzaamheden verricht anders
dan (1) het verstrekken van geldleningen aan de belastingplichtige of aan met
hem verbonden lichamen, (2) het beleggen van vermogen of een daarmee over-
eenkomende werkzaamheid anders dan in het kader van een verzekeringson-
derneming, of (3) het leveren van prestaties waarvoor royalty's worden ont-
vangen anders dan als tegenprestatie voor het gebruik of het recht van gebruik
van door het lichaam zelf tot stand gebrachte goederen'. Daarmee introdu-
ceert de wetgever naast de 15OJo-toetseen activiteitentoets. De 'besmette' acti-
viteiten zijn zodanig gekozen, dat vele ondernemingsactiviteiten niet worden
getroffen. Slechts de gemakkelijk verplaatsbare activiteiten zijn 'besmet'. In-
dien sprake is van een deelneming in een tax haven, wordt de vrijstellingsme-
thode vervangen door een fictieve credit van 20% over het nettoresultaat (het
saldo van de positieve en negatieve voordelen uit hoofde van het aandelenbe-
zit). Op verzoek van de moedermaatschappij kan de feitelijk in het buitenland
betaalde belasting als credit in aanmerking worden genomen, mits deze niet
meer dan 35% van het hiervoor bedoelde positieve saldo bedraagt. Deze credit
geldt eveneens voor de onderliggende belasting van de kleindochtermaat-
schappij (zogenaamde 'second tier'). Een eventueel niet verrekenbare credit
kan in mindering worden gebracht op de belasting van een of meer van de acht
volgende jaren.

6.4.2. Ajtrekbeperking van artike! 12 Wet Vpb'69

Om te voorkomen dat de voorgestelde beperking van de deelnemingsvrijstel-
ling geheel of gedeeltelijk teniet wordt gedaan, heeft de wetgever in artikel 12
Wet Vpb'69 een aftrekbeperking van 'intercompany' -interest voorgesteld.
Hoewel de staatssecretaris het doet voorkomen dat de aftrekbeperking een
flankerende maatregel is binnen de deelnemingsverhoudingen, werkt artikel
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12 Wet Vpb'69 ook daarbuiten. Wanneer bijvoorbeeld een Japanse vennoot-
schap (creditland) haar Nederlandse dochtermaatschappij financiert via een
lening die wordt verstrekt door een tot het concern behorende buitenlandse fi-
nancieringsmaatschappij (tax haven), wordt de interestaftrek immers ook be-
perkt. Naar mijn mening gaat de voorgestelde regeling op dit punt dus veel
verder. De interest welke aan deze buitenlandse financieringsmaatschappij
wordt betaald, zal immers uiteindelijk als winst bij de Japanse moedermaat-
schappij worden belast (hetzij via het credit mechanisme, hetzij via wettelijke
anti-misbruikregelingen). Hiermee wordt niet aileen de Nederlandse belasting-
opbrengst veilig gesteld, doch structureel uitgebreid. Men kan zich afvragen
of hier een wetgevende taak behoord te zijn weggelegd voor de Nederlandse
wetgever.

De aftrekbeperking wordt in drie stappen gerealiseerd. Ten eerste vindt een
toetsing van de intereststromen binnen concernverband plaats. De interest
welke wordt ontvangen van een in het buitenland gevestigd verbonden li-
chaam wordt afgezet tegen de interest die aan zulke lichamen is verschuldigd.
Indien het saldo positief is, vindt geen aftrekbeperking plaats. Met deze toets
tracht de wetgever de Nederlandse financieringsmaatschappijen - waarvoor
momenteel een rulingbeleid geldt - buiten de aftrekbeperking te houden (ar-
tikel 12, lid 4 Wet Vpb'69). De vraag is of moet worden uitgegaan van het
commerciele dan wei het fiscale saldo. In de praktijk blijkt dat commercieel
niet altijd een positieve marge wordt gemaakt. In dat geval wordt vaak een
vordering op de moedermaatschappij opgenomen, zodat fictief het minimum
belastbare bedrag van de ruling wordt bereikt. Een ander effect dat optreedt,
is dat ook de geimputeerde interest als gevolg van een informele kapitaaIstor-
ting in de kostensfeer moet worden meegenomen.

Indien sprake is van een negatief saldo, voigt een tweede stap. Daarbij is de
positie van de crediteur in het geding. Wordt de interest betaald aan een ver-
bonden lichaam gevestigd in een tax haven, en verricht dat lichaam groten-
deels 'besmette' activiteiten, dan wordt de interestaftrek beperkt (artikel 12,
lid 2 Wet Vpb'69). De buitenlandse vennootschappen die feitelijk werkzaam-
heden verrichten aIs kredietinstelling worden buiten de regeling gehouden.

De formulering 'grotendeels andere werkzaamheden verricht anders dan'
roept de vraag op hoe de omvang van de 'werkzaamheden' in dit verb and
moet worden vastgesteld. Zo zal het aantal verschillende soorten werkzaamhe-
den vermoedelijk tot een geheel ander resultaat leiden dan bijvoorbeeld de
vaststelling van de omvang van de werkzaamheden aan de hand van de omzet-
cijfers. Het begrip 'grotendeels' zal zoals gebruikelijk kunnen worden opgevat
als 'meer dan 50070'. Door van dit criterium gebruik te maken, bestaat de mo-
gelijkheid om een - overigens actieve - concernmaatschappij in de tax ha-
ven voor 'besmette' activiteiten te gebruiken. Ook het tussenschuiven van een
vennootschap met 'niet-besmette' activiteiten of een vennootschap onderwor-
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pen aan een kwalificerend belastingtarief lOU de effectiviteit van de regeling
kunnen aantasten. De staatssecretaris heeft aangekondigd hiertegen fraus le-
gis in stelling te zullen brengen. Op grond van de huidige jurisprudentie is een
positief resultaat naar mijn mening op z'n minst twijfelachtig. Het was der-
halve aantrekkelijker geweest dit onwenselijk gebruik van constructies onmid-
dellijk in de voorgestelde wettekst op te nemen.

De derde stap is de beperking van de aftrek tot maximaal 50% van de winst
welke door de vennootschap zou zijn genoten indien deze interest en de daar-
mee verband houdende kosten in het geheel niet in aftrek zouden komen (arti-
kel 12, lid 1 Wet Vpb'69). Voor zover de interest niet in aftrek kan worden
gebracht, is in artikel 12, lid 4 Wet Vpb'69 voorzien in een doorschuiffacili-
teit.

De aftrekbeperking is afhankelijk van de winst zonder rekening te houden
met de interest betaald aan een verbonden lichaam en de daarmee verband
houdende kosten. Dit roept een aantal vragen op. De eerste is welke winst hier
wordt bedoeld. Het lijkt logisch de winst zoals deze kan worden vastgesteld
op grond van artikel 8 Wet Vpb'69 jo. artikel 7 Wet IB'64 als uitgangspunt
te nemen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de interestbetalingen aan onafhanke-
lijke derden tot een vermindering van het aftrekpotentieel zouden leiden. Ook
de deelnemingsvrijstelling lOU de grondslag voor de interestaftrek verminde-
reno Vervolgens moet men zich afvragen hoe de niet-aftrekbare 'artikel13, lid
l' -kosten zich verhouden ten opzichte van de niet-aftrekbare 'artikel 12'-
interest. De concept-Memorie van Toelichting op het Voorontwerp zegt hier-
over niets.

Voorbeeld:

Stel een moedermaatschappij betaalt 75 interest waarvan 35 niet-aftrekbare
'artikel 13, lid l'-interest. Bovendien wordt deze niet-aftrekbare interest be-
taald aan een tax haven-vennootschap, zodat zij ook als 'artikel 12'-interest
kan worden aangemerkt. De winst van de moedermaatschappij bedraagt v66r
aftrek van alle financieringskosten 100.

Huidige situatie: De winst voor financieringskosten bedraagt 100. De ven-
nootschap betaalt 75 interest, waarvan 35 als 'artikeI13, lid 1'-kosten worden
aangemerkt en derhalve niet aftrekbaar zijn. Belastbaar bed rag = 100 - 40
= 60.

Voorontwerp situatie: De grondslag voor de beperking van de interestaftrek
op grond van artikel 12 Wet Vpb'69 kan op twee manieren worden vast-
gesteld:
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Toepassing artikel 12
De winst voor aftrek financieringskosten bedraagt 100. Dit is tevens de grond-
slag voor de aftrekbeperking van artikel 12, zodat de maximaal aftrekbare in-
terest op grond van artikel 12, lid 1 Wet Vpb'69 50 bedraagt (50% van 100).
Derhalve kan 25 (75 [totale interestkosten] - 50 [max. aftrekbaar]) worden
doorgeschoven op grond van artikel 12, lid 3 Wet Vpb'69.

Toepassing artikel 13, lid 1
In principe bedragen de 'artikel 13, lid l' -kosten in casu 35.

Alternatief 1:
De maximale interestaftrek bedraagt 50. Hierop worden vervolgens de niet-
aftrekbare 'artikel13, lid l' -kosten in mindering gebracht, zodat nog een inte-
restaftrek van 15 resteert. De niet-aftrekbare interest, die op grond van artikel
12, lid 3 kan worden doorgeschoven, bedraagt dan 25. Belastbaar bedrag
100 - 50 + 35 = 85.

Alternatief 2:
De op grond van artikel 12, lid 1 niet-aftrekbare interest wordt bij voorrang
geacht 'artikel 13, lid I' -kosten te zijn. De correctie op grond van artikel 13,
lid 1 heeft dus eigenlijk al voor 25 plaatsgevonden bij artikel 12, lid I, zodat
per saldo nog 10 niet-aftrekbaar is. Het resultaat is vervolgens dat de door te
schuiven 'artikel 12, lid 1'-interest 15 bedraagt. Belastbaar bedrag = 100 -
50 + 10 = 60.

Alternatief 1 zou naar mijn mening tot een onjuist resultaat leiden vanwege
de cumulatie van 'artikel 12, lid I'-interest met 'artikel 13, lid I'-kosten.

Het verband tussen het aftrekpotentieel en de winst leidt tot enigszins curieuze
resultaten. Deze causaliteit wordt door de wetgever onder andere beargumen-
teerd op grond van de overweging dat het zonder meer schrappen van de inte-
restaftrek - in samenhang met de beperking van de deelnemingsvrijstelling
- tot een onevenredig zware druk zou kunnen leiden.

Stel een Nederlandse moedermaatschappij heeft een lening opgenomen van
haar IOOOJo-dochtermaatschappij gevestigd op de Nederlandse Antillen (tax
haven-vennootschap). Indien de interest volledig zou worden geweigerd bete-
kent dit een additionele Nederlandse belastingdruk van 35070over deze niet-
aftrekbare interest. Indien de als winst ontvangen interest door de dochter-
maatschappij vervolgens aan de moedermaatschappij wordt uitgekeerd, be-
hoort het dividend tot de Nederlandse belastinggrondslag en krijgt de Neder-
landse moedermaatschappij een fictieve credit van 20070.Dit betekent een ad-
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ditionele belastingdruk van 15% over de ontvangen dividenden. De totale be-
lastingdruk in Nederland bedraagt daarmee 500/0(35% + 15%).

Een tweede argument dat door de wetgever wordt gehanteerd om de koppeling
met de winst te rechtvaardigen, is dat op deze wijze rekening wordt gehouden
met de relatieve omvang van de aantasting van de grondslag.

Indien de interestaftrek wordt beperkt, kan het niet-aftrekbare gedeelte in
het daaropvolgende jaar alsnog in aanmerking worden genomen. Daarbij be-
houdt dit gedeelte het karakter dat het heeft gekregen in het jaar waarin het
niet in aftrek is gekomen. Bovendien wordt het bij de berekening van de
grondslag voor de aftrekbeperking weer aan de winst toegevoegd. Aan de
hand van een voorbeeld uit de concept-Memorie van Toelichting kan een en
ander worden verduidelijkt.

Voorbeeld:

i = interest

Jaar 1:

Winst conform artikel 8 Wet Vpb'69 125
Interest 125
Winst conform artikel 12 Wet Vpb'69 250

Aftrekbare interest 125
Niet-aftrekbare interest 0

Jaar 2: 175

Winst conform artikel 8 Wet Vpb'69 75
Interest 175
Doorschuiffaciliteit 0
Winst conform artikel 12 Wet Vpb'69 250

Aftrekbare interest 125
Niet-aftrekbare interest 50

Totaal:

Aftrekbare interest 250

125 1 = 150 175

100
150
250

75
175
250

125 125
25 50

1 = 150 1 = 125

100 125
150 125
25 50

275 300

137,5 150
37,5 25

267,5 275

Het gevolg van deze methode is, dat het versneld betalen van de interest door
de werking van dit doorschuifmechanisme tot een hogere totaal aftrekbare in-
terest leidt. Dit enigszins paradoxale effect wordt veroorzaakt doordat de niet-
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aftrekbare interest kan worden doorgeschoven en vervolgens de grondslag
voor de aftrekbeperking verhoogt, waardoor een cumulatief effect optreedt.

Een ander probleem dat kan ontstaan doordat de doorgeschoven niet-
aftrekbare interest medebepalend is voor de berekening van het aftrekpoten-
tieel, is dat de uitzondering van artikel12, lid 4 Wet Vp'69 kan worden gefrus-
treerd. Naar mijn mening zou het beter zijn als de doorgeschoven niet-
aftrekbare interest in het volgende jaar de grondslag voor de aftrekbeperking
niet meer beinvloedt,

7. Bijzondere rechtsmiddelen

7. I. ALGEMEEN

In het voorgaande heb ik getracht de afbakening tussen eigen vermogen en
vreemd vermogen binnen de vaststelling van het feitencomplex te formuleren.
Het formuleren van een eenduidige afbakening valt daaruit niet af te leiden.
Een andere mogelijkheid om ongewenste financiering met vreemd vermogen
aan te pakken kan worden gevonden in de sfeer van de toepassing van de
norm op het feitencomplex. In de Nederlandse belastingwetgeving en jurispru-
dentie wordt een aantal concepten ter bestrijding van oneigenlijk gebruik van
wetsbepalingen onderscheiden. In het bijzonder zal ik in deze paragraaf aan-
dacht bested en aan fraus legis en richtige heffing.92

Het leerstuk van fraus legis is door de Hoge Raad in het fiscale recht voor het
eerst in het zogenaamde 'drie-dagen'<arrest'[' toegepast. In casu ging het om
een belastingplichtige die f 50 000 geschonken had onder voorbehoud van een
lijfrente tot drie dagen voor zijn overlijden ten behoeve van zichzelf. Hij wilde
hierdoor de fictie-bepaling van artikel 11 van de Successiewet 1859, waarin
stond 'tot zijn overlijden' buiten toepassing stellen. De Hoge Raad stelde be-
langhebbende in het ongelijk met de overwegingen: 'dat ... geen ander be-
lang heeft bestaan en geen andere bedoeling heeft voorgezeten dan om de wer-
king van genoemd wetsvoorschrift te verijdelen; dat een periodieke uitkering
tot stand is gekomen die practisch op een lijn is te stellen met een die tot aan
het overlijden van de gerechtigde voortduurt en dan ook de door de partijen
geschapen rechtstoestand zo zeer aan de door de wet aan belasting onderwor-
pen toestand nabijkomt, dat doel en strekking van de wet zouden worden mis-
kend, indien de in fraudem legis gepleegde rechtshandeling der partijen niet
evenzeer als de in de wet voorziene verrichting door de belasting werd getrof-

92. Voor een uitvoerig overzicht van fraus legis en richtige heffing verwijs ik naar R.L.H. IJzer-
man, Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht, FM nr. 54, Kluwer, Deventer,
1991.
93. HR 26 mei 1926, NJ 1926, 723.
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fen.' Voor de toepassing van fraus legis kunnen in het algemeen de volgende
voorwaarden worden onderscheidenf":
1. Voor de be1astingplichtige is het bereiken van een aanzienlijke besparing

van Nederlandse belastingen het enige, althans vo/strekt overwegende mo-
tief geweest voor het sluiten van de transacties.

2. De transacties hadden voor de belastingplichtige buiten het daarmee be-
oogde fiscale voordeel geen reek praktische betekenis.

3. Doel en strekking van de Neder/andse wet zou worden miskend, indien bet
beoogde doel zou worden bereikt.

Als sprake is van een handel en in fraudem legis, wordt de ontgane rechtsnorm
analoog toegepast op de gewraakte recbtshandeling(en).

Naast fraus legis kent het belastingrecht in artikel 31 AWR het rechtsmiddel
richtige heffing. Bij richtige heffing wordt een (complex van) rechtshande-
ling(en) voor de Nederlandse belastingheffing weggedacht. De materiele voor-
waarden voor toepassing van richtige heffing kunnen als volgt worden om-
schreven:
1. De belastingplichtige verricht een rechtshandeling of een complex van met

elkaar samenhangende rechtshandelingen met als gevolg dat Nederlandse
belasting ; die bij het achterwege blijven van die rechtshande1ing(en) zou
zijn geheven, gehee/ of ten dele niet kan worden geheven.

2. Voor bet aangaan van die rechtshandeling of dat samenstel van rechtshan-
delingen is de verijdeling van Nederlandse belastingheffing de beweegre-
den, althans de overwegende beweegreden geweest.

3. Door de wijze waarop de belastingplichtige heeft getracht de Nederlandse
belastingheffing te ontgaan, is hij in strijd gekomen met de strekking van
bepaa/de wetsartikelen.

Op grond van de formulering van de materiele voorwaarden blijkt dat voor
toepassing van fraus legis en richtige heffing (vrijwel) deze1fde eisen worden
gesteld. Bovendien kan het resultaat van richtige heffing eveneens worden be-
reikt door toepassing van fraus legis. De verschillen liggen met name op het
procedurele vlak (de inspecteur moet vooraf toestemming vragen bij het Mini-
sterie van Financien om artikel 31 AWR in stelling te kunnen brengen) en op
het vlak van de rechtsgevolgen (richtige heffing kan slechts 'wegdenken'). Het
feit dat richtige heffing in haar toe passing beperkter is dan fraus legis, heeft
ertoe geleid dat de staatssecretaris vanaf 1 augustus 1987 geen toestemming
meer geeft om ricbtige heffing te gebruiken. De Belastingdienst is opgedragen
in geval van wetsontduiking het bijzondere rechtsmiddel van fraus legis in te
zetten.95

94. Zie o.a. J.E.A.M. van Dijck, De arresten inzake richtige heffing van 22 juli 1982, Weekblad
1982/5554, biz. 838; R.E.C.M. Niessen, Richtige heffing en fraus legis, Weekblad 1984/5664,
biz. 1662 en F.P.I. Litjens, Richtige heffing en fraus legis, Weekblad 1985/5705, biz. 1533.
95. Resolutie van 10 augustus 1987, V-N 1987, bIz. 1842.
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7.2. SCHIJNHANDELINGEN

Niessen96 verstaat onder een schijnhandeling een zekere handeling waarbij
partijen niet de rechtshandeling hebben verricht die zij voorwenden te hebben
verricht. lndien de rechter een handeling als schijnhandeling aanmerkt, kan
geen sprake meer zijn van toepassing van de leer van de wetsontduiking,
waarop de bijzondere rechtsmiddelen (richtige heffing en fraus legis) van toe-
passing zijn.

Geppaart''? maakt in dit verband een onderscheid tussen absolute en reia-
tieve simulatie.Y'' Onder absolute simulatie wordt de schijn gewekt alsof er
iets was overeengekomen, maar dat is niets dan schijn. Onder relatieve simu-
latie wordt daarentegen wei iets overeengekomen, doch iets anders dan wordt
voorgesteld. In alle gevallen komt de economische werkelijkheid niet overeen
met de voorstelling die partijen door middel van rechtsvormen daarvan beo-
gen te geven. In Nederland kent men niet zoals in Duitsland een wettelijke be-
paling die schijnhandelingen terzijde schuift.P? Toch wordt algemeen geac-
cepteerd dat schijnhandelingen in het algemeen ook hier te lande terzijde ge-
schoven dienen te worden. 100 Volgens Geppaart 101 volgt dit automatisch uit
de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie. Een wettelijk voorschrift is naar
zijn mening dan ook overbodig.

Een geval van relatieve simulatie deed zich voor in HR 24 februari 1971,
BNB 1971/74. In casu betrof het een (groot)aandeelhouder die aan zijn NV
een renteloze obligatielening had verstrekt met een looptijd van 50 jaren, te
allen tijde aflosbaar in haar geheel of in gedeelten, maar ook met betrekking
tot bepaalde obligaties. De NV keerde geen dividend uit, doch gebruikte de
aanwezige liquiditeiten voor aflossing van de lening, naarmate de aandeelhou-
der daartoe de wens te kennen gaf. Het Hof Leeuwarden stelde - feitelijk -
vast, dat de wi! van de partijen niet werkelijk was gericht op het ter leen ver-
strekken en ter leen ontvangen van gelden. Mede hierdoor liet de Hoge Raad
de uitspraak van het Hof in stand, waardoor de obligatielening als kapitaal-
verstrekking werd aangemerkt. Ook in Hof Amsterdam 25 januari 1973, BNB
1974/64 was sprake van relatieve simulatie. Het Hof besliste in casu dat de
schijnlening moest worden aangemerkt als kapitaalstorting. De betaalde rente

96. R.E.C.M. Niessen, Cursus Belastingrecht (Richtige heffing en fraus legis), Gouda Quint, Am-
hem.
97. Ch.P.A. Geppaart, t.a.p., biz. 179.
98. Dit onderscheid wordt in Nederland voor het eerst genoemd in Adriani-Van Hoorn, Het Be-
lastingrecht, deel II, bIz. 323.
99. § 41, Abs. 2 AO.
100. Zie voor wat betreft het fiscale recht: K.V. Antal, The Interpretation of Tax Laws with Spe-
cial Reference to Form and Substance, in: Cahiers de droit fiscal international, Volume La, IFA
Congress London, 1965, biz. 192-208. Zie voor wat betreft het civiele recht o.a.: C. Asser, III,
tweede druk, biz. 100.
101. Ch.P.A. Geppaart, t.a.p., biz. 180.
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kon niet worden afgetrokken van de belastbare winst. Ook de terugbetaling
heeft geen invloed op de winstbepaling.

Een voorbeeld van absolute simulatie wordt gevonden in HR 3 oktober
1934, B 5692. Daarin werd een volledig gefingeerde '!ening' tot stand ge-
bracht, zonder dat de schijncrediteur in werkelijkheid enige prestatie jegens
de vennootschap verrichtte. De betaalde 'rente' en 'aflossingen' door de ven-
nootschap aan de schijncrediteur/aandeelhouder werden in casu als winstuit-
delingen aangemerkt.

Ret blote motief om belastingen te besparen vormt geen grond om de han-
deling als schijnhandeling aan te merken.102 Evenmin is sprake van een
schijnhandeling indien belanghebbende bij de verrichte handeling een reeel be-
lang heeft.103

7·3. FRAUS LEGIS EN TIDN CAPITALISATION

Fraus legis is veelvuldig in stelling gebracht in situaties waarin het de sfeer van
de winstbestemming betrof.I04 Onlangs is ook binnen de sfeer van de winst-
bepaling richtige heffing en fraus legis toegepast.

In HR 26 april 1989, BNB 19891217 ging het om de volgende casus. Een
Belgische aandeelhouder richt een Antilliaanse vennootschap op en brengt
zijn aandelen in de Nederlandse werkmaatschappij in. Vervolgens richt de An-
tilliaanse vennootschap een Nederlandse houdstermaatschappij op en ver-
vreemdt haar aandelen in de Nederlandse werkmaatschappij aan deze
houdstermaatschappij. Deze laatste vennootschap blijft de koopsom van de
aandelen schuldig. De beide Nederlandse vennootschappen worden aanslui-
tend in een fiscale eenheid gebracht, zodat de rentebetalingen van de houdster-
maatschappij ten laste kunnen worden gebracht van de winsten van de werk-
maatschappij. De houdstermaatschappij heeft buiten het houden van de aan-
delen in de werkmaatschappij geen andere activiteiten ontplooid. Er treedt in
casu dus geen reele wijziging op in de relatie tussen de Antilliaanse vennoot-
schap en de werkmaatschappij. De Hoge Raad overweegt in cassatie, 'dat een
naamloze of besloten vennootschap naar willekeur aanzienlijke bedragen als
rente ten laste van haar winst zou kunnen brengen en aldus de heffing van ven-
nootschapsbelasting geheel of gedeeltelijk zou kunnen verijdelen ... zonder
dat zulks betekenis zou hebben voor haar vermogenspositie dan wel voor de
vermogenspositie of de zeggenschap van degenen bij wie het belang in haar
berust.' De Hoge Raad concludeert dat het aanvaarden van een rente-aftrek

102. Hof Leeuwarden 27 februari 1961, BNB 1961/335.
103. Hof Amsterdam 15 mei 1961, BNB 1961/354.
104.In dit verband vaIt te denken aan de hoIding- en kasgeldprobIematiek, die sinds HR 27 de-
cember 1967, BNB 1968/80 de gemoederen van fiscalisten - en vermoedelijk ook van vele direc-
teuren/grootaandeelhouders - heeft beziggehouden.
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waarvoor een toereikende rechtvaardiging niet valt aan te wijzen, strijdig is
met doel en strekking van de Wet Vpb'69.

In HR 7 juni 1989, BNB 1990/72 ging het wederom om Belgische aandeel-
houders, die ieder 2,5070 van de aandelen in een Nederlandse werkmaatschap-
pij bezitten. De uitgekeerde winsten worden op grond van het belastingver-
drag Nederland-Belgie onderworpen aan 15% Nederlandse dividendbelasting.
De Belgische aandeelhouders richten ieder een persoonlijke Antilliaanse
houdstermaatschappij op, waarin zij hun aandelen in de Nederlandse werk-
maatschappij onderbrengen. Vervolgens wordt een Antilliaanse vennoot-
schap, waarvan de feitelijke leiding zich in Nederland bevindt, opgericht,
waarin de drie persoonlijke houdstermaatschappijen participeren. Deze 'dual
resident'-vennootschap koopt van de persoonlijke houdstermaatschappijen
hun participaties in de Nederlandse werkmaatschappij, waarbij de koopsom
wordt schul dig gebleven. Doordat de 'dual resident' -vennootschap haar feite-
lijke leiding in Nederland heeft, wordt zij als binnenlandse belastingplichtige
aangemerkt. De dividenduitkeringen vallen daardoor onder de werking van de
deelnemingsvrijstelling en worden in Nederland niet belast. Op grond van arti-
kel 4, lid 2 Wet Div'65 kan ook geen Nederlandse dividendbelasting worden
ingehouden. De verschuldigde rente aan de persoonlijke Antilliaanse
houdstermaatschappijen leidt dan tot een aanloopverlies bij de 'dual resi-
dent' -vennootschap en is onbeperkt verrekenbaar.

De Hoge Raad overweegt 'dat het belang van de [aandeelhouders] ... niet
is gewijzigd en dat de totstandkoming van de rentedragende schuld niet be-
rustte op verstrekking van middelen . . . tot financiering van enige onderne-
ming, doch een constructie vormde, die ertoe strekte zonder enige wezenlijke
verandering in de feitelijke verhoudingen tegenover de door [de vennoot-
schap] op de . . . aandelen uitgekeerde dividenden een rente-aftrek tot stand
te brengen'.

Door het formuleren van een financieringsfunctie wordt naar mijn mening
de toepassing van fraus legis in een situatie van thin capitalisation haast on-
mogelijk.IOS Veelal zal immers de reele praktische betekenis van de kapitaal-
verstrekking gevonden worden in het continueren dan wei uitbreiden van de
ondernemingsactiviteiten. Voorts lijkt mij het miskennen van doel en strek-
king van de Wet Vpb'69 in dergeJijke situaties niet opportuun, omdat de wet-
gever juist bewust een onderscheid heeft gemaakt tussen de behandeJing van
vreemd vermogen enerzijds en die van eigen vermogen anderzijds.

105. N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Curs us Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), onderdeel
2.0.8.D (e.I), vragen zich af of het probleem van thin capitalisation door deze jurisprudentie met
een beroep op fraus legis zou kunnen worden bestreden.
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7.4· '10 MAART 1993'-ARRESTEN

De Hoge Raad heeft begin 1993 in een viertal arresten beslist over de vraag
of rente-aftrek kan worden geweigerd op grond van het leerstuk van 'fraus le-
gis'.

In RR 10 maart 1993, BNB 1993/194 gaat het om een in Nederland gevestigde
BV die aan haar aandeelhouder, een in Nederland gevestigde Antilliaanse NV,
voor ongeveer f 71 miljoen dividend heeft uitgekeerd. Daartegenover heeft de
BV bij haar moedermaatschappij in dezelfde periode voor ongeveer f 44 mil-
joen aan leningen opgenomen. In geschil is de vraag of de rente als bedrijfs-
kosten ten laste van de belastbare winst van de BV kan worden gebracht. Be-
langhebbende stelt dat de dividenduitkeringen en de daarmee samenhangende
rentedragende leningen een wezenlijke verandering hebben gebracbt in de ver-
mogenspositie van de BV. Voor bet tot ale beloop van die bedragen is bet eigen
vermogen van de BV immers omgezet in vreemd vermogen. Ter zitting heeft
de inspecteur dit desgevraagd niet betwist. Het Hof 's-Gravenbage conclu-
deert bieruit dat de leningen voor de BV een financieringsfunctie vervullen en
derhalve de verschuldigde rente met de uitoefening van de onderneming ver-
band houdt. Ret Hof stelt de BV in het geJijk. De staatssecretaris gaat tegen
deze uitspraak in cassatie. Hij stelt daarbij onder andere dat 'de omstandig-
heid dat deze bedragen kunnen worden gerekend tot de winst van een andere
vennootschap niet tot gevolg [heeft] dat een dergelijk handel en alsdan weI valt
te rijmen met de strekking van de bepalingen inzake de berekening van de to-
tale winst van een belastingplichtige'. Aldus zou binnen concernverband de
heffing van belasting naar willekeur kunnen worden geaUoceerd. De tweede
stelling van de staatssecretaris is dat, waar de vermogenspositie van het con-
cern als geheel geen wijziging ondergaat, het niet aan gaat de omzetting bij de
BV van eigen vermogen in vreemd vermogen als een wezenlijke verandering
in de vermogenspositie van belanghebbende aan te duiden, indien deze ornzet-
ting juist niet meer is dan bet instrument om de belastingheffing te verijdelen.
De financieringsbehoefte waarin de leningen voorzien is onrniddellijk vooraf-
gaand aan het verstrekken van de leningen door dezelfde partijen in het leven
geroepen door het doen van dividenduitkeringen uit het in de BV werkzame
vermogen. Er is naar zijn mening dan ook geen sprake van een 'echte' finan-
cieringsfunctie.

De Hoge Raad overweegt 'dat de door de BV aan NV betaalde rente bij de
berekening van de aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen
winst van deze hier te lande gevestigde en tot hetzelfde concern behorende
vennootschap in aanmerking moet worden genomen. Hieruit voIgt dat niet
kan worden gezegd dat de aanvaarding van de verplichting tot rentebetaling
heeft geleid tot een met doel en strekking van de Wet strijdige verijdeling van
de belastingheffing'.

Opmerkelijk in dit arrest is dat de Hoge Raad bij de beoordeJing of Neder-
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landse belastingheffing wordt verijdeld niet langer aIleen de positie van be-
langhebbende in aanmerking neemt (HR 8 maart 1961, BNB 1961/133) doch
tevens de positie van de concern-crediteur in zijn overweging betrekt.

In de tweede casus, die ten grondslag ligt aan HR 10 maart 1993, BNB
1993/197, besluit A BV, een Nederlandse vennootschap met compensabele
aanloopverliezen, nieuw aandelenkapitaal uit te geven met agio. Het door de
aandeelhouder, X BV, te storten bedrag wordt voor zover het de agiostorting
betreft door A BV teruggeleend aan X BV. In geschil is ook nu de aftrekbaar-
heid van de verschuldigde rente. Het Hof Arnhem heeft geoordeeld 'dat be-
sparing van belasting de volstrekt doorslaggevende reden is geweest voor het
aangaan van het hierboven omschreven samenstel van rechtshandelingen'.
Bovendien stelt het Hof vast 'dat de toevoeging van een agio aan de storting
op de door de dochtermaatschappij uitgegeven aandelen de eigen-
vermogenspositie van laatstbedoelde vennootschap niet in betekenende mate
ten goede komt' . De lening heeft derhalve geen reele praktische betekenis voor
de financiele positie van X BV en van A BV.

De Hoge Raad overweegt in cassatie 'dat de toekenning van een agio van
f 5 000 000 door belanghebbende aan haar dochtermaatschappij geen reele
praktische betekenis had voor de financiele positie van belanghebbende en van
haar dochtervennootschap'. Hij vervolgt 'dat, nu een constructie als de onder-
havige in beginsel de mogelijkheid biedt om door het creeren van rentelasten
bij de belastingplichtige zelf en rentebaten bij een dochtervennootschap, eigen
winsten van de belastingplichtige onbeperkt en naar willekeur te verrekenen
met verliezen van die dochtervennootschap, het in strijd zou zijn met doel en
strekking van de Wet indien belanghebbende de door het vorenomschreven sa-
menstel van rechtshandelingen verschuldigd geworden rente ten laste van haar
winst zou brengen'. De Hoge Raad vervolgt: 'dat ... het door de dochterven-
nootschap als rente ontvangen bedrag, in beginsel aan de heffing van vennoot-
schapsbelasting onderworpen winst [vormt], doch deze winst wordt verrekend
met de nog te compenseren verliezen, welke verliezen zijn geleden v66r be-
langhebbende de aandelen in de dochtervennootschap had verkregen en aldus
niet rniddellijk ten laste van belanghebbendes aandeelhouders zijn gekomen'.

In dit arrest brengt de Hoge Raad een nuancering aan op de algemeen gefor-
muleerde regel uit zijn eerstgenoemde arrest, in die zin dat de gecompenseerde
verliezen in het verleden ten laste zijn gekomen van de aandeelhouders die nu
de verliescompensatie toepassen (een soort 'artikeI20, lid 5'-achtige forrnule-
ring).

In HR 10 maart 1993, BNB 1993/195 werd een oordeel van de Hoge Raad ge-
vraagd in de volgende casus. Een Nederlandse BV verwerft bij oprichting van
haar enig aandeelhouder, een Antilliaanse NY, aIle aandelen in een drietal
werkmaatschappijen gedeeltelijk tegen het schuldig blijven van de koopsom.
In geschil is of de rente op een dergelijke lening voor de bepaling van de winst
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bij de BV in aanrnerking kan worden genomen. Het Hof 's-Gravenhage is van
mening dat 'genoemde rechtshandelingen geen wezenlijke verandering van de
feitelijke verhoudingen tussen NV en de werkmaatschappijen ten doel hebben
gehad, omdat NV via BV nog steeds aile invloed in de werkmaatschappijen
kan uitoefenen, en bovendien desgewenst nog steeds volledig over alle reserves
van de werkmaatschappij kan beschikken'. De doorslaggevende reden voor
deze transactie is derhalve de verijdeling van de NederIandse vennootschaps-
belasting. Bovendien overweegt het Hof 'dat de lening er niet toe strekte bij
te dragen in de financiering van de ondernemingen van de werkmaatschap-
pijen, dat de daarop verschuldigde rente met de uitoefening van die onderne-
ming geen verband hield, dat door de toepassing van art. 15 Vpb'69 die rente
niettemin ten laste van de winst van de werkmaatschappijen zou komen, dat
het fiscaal aanvaarden van een constructie als hiervoor bedoeld ertoe zou lei-
den dat een BV naar willekeur aanzienlijke bedragen als rente ten laste van
haar winst zou kunnen brengen'. De Hoge Raad verwerpt de cassatiernidde!en
en bevestigt de uitspraak van het HoL

De beslissing van de Hoge Raad ligt in de lijn van de arresten HR 26 april
1989, BNB 19891217 en HR 7 juni 1989, BNB 1990/72, waarin eveneens in
soortgelijke situaties het tussenschakelen van een Nederlandse vennootschap
in internationale concernstructuren waarbij een schuldverhouding met de bui-
tenlandse moedermaatschappij ontstaat, in strijd wordt geacht met doe! en
strekking van de belastingwet. De buitenlandse moedermaatschappij kan im-
mers hierdoor steeds en op ieder haar daartoe nuttig geacht moment de Neder-
landse heffingsgrondslag frustreren.

Ten slotte moest in HR 10 maart 1993, BNB 1993/196 een oordeel worden ge-
veld over de casus waarin eveneens sprake was van een inbreng van aandelen
in werkmaatschappijen tegen uitreiking van aandelen in een nieuw opgerichte
holding. Een deel van de kostprijs werd ook in dit geval schul dig gebleven.
Het verschil met de voorgaande casus is dat de crediteur een binnenlandse be-
lastingplichtige is (met compensabele verliezen). Het Hof 's-Gravenhage heeft
beslist 'dat het niet in strijd komt met de strekking van de verliescompensatie
indien een belastingplichtige die verliezen heeft geleden, ernaar streeft de ver-
rekening van die verliezen te bespoedigen en althans verdamping van die ver-
liezen te voorkomen'. De verliescompensatie leidt weliswaar effectief tot niet-
belastbaarheid van de rente-inkomsten, doch deze beinvloeden wel de verre-
kenbare verliezen. Het Hof steIt belanghebbende in het gelijk.

In cassatie stelt de Hoge Raad vast dat 'geenszins [kan] worden voorbijge-
gaan aan de omstandigheid dat de ten laste van de winst van die vennootschap
gebrachte rente voor de schuldeiser, ... , behoort tot de aan de heffing van
de vennootschapsbelasting onderworpen, niet onder enigerlei vrijstelling val-
lende winst'. De Hoge Raad overweegt vervolgens dat 'immers [indien een zo-
danige omstandigheid zich voordoet] niet [kan] worden gezegd dat de aan-
vaarding van de verplichting tot rentebetaling heeft geleid tot een met doel en
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strekking van de Wet strijdige verijdeling van de belastingheffing. Zulks is
niet anders indien de heffing van de vennootschapsbelasting bij de schuld-
eisers voor het jaar waarin de rente hun toevloeit, mede wordt beinvloed door
de verrekening van middellijk ten laste van dezelfde gerechtigden gekomen
verliezen die in eerdere of latere jaren, ... zijn geleden, aangezien zodanige
verrekening niet wegneemt dat de rente bij deze lichamen ten volle als winst
in aanmerking wordt genomen'.

Uit de vier hiervoor besproken arresten kan een aantal conclusies worden ge-
trokken ten aanzien van de mogelijkheid om het leerstuk van fraus legis in de
strijd te werpen tegen thin capitalisation.

Allereerst komt de Hoge Raad tot de conclusie dat het verschuiven van de
belastbare winst binnen concern verband in beginsel niet in strijd met doel en
strekking van de Wet Vpb'69 is (BNB 1993/194). De Hoge Raad heeft onmid-
dellijk een beperking geintroduceerd in BNB 1993/197. De verliezen die nu
voor verrekening in aanmerking komen, moeten weI destijds ten laste zijn ge-
komen, zij het middellijk, van dezelfde aandeelhouders die nu profiteren van
de verrekening.

Vervolgens worden door de Hoge Raad de arresten BNB 19891217 en BNB
1990/72 doorgetrokken. Ret tussenvoegen van een Nederlandse vennoot-
schap, waardoor het belang van de buitenlandse aandeelhouder in de werk-
maatschappij geen wezenlijke verandering ondergaat, leidt tot het miskennen
van doel en strekking van de wet (BNB 1993/195). In BNB 1993/196 heeft de
Hoge Raad beslist dat er geen sprake is van strijd met doel en strekking van
de wet, indien een compenserende heffing in Nederland (rentebaten belast)
voorhanden is.

Uit deze laatste twee arresten leid ik af, dat voor de toepassing van fraus
legis een strikte territoriale visie wordt gevolgd. Indien Nederland de moge-
lijkheid verliest om de rentebaten te belasten, wordt voldaan aan de eis dat
sprake is van een aanzienlijke besparing van Nederlandse belastingheffing. Of
een dergelijke besparing ook het enige, althans volstrekt overwegende motief
is geweest, moet dan uiteraard nog komen vast te staan. Indien de rentebaten
bij de crediteur tegen een 'normaal' tarief worden belast, zal dit voor de debi-
teur grond zijn voor de stelling dat het niet ging om belastingbesparing.

De conclusie moet naar mijn mening dan ook luiden dat deze arresten wei-
nig nieuws toevoegen aan hetgeen reeds is opgemerkt over de kans om thin
capitalisation via het leerstuk van fraus legis aan te pakken. Ik ben van me-
ning dat deze arresten de mogelijkheden voor de fiscus eerder hebben inge-
perkt, omdat de financieringseis in binnenlandse concernverhoudingen niet
langer doorslaggevend is.
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8. Samenvatting

Het Nederlandse belastingrecht kent (nog) geen wettelijke regelingen met be-
trekking tot de thin capitalisation van vennootschappen. WeI houden wetge-
ver en rechterlijke macht zich bezig met de afbakening tussen eigen vermogen
en vreemd vermogen. Dit is met name nodig, omdat bij de fiscale winstbepa-
ling de beide vermogensvormen verschillend worden behandeld.

Onder de Wet DTB'17 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten deze afba-
keningsproblematiek trachten te beslechten door aansluiting te zoeken bij de
bedrij fseconomisch gang bare theorieen. In 1949 heeft hij deze ontwikkeling
gestopt door expliciet de stamkapitaaltheorie te verwerpen. De civielrechte-
lijke vorm werd tot uitgangspunt van de kwalificatie verheven. Ook het civiele
recht kent het probleem van thin capitalisation. Binnen dit rechtsgebied heeft
zich de discussie echter geconcentreerd op het doorbreken van de aansprake-
lijkheid in het brede kader van de onrechtmatige daad. Een oplossing voor het
fiscale recht kan aan de hand van de civielrechtelijke jurisprudentie dan ook
niet worden gevonden. Onder het Besluit WB'40 en het Besluit Vpb'42 heeft
de Hoge Raad toch weer openingen gevonden om te komen tot een eigen fis-
caal kapitaalbegrip. Zo valt al snel uit de jurisprudentie af te leiden dat het
civielrechtelijke uitgangspunt wordt verlaten, indien partijen niet hebben be-
doeld een lening te verstrekken (schijn en wezen). De vermogensverstrekking
wordt daartoe op een aantal kenmerken getoetst. Als belangrijkste element
komt daarbij de aansprakelijkheid ten opzichte van de overige vermogens-
verstrekkers naar voren. Andere elementen die bij de beoordeling in aanmer-
king worden genomen, zijn de periode waarover het vermogen ter beschikking
wordt gesteld, het ontbreken of kunnen beinvloeden door de debiteur van een
aflossingsschema, het winstafhankelijke karakter van de vergoeding en de af-
lossing en de zeggenschap die de vermogensverschaffer verkrijgt in de vermo-
gensvragende vennootschap. De civielrechtelijke lening wordt fiscaal evenmin
erkend, indien de crediteur zo nauw bij de bedrijfsvoering is betrokken, dat
hij in zekere mate deelneemt in de debiteur (deelnemingscriterium). In BNB
1988/217 heeft de Hoge Raad - naar mijn mening ter illustratie - nog een
derde uitzondering geformuleerd, waarbij de civielrechtelijke lening voor fis-
cale doeleinden als kapitaalstorting moet worden aangemerkt. Het betreft de
situatie waarin de lening wordt verstrekt aan een zwaar verlieslijdende doch-
tervennootschap, waarbij de crediteur aanstonds duidelijk moet zijn geweest
dat de debiteur nimmer meer in staat moest worden geacht aan haar verplich-
tingen te voldoen ('bodemloze put' -argument).

Ook de wetgever heeft zich bij de pariementaire behandeling van de huidige
Wet Vpb'69 met de specifieke problematiek beziggehouden dat een aandeel-
houder tevens als crediteur kan optreden. Ter verduidelijking werd expliciet
in de wet een bepaling opgenomen, die ervoor zorgt dat in elk geval winstuit-
delingen 'onder welke naam of in welke vorm ook gedaan' niet in aanmerking
worden genom en bij de winstbepaling. Daarmee wordt in feite de ontwikke-
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ling van een materieel kapitaalbegrip wederom geblokkeerd. De wetgever
creeerde hiermee het 'besmet' vreemd vermogen, een vermogensvorm tussen
het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Slechts de winstafhankelijke
vergoeding kan niet als bedrijfskosten in aanmerking worden genomen, doch
overigens blijft deze vermogensvorm als vreemd vermogen aangemerkt. Bo-
vendien blijkt uit de jurisprudentie dat het begrip aandeelhouder 'als zodanig'
zeer ruim geinterpreteerd dient te worden. Daarmee overlapt dit begrip de ju-
risprudentie inzake de 'rnateriele' toets. Dit doet zich met name voor ten aan-
zien van het 'deelnemingscriterium'. De rechtsgevolgen zijn echter verschil-
lend, zodat een hoogst onduidelijke situatie ontstaat. Vermoedelijk vormt de
aansprakelijkheid ten opzichte van de overige vermogensverstrekkers het
doorslaggevende criterium. Indien blijkt dat de verstrekker van het vermogen
bij een deconfiture van de vermogensontvanger postconcurrent is ten opzichte
van de meest preferente aandeelhouder, dan resteert voor de fiscus aIleen nog
de mogelijkheid een winstafhankelijke vergoeding te treffen door het vermo-
gen als 'besmet' aan te merken. Ik acht deze wettelijke regeling, waarbij een
nieuwe categorie vermogen wordt gecreeerd uitermate verwarrend en derhalve
niet wenselijk.

Overigens treffen we in het Nederlandse belastingrecht nog enkele regelin-
gen aan, die enigszins verband houden met de problematiek van thin capitali-
sation. Zo kan worden betoogd dat de niet-aftrekbare kosten die verband
houden met een buitenlandse deelneming, in de internationale concernstructu-
ren waarvan Nederlandse vennootschappen deeI uitmaken, het probIeem van
thin capitalisation grotendeeIs tot een non-probleem hebben gemaakt. Een an-
der fenomeen waar de fiscus binnen concernverhoudingen financieringsvoor-
schriften heeft opgesteId, vinden we in de standaard 'deeInemingsruling'. In-
dien de Nederlandse tussenhoIding de deelnemingsvrijstelling wenst voor de
voordelen uit hoofde van buitenlands aandelenbezit, dienen de aandeIen geen
beIegging te vormen. Het ruIingbeIeid voorziet in een fictie waarbij wordt ge-
steld dat, indien de Nederlandse houdstermaatschappij ten minste met 150/0
eigen vermogen wordt gefinancierd, er sprake is van een bedrijfsmatig aande-
Ienbezit. De vraag of een dergeIijke debt/equity-verhouding een algemene gel-
digheid bezit, moet naar mijn mening worden ontkend. Hoogstens kan de be-
lastingplichtige met een beroep op het vertrouwensbeginsel en BNB 19911255
een dergelijke verhouding aIs een 'safe haven' beschouwen.

Inmiddels heeft de wetgever een voorontwerp van wet gepubliceerd, waarin
- als een soort anti-misbruikbepaling - de aftrek van interest aan concern-
maatschappijen in tax havens wordt beperkt tot 500/0van de winst, die wordt
bepaald zonder rekening te houden met de aftrek van interest. Deze regeling
gaat echter verder dan aileen een anti-misbruikmaatregel; zij treft in het alge-
meen situaties waarin sprake is van een aantasting van de belastinggrondslag
als gevolg van interestbetalingen.

Bij de vaststelling van het feitencomplex beeft de wetgever een formeIe be-
nadering gekozen, terwijI de jurisprudentie inmiddels een ontwikkeling op
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gang heeft gebracht in de richting van een meer materieel kapitaalbegrip. De
fiscus heeft echter inmiddels ook gepoogd om thin capitalisation, die resul-
teert in een aantasting van de Nederlandse heffingsgrondslag, te bestrijden
met het leerstuk van fraus legis. In binnenlandse verhoudingen is deze poging
niet geslaagd. Volgens de Hoge Raad kan geen sprake zijn van strijd met doel
en strekking van de wet, indien binnen concernverband een compenserende
Nederlandse heffing optreedt. In buitenlandse verhoudingen kan daarentegen
weI sprake zijn van strijd met doel en strekking van de Nederlandse wet, met
name in die gevallen waarin de verstrekte lening geen reele betekenis heeft
voor de bedrijfsuitoefening (financieringseis). Een verweer zou voor be-
lastingplichtigen gelegen kunnen zijn in de hoogte van de heffing in de
woonstaat van de crediteur.

92



Hoofdstuk 4. Duitsland

1. Inleiding

Evenals het geval is in het Nederlandse belastingrecht kenmerkt zich de winst-
bepaling in het Duitse belastingrecht ook door een verschillende behandeling
van financiering met eigen vermogen en financiering met vreemd vermogen.
Hoewel de Duitse vennootschapsbelasting in binnenlandse verhoudingen geen
deelnemingsvrijstelling maar een verrekeningssysteem kent, treedt ook een
verschillende fiscale behandeling op bij de kapitaalverstrekker. Voorts valt op
dat het Duitse belastingrecht bij de winstbepaling een strikte relatie tussen de
handelsbalans en de fiscale balans kent. Dit fenomeen staat bekend als de
'Maflgeblichkeit";' Voor de afbakening van het eigen vermogen ten opzichte
van het vreemd vermogen ligt het dan ook voor de hand eerst de handelsrech-
telijke bepalingen te bespreken om vervolgens de fiscaalrechtelijke benadering
te analyseren.

2. Handelsrechtelijke kwalificatie

2. I. HANDELSRECHTELIJKE KAPIT AALBEGRIP

In het HOB wordt het handelsrechtelijke kapitaalbegrip uitgewerkt. Daaron-
der verstaat het Duitse recht het Stammkapital, de Nachschiil3e en de Riickla-
gen. Het Stammkapital komt overeen met het wettelijke minimumkapitaal dat
geldt voor de kapitaalvennootschappen.I Het Stammkapital is derhalve sterk
aan de vennootschap gebonden en kan slechts bij liquidatie aan de aandeel-
houders worden terugbetaald. De Riicklagen (vrije reserves) vormen het minst
gebonden eigen vermogen, dat dan ook vrijelijk aan de aandeelhouders kan
worden terugbetaald. De Nachschiil3e vormen ten slotte een tussenvorm. Een
terugbetaling van dit deel van het eigen vermogen is mogelijk, doch met wette-

I. Onder de 'MaJ3geblichkeit' wordt verstaan dat de handelsrechtelijke activerings- en passive-
ringsverplichtingen voor fiscale doeleinden worden overgenomen en tevens de handelsrechtelijke
waardering fiscaalrechtelijk wordt overgenomen.
2. Voor de GmbH geldt een minimumkapitaal van DM 50 000, terwijl voor de AG een minimum-
kapitaaJ van DM 100 000 geldt.
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lijke waarborgen omkleed.l Deze waarborgen dienen ter bescherming van de
crediteuren. Het eigen vermogen vormt immers voor ben de zekerheid dat de
schulden door de vennootscbap (debiteur) zullen worden vereffend.

In § 607 BGB wordt een definitie van vreemd vermogen gegeven: ' ... wenn
die Gesellschaft Geld oder andere vertretbare Sacben [zogenaamde Sachdarle-
hen, GM] aufgrund eines Darlehensvertrags empfangen hat' of ' ... wenn
vereinbart wird, daB ein dem Gesellschafter aus anderem Grunde geschuldeter
Betrag nunmehr als Darlehen geschuldet sein solI'.

2.2. GRENSGEBIED TUSSEN EIGEN EN VREEMD VERMOGEN

De civielrechtelijke afbakening van bet vreemd vermogen ten opzichte van het
eigen vermogen vindt haar boogtepunt in de problematiek van de 'kapitaler-
setzende Darlehen'. Het RG sprak in dit kader van 'Darlehen ... , die als das
behandelt werden mullen, wie sie in Wirklichkeit sind, namlich Gesellschafter-
einlagen'vt In de literatuur ' werd dit als een materieel kapitaalbegrip uitge-
legd.

De afbakeningsproblematiek is verder in de wet en de jurisprudentie uitge-
kristalliseerd, waarbij de nadruk lag op de verstrekking van leningen aan de
GmbH. De jurisprudentie inzake de kapitaalvervangende leningen heeft zich
in Duitsland toegespitst op situaties waarin de aandeelhouder/crediteur 'un-
ternehmerisch' deelneemt aan de onderneming van de kapitaalvennootschap.
Dit zal vaak het geval zijn bij de Gesellschafter in de GmbH. Een speciale si-
tuatie doet zich voor bij de structuur van de GmbH & Co.6: de aandeelhou-
ders participeren in zowel de GmbH die de feitelijke leiding over de onderne-
ming uitoefent, als in deze onderneming zelf. Het BGH heeft in een aantal
arrest en 7 uitgesproken dat ook voor een deelname in een GmbH & Co. de
problematiek van de kapitaalvervangende leningen kan spelen.

Voor de aandeelhouders in de AG heeft het BGH8 beslist dat een 'unter-
nehmerische' deelname altijd voorhanden is, indien sprake is van een deelne-
ming van ten minste 25070 in het kapitaal. Is de kapitaalparticipatie lager, dan

3. § 30 en 31 GmbHG.
4. RG, JW 1939, biz. 355-356.
5. O.a. M. Lutter/P. Hommelhoff, Nachrangiges Haftkapital und Unterkapitalisierung in der
GmbH, ZGR 111979, biz. 32 en 42.
6. Bij de 'klassieke' vorm van een GmbH & Co. wordt een samenwerkingsverband gesloten tussen
de aandeelhouders van een GmbH en deze GmbH, waarbij de GmbH als beherend vennoot aan-
sprakelijk wordt voor de onderneming van het samenwerkingsverband.
7. O.a. BGH-Urteil vom 29.3.1973, II ZR 25170, BGHZ 60, biz. 324 e.v.; BGH-Urteil vom
27.9.1976, II ZR 162175, BGHZ 67, biz. 171 e.v.; BGH-Urteil vom 29.9.1977, II ZR 157176,
BGHZ 69, biz. 274 (voortzetting van BGH-Uneil vom 29.3.1973, II ZR 25/70); BGH-Urteil vom
10.12.1984, II ZR 28/84, BGHZ 93, biz. 159 e.v.; BGH-Urteil vom 8.7.1985, II ZR 269/84,
BGHZ 95, biz. 188 e.v. en BGH-Urteil vom 21.3.1988, II ZR 238/87, BGHZ 104, biz. 33 e.v.
8. BGH-Urteil vom 26.3.1984, n ZR 171/83, BGHZ 90, biz. 381.
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moet de aandeelhouder invloed op de ondernemingsleiding kunnen uitoefenen
c.q. over een 'unternehmerisehe' interesse in de onderneming beschikken. Het
betreft derhalve de geinforrneerde en invloedrijke aandeelhouder. Deze uit-
breiding (tot de AG) wordt in de literatuur? sterk bekritiseerd. Enerzijds zijn
de regels met betrekking tot het bijeenbrengen en bijeenhouden van het
Grundkapital veel omvattender en gedetailleerder dan die ten aanzien van het
Stammkapital bij de GmbH, anderzijds heeft de wetgever in 1980 bij de
GmbH-NovellelO sIechts wettelijke bepalingen betreffende de kapitaalvervan-
gende leningen willen opnemen in het GmbHG en niet in het AktG.

2·3· JURISPRUDENTIE GEBASEERD OP § 30 EN 3 I GMBHG

In § 30 GmbHG wordt het terugbetalingsverbod van Stammkapital geregeld.
Op grond van deze bepaling worden de kapitaalvervangende leningen in dit
verband met Stammkapital gelijkgesteld. Dit is in de rechtspraakl! meer-
maals bevestigd met een beroep op de causa societatis. De nauwe relatie tussen
de Gesellschafter en de onderneming is zo evident, dat er geen sprake kan zijn
van een handelen zoaIs tussen onafhankelijke partijen gebruikelijk.

In § 31 GmbHG wordt de aanspraak op terugvordering geregeld, ingeval de
GmbH toeh tot terugbetaling van StammkapitaI is overgegaan. De hoogte van
de aanspraak is begrensd tot de aantasting van het Stammkapital. Hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor de kapitaalvervangende leningen.P Wordt de Ie-
ning afgelost, maar ontvangt de GmbH hiervoor een tegenprestatie, dan ver-
valt de aanspraak omdat immers het Stammkapital niet wordt aangetast. Het
karakter van de lening, aIsmede het eventuele daaraan verbonden aflossings-
verbod, kunnen derden niet worden tegengeworpen, tenzij het aan deze der-
den bekend was c.q. had behoren te zijn.

Vanaf 1929 heeft de hoogste Duitse reehter zich steeds nadrukkelijker met de
kwalificatie van het vreemd vermogen bezig gehouden. Aanvankelijk werd bij
de beoordeling van een lening gekeken of de aandeelhouder met het verstrek-
ken van de lening de overige crediteuren in een slechtere positie plaatste.

9. H.P. Westermann, Banken als Kreditgeber und Oesellschafter - Zur Entscheidungsfreiheit
der Bank im Kreditgeschaft, ZIP 4/1982, biz. 379-391; M. Obermiiller, Patronatserklarungen
und kapitalersetzende Darlehen, ZIP 8/1982, biz. 915-921 en D. Joost, Eigenkapitalersetzende
Kommanditistenleistungen, ZOR 3/1987, biz. 370-402.
10. Oesetz zur Anderung des Oesetzes betreffend die Oesellschaften mit beschrankter Hartung
und anderer handelsrechtlicher Vorschriften van 4 juli 1980, BOBI I 1980, blz. 836-850.
II. O.a. BOH-Urteil vom 29.3.1973, II ZR 25170, BOHZ 60, biz. 324 e.v.; BOH-Urteil vom
26.11.1979, II ZR 104177, BOHZ 75, biz. 334-336; BOH-Urteil vom 28.9.1981, II ZR 223/80,
BOHZ 81, biz. 365-366 en BOH-Urteil vom 26.3.1984, II ZR 14/84, BOHZ 90, biz. 370-376.
12. BOH-Urteil vom 29.9.1977, II ZR 157176, BOHZ 69, blz. 279 en BOH-Urteil vom 28.9.1981,
II ZR 223/80, BOHZ 81, bIz. 365.
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Zo werd in RGHZ 68, bIz. 172-175, de lening van een enig-aandeelhouder
in een GmbH bij de curator in het faillissement aangemeld ter verifiering. Het
RG beschouwde deze lening in strijd met § 181 BGB13 en honoreerde de wens
tot verificatie van de aandeelhouder/crediteur in casu niet.

In een later arrest!" oordeelde het RG de 'Rangriicktritt' (achterstelling)
strijdig met § 826 BGB.15 De door de GmbH aan de aandeelhouder schul dig
gebleven loon- en huursom (die beliepen in casu het dubbele van het Stamm-
kapital) werden als eigen vermogen aangemerkt. Het RG motiveerde haar uit-
spraak door te concluderen dat de aandeelhouder op deze wijze slechts be-
oogde de overige crediteuren in geval van een deconfiture te benadelen en zijn
eigen verlies te beperken.

Kort daarop onthield het RG16 aan een aandeelhouder de mogelijkheid om
zijn vordering op de GmbH te verrekenen met een - uit een kapitaalsverho-
ging voortvloeiende - inbrengverplichting. De motivering van het RG stoelde
ook nu weer op strijdigheid met § 826 BGB, namelijk dat 'der Gesellschafter
durch die Geltendmachung seiner Darlehensforderung die Konkursglaubiger
in einer gegen die guten Sitten verstoI3enden Weise schadige'.

Het BGH heeft in 1959 met deze oude jurisprudentie gebroken, omdat naar
zijn mening geen sprake kon zijn van het benadelen van overige schuldeisers
wanneer aandeelhouders rniddelen (ook al geschiedde dit in de vorm van
vreemd vermogen) aan de GmbH ter beschikking stelden. In BGH-Urteil vom
14.12.195917, betrof het een GmbH die in de eerste twee jaren na haar
oprichting het totale Stammkapital had verbruikt en tot het moment waarap
het faillissement werd uitgesproken, door haar aandeelhouder nog vreemd
vermogen ter beschikking gesteld werd. Het BGH stelde vast dat de aandeel-
houder deze lening verstrekte om een dreigend faillissement af te wenden. De
lening werd als kapitaalvervangend beschouwd en op grond van § 30 GmbHG
mocht de lening niet worden afgelost. Een eventuele aflossing dient, zolang
het doel (de afwending van het faillissement) niet is gerealiseerd, op grand van
§ 31, Abs. 1 GmbHG aan de GmbH te worden gerestitueerd. In casu werd de
'voortijdige' aflossing in strijd geacht met § 242 BGB (,Treu und Glauben').
Het BGH kiest hier als beoordelingscriterium voor het doel van de verstrek-
king: 'Konkursabwendungszweck'. Indien de lening wordt verstrekt ter voor-
koming van een naderend faillissement, wordt de lening als kapitaalvervan-
gend aangemerkt.

13.§ 181 BGB: 'Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Ver-
tretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschaft nicht vor-
nehmen, es sei denn, daJ3das Rechtsgeschaft ausschlieBlich in der Erfilliung einer Verbindlichkeit
besteht' .
14. RG, JW 1938, 862-864ff.
15. § 826 BGB: 'Wer in einer gegen die guten Sitten verstoBenden Weise einem anderen vorsatz-
lich Schaden zufugt, ist dem anderen zum Ersatze des Schadens verpflichtet'.
16. RG, JW 1939, 355.
17. BGH-Urteil vom 14.12.1959, II ZR 187/57, BGHZ 31, biz. 258-272.
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Om te kunnen beoordelen of een GmbH zich in een situatie van een naderend
faillissement bevindt, wordt in § 63, Abs. 1 GmbHG aangegeven dat sprake
moet zijn van 'Zahlungsunfahigkeit' of 'Uberschuldung',

Er is sprake van 'Zahlungsunfiihigkeit' indien ' ... ein Zustand, in dem die
GmbH voraussichtlich auf Dauer nicht mehr in der Lage ist, ihre falligen
Schulden aus bereiten Mitteln zu tilgen' .18 Bij de beoordeling moet de kapi-
taalvervangende lening niet als vreemd vermogen in aanmerking worden geno-
men.

Van een 'Uberschuldung' is sprake, indien ' ... das Vermogen der Gesell-
schaft nicht mehr die Schulden deckt' .19 De kapitaalvervangende leningen
moeten volgens de heersende mening-" als schulden in de 'Uberschuldungsbi-
lanz' worden opgenomen.

Indien een GmbH in een van de bovenstaande situaties terechtkomt, dan
dient de bestuurder op grond van § 64, Abs. 1 GmbHG binnen drie weken het
faillissement aan te vragen.

In 1972 bleek dat het BGH bereid was om de rechtspraak inzake de kapi-
taalvervangende leningen uit te breiden tot situaties waarin geen sprake was
van een naderend faillissement. 21 Hierbij valt te denken aan situaties, waarin
een procedure tot faillissement niet wordt gestart wegens gebrek aan baten of
de GmbH wordt geliquideerd zonder dat het faillissement wordt uitgesproken.
Het BGH baseerde deze uitbreiding enerzijds op het 'wiederspriichliches Ver-
halten' van een voortijdige afiossing van de lening, nog voordat het doel van
de verstrekking werd gerealiseerd. Anderzijds overwoog het BGH dat de be-
scherming van de crediteuren als gevolg van een dergelijke afiossing werd aan-
getast en het ondernemingsrisico in verhoogde mate op de crediteuren zou
worden afgewenteld.

In zijn arrest van 27 september 197622 komt het BGH dan tot de beslissing
dat een situatie van 'Uberschuldung' reeds voldoende is om een lening als ka-
pitaalvervangend aan te merken. De 'Konkursabwendungszweck' werd hier-
door definitief verlaten, hetgeen in latere jurisprudentie-I nog eens werd be-
vestigd.

In nog recentere jurisprudentie-" heeft het BGH ook het 'Uberschuldungs'<

18. F. Scholz, Kommentar zum Grnbj-l-Gesetz, 7. Auflage, § 63, Rdn. 6, Verlag Dr. Otto Schmidt
KG, Koln, 1986.
19. F. Scholz, t.a.p., § 63, Rdn. 10.
20. Men spreekt van' ... diejenigen Verbindlichkeiten, die irn Fall des Konkurses aus der Masse
[Stammkapital en Rucklagen, GM) bedient werden mussen'; zie F. Scholz, t.a.p., § 63 GrnbHG,
Rdn. 26, 27.
21. BGH-Urteil vom 29.11.1971, II ZR 121/69, BB 1972, bIz. 111-112.
22. BGH-Urteil vom 27.9.1976, II ZR 162/75, BGHZ 67, biz. 171 e.v.
23. BGH-Urteil vom 26.11.1979, II ZR 104/77, BGHZ 75, biz. 335-336.
24. O.a. BGH-Urteil vom 24.3.1980, II ZR 213/77, BGHZ 76, biz. 326-330; BGH-Urteil vom
13.7.1981, II ZR 256/79, BGHZ 81, biz. 252-255; BGH-Urteil vom 21.9.1981, II ZR 104/80,
BGHZ 81, biz. 311-317; BGH-Urteil vom 28.9.1981, II ZR 223/80, BGHZ 81, biz. 365-367 en
BGH-Urteil vom 26.3.1984, II ZR 171/83, BGHZ 90, biz. 390.
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criterium verder uitgebreid. In de literatuur+' werd het criterium als ontoerei-
kend geacht. Het BGH heeft vervolgens het criterium van de 'Kreditunfahig-
keit/Kreditunwiirdigkeit' ontwikkeld. Er is volgens het BGH sprake van 'Kre-
ditunfiihigkeit/Kreditunwurdigkeit' indien 'die Gesellschaft von dritter Seite
nieht mehr zu marktublichen Bedingungen ohne Besicherung des Kredits
durch die Gesellschafter Kredit erhalten konnte und ohne Zufiihrung von Ei-
genkapital oder von Gesellschafterdarlehen hatte liquidiert werden mussen'.
Hier zien wij in feite een arm's length-benadering binnen het handelsrecht.
Het beoordelingsmoment wordt door het BGH gelegd op het moment dat de
lening wordt verstrekt. Indien gedurende de looptijd van de lening een situatie
van 'Kreditunfiihigkeit/Kreditunwiirdigkeit' optreedt, zal dit geen gevolgen
hebben voor de kwalificatie van de lening. Slechts als op een dergelijk moment
de leningsvoorwaarden worden aangepast, gaat het BGH uit van een 'nieuwe'
lening en wordt de lening kapitaalvervangend.P

2.4. OMVANG VAN DE KAPITAALVERVANGING

Op grond van § 30 en 31 GmbHG wordt een lening slechts kapitaalvervan-
gend voor zover het Stammkapital wordt aangetast respectievelijk het verlies
het Stammkapital overtreft.j? Het aflossingsverbod geldt dan ook sleehts
voor dit gedeelte.

2.5. WETTELIJKE REGELINGEN NA DE GMBH-NoVELLE

2.5.1. § 32a, Abs. 1 GmbHG: 'kapitalersetzende Darlehen'

Een lening wordt als kapitaalvervangende lening aangemerkt, indien een aan-
deelhouder de onderneming van zijn GmbH op enig tijdstip, waarop 'ordent-
liche Kaufleute' eigen vermogen zouden hebben verschaft, vreemd vermogen
ter beschikking heeft gesteld. De aflossing van een dergelijke lening binnen
een jaar voordat het faillissement wordt uitgesproken, leidt op grond van
§ 32a KO jo. § 3b AnfG tot een aanspraak op terugstorting door de curator
c.q. de overige crediteuren.

In de wettelijke omschrijving valt op dat sprake moet zijn van een aandeel-
houder, waarbij de omvang van de participatie niet relevant is. Dit is overi-
gens in overeenstemrning met de jurisprudentie, waar slechts een 'unterneh-

25. O.a. M. Lutter/P, Hommelhoff, t.a.p., biz. 39 e.v. en K. Schmidt, Fortschritte und Abstim-
mungsprobleme im Recht der kapitaiersetzenden Gesellschafterdarlehen, ZOR 4/1980, biz. 572.
26. BOH-Urteil vom 26.11.1979, II ZR 104/77, BOHZ 75, biz. 334-338, zie tevens BOH-Urteil
vom 14.12.1959, II ZR 187/57, BOHZ 31, biz. 258-272.
27. BOH-Urteil vom 26.3.1984, II ZR 14/84, BOHZ 90, biz. 370-378.
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merische' deelname werd geeist, Het aandeelhouderschap dient op het mo-
ment waarop de lening ter beschikking van de GmbH wordt gesteld, aanwezig
te zijn. Wordt de lening verstrekt door een voormalige aandeelhouder, dan
kan alleen met een beroep op wetsontduiking de lening tot kapitaalvervangend
worden gekwalificeerd.P' In het geval, waarin de crediteur gedurende de
looptijd van de lening tevens aandeelhouder van de GmbH wordt, vinden
§ 32a en 32b GmbHG slechts toepassing indien a. sprake is van een causaliteit
tussen de lening en de participatie of b. de lening kapitaalvervangend wordt
gehandhaafd.j? De eerste voorwaarde moet als een uitzondering worden be-
schouwd, daar in het algemeen deze causaliteit niet relevant wordt veron-
dersteld.

Een ander aspect, dat terug te vinden is in de wettelijke formulering, is de
arm's length-benadering. Door de introductie van de 'ordentliche Kaufleute'
tracht de wetgever een objectieve maatstaf te formuleren voor een 'ord-
nungsmallige' ondernemingsfinanciering. Scholz en Schmidt-" beschrijven
het als voigt: 'Benotigt die Gesellschaft, urn fortzubestehen, Eigenkapital, so
kann dieser Eigenkapitalbedarf nicht ohne Haftungsfolgen dauerhaft mit
Fremdmitteln gedeckt werden, wenn die Gesellschaft weiterhin werbend tatig
sein soll'.31 Een dergelijke benadering door de wetgever sluit aan bij de ju-
risprudentie, waar het criterium van de 'KreditunfahigkeitiKreditunwiirdig-
keit' werd geintroduceerd.

Het beoordelingsmoment van § 32a GmbHG is het moment waarop het
vreemd vermogen ter beschikking wordt gesteld. Wordt eerst gedurende de
looptijd van de lening aan de voorwaarden van § 32a en 32b GmbHG vol-
daan, is dit enkele feit onvoldoende om tot kwalificatie van het vreemd ver-
mogen als kapitaalvervangend te komen. De wetstekst spreekt uitdrukkelijk
van 'gewahren', hetgeen een activiteit van schuldenaar en schuldeiser impli-
ceert. In de jurisprudentiel- wordt het 'stehenlassen' van vreemd vermogen

28. BGH-Urteilvom 9.10.1986,II ZR 58/86, NJW 1987,biz. 1080e.v.: in casu hadden partijen
afgesprokendat de GmbH ook na het 'uittreden' van de aandeelhouderde door hem verstrekte
lening zou handhaven, indien de GmbH niet meer kredietwaardig zou blijken.
29. BGH-Urteilvom 21.9.1981, II ZR 104/80, BGHZ 81, biz. 311-317.
30. F. Scholz, t.a.p., § 32a GmbHG, Rdn. 5.
31. In soortgelijkezin ook BGH-Urteilvom 26.3.1984,II ZR 171183,BGHZ 90, biz. 381-389:
'urn dieAbgrenzungeiner Finanzsituation,bei der die Gesellschafter,wennsiedas Unternehmen
mit neuemKapital fortfuhren wollen,hierfiirEigenkapitalbzw. eigenkapitalersetzendesRisiko-
kapital einzusetzenhaben'.
32. Zie o.a. BGH-Urteil vom 19.11.1984,II ZR 84/84, BB 1985,biz. 424; BGH-Urteil vom
6.5.1985,II ZR 132184, BB1985,biz. 1813;BGH-Urteilvom9.10.1986,II ZR 58/86, NJW 1987,
biz. 1080e.v., alsmedede uitspraak van het LG Miinchenvan 18mei 1983.NJW 1985,biz. 331.
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als het verschaffen van een 'nieuwe' lening aangemerkt. Somrnige schrijvers+'
menen dat sprake moet zijn van 'rnindestens konkludent getroffene Finanzie-
rungsabrede'. Het BGH gaat nog verder door te stellen dat de aandeelhou-
der/crediteur het 'Eigenkapitalcharakter seines Darlehens erkennen konne
und musse .. .'34.

Op grond van § 32a, Abs. 1 GmbHG wordt de gehele lening kapitaalver-
vangend. De totale lening valt derhalve onder het aflossingsverbod. Dit ver-
bod wordt automatisch opgeheven als de GmbH niet meer 'Kreditunfahig' is.
Voldoende is derhalve dat de crisissituatie niet meer aanwezig is. Het Stamm-
kapital hoeft nog niet aangevuld te zijn c.q. de 'Unterbilanz' hoeft nog niet
te zijn opgeheven. Als de situatie daarna weer verslechtert, wordt de lening
automatisch weer kapitaalvervangend (zonder dat sprake is van 'gewiihren').

2.5.2. § 32a, Abs. 2 GmbHG: 'kapitalersetzende Sicherheit'

In § 32a, Abs. 2 GmbHG worden leningen die door een derde aan de GmbH
ter beschikking zijn gesteld, maar waarvoor de aandeelhouder zich borg heeft
moeten stellen (persoonlijk of zakelijk), binnen de werkingssfeer van § 32a,
Abs. 1 GmbHG gebracht. Heeft een aandeelhouder zich borg gesteld, dan
vindt bij faillissement eerst verhaal plaats op deze zekerstelling. Deze borgstel-
ling wordt nu kapitaalvervangend. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt
is dat zonder een dergelijke borgstelling de GmbH geen krediet onder 'markt-
ubliche' voorwaarden meer kon opnemen. Wanneer de borgstelling door de
crediteur wordt ingeroepen, ontstaat voor de aandeelhouder een regresvorde-
ring op de GmbH, die uiteraard wordt getroffen door de kwalificatie als kapi-
taalvervangend.

2.5.3. § 32a, Abs. 3 GmbHG: uitbreidingen werkingssfeer

In § 32a, Abs.3 GmbHG wordt de werkingssfeer van § 32a, Abs.1 GmbHG
in twee opzichten uitgebreid. Ten eerste kunnen naast de geldleningen ook an-
dere rechtshandelingen, bijvoorbeeld het schuldig blijven van een koopsom,

33. O.a. K. Schmidt, Die Konzernrechtliche Verlustiibernahmepflicht als gesetzliches Dauer-
schuldverhiiltnis, ZGR 4/1983, biz. 513-534 en N. Hill/B. Schafer, Das Stehenlassen von
GmbH-Gesellschafterdarlehen bis zum Eintritt der Krise, BB 7/1989, bIz. 458-462. Een andere
mening: G. Eppler, Neue Tendenzen beim verdeckten Stammkapital?, DStR 2211986, bIz.
741-744 en G. Loos, StbJb 1988/89, Neuregelung der Gesellschafter-Fremdfinanzierung bei Ka-
pitalgesellschaften, biz. 298.
34. BGH-Urteil vom 26.11.1979, II ZR 104177, BGHZ 75, bIz. 334.
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de participatie als Stille Gesellschafter (mits 'typisch')35 alsmede de informele
kapitaalstortingen in de kostensfeer ('Nutzungsiiberlassungen'), kapitaalver-
vangend worden. Ten tweede kunnen naast de leningen die worden verstrekt
door de aandeelhouder ook de leningen verstrekt door familieleden (mits zij
handelen voor rekening van de aandeelhouder), verbonden ondernemingen,
middellijke participaties en de 'a-typische' Stille Gesellschafter, als kapitaal-
vervangend worden aangemerkt. Via de figuur van de 'a-typische' Stille Ge-
sellschafter bestaat bovendien de mogelijkheid leningen die worden verstrekt
door handelsbanken onder de werking van § 32a GmbHG te brengen.

2.5.4. § 32b GmbHG

De wetgever heeft in § 32b GmbHG een regeling opgenomen, waarin het on-
weer legbare vermoeden wordt gemtroduceerd dat 'ein Gesellschafterdarlehen,
das bei der Hergabe Eigenkapital ersetzen muBte, diese Funktion auch noch
im Zeitpunkt der Riickzahlung hatte, wenn innerhalb eines Jahres danach der
Konkurs eroffnet wird oder ein Glaubiger ... die Ruckgewahr anficht'. Doet
zich een dergelijke situatie voor, dan wordt de lening kapitaalvervangend en
rust er dus een aflossingsverbod op.

2.6. SAMENVATTING

De jurisprudentie die was gebaseerd op § 30 en 31 GmbHG geldt ook voor de
GmbH & Co. en de AG, mits de aandeelhouder een 'unternehmerische' deel-
name bezit. Oorspronkelijk ging de jurisprudentie bij de beoordeling of
sprake was van een kapitaalvervangende lening uit van de vraag of de overige
crediteuren in hun positie werden geschaad. Het BGH verliet deze lijn en yond
in eerste instantie het doel waarvoor de lening werd verstrekt beslissend: 'Kon-
kursabwendungszweck' . Dit criterium werd - mede onder druk van de litera-
tuur - verruimd tot 'KreditunfiihigkeitiKreditunwiirdigkeit', waarbij een
arm's length-benadering haar intrede deed in het civiele recht.

Met ingang van 1 januari 1981 heeft de wetgever ten aanzien van de GmbH
twee nieuwe wettelijke bepalingen met betrekking tot de kapitaalvervangende

35. Een Stille Gesellschaft is een rechtsvorm die in het Nederlandse handelsrecht onbekend is. Het
is een samenwerkingsvorm die slechts interne werking heeft. De Stille Gesellschafter (SO) heeft
niet de bevoegdheid om het sarnenwerkingsverband extern te vertegenwoordigen, doch deelt wei
in het resultaat ervan. Het onderscheid tussen een 'typische' en een 'a-typische' SO is slechts fis-
caal relevant. De typische SO wordt als ondernemer aangemerkt en belast, terwijl de a-typische
SO als vermogensverschaffer wordt aangemerkt en belast. De a-typische Stille Gesellschaft onder-
scheidt zich van een commanditaire vennootschap (CV), in die zin dat de CV op grond van het
Duitse handelsrecht de omvang van het commanditaire deel aan derden kenbaar moet maken. De
Stille Gesellschaft blijft voor derden 'onzichtbaar".
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leningen gemtroduceerd, Leningen die waren afgesloten voor die datum werden
gerespecteerd. In hoofdlijnen wijkt de wettelijke regeling niet af van de ju-
risprudentie. Toch bestaan enkele belangrijke verschillen. De wettelijke rege-
ling kwalificeert de gehele lening als kapitaalvervangend, terwijl de jurispru-
dentie een pro rata-kwalificatie toestaat. In § 32b GmbHG wordt voor lenin-
gen afgesloten na 1 januari 1981 een een-jaarstermijn gehanteerd, terwijl voor
'oude' leningen een vijf-jaarstermijn geldt (§ 31, Abs. 5 GmbHG). Een ander
opmerkelijk verschil is dat de wettelijk regeling slechts ziet op 'Konkurs- und
Vergleichsverfahren', terwijl de jurisprudentie juist de toepassing van het
leerstuk heeft uitgebreid tot meer situaties dan aIleen die in geval van faillisse-
ment. Ten slotte merk ik ten overvloede op dat § 32a en 32b GmbHG niet gel-
den voor de AG.

3. Fiscale voordelen van financiering met vreemd vermogen

Het Duitse belastingrecht maakt een onderscheid tussen eigen vermogen en
vreemd vermogen. Voor zowel de crediteur als de debiteur heeft dit onder-
scheid gevolgen.

3. I. EENMALIGE HEFFINGEN

Het bijeenbrengen van kapitaal in een vennootschap was tot 1 januari 1992
onderworpen aan 1070'Gesellschaftsteuer' (kapitaalsbelasting). Onder het bij-
eenbrengen van kapitaal werd niet aIleen verstaan de ernissie van aandelen,
maar ook de verkrijging van winstrechten, alsmede de verkrijging van vorde-
ringen die recht geven op een aandeel in de winst of het liquidatie-
overschot. 36 De hiervoor besproken kapitaalvervangende leningen werden
niet getroffen door de kapitaalsbelasting. Bij het verstrekken van leningen
werd - behoudens in de gevallen waarbij sprake was van een informele kapi-
taalstorting - geen kapitaaisbelasting verschuldigd. Na het afschaffen van de
kapitaalsbelasting-? is het onderhavige verschil tussen eigen en vreemd ver-
mogen verdwenen.

3.2. VERMOGENSBELASTING

In Duitsland wordt een vermogensbelasting geheven van zowel natuurIijke
person en als rechtspersonen. Indien een aandeelhouder eigen vermogen heeft

36. § 2, Abs. 1 KVStG jo. § 6, Abs. 1 nr. 3 KVStG.
37. De Gesellschaftsteuer is met ingang van 1januari 1992door het Finanzmarktforderungsgesetz
van 22.2.1990, BStBI. I 1990, 266 buiten werking gesteld.
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verschaft, treedt een economische dubbele heffing op. Enerzijds wordt het
vermogen op het niveau van de vennootschap getroffen met 0,6(1,10 vermogens-
belasting, anderzijds worden de aandelen bij de aandeelhouder belast met
0,5% verrnogensbelasting.V Deze economische dubbele belasting wordt in
concernverhoudingen voorkomen door de introductie van een soort deelne-
mingsvrijstelling.I'' Indien een binnenlandse vennootschap gedurende 12
maanden voorafgaande aan het heffingsmoment ononderbroken ten minste
10% van de aandelen in een andere binnenlandse vennootschap in haar bezit
heeft, behoren de aandelen niet tot het belaste vermogen. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de aandelen in een buitenlandse vennootschap, mits deze buiten-
landse vennootschap haar bruto-inkomsten uitsluitend of nagenoeg uitslui-
tend uit activiteiten zoals bedoeld in § 8, Abs. 1 of Abs. 2 AStG40 verwerft.

Wanneer de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is, kan de dubbele
heffing aIleen worden voorkomen voor zover de aandeelhouder liquiditeiten
in de vorm van vreemd vermogen aan de vennootschap ter beschikking stelt.
De terugbetalingsverplichting vermindert in dat geval het belastbare bedrijfs-
vermogen van de vennootschap."!

Op grond van de jurisprudentie'i- moet worden aangenomen, dat de kapi-
taalvervangende leningen fiscaalrechtelijk als vreemd vermogen worden be-
handeld.

3.3. GEWERBESTEUER

De Gewerbesteuer is een gemeentelijke belastingheffing over de bedrijfswinst
en het bedrijfsvermogen. Enerzijds wordt de grondslag voor deze belasting ge-
vonden in de winstbepaling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting
respectievelijk in de vermogensvaststelling voor de vermogensbelasting. An-
derzijds kwalificeert zij als een zakelijke - en dus aftrekbare - belasting
voor de ondernemingen. Het tarief verschilt per gemeente. Gemiddeld be-
draagt het effectieve tarief 17%. De Gewerbesteuer leidt tot een zeer hoge be-
lastingdruk op winsten. Tot 1983 had de financieringsstructuur niet of nauwe-
lijks invloed op de verschuldigde Gewerbesteuer. De rente betaald op zoge-
naamde 'Dauerschulden'<' die in eerste instantie bij de winstbepaling voor de
inkomsten- en vennootschapsbelasting in mindering werd gebracht, moest

38. § 10 VStG.
39. § 102, Abs. 1 u. 2 BewG.
40.Het betreft hier activiteiten die niet kunnen worden aangemerkt als zuivere beleggingsactivitei-
ten.
41. § 103, Abs. 1 BewG.
42. BFH-Urteil vom 30.5.1990 I R 97/88, BStBI. II 1990, 875.
43. Onder 'Dauerschulden' worden verstaan de leningen die causaal verband houden met de ver-
werving, uitbreiding en instandhouding van de onderneming, doch in elk gevalleningen met een
looptijd van een jaar of langer.
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volledig worden geimputeerd. Het materiele effect was dat de rente op derge-
lijke leningen voor de Gewerbesteuer niet in aftrek kon worden gebracht. Het-
zelfde gold ook ten aanzien van de vermogensvaststelling.

Sinds 198344 vindt deze imputatie van de rente op (Gewerbeertrag) en de
hoofdsom van (Gewerbekapital) dergelijke schulden nog slechts gedeeltelijk'P
plaats. Hierdoor is het belang van de financieringsstructuur voor de uiteinde-
lijke belastingdruk wederom toegenomen. Een hogere debt/equity-ver-
houding reduceert immers de Gewerbesteuerdruk.

3-4- VENNOOTSCHAPS- EN DIVIDENDBELASTING

In Duitsland kent men een volledig verrekeningssysteem ter voorkoming van
economische dubbele heffing.46 De ingehouden winsten worden belast tegen
501170,terwijl de uitgekeerde winsten worden belast tegen 361170.47Dit laatste
tarief wordt ook weI de 'Ausschiittungsbelastung' genoemd. Bovendien wordt
op grand van § 43 EStG een Kapitalertragsteuer (dividendbelasting) van 251170
over het nettodividend geheven. De totale belastingdruk op uitgedeelde
winsten bedraagt derhalve 521170.48De ontvanger van de dividenden kan, in-
dien hij binnenlands belastingplichtige=? is en niet behoort tot de vrijgestelde
lichamen, deze belasting verrekenen met de door hem verschuldigde
inkornsten- of vennootschapsbelasting. Bovendien bestaat de mogelijkheid
voor de aandeelhouder het niet-verrekenbare 'Steuergutschrift' in contanten
terug te vorderen. Uiteindelijk zal de winst dus worden belast tegen het margi-
nale tarief van de aandeelhouder.

Wordt de vennootschap met vreemd vermogen gefinancierd, dan kan de be-
taalde interest door de vennootschap als bedrijfskosten op de winst in aftrek
worden gebracht tegen het tarief van 501170.Bij de ontvanger behoort de ont-
vangen interest tot het belastbare inkomen, zodat het resultaat is dat de in-
komsten uiteindelijk tegen het marginale tarief dat geldt voor de crediteur,
worden belast. Binnen het volledige verrekeningssysteem wordt de vergoeding
voor de verschillende financieringsvormen dus steeds belast tegen het effec-
tieve tarief dat geldt voor degene die het vermogen heeft verstrekt. Het sys-
teem is daarmee neutraal ten opzichte van de kapitaalstructuur.

44. Haushaltbegleitgesetz 1983 (Gesetz zur Wiederbelebung der Wirtschaft und Beschaftigung
und zur Entlastung des BundeshaushaIts), BGBl. I 1982, bIz. 1857.
45. In 1983 voor 600/0en vanaf 1984 voor 500/0.
46. Voor een uitvoerige bespreking van het 'Anrechnungsverfahren' verwijs ik naar mijn boek,
Inleiding in het Duitse belastingrecht biz. 72-78, Gouda Quint, Arnhem, 1990.
47. Op grond het inmiddeis door het Duitse pariement aangenomen 'Standortsicherungsgesetz',
BStBI. I 1993, biz. 774 wordt het tarief voor ingehouden winsten met ingang van I januari 1994
verlaagd tot 45% en het tarief voor uitgekeerde winst verlaagd tot 30%.
48. 36% + 16% (25% van 100 - 36).
49. Voor natuurIijke personen § 36, Abs. 2, nr. 3 EStG en voor rechtspersonen § 27 KStG.
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Is de aandeelhouder echter niet gerechtigd tot het verrekeningsstelsel (hierna:
niet-kwalificerende aandeelhouder), dan is de vennootschapsbelasting eind-
heffing. Het onderscheid tussen kwalificerende en niet-kwalificerende aan-
deelhouders is voor de dividendbelasting niet relevant. In binnenlandse ver-
houdingen is sprake van een voorheffing, terwijl in buitenlandse verhoudin-
gen de dividendbelasting eindheffing is. Vooral bij de niet-kwalificerende aan-
deelhouders is de druk om te financieren met vreemd vermogen groot, omdat
daarmee de vennootschapsbelasting kan worden gereduceerd. Binnen de
groep niet-kwalificerende aandeelhouders kan het volgende onderscheid wor-
den aangebracht:

1. De pub/iekrechte/ijke rechtspersonen (vrijgestelde binnenlandse be-
lastingplichtigenj+'; De uiteindelijke belastingdruk bedraagt voor deze
rechtspersonen/aandeelhouders 360,10resp. 44%.51 Wordt het vreemd verrno-
gen in de vorm van een Stille Gesellschaft of een partiarisches Darlehen'S ver-
strekt, dan is uitsluitend de Kapitalertragsteuer verschuldigd.

2. De buitenlandse aandeelhouders; De uiteindelijke belastingdruk voor de
aandeelhouders die in het buitenland wonen bedraagt 45,6%53 respectievelijk
39,2%.54 Indien daarentegen sprake is van een lening met een vaste rentever-
goeding vermindert zij de Duitse vennootschapsbelasting, terwijl er voorts
geen Duitse bronheffing verschuldigd wordt. Bij de vergoedingen uit hoofde
van een Stille Gesellschaft c.q. een partiarisches Darlehen wordt echter Kapi-
talertragsteuer verschuldigd.

3.5. SAMENVATTING

Het verschil in fiscale behandeling tussen eigen vermogen en vreemd verrno-
gen is in het Duitse belastingrecht niet zo groot. Het volledige verrekenings-
systeem zorgt ervoor dat er geen fiscaal gemdiceerde keuze ten aanzien van de
kapitaalstructuur wordt gemaakt. Toch kent het Duitse belastingrecht in dit
kader enige verstoringen, die worden veroorzaakt door de Gewerbesteuer en
de Vermogensteuer. Binnen de Gewerbesteuer geldt geen verrekenings-

50. § 5 KStG.
51. Afhankelijk van het feit of op grond van § 44c EStG de voJledige Kapitalertragsteuer dan weI
de helft van de Kapitalertragsteuer wordt teruggegeven.
52. Een partiarisches Darlehen is een lening met een winstafhankelijke vergoeding verstrekt door
een aandeelhouder Iparticipant.
53. In de meeste verdragen die Duitsland heeft afgesloten, wordt de Duitse belastingheffing over
dividenden gemaximeerd tot 15070,waardoor uiteindelijk de belastingdruk bedraagt: 36070+
9,6070(15070van 100 - 36).
54. Als gevolg van de EG-moeder/dochterrichtlijn mag Duitsland tot medio 1996 in deelnernings-
verhoudingen maximaal 5070bronheffing inhouden op dividenden uitgekeerd aan een kwalifice-
rende EG-aandeelhouder/rechtspersoon. De uiteindelijke belastingdruk bedraagt dan: 36070+
3,2070(5070van 100 - 36).

105



DUITSLAND

systeem, waardoor buiten de deelnemingsverhouding een economische dub-
bele heffing over winst kan optreden. Doordat bij de vaststelling van de be-
lastinggrondslag voor 500/0 rekening wordt gehouden met leningen die een
looptijd van meer dan een jaar bezitten, kan deze economische dubbele hef-
fing worden gereduceerd. Dit leidt tot lagere financieringskosten voor de ven-
nootschap. Binnen de Vermogensteuer geldt buiten deelnemingsverhoudingen
een volledige economische dubbele heffing. Doordat leningen het vermogen
volledig verminderen wordt deze dubbele heffing bij vreemd-vermogensfinan-
ciering geheel teniet gedaan. Bovendien werkt dit verschil in behandeling door
in de Korperschaftsteuer, omdat de Verrnogensteuer behoort tot de niet-
aftrekbare kosten. Dit effect wordt in de literatuur-> aangeduid als het
'Schatteneffekt' .

4. Leerstuk van de wetsontduiking

4. I. ALOEMEEN

Het leerstuk van de wetsontduiking vormt een aanknopingspunt voor de fis-
cus om een situatie van thin capitalisation aan te tasten.

Een juiste rechtstoepassing begint met het vaststellen van het feitencom-
plex, dat onder de abstracte wettekst (de rechtsnorm) moeten worden ge-
bracht. Dit proces wordt in het algemeen aangeduid met subsumptie. Vaak
komt men niet toe aan subsumptie, maar gebruikt men het 'Inbeziehungset-
zen'. Dit geldt met name voor zogenaamde 'Typusbegriffe'. Dergelijke be-
grippen hebben nog niet het abstracte karakter bereikt; de Typus is nog open.
De Typus heeft een aantal kenmerken, maar is niet precies gedefinieerd. Prak-
tisch probleem is dat de feiten zich niet laten vangen door een rechtsnorm,
maar door meerdere. Bovendien is het vaststellen van de feiten vaak moeilij-
ker dan de subsumptie. Om tot subsumptie te kunnen komen, dienen de wet-
teksten te worden uitgelegd. De rechtsnorm moet vastgesteld worden. Daarbij
kiest men56 voor een teleologische uitleg, die wordt ingeperkt door de Wort-
sinn (zin van de tekst). Om doel en strekking (teleologie) van een wetsbepaling
te achterhalen bestaat een aantal methoden: de historische methode, de syste-
matische methode, hulpmethoden (bijvoorbeeld de 'verfassungskonforme' en
de 'systemkonforme' methode) en de grammaticale methode (Wortlaut).

Eerst indien met de uitleg van wetsbepalingen geen adequate oplossingen
worden gevonden, komt men toe aan analogie.

55. W. Jurkat, Das Eigen- und Fremdkapital dec Kapitalgesellschaft unter Beteiligung von Inlan-
dern, IbFfSt 1979/80, biz. 405-430.
56. Zie o.a, K. Tipke/H. W. Kruse, Abgabenordnung, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Koln (losbla-
dig) en Ch.P.A. Geppaart, Fiscale Rechtsvinding, diss., FED, Amsterdam, 1965.
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In de Duitse jurisprudentie heeft de leer van de wetsontduiking geen zelf-
standige betekenis. De afwijking van de woordelijke betekenis met een beroep
op doel en strekking van de bepaling kan eerst aan de orde komen, indien en
voor zover er aanwijsbare, objectieve redenen zijn om aan te nemen dat doel
en strekking afwijken van de grammaticale interpretatie volgens (juridisch)
spraakgebruik.

4.2. 'WIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNGSWEISE'

Haar eigenlijke betekenis krijgt de 'wirtschaftliche Betrachtungsweise' in die
gevallen, waarin het fiscale recht met de begrippen uit het civiele recht niet tot
een bevredigende oplossing geraakt. Er dient dan vastgesteld te worden of het
civielrechtelijke begrip een eigen economische betekenis (afwijkend van het ci-
viele recht) heeft. De civielrechtelijke begrippen moeten binnen de fiscaalrech-
telijke samenhang, uit hun doel, functie en norm worden begrepen.V Zij ver-
krijgen hierdoor hun specifieke fiscale betekenis (teleologische interpretatie).
De 'wirtschaftliche Betrachtungsweise' is daarmee het aanknopingspunt tus-
sen de belastingheffing en de economische werkelijkheid. Het gaat er hierbij
niet om aan civielrechtelijke begrippen een eigen fiscaalrechtelijke inhoud te
geven, indien ze op adequate wijze recht doen aan de economische realiteit
(bijvoorbeeld het huwelijk).

De 'wirtschaftliche Betrachtungsweise' is de reflex van de aanknoping van
de belastingheffing aan de economische werkelijkheid. Zo zullen de vernietig-
bare en nietige rechtshandelingen fiscaalrechtelijke consequenties hebben in-
dien en voor zover het economische doel van dergelijke handelingen in stand
blijft (§ 41 AO). Daarentegen vormen schijnhandelingen geen fiscaalrechte-
lijke feiten, daar dergelijke handelingen in feite niet worden uitgevoerd.
Wordt door de schijnhandeling een andere rechtshandeling aan het zicht ont-
trokken, dan is deze laatste handeling fiscaal relevant.

4·3. § 42 AO

4.3.1. Aigemeen

In § 42 AO wordt vastgesteld, dat 'durch MiBbrauch von Gestaltungsmoglich-
keiten des Rechts ... das Steuergesetz nieht umgangen werden (kann)'.

Het misbruik van rechtsvormen en rechtshandelingen is een specius van het
genus wetsontwijking. Er is sprake van wetsontwijking, indien iemand, zon-

57. K. Tipke/J. Lang. Steuerrecht - Ein systematischer Grundrifl, Verlag Dr. Otto Schmidt KG.
dertiende druk bIz. 102. 1991.
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der met de uitgelegde wettekst in conflict te komen, zich zo gedraagt, dat de
wet met toepasbaar is, of schoon zijn gedragingen met doel en strekking
('Normsinn') van de wet overeenkomen. Dit conflict wordt veroorzaakt door-
dat enerzijds het civiele recht als uitgangspunt wordt genomen, terwijl het fis-
cale recht eigenlijk economische activiteit wenst te belasten. Naarmate men bij
de wetsduiding meer uitgaat van de Normsinn-f dan van de Wortsinn59, 60,
krijgt § 42 AO een beperkter toepassingsgebied. Danzer''! is voorstander van
de leer van schijn en wezen zoals besproken in paragraaf 4.1. In een dergelijke
leer heeft § 42 AO geheel geen betekenis. Het belastingrecht respecteert echter
de juridische vormgeving. Het wenst slechts paal en perk te stell en aan mani-
pulaties. Daartoe worden die civielrechtelijke structuren geaccepteerd, die een
adequaat middel vormen voor het beoogde en bereikte economische resultaat.
Belastingplichtigen die een econornisch resultaat behalen, dat de wetgever
heeft willen treffen, en zich van een civielrechtelijke vorm bedienen die niet
onder de Wortsinn van de tekst valt te brengen omdat de structuur atypisch
is ('unangemessene' rechtsvorm), worden fiscaalrechtelijk zo behandeld, als
ware de in de wet opgenomen handeling gekozen. In zoverre zouden we hier
kunnen spreken van wetsontduiking. Ondanks de eigenaardige techniek van
§ 42 AO (het repareren van de rechtelijke structuur), is deze bepaling te be-
schouwen als een vorm van analogie. De bepaling kan aIleen dan worden toe-
gepast, indien sprake is van een 'Gesetzesliicke'. Afzonderlijke anti-
rnisbruikbepalingen in de Duitse wet gaan voor de algemene bepaling van § 42
AO.

4.3.2. Voorwaarden

Alvorens § 42 AO kan worden toegepast, dient aan een aantal voorwaarden
te zijn voldaan:
1. De belastingwet moet direct of indirect aansluiten bij de civielrechtelijke

rechtshandeling.
2. De belastingwet moet de aangeduide of de vastgelegde rechtshandelingen

niet als zodanig bedoeld hebben, maar juist de aan hen verbonden econo-
rnische gevolgen hebben willen treffen.

3. De door de wetgever bedoelde economische feiten moeten door de in de wet
aangeduide en opgenomen rechtshandelingen niet of onvolledig getroffen
worden.

58.1. Danzer, Die Steuerumgehung (dissertatie) in: Steuerwissenschaft, Band 9, Dr. Peter Deub-
ner Verlag GmbH, Koln, 1981.
59. K. Tipke/J. Lang, t.a.p., biz. 101 e.v.
60. Zie voor een uiteenzetting van de in Duitsland gevoerde discussie: R.L.H. IJzerman, Het
leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht, FM nr. 54 bIz. 174-200, K1uwer, Deventer,
1991.
61. J. Danzer, t.a.p.
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4. De belastingplichtige moet zich bedienen van civielrechtelijke handelingen
ter ontwijking van de fiscale rechtsgevolgen.

5. De gekozen structuur van rechtshandelingen dient 'mifsbrauchlich' te zijn.
Voordat beoordeeld wordt of een gekozen structuur 'Millbrauch' is, dient
eerst te worden onderzocht of de civielrechtelijke structuur niet anders uit te
leggen is, waardoor toepassing van de fiscale wet mogelijk wordt.

In § 42, Abs. 2 AO heeft de wetgever bepaald wat 'rnisbrauchlich' is: ' ...
eine zivielrechtliche Gestaltung, die den wirtschaftlichen Vorgangen (oder
Zustanden) gegenuber unangemessen ist. Unangemessen ist eine zivielrechtli-
che Gestaltung, die verstandige Parteien zur Erreichung des erstrebten wirt-
schaftlichen Ziels unter den gegebenen Urnstanden nicht gewahlt haben wur-
den'. Adequate rechtshandelingen plegen hun econornisch doel op min of
meer directe wijze te bereiken; zij zijn meestal eenvoudig, doelmatig en over-
zichtelijk. Inadequate handelingen zijn daarentegen vaak omslachtig, gecom-
pliceerd, onhandig, niet econornisch, gekunsteld, onnatuurlijk, ondoorzich-
tig, ongerijmd, weinig effectief of zelfs overbodig. In de jurisprudentiev- is
meermaals bevestigd dat ' ... , mafigeblich sei, daB durch einen ungewohn-
lichen Weg ein steuerlicher Erfolg erreicht werden solIe, der bei sinnvoller,
Zweck und Ziel der Rechtsordnung beriicksichtigender Auslegung vom Gesetz
mifibilligt werde' . Het motief voor de gekozen rechtsvorm is derhalve niet van
belang. Het komt uitsluitend aan op de adequaatheid van de rechtsvorm ten
aanzien van het beoogde en gerealiseerde economische doel, Het 'MiBbrauch'
is daarmee een finale handeling, die zich uitsluitend voordoet indien belasting-
plichtige zich ervan bewust is geweest dat hij door een bepaalde structuur te
kiezen de belastingheffing voorkomt. 63

4.3.3. Rechtsgevolg

§ 42, Abs. 2 AO verhindert het resultaat van de ontwijkingshandeling door
te stellen dat de belastingschuld ontstaat als ware de voor het bereiken van het
econornische resultaat adequate juridische weg gekozen. Deze adequate, doch
niet gekozen weg, vormt het feitencomplex waarop belastingheffing wordt ge-
baseerd. De bewijslast ligt bij de fiscale autoriteiten. De belastingontwijking
is in tegenstelling tot belastingfraude (feitencomplex wordt geheel of gedeelte-
lijk onjuist weergegeven) niet strafbaar.

62. O.a. BFH-Urteil vom 8.1.1958 I 131157 U, BStBI. III 1958, bIz. 97-99; BFH-Urteil vorn
14.10.1964 II 175161 U, BStBI. III 1964. biz. 667-669; en BFH-Urteil vom 28.1.1972 VIII R
4/66. BStBI. II 1972, biz. 322-324.
63. K. Tipke/J. Lang, t.a.p., bIz. 123.
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5. Ontwikkelingen in de jurisprudentie

5.1. IE SENAAT (VENNOOTSCHAPSBELASTINO)

In beginsel sloot de belastingrechter zich aan bij de civielrechtelijke kwalifica-
tie. Het argument hiervoor werd gevonden in het gedetailleerde vennoot-
schapsrecht. Een uitzondering hierop vormden die gevallen, waarbij niet de
gekozen rechtsvorm, doch een andere dwingend geweest was.

In eerste instantie besliste het RFH64 dat het aanmerken van vreemd ver-
mogen als eigen vermogen slechts mogelijk was met behulp van het algemene
'Millbrauchsverbot'. In een richtinggevend arrest uit 193365accepteerde het
RFH het standpunt van de belastingadministratie dat het verstrekte vreemd
vermogen op grond van de 'wirtschaftliche Betrachtung' als eigen vermogen
kon worden aangemerkt, mits aan een aantal zeer strenge voorwaarden werd
voldaan. Een louter ondoelmatig gekozen rechtsvorm werd daarbij onvol-
doende geacht. De fiscus diende aan te tonen, dat 'nach rechtlichen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten nicht die gewahlte Rechtsform, sondern eine an-
dere zwingend gewesen sei'. Het RFH stelde uitdrukkelijk dat het verschaffen
van vreemd vermogen teneinde de onderneming in staat te stellen haar activi-
teiten voort te zetten (dus ter vervanging van noodzakelijk eigen vermogen)
niet voldoende grond bood dit vermogen als eigen vermogen te bestempelen.
Er moest uitdrukkelijk sprake zijn van omstandigheden die de conclusie zou-
den rechtvaardigen, dat de kapitaalverschaffer eigenlijk eigen vermogen had
willen verschaffen. De positie die een onafhankelijke derde als crediteur zou
hebben ingenomen, was hierbij niet van belang. Het RFH heeft daarmee een
arm's length-benadering expliciet afgewezen.P'' Deze strikte rechtspraak
leidde ertoe dat een herkwalificatie nagenoeg onmogelijk werd.

In een aantal andere situaties besliste het RFH67 echter wel tot een herkwa-
lificatie, toen bleek dat de gekozen rechtsvorm een 'Scheingeschaft' was. In
casu hadden de aandeelhouders tot een kapitaalsvermindering onder evenre-
dige vermindering van de nominale waarde van de aandelen besloten, waarbij
de vrijgekomen middelen zouden worden terugbetaald. De benodigde liquidi-
teiten hiervoor waren echter niet voorhanden. Bovendien werd het moment
van terugbetaling niet vastgesteld, doch overgelaten aan een beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders. Het resultaat was dat de aandeel-
houders een vordering kregen op de vennootschap.

Ook in een andere situatie besliste het RFH68 dat de lening als eigen vermo-

64. RFH vom 1.5.1925 I A 102/24, RStBI. 1925, blz. 142 e.v.
65. RFH vom 19.9.1933, RStBI. 1933, biz. 1220.
66. RFH vom 30.8.1938 I 272/38, RStBI. 1938, biz. 902.
67. RFH vom 27.9.1939 1135/38, RStBI. 1939, bIz. 173 e.v. en RFH vom 31.10.1939 177/37,
RStBI. 1940, blz. 35.
68. RFH vom 29.9.1942 I 129/42, RStBI. 1942, biz. 1075 e.v.
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gen moest worden aangemerkt. In casu werd een lening verstrekt met een
winstafhankelijke rente en zonder een concrete terugbetalingsverplichting.

De le Senaat van het BFH sluit zich bij deze rechtspraaks? aan. Het uitgangs-
punt blijft de civielrechtelijke kwalificatie. Zij motiveert dit met een beroep
op het gelijkheidsbeginsel. De belastingadministratie dient het bewijs te leve-
ren dat in casu een andere financieringswijze dwingend was. De voorwaarden
waaronder een bepaalde financieringswijze dwingend is, blijven echter ondui-
delijk. Uit de jurisprudentie blijkt dat onderscheid moet worden gemaakt tus-
sen een civielrechtelijke en een bedrijfseconomische beoordeling. Het BFH70
heeft expliciet de arm's length-benadering afgewezen.

In een later arrest"! inzake 'verdecktes Stammkapital' stelt het BFH dat
'verdecktes Stammkapital' aIleen kan worden aangenomen als het verstrekken
van eigen vermogen 'zwingend' was geweest of ' ... wenn sich die schuld-
rechtliche Vertragsgestaltung als so ungewohnlich erweist, dall sie als Gestal-
tungsmillbrauch im Sinne von § 6 StAnpG [vergelijk naar huidig recht § 42
AO, GM] angesehen werden mufs'. Het betrof in casu een vennootschap in
staat van faillissement. Het BGH had reeds beslist dat het vreemd vermogen
als eigen vermogen aangemerkt diende te worden. Het BFH volgde deze op-
vatting niet, omdat de fictie in civiel recht uitsluitend de bescherming van de
crediteuren diende. Hieruit kan worden afgeleid dat het tijdelijk niet kunnen
voldoen aan de terugbetalingsverplichting (tijdelijk post concurrent ten op-
zichte van de overige schuldeisers) niet schadelijk is. Eerst als definitief wordt
afgezien van de opeisbaarheid van de lening door de aandeelhouder/crediteur
is er sprake van eigen vermogen. Dit arrest heeft in de Iiteraruur/- tot de op-
vatting geleid dat slechts zelden sprake kan zijn van een civielrechtelijke of be-
drijfseconomische dwang. Zelfs een extreme thin capitalisation werd door het
BFH73 niet getorpedeerd.

Inmiddels heeft het BFH zich ook uitgelaten over de hierna nog te bespreken
aanschrijving van het BMF inzake 'verdecktes Eigenkapital'c?" In casu ging
het om een Nederlandse aandeelhouder die aan zijn GmbH een lening had ver-
strekt. De GmbH had een eigen vermogen van DM 9300 en een activapositie
van DM 544000. Op grond van het Verwaltungserlall stelde de Duitse fiscus

69. BFH vom 20.3.19561178/55 U, BStBl.llI 1956, bIz. 179, BFH vom 10.10.1963 IV 422/60
S, BStBI. III 1964, bIz. 119, BFH vom 28.3.1966 IV 218/65, BStBI. III 1966, bIz. 197 en BFH
vom 10.12.1975 I R 135174, BStBI. II 1976, bIz. 227.
70. BFH vom 20.3.1956 I 178/55 U, BStBI. III 1956, bIz. 179.
71. BFH vom 10.12.1975 I R 135174, BStBI. II 1976, bIz. 226 e.v.
72. B. Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, blz. 480, Verlag Dr. Otto Schmidt
KG, K61n, zesde druk, 1987.
73. BFH vom 6.10.19591136/59 U, BStBI. III 1960, bIz. 10 e.v. en BFH vorn 28.10.19641198/62
U, BStBI. III 1965, bIz. 119.
74. BFH vom 5.2.1992 I R 127/90, BStBI. II 1992, bIz. 532.
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dat minimaal DM 54 400 eigen vermogen vereist was. Het verschil tussen dit
vereiste eigen vermogen en het feitelijk aanwezige eigen vermogen werd als
verkapt eigen vermogen aangemerkt. De hierover verschuldigde (niet-winstaf-
hankelijke) rentevergoeding werd als een verkapte winstuitdeling behandeld:
winstcorrectie en (bij gebrek aan 'verwendbares Eigenkapital') Ausschut-
tungsbelastung.

Het BFH volgde de visie van de fiscus niet. Ondanks het feit dat in casu
de gewraakte lening op grond van § 30 en 31 GmbHG een kapitaalvervangend
karakter bezit, doet handelsrechtelijk niets af aan de juridische kwalificatie als
lening. Dergelijke leningen worden slechts gedurende de crisisperiode van de
vennootschap wettelijk achtergesteld bij de overige crediteuren. Handelsrech-
telijk blijft de lening dus ook als zodanig gepassiveerd. Via het 'MaI3geblich-
keitsprinzip' van § 5 EStG komt het BFH tot de concJusie dat ook fiscaalrech-
telijk sprake blijft van een lening.

Het BFH beslist vervolgens dat ook een beroep op § 8, Abs. 3 KStG moest
falen. Deze bepaling maakt het mogelijk om de bij een vennootschap opgetre-
den vermogensafname als gevolg van de aandeelhoudersrelatie te belasten en
eventueel als winstuitdeling te kwalificeren. Een lening die de aandeelhouder
aan zijn vennootschap verstrekt, blijft echter ook dan vreemd vermogen voor
de vennootschap, indien de verstrekking berust op de bestaande aandeelhou-
dersrelatie. Zij vormt geen rechtsgrond om de lening als eigen vermogen te
bestempelen.

Ten slotte stelt het BFH vast dat in casu geen sprake is van een 'Gestal-
tungsmiI3brauch' als bedoeld in § 42 AO. Hiervoor is onder andere vereist dat
de extreme financiering met vreemd vermogen wordt ingegeven met de bedoe-
ling de Duitse dividendbelasting te ontwijken. Het BFH stelt vast dat het
Duitse belastingrecht geen bepaling bevat, waarin een buitenlandse aandeel-
houder onderworpen moet zijn aan een minimale Duitse belastingheffing. Al
evenmin bevat het Duitse belastingrecht noch het Duitse handelsrecht een be-
paling die een bepaalde debtlequity-verhouding voorschrijft. Ten slotte steIt
het BFH vast dat in casu economische redenen zijn aan te voeren voor de fi-
nanciering met vreemd vermogen: 'zum einen sei die Riickforderung von
Fremdkapital nach der Sanierung einfacher und zum anderen sei die mittel-
bare Zuwendung an die ubrigen Gesellschafter im Wege der verdeckten Ein-
lage nicht zumutbar, wenn die ubrigen Gesellschafter sich an einer Zufuhrung
von Eigenkapital nicht beteiligen wollten'.

Het BFH heeft met haar laatste overwegingen, vermoedelijk met een onbevre-
digend gevoel, afstand genomen van het VerwaltungserlaI3: 'Zwar ist es vom
Ergebnis her unbefriedigend, daf als Folge dieser Rechtsprechung Gesell-
schafter, die Eigenkapital zufuhren (und sich damit, wie § 32a, Abs.1
GmbHG formuliert, als "ordentliche Kaufleute" erweisen) steuerlich schlech-
ter behandelt werden als diejenigen, die nur Fremdkapital zufuhren. Es er-
scheint dem Senat jedoch ausgeschlossen, eine Gleichbehandlung mit Hilfe
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des § 42 AO sieherzustellen .... Sollte rechtspolitisch die Gleichbehandlung
gewunscht sein, so ist eine ausdruckliche gesetzliche Regelung erforderlich.'
En daarmee Iigt de oplossing voor het probleem van thin capitalisation weer
bij de wetgever.

5.2. 3E SENAAT (VERMOOENSBELASTINO)

Ook de 3e Senaat heeft zich beziggehouden met 'verdecktes Stammkapital'.
In eerste aanleg stelde het RFH dat de vormgeving niet 'willkurlich" of 'irre-
fiihrend' mocht zijn. In latere arresten werd het doeI van de verschaffing van
vreemd vermogen doorslaggevend. Hierbij was niet alleen de wiI van be-
lastingplichtige bepalend, doch ook een aantal objectieve criteria: renteloos-
heid, winstafhankelijke rente, niet-opeisbaarheid van de lening, geen vaste
looptijd, ontbreken van zekerheden, Iening verstrekt bij oprichting, verlies-
verrekening, onevenwiehtige debt/equity-verhouding, UiteindeIijk sioot ook
de 3e Senaat van het BFH zich aan bij het standpunt van de Ie Senaat, dat
de 'wirtschaftliche Betrachtung' op zichzelf zou moeten leiden tot kwalificatie
aIs eigen vermogen. Daar waar de Ie Senaat de 'wirtschaftliche Betrachtung'
niet nader preciseerde, deed de 3e Senaat dit wei: ' ... die Kapitalerhohung
das wirtschaftlich Gebotene und allein Mogliche sei, wenn kein fernstehender
der GeseIIschaft entsprechende Darlehen auf unbestimmte Zeit zur Verfiigung
gestellt harte'. We zouden voorziehtig kunnen spreken van een soort arm's
length -benadering.

Het BFH zette deze rechtspraak voort ": ' ... objectiv notwendig und das
Einspringen der Gesellschafter im Wege der Darlehenshingabe deshalb zwin-
gend war, weil das erforderliche Kapital in Wege der Aufnahme von Fremd-
kapital nach den Umstanden des EinzelfaIls nieht harte beschafft werden kon-
nen'. De noodzaak moet in het bijzonder worden getoetst aan de verhouding
tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, aIsmede aan de dekking
van het totaal belegde vermogen door het eigen vermogen.?" In BFH vom
15.7.1960, BStBI. II 1960,401 formuleerde het BFH het aIdus: ' ... das Ei-
genkapitaI der Gesellschaft offensichtlich unzureichend gewesen sei [VV:
1 000000 DM; EV: 22 500 DM, GM] und kein Fremder der Gesellschaft Dar-
Iehen in dieser Hohe ohne entsprechende Sicherheiten gewahrt hatte. Die Dar-
lehensgewahrung habe ihren Grund in der wirtschaftlichen Identitat der Ge-
seIIschafter und der Gesellschaft. Nur dadurch sei die gewahlte Vertragsgestal-
tung moglich gewesen, die unter Fremden jeder vernunftigen wirtschaftlichen
Handlungsweise wiedersprochen hatte'. De afzonderIijke - door het RFH ge-
formuleerde - criteria zijn op zichzelf niet doorslaggevend; zij vormen
slechts een aanwijzing voor een eventuele kwalificatie als eigen vermogen.

75. BFH vom 15.5.1953 III 103/52 S, BStB!. III 1953, biz. 208 e.v.
76. BFH vom 21.3.1969 III R 18/68, BStB!. II 1969, biz. 430 e.v.
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Sinds BFH vom 10.3.1972, BStBl. II 1972, 518 heeft de 3e Senaat haar
stand punt verlaten en zich aangesloten bij die van de 1e Senaat. Deze omme-
zwaai kwam plotseling en ongemotiveerd.

5.3. OVERIGE SENATEN

Ook de 4e Senaat (belastingen van rechtsverkeer) heeft zich beziggebouden
met deze problematiek.I" Zij sloot zich aan bij de Ie Senaat, maar twijfelde
aanvankelijk toch om: ' ... den Grundsatz aufzustellen, daB alle Mittelzufuh-
rungen von Gesellschaftern, die im Rahmen des satzungsmafng festgelegten
Nennkapitals liegen, ohne Rucksicht auf ihre burgerlich-rechtliche Gestaltung
steuerlich als Nennkapital anzusehen ... '. Om de MaBgeblichkeit van de ci-
vielrechtelijke vormgeving te handhaven, werd hiervan uiteindelijk afgezien.

In 1984 heeft ook de 8e Senaat (particuliere beleggers) zich in het kader van
§ 17EStG (Wesentliche Beteiligungen) over de problematiek van bet 'verdeck-
tes Stammkapital' gebogen.78 In casu werd voor de eerste keer in de recht-
spraak vreemd vermogen, dat civielrechtelijk als eigen vermogen werd aange-
merkt, ook fiscaal als zodanig beschouwd. Het BFH besliste dat een vennoot
van een GmbH, die wegens een borgstelling wordt aangesproken en geen ge-
lijkwaardige regresvordering jegens de vennootschap bezit, een zogenaamde
'verdeckte Einlage' pleegt. Doorslaggevend in casu was, dat het BGH in een
dergelijke situatie het vreemde vermogen als 'kapitalersetzend' beschouwde.
Hiermee staat dit arrest haaks op de hierboven besproken rechtspraak van de
l e Senaat. Ik betwijfel of hierdoor het BFH een fundamenteel andere weg in-
slaat door de civielrechtelijke fictie te volgen. In casu ging het erom te voorko-
men dat vermogensverliezen als kosten van verwerving zouden worden aange-
merkt. Voorts moet worden bedacht dat hier sprake is van een beslissing in
het kader van de AB-heffing. Formeelrechtelijk had bovendien de hulp van
de Ie Senaat of de Grote Senaat moeten worden ingeroepen, daar het conflic-
terende rechtspraak (waarbij de eenheid van recbtsorde in het geding is) zou
zijn geweest. Nu dit niet is geschied, lijkt voor deze fundamenteel andere be-
nadering geen argument aanwezig.

77. BFH vom 18.3.1966 IV 218/65, BStBI. III 1966, biz. 197.
78. BFH vom 2.\0.1984 VII R 36/83, BStBI. II 1985, biz. 320.
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6. Voorstellen op wetgevend gebied

6. I. HISTORISCHE ONTWIKKELING

Sinds de invoering van het verrekeningsstelsel in de Bondsrepubliek in 1977
werd de financiering met vreemd vermogen voor de niet-kwalificerende aan-
deelhouders (niet gerechtigd tot verrekening) relatief aantrekkelijker dan voor
de kwalificerende aandeelhouders, omdat zij op dergelijke wijze de econorni-
sche dubbele belasting eveneens zouden kunnen voorkomen. De Duitse wetge-
ver heeft vanaf dat moment gestreefd naar invoering van een wettelijke maat-
regel om het probleem van de materiele eigen vermogensverstrekking in de ju-
ridische vorm van vreemd vermogen op te lossen. Nadat de wetgever daartoe
een viertal wetsvoorstellen heeft ingediend en het Ministerie van Financien via
een resolutie getracht heeft het probleem op te lossen, zal met ingang van 1
januari 1994 een wettelijke bepaling worden opgenomen in de Kerper-
schaftsteuer.

De wetsvoorstellen bevatten aile een kwalificatie van de winstafhankelijke
interestvergoedingen als verkapte dividenduitkeringen. Voor het overige ver-
schillen de achtereenvolgende wetsvoorstellen op de volgende onderdelen:

a. Naast de winstafhankelijke worden ook de omzetafhankelijke en de vaste
vergoedingen voor het ter beschikking stellen van vreemd vermogen in de re-
geling opgenomen.

b. De voorgestelde maatregel wordt al dan niet beperkt tot de niet-
kwalificerende aandeelhouders.

c. De introductie van een omvangscriterium waarbij de mate waarin de aan-
deelhouder/crediteur in de Duitse vennootschap participeert varieert van
>0<IJ0 tot >25%.

d. De herkwalificatie kan uitsluitend de vergoeding betreffen, doch ook te-
yens de hoofdsom (vreemd vermogen wordt fiscaal gekwalificeerd als mate-
rieel eigen vermogen), waardoor de bepaling ook werkzaam is voor de vermo-
gensbelasting.

e. De wetgever kan kiezen voor een algemene dan wei een 'typisierende' be-
nadering, waarbij binnen deze laatste benadering de volgende keuzen kunnen
worden gemaakt:

algemene versus persoonlijke debt/equity-verhouding;
- aile leningen of slechts 'Dauerschulden' in aanmerking nemen voor het be-

palen van de omvang van het vreemd vermogen;
- commerciele of fiscale balans is relevant voor het bepalen van de omvang

van het eigen vermogen.

6.1.1. Wetsvoorstel 1979 (§ 8, Abs. 3 KStG)

De eerste poging van de Duitse wetgever om het probleem van de materiele
eigen vermogensverschaffing in de juridische vorm van vreemd vermogen op
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te lossen, stamt uit 1979.19 Voorgesteld wordt om de regeling voor verkapt
dividend uit te breiden tot situaties waarin de vennootschap haar niet-
kwaIificerende aandeelhouders winstaandelen uit hoofde van een deelname als
Stille Gesellschafter, interest op partiarische Darlehen of winstafhankelijke
vergoedingen op overige vorderingen vergoedt (zogenaamde 'kleine Losung').
Dergelijke winstafhankelijke vergoedingen zullen dan als verkapt dividend
worden behandeld en dus op het niveau van de vennootschap niet langer als
bedrijfskosten aftrekbaar zijn. De Finanzausschuf van de Bundestagj? be-
sluit het wetsvoorstel over te nemen81, maar dringt er bij de wetgever - in
navolging van de Bundesrat'S - op aan een meer omvattender regeling te
formuleren. Het probleem van de financiering met vreemd vermogen door de
niet-kwalificerende aandeelhouders dient irnmers niet aileen tot de winstaf-
hankelijke vergoedingen beperkt te blijven. Het in grote mate financieren van
kapitaalvennootschappen door niet-kwalificerende aandeelhouders via lenin-
gen, dient te worden aangepakt 'im Hinblick auf die groJ3eBedeutung fur ei-
nen ungestorten Wettbewerb und fur die Sicherung des Steueraufkommens'.
Kort daarna komt het parlement met een aangepast wetsvoorstel=', waarin
onder bepaalde omstandigheden ook de vastrentende leningen worden getrof-
fen (zogenaamde 'groJ3eLosung'), In dit verb and stelt de wetgever een dubbel
vereiste aan de kwalificatie van de interest aIs verkapt dividend: ten eerste
dient op enig moment gedurende het boekjaar de debt/equity-verhouding
meer dan 3 : 2 te bedragen en ten tweede dient de aandeelhouder/crediteur in
dezelfde verhouding deel te nemen in zowel het vreemd vermogen als het eigen
vermogen van de vennootschap.

Dit voorstel werd uiteindelijk mede onder druk van het bedrijfsleven inge-
trokken.

6.1.2. Referentenentwurf 1982 (§ 8a KStGj

In 1982 heeft de Duitse regering een zogenaamd Referentenentwurf voor de
introductie van een afzonderlijke bepaling inzake de financiering met vreemd
vermogen door aandeelhouders ingediend.s'' Deze nieuw voorgestelde rege-
ling gaat - evenals haar voorganger - uit van een uitbreiding van het
leerstuk van de verkapte winstuitdelingen. Bovendien blijft zij beperkt tot de

79. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Anderung des Einkommensteuergesetzes, des Korper-
schaftsteuergesetzes und anderer Gesetze vom 19.10.1979, BR-Drucks. 551179.
80. Vergelijk de Vaste Kamercommissie voor Financien in de Tweede Kamer.
81. BT-Drucks. 8/4141.
82. De Bundesrat is een soort Eerste Kamer, waarin de regeringen van de deelstaten elk een af-
vaardiging hebben.
83. BT-Drucks. 8/4157.
84. 'Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anderung des Korperschaftsteuergesetzes (Kerper-
schafsteueriinderungsgesetz 1982), van 10 maart 1982.
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vergoedingen betaald aan de niet-kwalificerende aandeelhouders. Het nieuwe
voorstel bevat eehter ook een aantal afwijkingen ten opziehte van zijn voor-
ganger.

Ten eerste werd de voorgestelde regeling beperkt tot de niet-kwalificerende,
aanmerkelijk-belangaandeelhouders.85 Deze aandeelhouders verkeren im-
mers in een maehtspositie, waarbij zij materieel eigen vermogen in de vorm
van vreemd vermogen aan de vennootsehap ter beschikking kunnen stellen.
Voorts heeft de wetgever het toepassingsgebied met de niet-winstafhankelijke
vergoedingen willen uitbreiden; daarbij zieh onmiddellijk realiserend dat dit
tot overkillieidt. am uitsluitend de zogenaamde 'Dauersehulden' te treffen,
heeft de wetgever gekozen voor een geeombineerde 'Generalklausel' en "Typi-
sierung'.86 De niet-winstafhankelijke vergoedingen op 'Dauersehulden' zul-
len aIleen als verkapte winstuitdelingen worden aangemerkt, indien een onaf-
hankelijke derde de vennootsehap geen vreemd vermogen ter besehikking had
gesteld of indien de persoonlijke debtlequity-verhouding van de aandeelhou-
der 1 : 1 oversehrijdt. Voor een algemene definitie van 'Dauersehulden' heeft
de wetgever aangesloten bij de tekst van § 8, Nr. 1 GewStG: ' ... soweit die
Verbindliehkeiten, ... , das Betriebskapital nieht vorubergehend verstarken' .
Daarnaast heeft de wetgever voorgesteld bij de de beoordeling van de indivi-
duele debt/equity-verhouding, het eigen vermogen te verminderen met de vol-
ledige boekwaarde van eventueel aanwezige binnenlandse deelnemingen. Dit
werd gezien als een anti-misbruikbepaling om te voorkomen dat de finaneie-
ringsruimte voor vreemd vermogen door belastingpliehtige kon worden ver-
ruimd.f? Ontstaat door de eorreetie van de boekwaarde van de deelneming
een negatief gecorrigeerd eigen vermogen, dan moet het tekort op het eigen
vermogen van de doehtermaatsehappij in mindering worden gebraeht bij de
vaststelling van haar financieringsruimte.P Ten slotte wenst de wetgever ook
de middellijke financiering via een onafhankelijke derde te treffen, indien

85. § 8a, Abs. 1 KStAndG.
86. § 8a, Abs. 3 KStAndG.
87. Een belastingplichtige kan door het tussenschakelen van vennootschappen de financierings-
ruirnte die hem toestaat op grond van zijn persoonlijke debt/equity-verhouding, verruirnen. Stel:
Een buitenlandse rnoederrnaatschappij financiert haar Duitse dochterrnaatschappij voor 10 met
eigen verrnogen en voor 10 met vreemd vermogen. Deze dochtermaatschappij gebruikt deze 20
voor de storting op de aandelen in een kleindochtermaatschappij. Daardoor kan de moedermaat-
schappij haar kleindochtermaatschappij plotseling een lening van 20 ter beschikking stellen zon-
der consequenties voor de aftrekbaarheid van de vergoedingen. Materieel staat dan 10 eigen ver-
mogen tegenover 30 vreemd vermogen (debt/equity-verhouding bedraagt nu 3 : 1).
88. In geval van de situatie als gesteld in de vorige voetnoot, wordt het eigen vermogen van de
dochtermaatschappij (10) verminderd met de boekwaarde van de deelneming in de kleindochter-
maatschappij (20), hetgeen leidt tot een negatief gecorrigeerd eigen vermogen van 10. Dit tekort
moet vervolgens in mindering worden gebracht op het eigen vermogen van de kleindochterrnaat-
schappij (20), hetgeen leidt tot een gecorrigeerd eigen verrnogen van 10. De moedermaatschappij
kan de dochtermaatschappij niet meer met vreemd verrnogen financieren en de kleindochtermaat-
schappij hoogstens met 10.
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deze derde de vergoeding voor het ter beschikking gestelde vermogen aan een
aandeelhouder c.q. een daarmee gelieerde persoon doorgeeft.s? De toelich-
ting op het wetsvoorstel voorziet weliswaar bewijsrechtelijke problemen voor
de fiscus, doch acht deze niet onoverkomelijk. In buitenlandse verhoudingen
kan immers een beroep worden gedaan op § 90, Abs. 2 AO, waardoor aan be-
lastingplichtigen een verhoogde medewerking kan worden opgelegd. Boven-
dien zou men op grond van § 117, Abs. 1 AO kunnen terugvallen op de bilate-
rale overeenkomsten inzake 'Rechts- und Amtshilfe'.

Dit Referentenentwurf werd in 1986 - nog voordat de discussies waren af-
gerond - reeds ingehaald door een nieuw Referentenentwurf.

6.1.3. Referentenentwurf 1986 (§ 8a KStGj

Dit Referentenentwurf uit 1986 werd, samen met een ontwerp-aanschrijving
voor de fiscus, aan de sociale partners toegestuurd. De bedoelde aanschrijving
is op 26 maart 1987 bij resolutie door de uitvoerende macht vastgelegd (zie
hierna).

De voorgestelde wettelijke regeling hield in dat vreemd vermogen dat door
een 'nicht geringfugig beteiligte' aandeelhouder of een gelieerde persoon ter
beschikking wordt gesteld, als eigen vermogen wordt gekwalificeerd, indien
sprake is van een winstafhankelijke vergoeding dan weI indien de - in de be-
drijfstak gebruikelijke - debtlequity-verhouding wordt overschreden.

Opvallend is dat het verschil tussen de kwalificerende en niet-kwalificerende
aandeelhouders is verdwenen. AIleen de 'nicht geringfiigig beteiligte' aandeel-
houders worden in de regeling betrokken. De wetgever creeert echter een on-
duidelijkheid door het begrip 'nicht geringfugig' niet nader te omschrijven.P''
In het Referentenentwurf worden zowel de winstafhankelijke als de niet-
winstafhankelijke vergoedingen getroffen. Daarbij worden aIle winstafhanke-
lijke interestvergoedingen als verkapt dividend beschouwd. De leningen met
een niet-winstafhankelijke vergoeding worden slechts getroffen, indien de -
in de bedrijfstak gebruikelijke - debtlequity-verhouding wordt overschreden
(zogenaamd 'Kapitalstruktur-Fremdvergleich'). Deze 'Typisierung' betekent
een versoepeling ten opzichte van voorgaande ontwerpteksten, waarin nog een
vaste debtlequity-verhouding was opgenomen.

89. § 8a, Abs. 2 KStAndG; het betreft hier bijvoorbeeld de zogenaamde back-to-back-leningen.
90. Voor de inhoud van dit begrip lOU aansluiting kunnen worden gezocht bij de jurisprudentie
ten aanzien van de zogenaamde 'Zwerganteile' (BFH-Urteil vom 29.7.1970, BStB!. II 1970,761)
waarbij overigens geen absolute grens werd vastgesteld, of bij het handelsrecht waar een partici-
patie van rninder dan 10070 als 'geringfiigig' wordt aangemerkt, dan wei bij het in eerdere voorstel-
len opgenomen percentage van 25% .
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6.1.4. Verwaltungserlafl van 16 maart 1987

Op 16maart 1987heeft het Duitse Ministerie van Financien op grond van § 42
AO een 'Verwaltungserlafr'"! gepubliceerd. De vergoedingen die door een ka-
pitaalvennootschap worden betaald voor het ter beschikking gestelde 'ver-
decktes Nennkapital', worden als verkapte winstuitdelingen behandeld. Als
'verdecktes Nennkapital' wordt het door de aandeelhouder ter beschikking ge-
stelde vreemd vermogen beschouwd, indien uit juridische of economische re-
denen een storting van eigen vermogen verplicht zou zijn geweest of sprake
is van een 'Gestaltungsmi13brauch' in de zin van § 42 AO. Hiermee loopt de
opvatting van het Ministerie parallel met de jurisprudentie.V Het ErlaI3 gaat
echter verder. Er is sprake - na invoering van het verrekeningsstelsel van
'GestaltungsmiI3brauch', indien een niet-kwalificerende aandeelhouder of een
gelieerde persoon aan de vennootschap vreemd vermogen ter beschikking
heeft gesteld a. in onmiddellijke samenhang met een kapitaalvermindering, b.
terwijl het eigen vermogen in een opvallende wanverhouding staat tot de ac-
tiva van deze vennootschap. Er is sprake van een dergelijke wanverhouding
indien de debt/equity-verhouding groter is dan gebruikelijk in de desbetref-
fende bedrijfstak en in elk geval indien het eigen vermogen niet meer dan 10070
van de activa bedraagt (debt /equity-verhouding van 9 : 1).

6.1.5. Formulierungshilfe 1988

In 1988werd een zogenaamde 'Pormulierungshilfe'P'' gepubliceerd, die moest
dienen als uitgangspunt bij de verdere onderhandelingen over de invoering
van een thin capitalisation-regeling.

De voorgestelde regeling heeft betrekking op leningen verstrekt door niet-
kwalificerende aandeelhouders met een aanmerkelijk belang, alsmede de aan
hen gelieerde personen. In dit voorontwerp wordt een onderscheid gemaakt
tussen de niet-kapitaalproportionele vergoedingen en de kapitaalproportio-
nele vergoedingen. De eerstgenoemde categorie vergoedingen betreft de winst-
of omzetafhankelijke vergoedingen, alsmede de vergoedingen uit hoofde van
een typische Stille Gesellschaft. Dergelijke vergoedingen worden volledig als
verkapte winstuitdeling aangemerkt. Een tegenbewijsmogelijkheid ontbreekt.

91. Een 'VerwaltungserlaJ3' heeft de status van een aanschrijving aan de Belastingdienst. Zij
vormt derhalve onderdeel van het Duitse rnateriele recht. Een belastingplichtige kan zich in het
kader van de 'Vertrauensschutz' hierop met succes bij de rechter beroepen. Anderzijds heeft de
rechter de mogelijkheid de aanschrijving te toetsen aan het formele recht, zodat een beroep van
de fiscus op een dergelij ke aanschrijving niet altijd zal worden gehonoreerd.
92. BFH-Urteil vom 10.12.1975 I R 135/74, BStBJ. II 1976, bIz. 226.
93. De status van een 'Formulierungshilfe' kan worden vergeleken met die van een 'voorontwerp
van wet' in Nederland. Het is een discussienota waarop door de verschillende beJanghebbenden
kan worden gereageerd, waarna uiteindelijk (al dan niet) een wetsontwerp voortvloeit.
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De andere categorie vergoedingen betreft de vaste interestvergoedingen. Deze
vergoedingen worden fiscaal aIleen als verkapte winstuitdelingen gekwalifi-
ceerd, indien het vreemd vermogen op enig tijdstip gedurende het boekjaar
dat gedeelte van het eigen vermogen op het einde van het voorafgaande boek-
jaar overtreft dat overeenkomt met de gerechtigheid van de aandeelhouder in
het kapitaal van de vennootschap, tenzij een onafhankelijke derde onder de-
zelfde omstandigheden ook vreemd vermogen zou hebben verstrekt. De wet-
gever introduceert hier met andere woorden eeo individuele debt/equity-
verhouding van 1 : 1. Bij de bepaling van de debt/equity-verhouding geldt als
uitgangspunt de balanspositie (dus exclusief de stille reserves) aan het begin
van het boekjaar. Onder het eigen vermogen wordt verstaan het nominale
aandelenkapitaal van de vennootschap verminderd met het niet-gestorte ge-
deelte en de geaccumuleerde verliezen en het eventuele lopende verlies, en ver-
meerderd met de kapitaalreserves, de winstreserves en het lopende resultaat,
volgens de cornmerciele balans aan het einde van het voorafgaande boekjaar.
Wanneer de vennootschap deelneemt in het kapitaal van een andere vennoot-
schap, dient het eigen vermogen te worden verminderd met de boekwaarde
van deze participatie.

De enorme kritiek uit met name het bedrijfsleven heeft ertoe geleid dat ook
deze Formulierungshilfe weer snel in de bureaulade verdween. Door de Duitse
eenwording in 1990 is het wetgevend proces op dit punt verder vertraagd.

7. Nieuwe wettelijke be paling vanaf 1 januari 1994 (§ 8a KStG)

7. I. ALOEMEEN

Als gevolg van de negatieve economische ontwikkeling die Duitsland heeft ge-
troffen na de eenwording, is in 1992een wetsvoorstel ingediend ter stimulering
van Duitsland als vestigingsplaats voor investeringen.P" Curie us daarbij is dat
de wetgever deze mogelijkheid tevens heeft aangegrepen om een regeling te in-
troduceren, die thin capitalisation moet tegengaan. Een dergelijk wetsvoorstel
behoort naar rnijn mening niet te worden belast met een bepaling die de
'Standortsicherung' juist schade berokkent. Het aanvankelijke voorstel kwam
sterk overeen met de 'Finanzierungshilfe' uit 1988 en kreeg veel kritiek uit het
bedrijfsleven. Naar aanleiding daarvan is een commissie geformeerd waarin
de sociale partners zitting hadden. Deze commissie onder voorzitterschap van
Herzig heeft een nieuw voorstel gedaan tot invoering van een thin
capitalisation-regeling. Het feit dat dit voorstel in belangrijke mate mede werd

94. Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen zur Sicherung des wirtschaftsstandorts
Deutschland im Europaischen Binnenmarkt (Standortsicherungsgesetz - StandOG), Drucksache
1214158, 1214487, 1215016, 12/5222, 1215236.
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gedragen door de werkgevers (en niet te vergeten de Deutsche Bank), heeft aan
de invoering met ingang van 1 januari 1994 zeker bijgedragen.

7.2. OBJECT VAN DE NIEUWE REGELING

In § Sa KStG wordt een onderscheid gemaakt tussen de niet-
kapitaaiproportioneie vergoedingen (bijvoorbeeid de winstafhankelijke of
ornzetafhankelijke interest) en de kapitaaiproportioneie vergoedingen (bij-
voorbeeld de interest uitgedrukt ais vast percentage van de hoofdsom).

De niet-kapitaaiproportionele interestvergoedingen worden fiscaal als ver-
kapte winstuitdelingen gekwalificeerd. Voor zover de door de aandeeihouder
verstrekte lening de helft van het aan hem toe te rekenen gedeelte van het eigen
vermogen van de vennootschap niet overtreft, blijft de betaalde vergoeding
ook fiscaal als interest gekwalificeerd. De individuele debt/equity-verhouding
(Y2 : 1) geldt derhalve ais een 'safe haven'.

De kapitaalproportionele interestvergoedingen worden eveneens fiscaal als
verkapte winstuitdelingen gekwalificeerd, indien en voor zover, op enig tijd-
stip gedurende het boekjaar, de door de aandeelhouder verstrekte lening het
drievoudige van het aan hem toe te rekenen gedeelte van het eigen vermogen
van de vennootschap overtreft. Daarmee heeft de wetgever een tweede indivi-
duele debt/equity-verhouding ingevoerd (3 : 1). De werking van deze bepaling
kan achterwege blijven, indien de vennootschap de lening onder overigens ge-
lijke omstandigheden ook bij een onafhankelijke derde had kunnen aantrek-
ken (arm's length-toets).

Wanneer door de aandeeihouder zowei niet-kapitaalproportionele als kapi-
taalproportionele leningen worden verstrekt, dient eerst zoveel mogelijk de
'safe haven' met betrekking tot de niet-kapitaalproportioneie ieningen te wor-
den benut. Voor zover deze 'safe haven' niet volledig wordt gebruikt, dient
de heift van het aan de aandeelhouder toe te rekenen gedeelte van het eigen
vermogen van de vennootschap te worden verminderd met de niet-
kapitaalproportionele leningen (§ Sa Abs. 1, Abschnitt 2 KStG). In dat gevai
geldt een debtlequity-verhouding van 6 : 1. Een voorbeeld ter verduidelij-
king:

Eigen vermogen V reemd vermogen

50
50
50

niet-kapitaal-
proportioneel

25 (Yz : 1)
o

10

kapitaal-
proportion eel

o
150 (3 : 1)
90

Indien een moedermaatschappij haar 100OJo-dochtermaatschappij met 50
eigen vermogen heeft gefinancierd en voor 10 een winstafhankelijke lening
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verstrekt, kan deze interest bij de dochtermaatschappij volledig in aftrek wor-
den gebracht. De debtlequity-verhouding bedraagt immers 0,2 : 1 en valt bin-
nen de 'safe haven'. Omdat deze 'safe haven' niet volledig wordt gebruikt,
kan de moedermaatschappij naast deze winstafhankelijke lening ook nog een
'intercompany' -lening verstrekken met een vaste vergoeding. Daarvoor is nu
echter voor de berekening van de 'safe haven' nog 15 eigen vermogen (name-
lijk 25 - 1O) beschikbaar. Om te blijven voldoen aan de debt/equity-
verhouding van 6 : 1, kan dus nog voor maximaal 90 worden geleend.

In § 8a Abs. 4 KStG is voorts een speciale regeling opgenomen voor Duitse
houdster- en financieringsmaatschappijen. In plaats van een debtlequity-
verhouding van 3 : 1 geldt voor dergelijke vennootschappen een debt/equity-
verhouding van 9 : 1. Ook in deze situatie bestaat de hiervoor genoemde te-
genbewijsmogelijkheid in de vorm van een arm's length-toets. De wetgever
heeft in dit kader ook een regeling getroffen om te voorkomen dat door tus-
senschakeling van vennootschappen de financieringsruimte voor 'intercom-
pany' -leningen wordt vergroot, zander dat daartegenover een kapitaalstorting
heeft plaatsgevonden (zagenaamde 'cascade' -effect). In binnenlandse
concernverhoudingen'<' worden de 'safe havens' buiten werking gesteld. Dit
houdt in dat de niet-kapitaalproportionele 'intercompany' -interest altijd als
verkapte winstuitdeling kwalificeert. De kapitaalproportionele 'intercom-
pany' -interest kan aileen als zadanig in aanmerking worden genomen, indien
een onafhankelijke derde de lening onder soortgelijke omstandigheden ook
had verstrekt. In buitenlandse concemverhoudingen'f wordt het 'cascade'-
effect voorkomen, door in de Duitse moedermaatschappij de boekwaarde van
de buitenlandse deelnemingen uit het eigen vermogen te elimineren. In § 8a
Abs. 5 KStG wordt de regeling uitgebreid ten aanzien van deelnemingen die
via een personenvennootschap (transparant) worden gehouden.

De nieuwe regeling is daarmee enerzijds gebaseerd op een 'Typisierung'
(safe haven-ratio's) en anderzijds op de een 'Generalklausel' (arm's length-
toets). Door de invoering van de arm's length-toets tracht de wetgever een
overkill te voorkomen.

De vraag is of een rechtvaardiging kan worden gevonden voor deze "Typi-
sierung'P"? De 'Typisierung' bestaat uit het overschrijden van de debtlequity-
verhouding. Ten aanzien van de 'Typisierung' moet de wetgever twee grenzen
in acht nemen. Ten eerste mag het voordeel van een dergelijke 'Typisierung'
niet in een wanverhouding staan tot het individuele nadeel. De doelmatigheid
van de regeling wordt begrensd door haar individuele gerechtigheid. Ten

95. Daarmee wordt bedoeld dat zowel de moedermaatschappij als de dochtermaatschappij in het
binnenland zijn gevestigd.
96. De dochtermaatschappij is nu gevestigd in het buitenland.
97. Ch.P .A. Geppaart, t.a.p., bIz. 187, verstaat hieronder: ' ... een methode waarbij wordt on-
derzocht wat naar de algemene opvatting als typische vorm voor het te beslissen geval moet wor-
den beschouwd, m.a.w. de wettelijke voorschriften worden niet toegepast op de feitelijke samen-
stelling van een bepaald geval, maar op het algemeen-typische daarin'.
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tweede dient de wetgever zich bij een 'Typisierung' in het kader van anti-
misbruikwetgeving te beperken tot maatregelen, die de geringste overkill met
zich brengen. De 'Typisierung' in het belastingrecht wordt vaak ingegeven
door het doelmatigheidsargument. De Duitse wetgever is er naar mijn mening
in geslaagd in § Sa KStG op dit punt een evenwicht te bereiken.

7.3. 'BESMETTE' CREDITEUREN

7.3.1. Wettelijke regeling

De nieuwe wettelijke bepaling treft aIleen de betalingen aan niet-
kwalificerende aandeelhouders, die op enig moment gedurende het boekjaar
een 'wesentliche Beteiligung' bezitten in een binnenlands belastingplichtige
kapitaalvennootschap.

Op grond van § Sa Abs. 3 KStG is sprake van een 'wesentliche Beteiligung'
als de aandeelhouder middeIlijk of onmiddellijk voor meer dan 25070 deel-
neemt aan het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap. Uitdruk-
kelijk wordt vastgelegd dat ook de deelname via een personenvennootschap
als een middellijke deelname zal worden beschouwd. Ook indien de interest
wordt betaald aan een aan de aandeelhouder 'nahestehende Person', geldt de
wettelijke regeling. Het begrip 'nahestehende Person' wordt in het Auliensteu-
ergesetz nader gedefinieerd. Op grond van § 1 Abs. 2 AStG is onder andere
sprake van een 'nahestehende Person' indien middellijk of onmiddellijk een
'beherrschende EinfluJ3' op de aandeelhouder kan worden uitgeoefend door
de 'nahestehende Person'. Ook indien de kapitaalvennootschap een niet-
kapitaalproportionele interest betaalt aan een derde, die (bijvoorbeeld op
grond van een garantiestelling) een regresrecht heeft op de niet-kwalificerende
aandeelhouder dan weI een 'nahestehende' persoon, kan de interest op grond
van § Sa KStG als verkapte winstuitkering worden aangemerkt. Ten slotte
geldt § Sa KStG niet voor het bank- en kredietwezen. De kapitaalproportio-
nele interestvergoeding op leningen die worden aangetrokken ten behoeve van
de financiering van voor dergelijke instituten gebruikelijke activiteiten, zal -
ongeacht de debtlequity-verhouding en de 'arm's length'-toets - niet als een
verkapte winstuitdeling kunnen worden aangemerkt.

7.3.2. Gelijkheidsbeginsel (Artikel 3 GO)

§ Sa KStG komt met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel in conflict, indien
gelijke situaties ongelijk of ongelijke situaties gelijk worden behandeld.l"

98. In Duitsland bestaat de mogelijkheid om rnateriele wetten aan de grondwet te toetsen. Dit ge-
schiedt door het Bundesverfassungsgericht te Karlsruhe.
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Deze ongelijke behandeling vereist een objectief onderscheidingscriterium. De
wettelijke bepaling dient daartoe vanuit twee gezichtspunten te worden beoor-
deeld.

Allereerst moet het gelijkheidsbeginsel worden getoetst voor wat betreft de
positie van de vennootschap/debiteur. Het objectieve verschil tussen de aan-
deelhouders/crediteuren (namelijk het al dan niet kwalificeren voor het verre-
keningssyteem) rechtvaardigt dan rnisschien weI een ongelijke behandeling
van de aandeelhouders, doch kan geen rechtvaardiging zijn voor een ongelijke
behandeling van de vennootschap. Volgens Flockermannf? is een dergelijke
ongelijke behandeling reeds gemtroduceerd door het verrekeningsverbod van
§ 51 KStG. Overigens wordt in de literatuur'P" deze systematiek ongrondwet-
tig genoemd. De wetgever heeft bewust een scheiding aangebracht tussen de
belastingheffing van de aandeelhouder en de vennootschap. Ben dergelijke in-
breuk op de wetssystematiek vraagt naar mijn mening telkens weer om een ex-
pliciete motivatie. Ben dergelijke motivatie ontbreekt. Het is overigens
vreemd dat de voorgestelde regelingen zich uitsluitend beperken tot de niet-
kwalificerende aandeelhouders. Immers ook de kwalificerende aandeelhou-
ders kunnen er belang bij hebben hun vennootschap zo veel mogelijk met
vreemd vermogen te financieren.l''! De wetgever heeft, noch in de toelichting
op de wetswijziging noch in de toelichting op de voorafgaande wetsvoorstel-
len, duidelijk gemaakt waarom de niet-kwalificerende aandeelhouders een
grotere interesse hebben om de vennootschap te voorzien van vreemd vermo-
gen dan de kwalificerende aandeelhouders.

Voorts moet ook de ongelijke behandeling van de aandeelhouder/crediteur
aan § 3 GG worden getoetst. Het betreft hier met name de gelijke behandeling
van ongelijke situaties. Zo worden de binnenlandse en buitenlandse niet-
kwalificerende aandeelhouders gelijk behandeld, ofschoon hun posities ver-
schillend zijn en daardoor het 'misbruik' anders gewaardeerd moet worden.
De bedoelde binnenlandse aandeelhouders kunnen worden aangemerkt als be-
leggers, terwijl de buitenlandse aandeelhouder vaak een financieringsfunctie
in de totale onderneming heeft (de kleine buitenlandse belegger wordt immers
iiberhaupt niet in deze regeling betrokken). Het is de vraag of in dit laatste

99. P.G. Flockermann, Unmittelbare und mittel bare Fremdfinanzierung durch nichtanrech-
nungsberechtigte Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, JbFfSt 1981/82, biz. 49.
100. O.a. W. Leisner, Kein Anrechnungsverfahren fiir Steuerbefreite?, StuW 3/1984, biz.
244-254 en K. Vogel, Der ausliindische Aktionar in den Gesetzentwiirfen zur Korperschaftsteu-
erreform, in: Steuerrecht im Rechtsstaat, Heft 10, Verlag C.H. Beck, Miinchen, 1973.
101. Te denken valt bijvoorbeeld aan handelsrechtelijke (aansprakelijkheid) en bedrijfseconomi-
sche (leverage-effect) argumenten, maar ook aan vermogensbelasting-technische argumenten.
Flockermann, t.a. p., is echter een andere mening toegedaan. Hij stelt dat het verrekeningssysteem
ertoe leidt dat een correctie bij de kwalificerende aandeelhouders uiteindelijk wordt geneutrali-
seerd op het niveau van de aandeelhouder. Daarbij beroept hij zich op een voorstel van de
Steuerreform-Kornmisssion 1971, die zelf heeft voorgesteld uit vereenvoudigingsoverwegingen de
problematiek van de verkapte winstuidelingen in het aigemeen niet van toepassing te verklaren
op de kwalificerende aandeelhouders.
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geval weI van 'misbruik' kan worden gesproken. De grondwet biedt de wetge-
ver in elk geval zoveel speelruimte dat een dergelijke economische benadering
buiten beschouwing kan blijven, zonder daardoor in strijd met het gelijkheids-
beginsel te komen.102 Bovendien geldt de regeling aileen voor de aandeelhou-
ders met een 'wesentliche Beteiligung' waardoor dit punt verder aan betekenis
inboet.

7.3.3. Eigendomsgarantie (Artikel 14 GG)

Het BVerfG heeft in het verleden beslistlO3 dat de belastingheffing in het al-
gemeen in beginsel niet in strijd is met de eigendornsgarantie. Het constateert
dat slechts sprake is van een overtreding van dit grondrecht, indien de be-
lastingen 'den Pflichtigen ubermaflig belasten und seine Vermogensverhalt-
nisse grundlegend beeintrachtigen' .104 In casu kan onder de eigendomsbe-
scherming het vermogen van de binnenlandse vennootschap/debiteur, het ver-
mogen van de niet-kwalificerende aandeelhouder/crediteur, dan wel het ver-
mogen van zijn mede-aandeelhouder in aanmerking worden genomen.

Voor de vennootschap/debiteur is het gevolg van de verkapte winstuitdeling
dat de vennootschap wordt getroffen door Korperschaft-, Gewerbeertrag- en
Kapitalertragsteuer. Deze belastingheffing kan een confisquerende werking
hebben, indien - zoals niet zelden het geval zal zijn - de vennootschap geen
of onvoldoende belast verwendbares Eigenkapital heeft. In dergelijke gevallen
wordt een extreem hoge effectieve belastingdruk opgeroepen.J'P

Voor de niet-kwalificerende aandeelhouder/crediteur verhindert deze pro-
hibitieve belastingdruk het verstrekken van een lening aan de vennootschap.
Daardoor wordt een handelsrechtelijk toelaatbare investeringsmogelijkheid
geblokkerd. Artikel 14 GG beschermt echter niet de winstkansen en inko-
mensmogelijkheden, zodat in casu geen sprake kan zijn van een confisque-
rende werking.

Voor de mede-aandeelhouders leidt de additionele belastingdruk ertoe dat
het vennootschappelijke vermogen wordt aangetast, waardoor de economi-

102.Zieo.a. BVerfGE6,55 (81);13, 181(203);21,12 (26e.v.); 27, 375(383)en 31.19 (25e.v.).
103.ZieonderandereBVerfGE4. 7 (17);6, 290(298);10,89(116);10,354(371);II, 105(126);
14,221(241);19,119(128e.v.); 19,253(267e.v.); 23. 288(314e.v.); 26,327(338);27, III (131);
27, 326(343);29, 402 (413)en 30, 250(271e.v.).
104.BVerfGE14,221(241);19, 119(128e.v.); 27,111 (131);29. 402(413)en 30,250(272e.v.).
105.Bij het ontbrekenvan voldoendeEK50of EK36zal de effectievebelastingdrukbij de ven-
nootschapwaar een verkapte dividenduitkeringwordt vastgesteldkunnen oplopen tot bovende
1001110.Steldat eenverkaptedividenduitkeringvan 100wordt geconstateerd.De 'Ausschuttungs-
belastung'(36%)bedraagtdan56,25.Daarmeekande brutowinstdienodigwasomtot eenderge-
lijke uitdelingte komen wordenvastgesteld op 156.25.Hieroverwordt ongeveer17% Gewer-
besteuerverschuldigd, ofwei26.55.Deuitdelendevennootschapwordtbovendiennoggeconfron-
teerd met inhoudingvan25% Kapitalertragsteueroverde netto-uitdeling, ofwei25. Detotale be-
lastingdrukkomt daarmeeop 107,8%(56,25 + 26,55 + 25).
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sche waarde van de aandelen vermindert.l'f De vraag kan nu worden gesteld
of deze middellijke bemvloeding door de werking van artikel14 GG kan wor-
den verhinderd. In beginsel worden dergelijke negatieve effecten als irrelevant
aangemerkt. Dit is slechts anders indien gerichte economische doelstellingen
worden nagestreefd; daarvoor dienen deze economische doelstellingen essen-
tieel onderdeel uit te maken van de voorgestelde regeling. Een middellijke re-
latie wordt niet snel aangenomen. Op grond van de heersende meninglO7 kan
artikel 14 GG in casu dan ook geen bescherming bieden.

7.3.4. 'Wesentlich Beteiligter' aandeelhouder

Evenals in het Referentenentwurf 1982 en 1988 heeft de wetgever in het
nieuwe § 8a KStG de groep niet-kwalificerende aandeelhouders beperkt tot de
aanmerkelijk-belanghouders, een gelieerde persoon die een aanmerkelijk be-
lang bezit, dan weI onafhankelijke derden met een regresrecht op de aandeel-
houders of aan hen gelieerde personen. In het Referentenentwurf 1986,
waarin alle aandeelhouders werden betrokken, spreekt de wetgever van 'nicht
geringfugige Beteiligung'.

Ten aanzien van de debiteur fingeert § 8a, Abs. 3 KStG de aandeelhouder
die formeel geen aanmerkelijk belang bezit, doch weI een 'beherrschende' in-
vloed kan uitoefenen, als aanmerkelijk-belangaandeelhouder. Voor de inhoud
van het begrip 'beherrschende EinfluI3' kan worden verwezen naar § 17 AktG.
Op grond van deze bepaling wordt elke invloed als 'beherrschend' beschouwd,
indien hij het een lichaam mogelijk maakt de wettelijke of statutaire organen
van een ander lichaam te bezetten en daarmee over de ondernemings- en be-
drijfspolitiek te beslissen.108 Deze formulering is echter uitermate vaag en de
jurisprudentie op dit onderdeel heeft tot op heden weinig concrete invulling
gegeven. Dit begrip, dat nog nauwelijks concrete inhoud bezit, had naar mijn
mening niet in de wetstekst mogen worden opgenomen. Het gaat immers -
in tegenstelling tot in het handelsrecht - niet om de verhouding tussen twee
lichamen en de vraag in hoeverre de ene partij beschermd moet worden tegen-
over de andere partij, doch om een ingrijpen van de wetgever. De introductie
van een dergelijke maatregel dient derhalve naar inhoud, grondslag, doel en

106. G. Loos, Gesellschafter-Fremdfinanzierung durch nicht-anrechnungsberechtigte Anteilseig-
ner - § 8a KStG (,Formulierungshiife' Dez. 1988) und Art. 24, Abs. 60ECD-Musterabkommen
1977, BB 811989, biz. 532-540. G. Loos, Neuregelung der Gesellschafter-Fremdfinanzierung bei
KapitalgeseUschaften, StbJb 1988/89, biz. 279-302.
107. Zie onder andere P. Selmer, Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht, Athenaurn,
1972, biz. 295 e.v. en D. Birk/R. P611ath, Zur unterschiedlichen Belastung von Zinsertragen und
Dividendenertragen steuerfreier inlandischer KapitalgeseUschaften, StuW 111979, biz. 16-29.
108. E. Ge/31er/W. HefermehllU. Eckhardt/B. Kropff, Kommentar zum AktG, Verlag Franz
Vahlen GmbH, Munchen, 1984, § 17 Anm. 27; V. Emmerich und J. Sonnenschein, Kurzlehrbti-
cher fur das juristische Studium - Konzernrecht, 4. Aull., 1992.
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omvang zodanig geformuleerd te worden, dat de lasten voor de belastingplich-
tigen te verwachten en te berekenen zijn. Begrippen en clausules die zo ondui-
delijk zijn, dat zij grenzen aan inhoudsloos, mogen in een rechtsstaat nimmer
worden geaccepteerd.

Een tweede probleem doet zich voor bij het begrip 'gelieerde persoon'. De
regeling is gebaseerd op het concept van verkapte winstuitdelingen. In het ka-
der van de verkapte winstuitkering heeft het begrip 'geJieerdheid' een duide-
lijke functie: de betaling aan de gelieerde persoon wordt immers slechts in de
heffing betrokken, indien het voordeel uiteindelijk bij de aandeelhouder
wordt genoten. In geval van een excessieve verstrekking van vreemd vermogen
ontbreekt de ratio. De als verkapte winstuitdeling gekwalificeerde interest be-
taald aan de gelieerde vennootschap is niet noodzakelijkerwijs aan te merken
als een bevoordeling (zoals bij een verkapt dividend). De centrale financiering
via een concernmaatschappij zou hierdoor ernstig kunnen worden belem-
merd. De bepaling met betrekking tot de garantiestellingen, waardoor ook een
onafhankelijke derde in de voorgestelde regeling kan worden betrokken, leidt
voorts tot overkill. Te den ken valt daarbij aan de situatie waarbij een ven-
nootschap een banklening heeft opgenomen, terwijl haar aandeelhouder bij
dezelfde bank een positief banksaldo bezit (vergelijk 'back-to-back'-
leningen). Dit feitencomplex is echter een normaal maatschappelijk feno-
meen, waaraan geen enkel oneigenlijk gebruik ten grondslag ligt.

Ten slotte nog een opmerking over het beoordelingsmoment. § 8a, Abs. 1
KStG spreekt van '. . . einem nicht zur Anrechnung von Korperschaftsteuer
berechtigten Anteilseigner ... , der zu einem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr
wesentlich am Grund- und Stammkapital beteiligt war, ... '. Deze tijdsbepa-
ling is ondeugdelijk. De aandeelhouder die aan zijn vennootschap een lening
heeft verstrekt, zal immers daarna niet snel meer geneigd zijn risicodragend
vermogen ter beschikking te stellen. Indien hij immers daardoor een aanmer-
kelijk belang zou verwerven, zijn de interestbetalingen vanaf dat jaar niet
meer als bedrijfskosten aftrekbaar. Het beoordelingsmoment had derhalve
moeten Jiggen op het tijdstip waarop de lening wordt verstrekt.

7 -4- DEBT /EQUlTY -VERHOUDING

Bij de bepaling van de individuele debtlequity-verhouding wordt uitgegaan
van het aan de niet-kwalificerende aandeelhouder toe te rekenen gedeelte van
het in de kapitaalvennootschap aanwezige eigen vermogen aan het einde van
het voorafgaande boekjaar. In § 8a Abs. 2 KStG wordt het eigen vermogen
gedefinieerd als het gestorte kapitaal vermeerderd met de aanwezige kapitaal-
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en winstreservest'P. De 'Sonderposten mit Rucklagenanteil'U'' worden voor
500/0 aan het eigen vermogen toegerekend. Hiervoor is reeds opgemerkt dat
onder omstandigheden ook de boekwaarde van de buitenlandse deelnemingen
uit het vermogen moet worden geelimineerd, Een tijdelijke intering op het
eigen vermogen als gevolg van een verlies is niet schadelijk v~~r de
debt/equity-verhouding, mits binnen drie jaren de debt/equity-verhouding
wordt hersteld. Dit dient te geschieden door winstinhouding of het storten van
nieuw aandelenkapitaal. Van de aandeelhouder mag immers - aldus de
Duitse wetgever - worden verwacht, dat bij aanhoudende verliezen, additio-
neel kapitaal wordt bijgestort. Het lijkt mij dat de interestaftrek in eerste in-
stantie wordt verleend, doch na drie boekjaren eventueel achteraf wordt ge-
corrigeerd.

Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat ten aanzien van de vaststel-
ling van het vreemd vermogen de kortlopende leningen (leverancierskrediet)
voor het bepalen van de debt/equity-verhouding buiten beschouwing worden
gelaten.

In § 8a Abs. 1 KStG worden in feite twee debt/equity-verhoudingen inge-
voerd. Een individuele debt/equity-verhouding van Y2: 1 voor de niet-
kapitaalproprotionele en een debt/equity-verhouding van 3 : 1 respectievelijk
9 : 1 v~~r de kapitaalproportionele interestvergoedingen. Bij de invoering van
een vaste debt/equity-verhouding dient men mijns inziens rekening te houden
met het materiele doel van de regeling. Gelet op de gemiddelde ratio in het
Duitse bedrijfsleven (3 : 1) is dit naar mijn mening gelukt.U! De beoordeling
per individuele aandeelhouder lijkt in dit kader echter weinig zinvol; zij heeft
geen enkele betekenis voor de vraag of sprake is van een 'unangemessene' fi-
nancieringsstructuur. De debt/equity-verhouding is daarnaast onevenwichtig
en willekeurig, omdat zij slechts de handelsrechtelijke balansposities betreft.
Borgstellingen, patronaatsverklaringen en leasecontracten worden extracomp-
tabel geregistreerd en derhalve niet tot het vreemd vermogen gerekend. Boven-
dien bevat de handelsrechtelijke balans vaak enorme stille reserves (bijvoor-
beeld op grond en gebouwen). De financieringsruimte bij onafhankelijke der-
den is dan ook meestal veel groter dan uit de handelsbalans blijkt. Een onder-
neming die haar pensioentoezeggingen heeft gepassiveerd, heeft minder be-
hoefte aan eigen vermogen dan een onderneming die een dergelijke voorzie-
ning niet heeft gepassiveerd. De wetgever is voor wat betreft de leningen met
een kapitaalproportionele interestvergoeding aan dit bezwaar tegemoet geko-
men door de arm's Iength-toets.

109. § 266, Abs. 3, Abschn. A, HOB.
110. § 273 HOB; een 'Sonderposten mit Riicklagenantei!' is een reserve die op grond van fiscaal-
rechtelijke voorschriften eerst bij vrijval tot belastingheffing leidt.
111. Zie ook de toelichting bij het StandOO.
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7.5. OVERIGE OPMERKINGEN

7.5.1. 'Einmalbesteuerung'

Een argument dat met name bij de presentatie van de wetsvoorsteIlen steeds
door de Duitse wetgever werd aangevoerd ter verdediging van de invoering
van een thin capitalisation-regeling, is het feit dat Duitsiand de winst van een
vennootschap ten minste eenmaal wenste te belasten ('Einmalbesteuerung').
Door de vennootschap te financieren via vreemd vermogen zou dit deels on-
mogelijk worden gemaakt.

Dit argument werd bij de introductie van het voUedige verrekeningssteisel
door de Duitse wetgever gebruikt om de aandeelhouder van verrekening uit
te sluiten, indien deze aandeelhouder niet in Duitsland aan een belastinghef-
fing werd onderworpen (§ 51 KStG). De Duitse wetgever heeft in het verre-
keningsstelsel immers bewust gekozen voor een verrekening op het niveau van
de aandeelhouder. De voordruk (hetzij 36070 Korperschaftsteuer, hetzij 36070
Ausschiittungsbelastung) op de uitgekeerde winsten is in een dergelijk systeem
essentieel. Door vervolgens de aandeelhouders te splitsen in een groep die voor
een verrekening in aanmerking komt en een groep die daarvoor niet in aan-
merking komt, werkt het verrekeningsstelsel niet automatisch voor aIle aan-
deelhouders. Men wil immers slechts een economische dubbele heffing vermij-
den en niet de belastingdruk in het algemeen verminderen. In beginsel dienen
de in het binneniand gerealiseerde winsten ten minste eenmaal aan Duitse be-
lastingheffing onderworpen te worden en wei op het niveau van de aandeel-
houder (de Korperschaftsteuer/ Ausschiittungsbelastung wordt als voorhef-
fing beschouwd). Indien dit niet mogelijk is, vindt heffing plaats op het niveau
van de vennootschap (de Korperschaftsteuer/ Ausschiittungsbelastung wordt
nu als eindheffing beschouwdj.Uf Voor de buitenlandse aandeelhouder kan
op deze wijze derhalve een zwaardere belastingdruk ontstaan dan voor bin-
neniandse aandeelhouders.U'' Dit effect, dat weI het 'negativer Auslanderef-
fekt' wordt genoemd, had voorkomen kunnen worden, indien Duitsiand in
belastingverdragen een verrekening had toegestaan.U" Rechtssystematisch is
dit echter niet noodzakelijk. De Duitse wetgever kiest derhaive voor een terri-
toriaal gesloten systeem en Iaat in casu de oplossing voor de internationale
dubbele belasting (vergelijk het klassieke stelsel in binnenlandse verhoudin-
gen) over aan de verdragspartners. Een dergelijke presumptie draagt volgens
deze zienswijze bij tot de 'Gleichmaliigkeit der Besteuerung' en komt overeen

112. § 51 KStG.
113. Dit is met name het geval indien het buitenland de winstuitdeling als belastbaar inkomen C.q.
belastbare winst in de binnenlandse heffingsgrondslag betrekt.
114. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben dergelijke bepalingen opgenomen in hun ver-
dragspolitiek.
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met de gangbare internationale afspraken inzake de heffingsbevoegdheid over
ondememingswinsten.U''

Het beginsel van de 'Einmalbesteuerung' is naar mijn mening in het kader
van het thin capitalisation-probleern onjuist en bovendien slecht geformu-
leerd.U" De wetgever heeft immers bij introductie van het verrekeningsstelsel
niet de fiscaal-juridische zelfstandigheid van het lichaam aangetast, doch
slechts de economische dubbele belastingheffing op het niveau van de aandeel-
houder willen voorkomen. Tegen deze achtergrond kan de 'Einmalbesteue-
rung' slechts inhouden dat iedere binnenlandse vennootschap over de uitge-
deelde winst vennootschapsbelasting moet betalen. Indien de wetgever aan-
neemt dat dit beginsel wordt geschaad dan wei onmogelijk wordt gemaakt
door de wijze waarop de vennootschap wordt gefinancierd, vergelijkt zij ap-
pels met peren.U? De 'Einmalbesteuerung' is immers eerst aan de orde, in-
dien de winst is vastgesteld. Het argument dat de 'Einmalbesteuerung' moet
worden gehandhaafd, is naar mijn mening dan ook niet geschikt als onder-
bouwing van de introductie van een thin capitalisation-wetgeving. Daar gaat
het immers juist om de bepaling van de belastbare winst.

7.5.2. Ejjectiviteit van § 8a KStG voor het thin capitalisation-probleem

De aanleiding voor het ingrijpen van de wetgever is dat na de invoering van
het verrekeningssysteem het gevaar van een onwenselijke verschaffing van
vreemd vermogen toenam.U'' Door met vreemd vermogen te financieren kan
de buitenlandse moedermaatschappij immers het negatieve Auslandereffekt
voorkomen. Door de gekozen formulering in de Beschlubempfehlungl l''

moet worden geconstateerd dat § 8a KStG een lex specialis vormt van § 42
AO. Zij dient om de jurisprudentie inzake de kwalificatie van de interestver-
goedingen als dividenduitkeringen zeker te stellen. Zoals in paragraaf 3 is
vastgesteld, is de jurisprudentie slechts in extreme situaties bereid op grond
van § 42 AO een 'MiJ3brauch rechtlicher Gestaltungsmoglichkeiten' aan te ne-
men.

115. Met name artikel 7 OECD-modelverdrag, waarbij de bronstaat het heffingsrecht krijgt toe-
gewezen over de ondernemingswinsten, voor zover deze zijn toe te rekenen aan de vaste inrich-
ting.
116. Zie ook B. Knobbe-Keuk, Die Fremdfinanzierung inlandischer Kapitalgesellschaften durch
nicht-anrechnungsberechtigte Anteilseigner - Kritik des § 8a KStAndGE 1982 -, StuW 3/1982,
biz. 201-222.
117. In dit verband merkt B. Knobbe-Keuk, t.a.p., op dat het niet aangaat katten onder het begrip
honden te brengen om daarmee de opbrengst van de hondenbelasting veilig te stellen.
118. De Finanzausschuf (BT-Drucks. 8/4141) spreekt in dit verband van ' ... die grofle Bedeu-
tung fur einen ungestorten Wettbewerb und fiir die Sicherung des Steueraufkommens .. .'.
119. In de Beschluflempfehlung (BT-Drucks. 8/4141) wordt gesproken van' ... einen MiBbrauch
von Gestaltungsmoglichkeiten ... '.
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In de zin van § 42 AO is sprake van een MiBbrauch, indien een op grond
van economische overwegingen ongebruikelijke juridische vormgeving wordt
gekozen met als enig doel de ontwijking van de belastingheffing. De juridische
structuur moet derhalve ongebruikelijk zijn ten opzichte van de maatschappe-
lijke handelingen. Het gaat daarbij niet zozeer om de feitelijke handelingen,
maar om het feit of de uiteindelijke structuur gekunsteld, ongewoon dan wei
absurd is. Hoe moet nu in dit verband de vreemd-vermogensverschaffing door
aandeelhouders worden beoordeeld? Het economische doel dat een aandeel-
houder met het verschaffen van vreemd vermogen aan 'zijn' vennootschap
wenst te bereiken, is het tegen een vergoeding verschaffen van kapitaal aan de
vennootschap. Het verschaffen van een lening is daarbij een gebruikelijke ma-
nier waarop twee zelfstandige rechtssubjecten dergelijke overeenkomsten ple-
gen te structureren. Zij kan derhalve niet als ongebruikelijk worden bestem-
peld. Dat, ingeval de aandeelhouder niet gerechtigd is tot de verrekening van
Korperschaftsteuer , uitsluitend het fiscale aspect een rol heeft gespeeld bij de
keuze tussen het verschaffen van vreemd dan weI eigen vermogen, is voor de
beoordeling van § 42 AO dan niet meer relevant. § 42 AO stelt immers de on-
gebruikelijkheid en het fiscale voordeel van de rechtshandeling als cumula-
tieve vereisten.

Conclusie moet dan ook zijn, dat § 42 AO niet kan worden toegepast op
de vraag of sprake is van verkapt eigen vermogen.

In principe behoort de civielrechtelijke vorm te worden gehonoreerd. Daarbij
dient steeds zorgvuldig te worden gecontroleerd of de schuldrechtelijke ver-
houding niet in wezen een vennootschapsrechtelijke verhouding verbergt. In
§ 8 Abs. 1 en 2 KStG wordt dit onderscheid toegepast op bijvoorbeeld de te
hoge rentevergoedingen op leningen van aandeelhouders/crediteuren, waarbij
de vennootschappelijke relatie de oorzaak vormt van deze te hoge rentever-
goedingen. De wet kwalificeert dergelijke vergoedingen als verkapt dividend.
Verdedigd zou kunnen worden, dat een te omvangrijke financiering met
vreemd vermogen op grond van de vennootschapsrechtelijke verhoudingen
overeenkomstig moet leiden tot verkapte winstuitkeringen. Het arm's length-
criterium doet hier zijn intrede. De vraag of in een concrete situatie sprake is
van het verschaffen van vreemd vermogen ingegeven door de aandeelhouders-
relatie, is van feitelijke aard. Daarbij zouden de volgende indicaties een roi
kunnen spelen: verhouding ten opzichte van het eigen vermogen, maar ook
het risico dat aan de iening is verbonden. Hieruit moet worden afgeleid, dat
een oplossing voor de thin capitalisation-problematiek slechts indirect kan
worden bereikt via de scheiding tussen de bedrijfsmatige en de bedrijfs-
vreemde sfeer. De veronderstelling dat de interestvergoedingen ter zake van
een bovenmatig vreemd vermogen economisch gelijkgesteld kunnen worden
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met winstuitdelingen en aan de Ausschiittungsbelastung onderworpen wor-
den, strookt met met de iurisprudentie.F''

7.5.3. Terugwerkende kracht van § 8a KStG

Ten siotte moet worden stilgestaan bij het grondwettelijke verbod dat bepaait
dat een wet geen terugwerkende kracht mag hebben. Het BVerfG maakt in dit
verband onderscheid tussen de echte en onechte terugwerkende kracht.

Echte terugwerkende kracht ontstaat doordat een wetsvoorstel reeds werkt
voor bijvoorbeeid het gehele jaar waarin zij kracht van wet heeft gekregen.
Een dergelijke terugwerkende kracht is in strijd met de grondwet en derhaive
niet toegestaan. In de jurisprudentiel-! werd bijvoorbeeid gesteld dat de af-
schaffing van de rente-aftrek als persoonlijke verplichting, waartoe in 1973
werd besloten, terugwerkende kracht zou verkrijgen, indien de in 1973 be-
taalde rente niet meer in 1973 aftrekbaar zou zijn, Trekken we deze redenering
door naar de werking van § Sa KStG dan zou de Korperschaftsteuer, die ach-
teraf over de interestvergoeding verschuldigd wordt, een 'echte' terugwer-
kende kracht veroorzaken. Een dergelijke terugwerkende kracht kan alleen
dan toegestaan worden, indien de belastingplichtige zich niet kan beroepen op
het vertrouwensbeginsel. Het is overigens niet te verwachten dat het BVerfG
de voorstellen op dit punt zal verwerpen.

De onechte terugwerkende kracht ontstaat doordat er weliswaar formeel
geen sprake is van een terugwerkende kracht, doch materieel het effect van de
wettelijke regeling weI van invloed is op het reeds aanwezige feitencomplex.
Een dergelijke terugwerkende kracht is toegestaan, mits zij niet 'ubermallig'
is. De nieuwe § Sa KStG heeft een onechte terugwerkende kracht, omdat zij
immers tevens de interestvergoedingen treft die betrekking hebben op reeds
afgesloten leningen. Hier komt derhalve de rechtsbescherming (met name het
vertrouwensbeginsel; 'Ubermalsverbot') aan de orde. Deze onechte terugwer-
king dient gematigd te zijn. 122 Om ervoor te zorgen dat de regeling (die onder
andere een zeer zware belastingdruk kan oproepen) niet in strijd komt met dit
'Ubermalsverbot', is een vergaande overgangsregeling vereist. Slechts ten aan-
zien van de 'safe haven' voor leningen met een niet-kapitaalproportionele in-
terestvergoeding (Y2 : 1) wordt een overgangsregeling ingevoerd. Voor derge-
lijke leningen die zijn aangetrokken voor 9 december 1992 geldt een 'safe ha-
ven' van 1 : 1voor de boekjaren die eindigen voor 31 december 1997. Een der-
gelijke overgangsmaatregel is naar mijn mening uiterst minimaal.

120. BFH-Urteil vom 10.3.1972, BStBI. II 1972, biz. 518 en BFH-Urteil vom 22.2.1974, BStBI.
II 1974, biz. 330.
121. BVerfGE 50, 386 (394).
122. BVerfGE 13, 274 (287).
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8. Samenvatting

In Duitsland heeft de fiscaal verschillende behandeling van eigen vermogen
ten opzichte van vreemd vermogen weliswaar minder invloed op de financie-
ringskeuze dan in Nederland, doch met name in buitenlandse verhoudingen
is het belang vergelijkbaar. Het feit dat in binnenlandse verhoudingen het be-
lang minder groot is, wordt veroorzaakt door het verrekeningsstelsel. De ef-
fectieve belastingdruk op dividenden is uiteindelijk gelijk aan de effectieve be-
lastingdruk van de aandeelhouder. Hetzelfde geldt ten aanzien van de interest-
vergoedingen. Het Duitse belastingstelsel is echter niet neutraal als gevolg van
de gemeentelijke Gerwerbesteuer en de Verrnogensteuer, die ook geldt voor
vennootschappen. In beide belastingen kent ook Duitsland een soort deelne-
mingsvrijstelling, waardoor de effectieve belastingdruk over dividenden uit-
eindelijk de effectieve belastingdruk bij de uitkerende vennootschap is.

In de Duitse civielrechtelijke jurisprudentie is een regeling ontwikkeld,
waarmee in geval van 'Kreditunfiihigkeit' of 'Kreditunwiirdigkeit' de door een
'unternehmerisch beteiligte' aandeelhouder verstrekte lening als kapitaalver-
vangend wordt aangemerkt. De jurisprudentie heeft bij de concretisering van
de 'Kreditunfiihigkeit' en 'Kreditunwiirdigkeit' een arm's length-benadering
gekozen. Het doel van de kwalificatie als kapitaalvervangende lening is de be-
scherming van de overige crediteuren. Daarbij wordt de aflossing van de
hoofdsom achtergesteld bij de overige leningen. Onder de jurisprudentie is het
mogelijk dat slechts een deel van de lening als kapitaalvervangend wordt aan-
gemerkt. Inmiddels heeft de wetgever deze jurisprudentie in het GmbHG gem-
corporeerd (§ 32a - 32b GmbHG). Deze regeling geldt alleen in situaties van
faillissement en het kapitaalvervangende karakter wordt aan de gehele lening
gegeven. Het kapitaalvervangende karakter leidt er overigens niet toe dat het-
geen prima facie een lening is als eigen vermogen wordt aangemerkt. Na de
'Kreditunfiihige' of 'Kreditunwiirdige' periode vervalt het kapitaalvervan-
gende karakter.

Uit de fiscale jurisprudentie moet worden afgeleid dat de Duitse fiscus geen
enkele mogelijkheid heeft om een geval van thin capitalisation aan te pakken.
Aanvankelijk leek het erop dat het RFH, en later het BFH, op grond van de
'wirtschafliche Betrachtung' een materieel kapitaalbegrip zou ontwikkelen. In
1975 heeft het BFH beslist, dat aIleen sprake kan zijn van een van het civiele
recht afwijkende kwalificatie, indien de vermogensverschaffing dwingend in
de vorm van eigen vermogen had dienen plaats te vinden. In 1992 heeft het
BFH zich nogmaals uitgelaten over een situatie van thin capitalisation (6 : 1).
In casu komt het BFH tot de conclusie dat zelfs indien de lening civielrechte-
lijk een kapitaalvervangend karakter bezit, de 'MaBgeblichkeit' meebrengt de
lening ook fiscaalrechtelijk als lening te blijven behandelen. De enige moge-
lijkheid, die de Duitse fiscus derhalve rest is § 42 AO. Door de strikte voor-
waarden waaraan moet worden voldaan, blijkt ook deze mogelijkheid zeer be-
perkt.

133



DUITSLAND

Sinds 1977 heeft de Duitse fiscus dan ook zijn hoop gericht op de wetgever.
Deze heeft ruim 25 jaar getracht een wettelijke maatregel te introduceren om
thin capitalisation tegen te gaan. Dit bleef zo lang vruchteloos, mede omdat
de diverse voorstellen steeds op weerstanden in de praktijk stuitten. De Duitse
wetgever heeft in dergelijke gevallen voorzichtiger te manoeuvreren dan de
Nederlandse wetgever, hetgeen wordt veroorzaakt door het feit dat de Duitse
wetten kunnen worden getoetst aan de grondwet. Inrniddels is in het kader van
het 'Standortsicherungsgesetz' een succesvolle poging ondernomen om een
wettelijke regeling te introduceren. Het wetsvoorstel kwam tot stand mede
door de invoering van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven. De niet-kapitaalproportionele interestvergoedingen worden als
verkapte winstuitdelingen beschouwd indien een debt/equity-verhouding van
Y2 : 1 wordt overschreden. De kapitaalproportionele interestvergoedingen
worden als verkapte winstuitdelingen beschouwd indien een debtlequity-
verhouding van 3 : 1 (voor houdstermaatschappijen 9 : 1) wordt overschre-
den en niet aan de arm's length-toets wordt voldaan. De regeling werkt boven-
dien aileen indien dergelijke interestvergoedingen worden betaald aan een
'besmette' crediteur. De acceptatie door het bedrijfsleven is naar mijn mening
grotendeels ingegeven doordat het bedrijfsleven voor zekerheid kiest en bo-
vendien de gehele ban caire sector buiten de werking van de regeling wordt ge-
houden.
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Hoofdstuk 5. Frankrijk

1. Inleiding

Ret uitgangspunt bij de winstbepaling in Frankrijk wordt gevormd door de
commerciele jaarrekening opgesteld volgens het nominalistische stelsel. De be-
last bare winst wordt via de vermogensvergelijking bepaald, waarbij extra-
comptabel rekening wordt gehouden met de door de belastingwetgeving inge-
voerde specifieke afwijkingen ten opzichte van het Franse jaarrekeningen-
recht.! Daarmee dient een ondernemer in Frankrijk (evenals in Nederland) te
handelen zoals een goed ondernemer betaamt. De ondernemer krijgt daarbij
de vrijheid om te handelen naar eigen goeddunken. Dit geldt evenzeer waar
hij beslissingen moet nemen omtrent de kapitaalstructuur van zijn onderne-
mingo De Franse fiscus heeft het echter nodig geacht om aan de keuzevrijheid
van de ondernemer grenzen te stellen. Voor wat betreft de financieringskeuze
zijn daarbij de theorie van de 'actes de gestion anormaux', de theorie van het
'abus de droit', alsmede verschillende wettelijke anti-misbruikbepalingen van
belang. Alvorens nader in te gaan op deze beperkingen, zal eerst een overzicht
worden gegeven van de fiscale behandeling van vergoedingen op kapitaal-
verstrekkingen en schuldverhoudingen.

2. Fiscale bebandeling van kapitaalverstrekkingen

2. I. EENMALIGE HEFFINGEN

Tot 1 januari 1992 werd het bijeenbrengen van aandelenkapitaal bij oprich-
ting van de vennootschap, alsmede bij kapitaalverhoging getroffen met 1070
'droit d'apport' (kapitaalsbelasting). Inmiddels is deze proportionele heffing
vervangen door een vast bedrag van FFrs 500 'droit fixe' (een soort zegelrecht)
dat per transactie verscbuldigd wordt.

Ret kapitaal van een vennootschap kan echter ook worden vergroot door
interne financiering. Zo wordt bij het omzetten van winstreserves, voorzienin-

I. Zie o.a. R.H.M.J. Offermans en G.1 .M.E. de Bont, Verslag van het symposium 'The Relation
between Fiscal and Commercial Accounts', Weekblad 1993/6047, biz. 378.
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gen en de agio reserve in aandelenkapitaal een heffing verschuldigd van 30/0.
De omzetting wordt vrijgesteld van deze kapitalisatieheffing als binnen een
jaar voor of na de omzetting het kapitaal met ten minste een gelijk bedrag in
contanten wordt of is verhoogd. Een voorbeeld ter verduidelijking-:

Gegeven is dat een SA in 1990besluit tot een verhoging van haar aandelenka-
pitaal door 15 000 aandelen met een nominale waarde van FFrs 100 uit te ge-
yen. De oude aandelen hebben een marktwaarde van FFrs 200, zodat een agio-
starting van FFrs 100 per aandeel verschuldigd wordt. SA ontvangt hiervoor
derhalve FFrs 3 000 000, waarvan de helft als kapitaal en de andere helft als
agioreserve wordt geboekt. Vervolgens besluit SA begin 1991 het kapitaal te
verhogen met FFrs 4 700 000 door het ornzetten van deze agioreserve en een
nag aanwezige winstreserve van FFrs 3 200 000. Dit leidt dan tot heffing van
3% 'droit d'apport' over FFrs 1 700 000 (zijnde FFrs 4 700 000 - FFrs
3 000 000) ofwel FFrs 51 000.

De verschuldigde belasting (inclusief een interestvergoeding) kan in drie jaar-
lijkse termijnen worden betaald.

2.2. HEFFING NAAR DE WINST

2.2.1. Vennootschapsbelasting - algemeen

Het Franse belastingstelsel kenmerkt zich als een partieel verrekeningsstelsel,
waarbij de aandeelhouder gerechtigd is tot een gedeeltelijke teruggaaf van de
vennootschapsbelasting om de economische dubbele belastingheffing op uit-
gekeerde winsten te verzachten. Deze teruggaaf wordt gegeven in de vorm van
een belastingkrediet, het 'avoir fiscal', en bedraagt 50% van de uitgekeerde
winst. Dit 'avoir fiscal' kan door de aandeelhouder worden aangewend ter
delging van zijn belastingschuld. Aandeelhouders/rechtspersonen kunnen -
in tegenstelling tot aandeelhouders/natuurlijke personen - hun eventueel ex-
cess 'avoir fiscal' niet in contanten realiseren. Zij kunnen echter het 'avoir fis-
cal' weI verrekenen met de eventuele bijheffing, de 'precompte", verschuldigd
op een uitdeling ten laste van de belastingvrije winstreserves.

De Franse vennootschapsbelasting wordt in beginsel geheven over in Frank-
rijk gerealiseerde ondernemingswinsten en kenmerkt zich op dit punt door een
strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel. Geniet een in Frankrijk ge-
vestigde vennootschap echter passieve inkomsten (dividenden, interest of roy-
alty's) uit buitenlandse bron, dan behoren deze inkomsten echter weI tot de
belastbare grondslag. Op deze algemene regel bestaat een aantal uitzonderin-

2. Het voorbeeid is ontleend aan M. Cozian, Precis de fiscalite des entreprises, vijftiende druk
bIz. 632, Edition Litec, Paris, 1991.
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gen. Zo zullen de dividenden die worden ontvangen van een dochtermaat-
schappij, onder de deelnemingsvrijstelling niet bij de moedermaatschappij
worden belast.

Sinds 1 januari 1993 bedraagt het tarief voor de vennootschapsbelasting
33YJ 070. Voor vervreemdingswinsten op vaste activa, die langer dan 2 jaren ge-
houden zijn, geldt een tarief van 18070. Overigens worden de vervreemdings-
winsten belast tegen het normale tarief.

2.2.2. Concernregelingen

In de Franse belastingwet bestaat de mogelijkheid om de winst te bepalen via
de zogenaamde 'benefice mondial'! of de 'benefice consolide'." Voorwaarde
voor de toepassing van deze regelingen is de toestemming van de Franse fis-
cus. Die staat toepassing van deze regelingen overigens slechts zelden toe. Bo-
vendien moet voor de toepassing van de 'benefice consolide' de Franse moe-
dermaatschappij ten minste 50070 van de stemgerechtigde aandelen in de bui-
tenlandse dochtermaatschappij bezitten. Omdat de toestemming door de
Franse fiscus slechts zelden wordt gegeven, ga ik hier niet uitvoeriger op deze
regelingen in.

Een tweede concernregeling, die voor de situatie van thin capitalisation mo-
gelijk weI van belang kan zijn, is de Franse fiscale eenheid.

Ten slotte kent de Franse vennootschapsbelasting nog een derde concernre-
geling: het 'regime special des societes mere et filiales' (deelnemingsvrijstel-
ling).5 Op grond van dit regime worden de dividend en die door een moeder-
maatschappij worden ontvangen van haar dochtermaatschappij vrijgesteld,
mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De moedermaatschappij
dient onderworpen te zijn aan het normale tarief van de Franse vennoot-
schapsbelasting (kan derhalve een vaste inrichting zijn van een buitenlandse
vennootschap). De dochtermaatschappij kan zowel een binnenlandse als een
buitenlandse vennootschap zijn. Indien de dochtermaatschappij echter is ge-
vestigd in een belastingparadijs, als bedoeld in article 238A CGI6, kan de
deelnemingsvrijstelling op grond van article 209B CGI niet worden toegepast.
De moedermaatschappij dient voorts ten minste 10070 van het nominale aande-

3. Het resultaat van de buitenlandse vaste inrichting wordt geconsolideerd met het resultaat van
het Franse hoofdkantoor.
4. Het resultaat van de buitenlandse dochtermaatschappij wordt geconsolideerd met het resultaat
van de Franse moedermaatschappij.
5. Article 145, 146 et 216 eGI.
6. Onder een belastingparadijs verstaat de Franse belastingwet een land waar de vennootschap
niet wordt onderworpen aan een belastingheffing naar de winst, dan wei een land met een tarief
dat aanmerkelijk lager is dan het Franse tarief. In de praktijk blijkt dat een tarief van 750/0van
33Y\ % (Franse tarief) ofwei 25% juist voldoende geacht wordt om niet als be1astingparadijs te
worden aangemerkt. Bovendien heeft de Franse fiscus een lijst gepubliceerd met belastingparadij-
zen.
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lenkapitaal van de dochtermaatschappij in haar bezit te hebben, dan wel qua
omvang ten minste een bedrag van FFrs 150 miljoen te bedragen. De wetgever
stelt bovendien als eis dat dit aandelenbezit gedurende een periode van 2 jaren
in stand blij ft, hetgeen betekent dat eventueel het deelnemingsregime achteraf
moet worden herzien.? Belangrijk is voorts dat het deelnemingsregime optio-
neel is.

De vrijstelling ziet uitsluitend op dividenden en niet op vervreerndingsresul-
taten. De faciliteit stelt met ingang van 1992 de ontvangen dividenden inte-
graal vrij bij de moedermaatschappij. De kosten die verband houden met de
deelnemingen kunnen volledig door de moedermaatschappij in aanmerking
worden genomen, tenzij sprake is van duidelijk misbruik. Indien de Franse
vennootschap vervolgens ten laste van deze onbelaste dividenden een winstuit-
kering aan haar aandeelhouders doet, is zij een 'precornpte' verschuldigd. Het
'avoir fiscal' dat aan het ontvangen dividend van een Franse deelneming
'kleeft', kan de moedermaatschappij nu gebruiken om de 'precompte' te vol-
doen. Indien sprake is van een buitenlandse deelneming (geen 'avoir fiscal')
kan sinds 1 januari 1990 de heffing van 'precompte' achterwege worden gela-
ten, als de Franse moedermaatschappij aan een aantal voorwaarden voldoet.
De Franse aandeelhouders krijgen op dergelijke winstuitdelingen geen 'avoir
fiscal', terwijl de bronheffing op dergelijke dividenden betaald aan buiten-
landse aandeelhouders van 25070 naar 50% wordt verhoogd. Vereist is dat de
moedermaatschappij als exclusief doel het houden van aandelen heeft. Dit be-
tekent dat ten minste twee derde van haar activa moeten bestaan uit kwalifice-
rende deelnemingen en dat bovendien ten minste twee derde van haar winst
moet bestaat uit voordelen (exclusief eventuele vervreemdingswinst) verkregen
uit deze participaties.

2.2.3. Winstuitkeringen

Vergoedingen voor het verstrekken van aandelenkapitaal vormen niet-
aftrekbare winstuitdelingen bij de vennootschap/debiteur. In beginsel vormen
de ontvangen vergoedingen voor de vennootschap/crediteur belastbare winst.
Er ontstaat derhalve een economische dubbele belastingheffing: de vergoedin-
gen worden begrepen in de belastbare winst van zowel de debiteur als de credi-
teur. Via het verschaffen van het 'avoir fiscal' aan de aandeelhouder voor de
door de vennootschap betaalde 'impot sur les societes' (vennootschapsbe-
lasting) tracht de Franse wetgever deze dubbele heffing over winstuitdelingen
te verminderen. De vennootschapsbelasting wordt als het ware als een voor-
heffing op de belasting verschuldigd door de aandeelhouder beschouwd. Het
belastingkrediet bedraagt 50% van de door de aandeelhouder ontvangen divi-

7. Dit doet zich voor indien gedurende de eerste twee jaren dat de aandelen in het bezit van de
moedermaatschappij zijn, dividenden worden uitgekeerd.
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denden. Bij een tarief van 33 YJ % leidt het aldus bepaalde belastingkrediet tot
een volledige verrekening van de bij de vennootschap geheven belasting op het
niveau van de aandeelhouder.

Voorbeeld:
FFrs

Belastbare winst SA-dochter 1500
Af: 'impot sur les societes (33 YJ %) 500
Dividend-uitkering 1000
Bij: 'avoir fiscal' 500
Belastbare winst SA-moeder 1500

Verschuldigde belasting:
'Irnpot sur les societes' (33 YJ 0/0) 500
Af: 'avoir fiscal' 500

o
Uit het voorbeeld kan worden afgeleid dat het belastingkrediet een dubbel ka-
rakter heeft: enerzijds vormt het een belastbare opbrengst, anderzijds is het
een middel om de belastingschuld te vereffenen. In tegenstelling tot de aan-
deelhouder/natuurlijk persoon heeft de aandeelhouder/rechtspersoon geen
mogelijkheid om de niet-verrekenbare 'avoir fiscal' in een later jaar alsnog in
aanmerking te nemen en al evenmin recht op teruggave in contanten.f

De Franse wet maakt onderscheid tussen reguliere en niet-reguliere dividen-
den. Dit onderscheid is relevant, omdat slechts de reguliere dividend en onder
de werking van het verrekeningsstelsel vallen. Onder de reguliere dividenden
worden winstuitdelingen verstaan, die aan alle aandeelhouders toekomen en
berusten op een beslissing van het bevoegde vennootschapsorgaan.? Het be-
treft de uitdeling van lopende resultaten naar rato van de participatie in het
nominale aandelenkapitaal. De niet-reguliere dividenden worden hoofdzake-
lijk gevormd door de verkapte winstuitdelingen. De Franse wetgever maakt
bij de niet-reguliere dividenden onderscheid tussen 'distributions officieuses'
en 'distributions occultes'. Deze laatste vorm heeft voor mijn betoog weinig
relevantie. Als 'distributions occultes' worden bijvoorbeeld de beloningen en
honoraria aangemerkt, waarbij de naam van de ontvanger door de betalende
vennootschap niet wordt prijsgegeven, maar ook betalingen die niet in de
boekhouding worden opgenomen.l'' Dergelijke kosten kunnen niet in aftrek
komen bij het bepalen van de fiscale winst. De 'distributions officieuses' be-
staan uit de voordelen, leningen en voorschotten die door de aandeelhouders
worden verstrekt.U Het betreft hier een wettelijke vooronderstelling. De wet-

8. Article 209bis(l) CGl.
_ 9. CE 8 juillet 1992, RJF 8-9-1992, bIz. 714-716.

10. Article III-c CG!.
II. Article I II-a CG!.
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gever heeft echter aan de aandeelhouder de mogelijkheid geboden aanneme-
lijk te maken dat geen sprake is van een verkapte winstuitdeling. De niet-
reguliere dividenden dragen geen 'avoir fiscal', zodat economische dubbele
belastingheffing optreedt.

Het verrekeningsstelsel gaat ervan uit dat elk dividend dat door een ven-
nootschap met feitelijke leiding in Frankrijk (hierna: Franse vennootschap)
wordt uitgekeerd, onderworpen is geweest aan de 'impot sur les societes' tegen
het normale tarief. Aan dergelijke dividenden kleeft dan vervolgens het belas-
tingkrediet. De fictie dat deze dividenden afkomstig zijn uit reeds in Frankrijk
belaste winsten is illusoir. Zij kunnen immers ook afkomstig zijn uit vrij-
gestelde winsten, buitenlandse winsten of uit - tegen een gereduceerd tarief
belaste - vervreemdingswinsten. am de fictie bij uitkering gestand te doen,
heeft de Franse wetgever een 'precompte' (corrigerende heffing) geintrodu-
ceerd. De 'precornpte' wordt ook geheven als de winstuitkering ten laste van
oude (~ 5 jaren) winstreserves komt. Bij de berekening van de verschuldigde
'precornpte' gaat de wetgever uit van een soort HIFO-systeem, waarbij de
hoogst belaste winst wordt verondersteld het eerste te worden aangewend voor
de dividenduitkering. De 'precompte' bedraagt 33Y3070 van de bruto-
uitkering, echter nooit meer dan de verschuldigde 'impot sur les societes'.

Voorbeeld:

Stel dat een SA een dividend uitkeert afkomstig uit vervreemdingswinst. Op
het niveau van de vennootschap is dergelijke winst reeds belast met 18070 ven-
nootschapsbelasting. Indien we uitgaan van een vervreemdingswinst van FFrs
1000, dan kan de SA dus FFrs 820 dividend uitkeren. De 'precompte' be-
draagt 33Y3070 van het gebruteerde dividend (FFrs 820 x 100/66 x 33 Y3 070)
ofwel FFrs 410. Zij wordt echter beperkt tot maximaal 331;3070 vennootschaps-
belasting. In dit voorbeeld derhalve tot FFrs 410 (331;3070 van FFrs 1230). De
verschuIdigde 'precompte' kan dan worden vastgesteld op FFrs 230 (FFrs 410
- FFrs 180).

Wanneer een Franse vennootschap een dividend uitkeert aan een niet-
gelieerde buitenIandse vennootschap kan het systeem van het 'avoir fiscal'
eveneens worden toegepast. Indien de dividend en worden betaald op aandelen
die kunnen worden toegerekend aan een Franse vaste inrichting van de buiten-
landse vennootschap, kan het verrekeningstelsel in aanmerking worden geno-
men.l? Indien er geen sprake is van een Franse vaste inrichting of de dividen-
den niet aan een dergelijke inrichting kunnen worden toegerekend, kan het
'avoir fiscal' op grond van artikel 242quater COl in het kader van een bilate-
raal verdrag ter voorkoming van dubbele belasting eveneens geheel of gedeel-

12. O.a. gebaseerd op een arrest van het HvJ EO van 28 januari 1986, Zaak C-270/83.
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telijk (50070) aan de buitenlandse vennootschap worden verstrekt.P Boven-
dien wordt in dergelijke gevallen Franse dividendbelasting ingehouden over
het betaalde dividend inclusief het terugontvangen 'avoir fiscal'.

Wanneer een Franse vennootschap een dividend ontvangt uit het buiten-
land, kan alleen de eventueel aan de bron ingehouden belasting worden verre-
kend met de door de Franse aandeelhouder /rechtspersoon verschuldigde be-
lasting.

2.2.4. Tijde/ijk regime van dividendaftrek

Om het aantrekken van nieuw eigen vermogen te stimuleren heeft de Franse
wetgever in 197614 een bepaling in de wet opgenomen, die voorziet in een par-
tiele aftrekbaarheid van dividenduitkeringen.U Deze faciliteit staat de Franse
vennootschap een aftrek toe ter grootte van 53,4% van het uitgedeelde divi-
dend, indien de storting op de aandelen in contanten heeft plaatsgevonden.
De aftrek werd in beginsel beperkt tot de eerste 10 boekjaren na de emissie.
Inmiddels is deze periode in twee fasen naar 6 boekjaren teruggebracht. De
dividendaftrek is niet van toepassing indien de deelnemingsfaciliteit geldt. Dit
wordt gerechtvaardigd door het feit dat de voorkoming van de economische
dubbele heffing in dat geval zou doorschieten en de dividenden gedeeltelijk
vrij van belasting zouden kunnen worden gerealiseerd. Aan het uitgekeerde di-
vidend kleeft ook in deze situatie het 'avoir fiscal'.

Voorbeeld:

FFrs FFrs
1000Bruto-ondernemingswinst

Af: 53,4% van het dividend
Belastbare winst (vennootschap)
Verschuldigde 'impot sur les societes'
Dividenduitdeling

(534)
466

155
845

Bij: 'avoir fiscal'
Belastbare winst (aandeelhouder)
Impot sur les societes'
Af: 'avoir fiscal'

422
1267
422
422

Netto-ontvangst
o

845

13. Bijvoorbeeld in het belastingverdrag tussen Frankrijk en Nederland. Frankrijk en Italie, en
in het belastingverdrag tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
14. Loi no. 76-1232 van 29 december 1976.
IS. Article 214A cor.
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2.2.5. Retenue a la source

In artikel 119bis CGI wordt een inhouding aan de bron verschuldigd over uit-
gekeerde dividenden. Op grond van artikel 187(1) CGI bedraagt het tarief
250/0. Dit tarief wordt tot 50% verhoogd ingeval sprake is van het speciale re-
gime voor Franse tussenholdings (zie hiervoor). De 'retenue a la source' kan
in binnenlandse verhoudingen worden verrekend, doch vormt in buitenlandse
verhoudingen een definitieve Franse heffing. Overigens wordt het tarief op
grond van belastingverdragen substantieel verlaagd.

In artikel 119ter CGI heeft de Franse wetgever de EG-Richtlijnl6 geimple-
menteerd. De 'retenue a la source' over dividenduitkeringen aan een moeder-
maatschappij in een andere EG-lidstaat wordt afgeschaft, indien a. de doch-
termaatschappij een kapitaalvennootschap is en onderworpen is aan het nor-
male tarief van de vennootschapsbelasting, b. de moedermaatschappij een ka-
pitaalvennootschap is zoals bedoeld in de richtlijn en onderworpen is aan een
belastingheffing naar de winst zoals in de richtlijn vermeld, c. de moedermaat-
schappij direct en gedurende twee jaren onafgebroken ten minste 25% van het
nominaal kapitaal van de dochtermaatschappij bezit, d. de moedermaat-
schappij op grond van een belastingverdrag niet gerechtigd is tot teruggaaf of
verrekening van het 'avoir fiscal' voor zover zij de bronheffing overtreft, en
e. de moedermaatschappij niet direct of indirect wordt beheerst door niet EG-
inwoners tenzij kan worden aangetoond dat de concern-structuur niet hoofd-
zakelijk ter verkrijging van deze fiscale faciliteit is opgezet. Omdat het Franse
vennootschapsrecht uitgaat van het 'siege reel' -systeem 17 ontbreken in de
Franse wetgeving specifieke maatregelen tegen zogenaamde dual resident-
vennootschappen.

De belastingverdragen met Belgie, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje
en het Verenigd Koninkrijk voorzien in een gehele of gedeeltelijke teruggave
van het 'avoir fiscal', indien de dividenden bij de aandeelhouder tot het in
Frankrijk belaste inkomen behoren. Indien geen sprake is van een deelne-
mingsverhouding wordt de Franse 'rentenue a la source' gereduceerd tot 15%
(behalve indien de aandeelhouder inwoner van Griekenland is, dan geldt on-
verminderd een tarief van 25%). In geval van een Deense aandeelhou-
der/rechtspersoon is in het geheel geen Franse bronheffing verschuldigd.

16. Richtlijn van de Raad van 23 juli 1990 (90/435!EEG), Pb 20 augustus 1990, nr. L 25516;
hierna: moeder/dochterrichtlijn. _
17. De vennootschap wordt geacht in Frankrijk gevestigd te zijn, indien de plaats van feitelijke
Leidingzich in Frankrijk bevindt. Dit stelsel vormt de tegenhanger van het 'incorporatie' -stelsel,
waarin de vestigingsplaats afhankelijk is van het recht waaronder de vennootschap is opgericht.
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3. Fiscale bebandeling van vreemd vermogen

Een onderneming kan naast eigen vermogen ook vreemd vermogen aantrek-
ken. Ais tegenprestatie voor het ter beschikking stellen van het vermogen eist
de crediteur een bepaalde vergoeding: interest. Aan de andere kant krijgt de
debiteur een terugbetalingsverplichting jegens de crediteur. Daarbij kan de
crediteur een onafhankelijke derde, maar eveneens een gelieerde partij zijn.

3. I. VREEMD-VERMOGENSVERSCHAFFING DOOR DERDEN

Op grond van artikel 39(1)(10) COl kunnen kosten als bedrijfskosten bij de
winstbepaling in aanmerking worden genomen, voor zover zij in overeenstem-
ming met het ondernemingsbelang zijn.

'Le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci com-
prenant, sous reserve des dispositions du 5, notamment:
10 Les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de
main-d'oevere, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les remunerations ne sont admises en deduction des resultats
que dans la mesure ou elles correspondent a un travail effectif et ne sont
pas excessives eu egard a l'importance du service rendu. Cette disposition
s'applique a toutes les remunerations directes ou indirectes, y compris les
indernnites, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.'

Derhalve zijn prive-kosten, kosten ter zake van abnormale transactiesl/,
standsuitgaven en boetes niet aftrekbaar.

Financieringskosten vormen een specifieke groep bedrijfskosten. Het zijn
immers kosten die de vennootschap moet maken om haar ondernemingsacti-
viteiten te kunnen uitoefenen. Zij zijn dan ook in beginsel volledig aftrekbaar,
mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

a. De schuldverhouding moet zijn afgesloten ten behoeve van de vennoot-
schap. Deze voorwaarde kan rechtstreeks worden afgeleid uit de aIgemene re-
gel ter zake van aftrekbare bedrijfskosten. Het moet gaan om een 'gestion
normale'. Hiervan is in elk gevaI sprake indien de lening een commercieel ka-
rakter heeft of is afgesloten ten behoeve van een ondernemingsacquisitie.

b. De vergoeding moet materieel het karakter van interestvergoeding dra-
gen. De interest moet een vergoeding zijn voor het ter beschikking stellen van
het vreemd vermogen. Het gedeelte van de betaling dat betrekking heeft op
de terugbetalingsverplichting van de hoofdsom is niet aftrekbaar. De kwalifi-

18. Hieronder moeten worden verstaan de kosten die betrekking hebben op transacties die geen
zakelijk belang dienen. Dit zulJen vaak transacties zijn die tussen de vennootschap en haar belang-
hebbenden (bijvoorbeeld de aandeelhouders, de directieleden, de werknemers enz.) plaatsvinden.
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catie als interest hangt hierbij niet af van de vorm en de wijze waarop de ver-
goeding wordt vastgesteld (vaste of variabele vergoedingj.I?

c. De vennootschap/debiteur moet aannemelijk maken dat zij een schuld-
verhouding heeft op grond waarvan een vergoeding verschuldigd wordt. Het
bewijs dat sprake is van een feitelijk betaalde interestvergoeding op een reeel
bestaande schuldverhouding moet blijken uit het feitelijke handelen van de
ondernemer: de schuldverhouding zal op de balans moeten worden gepassi-
veerd, terwijl ook de interestbetaling uit de boekhouding moet blijken. lndien
dit niet het geval is, moet worden aangenomen dat de schuldverhouding niet
ten behoeve van de ondernemingsactiviteiten werd aangegaan.j'' Het resultaat
is dat de vergoeding niet aftrekbaar is.21 De interest is aftrekbaar in het jaar
waarop zij betrekking heeft.

De Franse wetgever maakt binnen het vreemd vermogen+ een onderscheid
tussen de verschillende instrument en naar gelang zij verhandelbaar zijn.

Onder de niet-verhandelbare vreemd-vermogensinstrumenten worden alle
leningen of kredietfaciliteiten begrepen die aan de vennootschap worden ver-
strekt door haar bankiers (in welke vorm dan ook), haar leveranciers, haar
clienten, haar aandeelhouders en haar bestuurders. In al deze gevallen ont-
staat een overeenkomst tussen de crediteur en de debiteur, die niet kan worden
verhandeld (in geval van een bancair krediet) of alleen onder strikte wettelijke
voorwaarden (artikel 1690 Code civil) kan worden verhandeld.

Op grond van artikel 242ter(3) COl moeten 'les personnes qui interviennent
a titre que1conque dans la conclusion des contrats de pret doivent declarer a
l'adrninistration, la date, Ie montant et les conditions du pret ainsi que les
noms et adresses du preteur et de I'emprunteur'. Tevens moeten op grond van
artikel 242ter(1) COl de inhoudingsplichtigen van bronheffingen de identiteit
en woonplaats van de gerechtigden en het belastbare bedrag aan de Franse fis-
cale autoriteiten bekend maken.

Ondanks de strikte voorwaarden van artikel 1690 Code civil wens en debiteu-
ren om verschillende redenen soms toch voor de expiratiedatum hun schuld-
vordering te vervreemden. Het civiele recht heeft hiertoe enkele mogelijkhe-
den gecreeerd.

19. Rep. Reille-Soult, Ch.dep. 2 mai 1933, p. 2352, n° 3382; Aan een SA werd een lening ver-
strekt waarop een vergoeding verschuldigd werd afhankelijk van haar winstpositie, echter mini-
maaJ 6Ofo over de hoofdsom. De gehele vergoeding kon door de SA worden afgetrokken van de
belastbare winst.
20. D.adm. 4 C-51, n° 7, 15 fevrier 1986.
21. Zie ook CE 2 juillet 1965, n° 63 387: De kosten van een lening, die nimmer op de balans werd
opgevoerd en moet worden beschouwd als prive-lening die niet dient ter financiering van de on-
dernemingsactiviteiten, vormen derhalve geen bedrijfskosten.
22. De wetgever gebruikt in dit verband overigens de term 'placements it revenue fixe' in plaats
van vreemd vermogen. Deze term is misleidend, omdat zij hieronder ook het vreemd vermogen
met een variabele vergoeding begrijpt.
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In de eerste plaats de uitgifte van depositocertificaten. Hieronder worden
certificaten verstaan, die een vaste geldswaarde vertegenwoordigen en verhan-
delbaar zijn. Vennootschappen kunnen op deze wijze kasbewijzen uitgeven
om geld aan te trekken. Op grond van artikel 910 CGI wordt over de uitgifte
van dergelijke kasbewijzen geen 'droit d'apport' verschuldigd. Kasbewijzen
worden in Frankrijk namelijk niet als effecten aangemerkt. De verschuldigde
interest is aftrekbaar en de opbrengsten zijn belast. Er wordt een bronheffing
van 10070bij de betalende vennootschap ingehouden.

Een tweede mogelijkheid wordt gevormd door een aantal kortlopende ver-
handelbare instrumenten=': 'certificats de depot', 'billets de tresorerie', 'bons
des institutions et societes financieres' en 'bons du Tresor negotiables', Deze
instrumenten worden in Frankrijk evenmin als effecten beschouwd. De fiscale
behandeling is voor dergelijke instrument en geiiniformeerd en bij voornoem-
de wet geregeld. De wetteIijke behandeling kan als enigszins ambivalent wor-
den gekenmerkt. Daar waar het civiele recht het instrument aIs verhandelbaar
aanmerkt, beschouwt de fiscus de instrumenten als niet-verhandelbaar, Het
fiscaIe regime is echter voor al deze instrumenten uniform, maar afwijkend
ten opzichte van de fiscale behandeling van andere financieringsinstrumenten.
Alle voordelen zullen worden belast als ondernemingswinst, waardoor bij-
voorbeeld geen gebruik kon worden gemaakt van het lagere tarief dat voor
vervreemdingswinsten gold.

Op grond van de wet van 23 december 1988 werd een derde mogelijkheid
in de Franse wet opgenomen om schuldvorderingen eenvoudiger te kunnen
verhandelen: het certificeren van dergeIijke vorderingen via een 'fonds com-
mun de creance'. De vorderingen worden in het fonds ingebracht tegen uitrei-
king van verhandelbare effecten. Deze techniek heeft verschillende voordelen:
zij verbetert een eventueel niet-toereikende liquiditeitsratio van handelsban-
ken; zij veriaagt de investeringskosten alsmede het toekomstige risico verbon-
den aan de terugbetalingsverplichting; en ten slotte vergroot zij het aanbod
aan financiele instrumenten voor potentiele investeerders. Een 'fonds com-
mun de creance' bezit geen rechtspersoonlijkheid, zodat zij geen vennoot-
schapsbelasting verschuldigd wordt. De uitgegeven fondsbewijzen vormen ef-
fecten, maar leiden niet tot heffing van 'droit d'apport' bij uitgifte of over-
dracht van dergelijke bewijzen. Bij de liquidatie van het fonds wordt 1% be-
lasting ('droit de partage') verschuldigd over het liquidatieresultaat. De nor-
male heffing van vennootschapsbelasting vindt plaats bij de aandeelhouders.
Indien de fondsbewijzen langer dan twee jaren in bezit zijn, geldt het speciale
tariefvoor vervreemdingswinsten (18070).Wanneer de participant in het fonds
een niet-inwoner is, wordt 15070belasting geheven over de inkomsten en de
vervreemdingswinst genoten na 1988. Bovendien wordt een 35070heffing ver-
schuldigd over het liquidatieresuItaat.

23. Bij wet in 1985 gemtroduceerd.
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Daarnaast kent de Franse wet obligaties. Obligaties zijn verhandelbare effec-
ten, die op collectieve wijze en voor een langere periode door een vennoot-
schap worden uitgegeven. Een obligatielening geeft aIle crediteuren dezelfde
rechten (op een vergoeding, op de terugbetaling van de hoofdsom op een be-
paald moment en de mogelijkheid de obligatie vrijelijk te verhandelen op de
markt).

De verschuldigde interest kan door de emitterende vennootschap volledig
als bedrijfskosten in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de be-
lastbare winst, zelfs als de crediteur tevens aandeelhouder is (onafhankelijk
van het feit of het een converteerbare, deelnemende of gemdexeerde obligatie-
lening betreft). De ontvangen interest is bij de vennootschap belast tegen het
normale tarief. Sinds 1987wordt geen bronheffing meer geheven op dergelijke
interest betaald aan niet-inwoners.

Bij terugbetaling van dergelijke obligatieleningen wordt het bedrag dat de
geleende hoofdsom te boven gaat (bijvoorbeeld bij zero-coupon-bonds) als af-
trekbare bedrijfskosten bij de debiteur respectievelijk als belastbare winst bij
de crediteur beschouwd. In de omgekeerde situatie, waarin het bedrag minder
is dan de nominale waarde van de obligatielening, ontstaat een belastbaar
voordeel voor de emitterende vennootschap en eventueel een vervreemdings-
verlies bij de crediteur.

In de hiervoor bedoelde situaties vindt het speciale tarief (18070)voor ver-
vreemdingswinsten geen toepassing.

3.2. VREEMD-VERMOGENSVERSCHAFFING DOOR AANDEELHOUDERS E.D.

De Franse belastingwet gaat bij de beoordeling van financiele instrument en uit
van de civielrechtelijke kwalificatie. Aandeelhouders en leden van de
directie=' kunnen hun vennootschap derhalve voorzien van liquide middelen,
door kapitaal in te brengen of een lening te verstrekken. Voorwaarde is echter
weI dat het nominaal geplaatste kapitaal volledig is volgestort. 25 De voorde-
len van het financieren door middel van vreemd vermogen kunnen als voigt
worden samengevat.

Het verstrekken van een lening is niet onderworpen aan zoveel formaliteiten
als een kapitaalstorting. Een verhoging van het kapitaal vereist het bijeenroe-
pen van een buitengewone vergadering van de aandeelhouders, het aanpassen
van de statuten en gaat gepaard met de nodige publikatievoorschriften. Het
juridisch verstrekken van een lening is daarentegen vee! eenvoudiger. Een an-
der voordeel betreft de aflossing. Terugbetaling van kapitaal is sterk geregle-
menteerd als gevolg van het garantiekarakter ten opzichte van het vreemd ver-

24. In de wet aangeduid a1s 'dirigeants'.
25. Zie o.a. artikel39(1)(3°) CGI waarin uitdrukkelijk wordt gesteJd dat 'Cette deduction est sub-
ordonnee it la condition que Ie capital ait ete entierement libere.'
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mogen (crediteurenbescherming). Ook zal de terugbetaling van kapitaal veelal
tot hogere fiscale kosten leiden. De terugbetaling wordt beschouwd als een
partiele liquidatie, waardoor een dee! van de aanwezige winst- en stille reserves
wordt belast. Bovendien wordt 'droit fixe' verschuldigd.

Het zijn met name deze verschillen die hebben geleid tot de thin capitalisa-
tion van Franse vennootschappen.

De wetgever heeft via wettelijke maatregelen getracht het evenwicht tussen
eigen en vreemd vermogen te herstellen. Daartoe heeft hij de kapitaalsbe-
lasting op het bijeenbrengen van eigen vermogen vervangen door een 'droit
fixe' van FFrs 500, terwijl de heffing over de uitgifte van bonusaandelen een
jaar kan worden uitgesteld. In specifieke gevallen heeft hij daarenboven de
mogelijkheid gecreeerd bij de winstbepaling de uitgekeerde winst gedeeltelijk
in aftrek toe te staan. Ten slotte heeft de wetgever in artikel 39(1)(3°) CGI en
artikel 212 CGI de interestaftrek beperkt.

In artikel 39(1)(3°) COl wordt het rentepercentage dat in aanmerking kan
worden genom en bij het berekenen van de aftrekbare financieringskosten, be-
perkt tot de gemiddelde jaarlijkse nominale rente op door de particuliere sec-
tor geernitteerde obligaties. 'Les interets servis aux associes a raison des som-
mes qu'ils laissent ou mettent a la disposition de la societe, en sus de leur part
du capital, quelle que soit la forme de la societe, dans la limite de ceux calcules
a un taux egal a la moyenne annuelle des taux de rendement brut a l'emission
des obligations des societes privees.' Deze bepaling geldt uitsluitend indien in-
terest wordt betaald aan een 'associe' (aandee!houder). Het is derhalve moge-
lijk deze regeling te ornzeilen door het tussenschakelen van een crediteur/niet-
aandeelhouder, die wei deel uitmaakt van het concern (bijvoorbeeld een
zustervennootschap). De gemiddelde nominale rente wordt halfjaarlijks in het
'Journal Officiel' gepubliceerd en bedraagt voor 1992 8,86a,to. De rentevergoe-
ding die boven dit percentage uitkomt, wordt in de belastinggrondslag opge-
nomen en volgens het nationale recht als dividend behandeld. Het betreft hier
dan een niet-reguliere winstuitdeling, waaraan geen 'avoir fiscal' kleeft. De as-
similatie van het excessieve rentegedeelte met een niet-reguliere winstuitdeling
en het feit dat de definitie van het begrip 'dividend' in belastingverdragen een
dergelijke assimilatie niet toestaat, leidt ertoe dat Frankrijk niet het recht
heeft een bronheffing over dit gedeelte op te leggen.26 De excessieve interest
kan niet worden gecompenseerd met een eventuele lager dan gemiddelde ren-
tevergoeding op leningen van derden.

Sinds 198827 wordt de interestbeperking niet toegepast, indien de interest

26. Voor een arrest waarin de assimilatie werd geaccepteerd onder het verdrag met Groot-
Brittannie zie CE 14 octobre 1985, n° 37 583; RJF 12/85, n° 1506. Voor een arrest waarin de
assimilatie niet naar het verdrag werd doorgetrokken zie o.a. CE 19 decembre 1986, n° 54 101;
RJF 2/87, n° 176 (Duitsland) en CE 27 juillet 1984, n° 16649; RJF 10/84, n° 1247 (Belgie).
27. La loi n° 87-416 du 17 juin 1987.
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wordt betaald door een onder het deelnemingsregime van artikel145 COl val-
len de dochtermaatschappij aan haar moedermaatschappij; 'La limite ...
n'est pas applicable aux interets afferents aux avances consenties par une
societe a une autre societe lorsque la premiere possede, au regard de la
seconde, la qualite de societe mere au sens de l'article 145 .. .'. De dochter-
maatschappij die de interest wenst af te trekken, moet een beroep doen op de-
ze ontheffing.P Voorts dienen de middelen waaruit de moedermaatschappij
de lening financiert, hetzij via de externe kapitaalmarkt, hetzij via verhandel-
bare schuldtitels te worden verworven.

Naast artikel 39(1)(3°) COl heeft de Franse wetgever de interestaftrek nader
beperkt voor crediteuren die een dominerende invloed kunnen uitoefenen op
de ondernemingsbeslissingen. Artikel 212 COl schrijft daartoe een normale
fiscale debt/equity-verhouding voor tussen bepaalde vreemd-vermogensfond-
sen en het kapitaal van de vennootschap/debiteur. 'La deduction n'est
admise, en ce qui concerne les associes ou actionnaires possedant, en droit ou
en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure OU ces sommes n'exce-
dent pas, pour l'ensemble desdits associes ou actionnaires, une fois et demie
Ie montant du capital social.' Daarmee introduceert de Franse wetgever een
debt/equity-verhouding van 1Y2 ; 1 voor aandeelhoudersleningen. Ook deze
bepaling geldt - evenals artikel 39(1)(3°) COl - niet voor deelnemingsver-
houdingen zoals omschreven in artikel 145 COL

Op grond van een aanschrijving van de Belastingdienst-? wordt een nadere
invulling gegeven van de groep crediteuren die een 'dominerende invloed kun-
nen uitoefenen op ondernemingsbeslissingen'. Een dergelijke invloed kan for-
meel dan weI materieel zijn. Bij personen die formele invloed kunnen uitoefe-
nen op ondernemingsbeslissingen moet worden gedacht aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur, de algemeen directeur en de led en van de directie van
een SA, dan weI de beheerder ('gerant') van een SARL. Indien aandeelhou-
ders - zonder daarvoor formeel de leidinggevende functie te bekleden - de
dagelijkse leiding van de onderneming voeren of voortdurend effectief contro-
Ie daarop uitoefenen, is sprake van een 'dirigeant' .30 In vennootschapsver-
houdingen werd deze materiele invloed sterk restrictief uitgelegd. De Conseil
d'Etat31 heeft in arrest van 4 november 1983 in de volgende casus beslist.V

28. L'instruction de 4 mai 1987,4 C-4-87.
29. D.adm. 4 C-4-5124, n° 6/7 du 15 fevrier 1986.
30. Vergelijk a contrario CE 30 janvier 1946, n° 77 696; RO, p. 12.
31. De Conseil d'Etat is vergelijkbaar met de Nederlandse Hoge Raad en houdt zich als hoogste
rechterlijke instantie op het gebied van het administratieve recht (waaronder het belastingrecht,
met uitzondering van het 'droit d'apport' en de schenkings- en successierechten) bezig met de
interpretatie van de wet. Haar tegenhanger voor wat betreft het civiele en handelsrecht is de Cour
de Cassation.
32. CE 4 novernbre 1983, n° 34516; RJF 1184, n° 19.
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Een Franse vennootschap, 99OJo-dochtermaatschappij van een Zwitserse ven-
nootschap, krijgt van deze laatste een lening met een looptijd van 4 jaren ver-
strekt. Een van de leden van de Zwitserse Raad van Bestuur is tevens
president-directeur van de Franse vennootschap. De Franse fiscus stelt zich op
het standpunt dat via dit directielid materieel sprake is van een 'dirigeant'. De
Conseil d'Etat besliste dat led en van de Raad van Bestuur, die weliswaar sta-
tutaire bevoegdheden hebben om namens de vennootschap te handelen, nog
niet zonder meer geacht kunnen worden over voldoende beslissingsbevoegdhe-
den te beschikken dat wordt voldaan aan de voorwaarde gesteld door artikel
212 COL Hij verwerpt het standpunt van de administratie.P Naar aanleiding
van deze jurisprudentie heeft de wetgever bij de begroting voor 198934 een
wijziging van artikel 212 COl doorgevoerd, waardoor ook de meerderheids-
aandeelhouders (> 5011,10van het nominale of stemgerechtigd aandelenkapi-
taal) door deze aftrekbeperking worden getroffen.

Bij de jaarlijkse vaststelling-> van de debt/equity-verhouding wordt uitslui-
tend rekening gehouden met de ratio binnen de groep 'leidinggevende aandeel-
houders'. Daarbij wordt het nominale kapitaal als equity aangemerkt. Dit
houdt een sterke vereenvoudiging in, daar geen rekening wordt gehouden met
verliezen en aanwezige reserves.

De aftrekbeperking van artikel 39(1)(3°) CGI en artikel 212 COl werkt cu-
mulatief. Er kan geen tegemoetkoming worden gegeven voor een eventueel
'depot superieur' als gevolg van de beperking van artikel 212 COl voor de in-
terestbeperking tot het wettelijk toegestane percentage op grond van artikel
39(1)(3°) C01.36

Voorbeeld:

Stel een vennootschap (SA) heeft de volgende kapitaalstructuur:
FFrs
100000
170000
40000

nominaal gestort kapitaal
aandeelhouderslening (art. 212 COl)
aandeelhouderslening

De nominale rentevergoeding op de leningen bedraagt 1411,10,terwijl gemiddeld
op obligatieleningen in de particuliere sector een vergoeding van 8,8611,10wordt
betaald.

De totale financieringslast bedraagt derhalve FFrs 29 400. Ten aanzien van
de aandeelhouderslening (art. 212 COl) geldt dat de aftrek beperkt wordt tot

33. Zie in soortgelijkezin ook CE 27 avril 1984,n° 38 197;RJF 6/84, n" 709.
34. Article 73 de la loi de financespour 1989(loi n° 88-1149).
35. Ik leid dit af uit het voorbeelddat wordt gegevenin Memento Pratique - Fiscal, Editions
Francis Lefebvre, 1993,n° 755, biz. 144.
36. Code annote, adm. 1951,art. 212; D.adm. 4 C-5125, 15 fevrier 1986.
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de rente verschuldigd over maximaal 1Y2 x het nominale gestorte kapitaal.
Bovendien wordt het percentage beperkt tot 8,860/0. Uiteindelijk kan op deze
lening dus FFrs 13 290 (FFrs 150000 x 8,86%) aan rente worden afgetrok-
ken. Ten aanzien van de andere aandeelhouderslening geldt uitsluitend deze
laatste beperking, waardoor dus FFrs 3544 (FFrs 40 000 x 8,86%) rente af-
trekbaar is. SA kan derhalve totaal FFrs 16 834 of ongeveer 57% van de totale
interest ten laste van de belastbare winst brengen.

Voordat de hiervoor besproken wettelijke beperkingen van betaalde interest
op aandeelhoudersleningen worden toegepast, moet eerst worden beoordeeld
of het geplaatste kapitaal geheel is volgestort. Indien dat niet het geval is,
treedt de civielrechtelijke 'regle de la compensation legale' in. Hierdoor wordt
de schuldvordering van de aandeelhouder 'verrekend' met de door de ven-
nootschap opeisbare stortingsverplichting. Het fiscale recht voigt in dat geval
het civiele recht-? en de vergoeding wordt als een dividend beschouwd.

4. Wettelijke afbakening

Na de bovenstaande bespreking van de wettelijke regelingen ter zake van de
fiscale behandeling van de vergoedingen op kapitaalverstrekkingen en de ver-
goedingen op vreemd vermogen, is het van belang te onderzoeken hoe de
Franse wetgever het onderscheid tussen kapitaalverstrekkingen en leningen
heeft geformuleerd. Gezien het legalistische karakter van het Franse recht is
het van belang een aantal financieringsvormen te beschouwen, die op het
grensgebied tussen eigen en vreemd vermogen liggen.

In article 339(7) de la Loi du 24 juillet 1966 modifiant les dispositions de
la loi sur les societes commerciales wordt voor het vennootschapsrecht het on-
derscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen gedefinieerd: 'lors de
I'ernission de valeurs mobilieres representatives de creances sur la societe
emettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquerir une valeur mobiliere
representative de creance, il peut etre stipule que ces valeurs mobiliere ne
seront remboursees qu'apres desinteressement des autres creanciers a l'exclu-
sion des titulaires de prets participatifs et de titres participatifs'. Ook in het
Franse vennootschapsrecht blijkt derhalve de aansprakelijkheid van doorslag-
gevende betekenis.

4. I. 'PRETS PARTICIPATIFS'

Bij Wet van 13 juli 1978 heeft de wetgever een speciale lening geintroduceerd,
die tot het 'fonds propres' wordt gerekend voor de bepaling van de schuldca-
paciteit. De hoofdsom van dergelijke leningen is echter weI direct invorder-

37. CE 23 novembre 1987, n° 53550; RJF 1188, n° 30.
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baar. De gelijkstelling van de lening met het 'fonds propres' is gebaseerd op
de drie kenmerken van de lening. Allereerst is een 'pret participatif' een lening
met een lange looptijd. De vervaldatum zal normaliter later liggen dan bij de
overige schulden van de vennootschap. Voorts zal de lening zijn achtergesteld
ten opzichte van de overige crediteuren (met name in het geval van liquidatie).
Ten slotte zal de vergoeding op een dergelijke lening naast een vast gedeelte
tevens een winstafhankelijk deel hebben. Daarmee neemt de crediteur in zeke-
re mate deel in het risico van de onderneming.

De vergoedingen worden zowel commercieel als fiscaal als interest be-
schouwd.P'

4.2. 'TITRES SUBORDONNES A DUREE INDETERMINEE' (TSDI)

Het betreft hier de zogenaamde perpetuele obligatieleningen. Het Franse jaar-
rekeningenrecht onderscheidt twee vormen. Allereerst onderkent men de per-
petuele lening met een eeuwigdurende vergoeding. Dergelijke leningen worden
behandeld overeenkomstig de 'titres participatifs'. Daarnaast wordt een per-
petuele lening onderkend, waarbij de vergoeding verschuldigd vanaf een be-
paald moment (bijvoorbeeld na 15 jaar) bij emissie wordt vergoed. Voor een
cijfervoorbeeld verwijs ik naar hoofdstuk 2, paragraaf 3.3.4. De officiele in-
stan ties hebben nog geen uitsluitsel gegeven omtrent de behandeling van der-
gelijke leningen. In de praktijk worden dergelijke leningen momenteel als
eigen vermogen beschouwd, waarbij soms een voorziening wordt opgenomen
voor risico's en kosten. De vergoedingen worden vervolgens echter als finan-
cieringskosten ten laste van het resultaat gebracht. Deze opvatting wordt door
de Franse fiscus via individuele rulings bevestigd.

Inmiddels is bij de Loi des Finances 199339 een bepaling geintroduceerd op
grond waarvan een Franse vennootschap kan worden belast voor de in-
komsten uit een buitenlandse entiteit (inclusief trusts) voor zover dergelijke in-
komsten afkomstig zijn uit de - aan deze entiteit ter beheer of ter verzekering
van toekomstige verplichtingen van de vennootschap - overgedragen vermo-
gensbestanddelen. Deze bepaling is met name gericht tegen het gebruik van de
tax haven-trust in het TSDI-instrument. Overigens heeft de bepaling geen in-
vloed op de boekhoudkundige en civielrechtelijke beoordeling.

4.3. 'PRIMES DE REMBOURSEMENT'

Eveneens bij de Loi des Finances 1993 heeft de wetgever een speciale regeling
geintroduceerd ten aanzien van de fiscale behandeling van een disagio. Aan
de Code General des Impots wordt daartoe article 238septies_E toegevoegd.

38. COB, Rapport annuel 1985, biz. 64.
39. Loi 0° 92-1476 du 31-12-92.

151



FRANKRlJK

Ten aanzien van obligatieleningen uitgegeven na 31 december 1992 wordt
onder bepaalde voorwaarden - het disagio gedurende de looptijd van de le-
ning via een lineaire methode als interest verantwoord. Het rekenpercentage
wordt vastgesteld op het moment van uitgifte van de disagiolening. Leningen
waarvan het disagio meer dan 10070 van de verkrijgingsprijs bedraagt en bo-
vendien deze verkrijgingsprijs minder dan 90070van het uiteindelijke aflos-
singsbedrag representeert, worden getroffen.

Voorbeeld:

Een Franse vennootschap schrijft een zero-coupon-bond uit tegen een ernissie-
prijs per 1 januari 1993 van 1000. Bij aflossing per 31 december 1996 wordt
1464 terugbetaald. Deze lening valt onder de nieuwe regeling: de ernissieprijs
bedraagt minder dan 90% van de aflossingssom en het disagio bedraagt meer
dan 10% van de emissieprijs. De actuariele interest, die kan worden vast-
gesteld op het emissiemoment, bedraagt 10%. Het disagio dient dan op de vol-
gende wijze als interest in de belastingheffing te worden betrokken:

1993 (1000) x 10% = 100
1994 (1000 + 100) x 10% 110
1995 (1000 + 100 + 110) x 10% 121
1996 (1000 + 100 + 110 + 121) x 10% 133

464

4-4- 'OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS' (ORA)

Een andere vorm van financiering is de converteerbare obligatielening. De
vraag of dergelijke leningen tot het 'fonds propres' moeten worden gerekend
is onduidelijk. De klassieke converteerbare obligatielening dient als zodanig
aangemerkt te worden, omdat deze zich gedraagt als een bestemd fonds dat
wordt gecapitaliseerd zonder dat de crediteur aflossing kan eisen. Indien de
obligatiehouder een keuze heeft tussen de aflossing van de hoofdsom in con-
tanten of in aandelen, moet worden aangesloten bij hetgeen hierboven ten
aanzien van de TSDI werd opgemerkt. Tot aan het conversiemoment wordt
de lening als een bijzondere lening (vreemd vermogen) aangemerkt. Na con-
versie in aandelen wordt deze lening afgeboekt onder gelijktijdige verhoging
van het kapitaal (eigen vermogen).

5. Autl-mlsbruiktheorteen

Het Franse fiscale recht laat zoals we reeds zagen aan belastingplichtigen een
zekere vrijheid om tussen verschillende alternatieven te kiezen. Daarbij zal de
keuze onder andere worden beinvloed door de belastingwetgeving. Het ligt
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voor de hand dat belastingplichtigen steeds op zoek zullen gaan naar de voor
hen meest gunstige juridische constructie.

In de Franse jurisprudentie komen twee theorieen tot ontwikkeling, die
trachten de wetsontduiking te bestrijden: 'Ia theorie de l'abus de droit' en 'Ia
theorie de l'acte anormal de gestion'.

5.1. 'L'ABUS DE DROIT'

Via het inroepen van de leer van het 'I'abus de droit' kan de fiscale admini-
stratie bepaalde 'ongewenste' constructies aantasten. 'L'abus de droit' mani-
festeert zich in twee grondvormen.

De eerste vorm is de simulatie. Uit de jurisprudentie kunnen de twee tradi-
tionele vormen van simulatie worden gedestilleerd: schijnhandelingen en het
tussenschakelen van personen. Er is sprake van een schijnhandeling indien een
overeenkomst aan de fiscus wordt gepresenteerd, die niet overeenkomt met de
werkelijk door partijen overeengekomen transactie. In dit verband ligt de
moeilijkheid om de ware intenties van partijen te achterhalen. In de jurispru-
dentie ging het met name om de in de vorm van een overdracht van aandelen
vermomde overdracht van activa. In casu besliste het Cour de cassation in
198440 dat geen sprake was van 'I' abus de droit'. De aandeelhouders hadden
immers handelsrechtelijk niet de bevoegdheid om afzonderlijke activa te ver-
vreemden. Bij de simulatie door tussenschakeling van personen is de positie
van de fiscus comfortabel: hij kan naar eigen goeddunken de werkelijke dan
wei de optredende persoon in de heffing betrekken (article 1321 Code civil).

Vervolgens kan 'l'abus de droit' ook worden toegepast indien sprake is van
'Ia fraude it la loi' (wetsontduiking). Hierbij is in formele zin geen sprake van
simulatie, doch de constructie is gekunsteld en onnatuurlijk. Zij is erop ge-
richt de transacties zodanig te structureren dat geen of minder belasting ver-
schuldigd wordt. De tolerantiegrens van de fiscale handelingsvrijheid wordt
overschreden.

De jurisprudentie heeft deze theorie bekrachtigd in een arrest uit 1981.41

Voor de eerste keer heeft zij in dit arrest 'l'abus de droit' niet alleen toegepast
om juridische simulatie te bestrijden, maar ook 'la fraude it la loi' door niet-
fictieve handelingen. In dit arrest overweegt de Conseil d'Etat dat 'Iorsque
l'administration use des pouvoir qu'elle tient de ce texte dans des conditions
telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir ecarter
comme ne lui etant pas opposables certains actes passes par Ie contribuable,
etablir que ces actes ont un caractere fictif ou, it defaut, qu'ils n'ont pu etre
inspires par aucun motif autre que celui d'eluder ou attenuer les charges fisca-

40. L'arret Societe Beauvallet et Naturana, Droit fiscal 1984, no. 26, com. 1293; RJF 1984, no.
6, biz. 397.
41. CE, 7e, 8e et ge s.sect., 10 juni 1981, n° 19079, RJF 1981/9, biz. 429.
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les que I'interesse, s'il n'avait pas passe ces actes, aurait normallement suppor-
tees eu egard it sa situation et it ses activites reelles.' Indien er geen sprake is
van een schijnhandeling, doch wei een reele handeling wordt geconstateerd,
kan de Franse fiscus met voornoemd arrest 'l'abus de droit' inroepen, mits de
rechtshandeling gekunsteld is en geen andere motivatie voor het ontwijken
van een dwingende fiscale bepaling aanwezig is.

De procedure op grond van 'l'abus de droit' blijft echter een delicate en
vaak weinig succesvolle zaak voor de administratie. De voorwaarde om
'l'abus de droit' te kunnen toepassen is dat belastingbesparing de enige reden
is geweest voor het opzetten van de gewraakte constructie. Het feit dat 'l'abus
de droit' in de praktijk weinig succesvol is, wordt nog eens onderstreept door
het instellen door de wetgever van een 'Comite consultatif' .42Dit raadgeven-
de comite bestaat uit een rechter van het Conseil d'Etat, een rechter van het
Cour de cassation, een hoogleraar in de juridische wetenschappen en de
directeur-generaal belastingen van het Ministerie van Financien. Het comite
beslist niet over de zaak, doch geeft slechts advies. Dit advies is niet onbelang-
rijk, omdat hij de verdeling van de bewijslast vaststelt. Wijkt de fiscus van dit
advies af, dan rust de bewijslast bij de administratie. Overigens bestaat de mo-
gelijkheid bepaalde transacties in dit kader vooraf aan de fiscus voor te leg-
gen. Reageert de fiscus niet binnen 6 maanden, dan verspeelt hij de mogelijk-
heid een beroep op 'l'abus de droit' te doen.43

5.2. 'LA TIrnoRIE DE L'ACTE ANORMAL DE GESTION'

In principe kan en mag de fiscus zich niet mengen in de ondernemingsbeslis-
singen. Hij kan geen oordeel veilen over de kwaliteit of het resultaat van fi-
nanciele en cornmerciele transacties. De ondernemingen behoeven zich dan
ook niet te verdedigen, mits het ondernemingsbelang en niet de persoonlijke
interesse van de directie en aandeelhouders wordt gediend. Het is dit afbake-
ningsgebied waarbinnen de theorie van 'la fraude it la loi' zich afspeelt.

Bij een ongebruikelijke rechtshandeling, zoals bij wetsontduiking, over-
treedt de belastingplichtige niet direct een fiscaal voorschrift; hij begaat dus
geen fiscale fraude stricto sensu. In tegenstelling tot bij fraude, bestrijdt de
fiscus helemaal niet de werkelijkheid en de eerlijkheid van de gebruikte rechts-
handeling; hij pretendeert alleen dat de rechtshandeling tegenstrijdig is met de
belangen van de vennootschap en derhalve niet geschikt om in aanmerking te
worden genomen bij het vaststellen van haar belastbare winst. Deze theorie
wordt overgenomen uit het vennootschapsrecht, waar recentelijk de aanspra-
kelijkheid van de directeur werd aangescherpt. De theorie toont wederom de
grote macht aan van de Franse fiscus, alsmede de autonomie en het realisme

42. Article 1653 COL
43.Article L.64B LPF.
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van het fiscale recht. De bewijslast voor 'l'acte anormal de gestion' drukt op
de administratie, waarbij de handeling van de vennootschap door de directie
wordt voorondersteld in het belang van de vennootschap te zijn geweest. Arti-
kel 39(4) COl heeft echter de mogelijkheid gemtroduceerd dat men de toepas-
sing van ongebruikelijke rechtshandelingen zou kunnen aantasten door wette-
lijke bepalingen, die een aftrek verbieden van standsuitgaven; de fiscus is hier
ontslagen van zijn bewijslast. Opgemerkt moet worden dat in het civiele recht
een soortgelijke wettelijke inbreuk wordt gemaakt, waarbij op grond van arti-
kel 106 van de Wet van 24 juli 1966 de leningen, waarborgsommen en
borgstellingen ten gunste van bestuurders van vennootschappen bij wettelijke
fictie als niet-reguliere winstuitdelingen worden aangemerkt.

am de typologie te kunnen beschrijven maak ik onderscheid tussen de be-
gunstigden en de bedoeling van belastingplichtigen. Ten aanzien van de be-
gunstigden kunnen worden onderscheiden:

a. derden; de fiscus verdenkt a priori aIle voordelen die aan derden toeko-
men zonder tegenprestatie van deze derden. In verschillende arresten heeft de
Conseil d'Etat aftrek van dergelijke voordelen geweigerd.v'

b. aandeelhouders/bestuurders; het betreft hier meestal een ongewone ver-
goeding voor bestuurders dan weI transacties met de aandeelhouders tegen on-
gebruikelij ke voorwaarden.

c. groepsvennootschappen; idem.
d. buitenlandse partners; article 57 COl geeft een soort algemene arm's

length-bepaling.

De bedoeling van de ongebruikelijke rechtshandeling kan liggen op fiscaal ge-
bied of juist buiten het fiscale, waarbij het ene niet het andere uitsluit. Van
een niet-fiscale bedoeling kan sprake zijn indien bijvoorbeeld door een derde
financieringsmiddelen om niet ter beschikking worden gesteld. Een eventuele
deconfiture leidt dan niet tot aftrek van het 'geschonken' geldbedrag.

De sanctie berust op twee gedachten. Ten eerste dient de onderliggende
schade te worden gerepareerd en vervolgens moet de belastingplichtige wor-
den gestraft. Het repareren van de schade is gelet op de bedoeling van be-
lastingplichtige de heffing te ontlopen het belangrijkste. De fiscus bepaalt de
belastbare winst alsof de gewraakte transactie niet heeft plaatsgevonden, dan
weI het gemiste voordeel alsnog wordt gerealiseerd. Het ongedaan rnaken van
ongebruikelijke betalingen geschiedt als volgt: de fiscus verzet zich bij de
winstbepaling tegen de kostenaftrek. De correctie kan dan totaal of partieel
zijn. Dit laatste doet zich voor indien de fiscus van mening is dat de vergoe-
ding excessief is. AIleen het meerdere is dan niet aftrekbaar. Een ongedaan
maken van winstderving daarentegen is moeilijker. Ondanks het feit dat een
belastingplichtige niet kan worden gedwongen meer winst te maken, is het niet

44. Zie o.a. CE 30-9-87, n° 50157 inzake gratis verstrekkingen aan het personeel; en CE
27-11-86, n° 37203 inzake het overnemen van kosten van derden.
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vreemd dat de fiscus in speciale gevallen vennootschappen winstderving aan-
rekent; bijvoorbeeld in geval van renteloze leningen, prestaties om niet, kwijt-
schelding van leningen en vervreemding tegen een te lage prijs. Een dergelijke
winstderving wordt echter geenszins automatiscb gecorrigeerd. Ret verstrek-
ken van renteloze leningen of het kwijtschelden van leningen kan in het belang
van de vennootschap zijn en is dan geen 'acte anormale de gestion'. Ret crite-
rium wordt hier niet door het fiscale recht maar door bet juridische criterium
van het vennootschappelijke belang gevormd.

Bij de genieter van de ongebruikeJijke transactie wordt het voordeel in de
belastingheffing betrokken, waardoor een dubbele heffing kan ontstaan. In-
dien het voordeel wordt verkregen van een lichaam dat onderworpen is aan
de vennootschapsbelasting, wordt het voordeel als inkomsten uit vermogen
aangemerkt, en weI als een verkapt dividend (geen avoir fiscal).

Hierboven is reeds vastgesteld dat de fiscus zich niet mag mengen in de be-
leidsvoering van de vennootschap, terwijl ten aanzien van de bestuurders
wordt voorondersteld dat zij in het belang van de vennootschap handelen. De
fiscus heeft in het algemeen de bewijslast, omdat hij in de rechtsgang de vra-
gende partij is. In de praktijk blijkt deze algemene stelling te ongenuanceerd.
Zo zal rekening moeten worden gehouden met de context van de zaak: een
voordeel verstrekt aan een buitenlandse vennootschap zal worden aangemerkt
als een ongebruikelijke transactie, terwijl hetzelfde voordeel verstrekt aan een
filiaal verondersteld wordt normaal te zijn, buiten toepassing van artikel 57
CGI dat niet ziet op internationale situaties. Ten slotte is de bewijslastverde-
ling afhankeJijk van de boekhoudkundige verwerking: wanneer sprake is van
een verliespositie, afschrijving of kostenaftrek die belastingpJichtige wenst te
nemen, dan ligt bij hem ook de bewijslast.

6. Internationale aspecten

6. I. RET FRANSE INTERNATIONAAL BELASTINORECHT

Ret Franse internationale belastingrecht kenmerkt zich door een extreem
doorgevoerd territorialiteitsbeginsel. Dit houdt in dat slechts voordelen uit
Franse bron aan belastingheffing zullen worden onderworpen. Dit betekent
dat dividenden ontvangen van een buitenlandse dochtermaatschappij niet in
de Franse belastingheffing worden betrokken.P Indien de Franse vennoot-
schap vervolgens een dividend aan haar aandeelhouders uitkeert ten laste van
deze belastingvrije winstreserve, wordt 'precompte' verschuldigd. De even-
tueel in het buitenland ingehouden dividendbelasting kan in Frankrijk als af-
trek bare kosten op de winst in mindering worden gebracht. In verdragssitua-
ties staat Frankrijk meestal een verrekening van de buitenlandse belasting toe,

45. Article 145 COl.
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mits de inkomsten waarop deze buitenlandse belasting drukt tot de Franse be-
lastinggrondslag behoren.

Indien een Franse vennootschap dividend uitkeert aan een buitenlandse
aandeelhouder zal Frankrijk een dividendbelasting inhouden van 25070 (ver-
hoogd tot 50% in niet-verdragssituaties). Deze bronheffing wordt in de meeste
belastingverdragen die Frankrijk heeft gesloten, verlaagd tot 15%. Indien
sprake is van een participatie van ten minste 25%, wordt de bronheffing veelal
nog verder verlaagd (tot 10% of 5%). Als gevolg van de EO-moeder/dochter-
richtlijn mag Frankrijk in dergelijke deelnemingsverhoudingen met ingang
van 1 januari 1992 geen bronheffing meer inhouden bij dividenduitkeringen
aan kwalificerende vennootschappen binnen de EO. In een aantal
belastingverdragerri'' geeft Frankrijk het 'avoir fiscal' ook aan de buiten-
landse aandeelhouders (eventueel onder inhouding van de bronheffing).

De interestvergoedingen die een Franse vennootschap van een buitenlandse
debiteur ontvangt, zijn belast tegen het normale tarief. De buitenlandse belas-
ting kan buiten verdragssituaties als bedrijfskosten worden afgetrokken. In
verdragssituaties wordt gebruteerd en vervolgens kan de buitenlandse belas-
ting met de verschuldigde Franse belasting worden verrekend.

Indien de interest wordt betaald door een Franse debiteur wordt de 'preleve-
ment forfaitaire liberatoire de l'imp6t sur Ie revenue' (een soort bevrijdende
roerende voorheffing) verschuldigd. Wordt de interest betaald aan een niet-
inwoner dan krijgt deze belasting in Frankrijk het karakter van een bronbe-
lasting. Indien de interest wordt betaald op een obligatielening of een daarmee
overeenkomende, verhandelbare titel, dan bedraagt de inhouding 15%. In-
dien de interest echter wordt verschuldigd op niet-verhandelbare titels (bij-
voorbeeld rekening-courantkredieten, schatkistpapier, kasgeldleningen en lij-
frentecontracten) wordt een bronheffing van 35% verschuldigd. Indien de uit-
eindelijke gerechtigde niet bij de fiscus bekend is, wordt de heffing verhoogd
tot 50%.

In verdragssituaties wordt deze heffingsmogelijkheid voor Frankrijk veelal
teruggenomen.f? In andere verdragerr'f wordt het Franse heffingsrecht qua
omvang duidelijk beperkt.

46. Bijvoorbeeld de belastingverdragen met Belgie, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en
het Verenigd Koninkrijk.
47. Bijvoorbeeld in de belastingverdragen met Denemarken, Duitsland, Griekenland, lerland, Ne-
derland, en het Verenigd Koninkrijk.
48. Bijvoorbeeld de verdragen met Belgie (150/0),Italie (15010), Portugal (12010), Luxemburg (10%)
en Spanje (10%).
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6.2. THIN CAPITALISATION

Op 16 februari 1990 heeft de Conseil d'Etat49 een arrest gewezen'? inzake een
vennootschap die excessief met vreemd vermogen was gefinancierd. Kort sa-
mengevat luidde de casus als voigt. Een Franse vennootschap, SAS-France,
een 99,4OJo-dochtermaatschappij van een Zweedse vennootschap, SAS Con-
sortium SA, betaalt aan haar moedermaatschappij jaarlijks een rentevergoe-
ding voor aan haar ter beschikking gesteide bedragen. De inspecteur bestrijdt
de aftrek van een gedeelte van deze rentevergoeding bij de vasts telling van de
belastbare winst van SAS-France. Bovendien legt hij op grond van artikel
125A CGI een 25%-bronheffing op over de gehele rentevergoeding (derhalve
inclusief het niet-excessieve gedeelte).

De aftrek van rente over het excessieve gedeelte van de lening wordt gewei-
gerd op grond van artikel 212 CGI, terwijl de heffing aan de bron over de ge-
hele rentevergoeding wordt gebaseerd op het niet naleven door belastingplich-
tige van de formele wettelijke voorschriften.

De Conseil d'Etat heeft in casu de positie van de administratie bevestigd,
waar het de niet-aftrekbaarheid van de rente over het excessieve gedeelte van
de lening betreft, doch belastingplichtige in het gelijk gesteld daar waar het
betreft het niet toepassen van de voorschriften voor toepassing van het Frans-
Zweedse belastingverdrag. Dit arrest is van belang voor wat betreft dit tweede
punt.

De Conseil d'Etat overweegt in navolging van de adrninistratie dat in casu
het Frans-Zweedse verdrag niet verbiedt de betaalde interest aan de Zweedse
moedermaatschappij anders te behandelen dan die betaald aan een Franse
moedermaatschappij. 'Aucune differenciation ne sera faite pas chacun des
deux Etats entre ses ressortissants et ceux de l'autre Etat pour I'application des
tarifs des irnpots vises [dans la convention] .... Les personnes morales,
y compris les societes, ne seront pas sournises sur le territoire de I'autre
Etat a une charge fiscale plus elevee que celle supportee par les contribuables
de meme categoric appartenant audit Etat'.

Het inroepen van de non-discriminatieclausule mist in casu doel, om een
tweetal redenen. In de eerste plaats betreft het de onmogelijkheid van een
Franse belastingplichtige zich te beroepen op een non-discriminatiebepaling in
een belastingverdrag. Dit principe is reeds in een eerder arrest van de Conseil
d'Etat verwoord.U Dit arrest kan naar mijn mening geen algemene geldig-
heid worden toegeschreven, omdat de tekst van het desbetreffende verdrag af-

49. De Conseil d'Etat is het hoogste Franse rechtscollege in bestuursgeschillen. Hij houdt zich o.a.
bezig met beslissingen omtrent fiscale zaken.
50. CE 16 fevrier 1990. n° 68627 et 68 628; RJF 4/90. n° 393.
51. CE II decembre 1987. n° 45 176. RJF 2/88, n° 234 (betreffende het verdrag tussen Frankrijk
en Laos).
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wijkt van hetgeen binnen de OECD gebruikelijk is.52 In de tweede plaats
wijst de Conseil d'Etat op de restrictieve uitleg van de onderhavige non-
discriminatiecIausule. Deze is niet van toepassing, enerzijds omdat de Zweed-
se maatschappij niet over een Franse vaste inrichting beschikt c.q. onderwor-
pen is aan Franse vennootschapsbelasting, anderzijds omdat de Zweedse ven-
nootschap zelf in Frankrijk geen slachtoffer is van een discriminatoire behan-
deling. Het lijkt erop dat bij een ruimer geformuleerde cIausule (OECD-
modelverdrag) dit standpunt niet houdbaar is, evenals het geval zou kunnen
zijn binnen EG-verband.

6.3. TOEPASBAARHEID VAN ARTIKEL 212 CGI

Indien de buitenlandse moedermaatschappij/crediteur een Franse vaste in-
richting heeft waaraan de aandelen in de Franse dochtervennootschap kunnen
worden toegerekend, dient artikel 212 CGI te worden toegepast. Onder de ge-
wijzigde tekst van artikel 212 CGI53 wordt het regime 'societe mere' echter
nog uitsluitend toegepast op Franse vennootschappen: 'societe francaises par
actions ou it responsabilite limitee, qui detiennent, dans Ie capital d'autres
societes ... , des participations'. Een dergeIijke beperking moet naar ik meen
worden verworpen op grond van het 'avoir fiscal'-arrest van het Europese
Hof van Justitie.P" De Franse wetgever heeft naar aanleiding van dit arrest
een instructie uitgevaardigd+", op grond waarvan het regime 'societe mere'
ook van toepassing wordt verklaard op vaste inrichtingen, mits overigens aan
de voorwaarden is voldaan. Deze instructie impliceert dat dochtermaatschap-
pijen die leningen verkrijgen van een vaste inrichting in Frankrijk zijn onder-
worpen aan het regime 'societe mere' en de betaalde interest op dergeIijke le-
ningen kunnen aftrekken, zonder rekening te houden met de beperking van
artikel 212 CGI.

Bij instructie van 31 augustus 198956 heeft de Franse administratie aangege-
yen dat het regime aileen van toepassing is op 'societes et organismes soumis
it I'impot sur les societes au taux normal .. .' Dit betekent dat de aandelen als
activum op de balans van de vaste inrichting moeten voorkomen en aldus ef'-

52. Zie hiervoor ook B. Gouthiere, Sous-capitalisation,non-discriminationet application des
conventionsfiscales,FR 27/90, bIz. 8.
53. Article212CGI werd bij article 73 de la loi de financespour 1989(loi n° 88-1149) van 23
december 1988gewijzigd.
54. Zaak C-270/83HvJ van 28 januari 1986(zieook hoofdstuk 9, paragraaf 3). Hierin werdde
Franse wetgevinginzake de gerechtigdheidtot het avoir fiscaldoor een Franse vaste inrichting
vaneenbuitenlandsevennootschapals discriminatoirop grond van het VerdragvanRomeaange-
merkt.
55. BO 4 J-I-86; IS-IX-2240.
56. BO 4 H-6-89; FR 43/89, bIz. 3.
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feetief moeten zijn onderworpen aan de Franse vennootsehapsbelasting. Deze
regel heeft algemene werking en geldt derhalve niet aIleen voor EG-lidstaten
of landen waarmee een verdrag is gesloten dat een non-discriminatieclausule
bevat.

Indien er daarentegen geen sprake is van een Franse vaste inrichting en de
moedermaatschappij noch inwoner van een van de EG-lidstaten is noeh wordt
beschermd door een non-discriminatieclausule in het belastingverdrag, bestaat
geen twijfel over de toepassing van artikel 212 CGI. In aIle andere situaties
is de beslissing van de Conseil d'Etat inzake SAS-France van belang.

6-4- INTERESTBETALINGEN AAN TAX-HAVENVENNOOTSCHAPPEN

Interestbetalingen aan natuurlijke personen of reehtspersonen met woon-
plaats in een land met een gepriviligeerd belastingsysteem kunnen niet worden
afgetrokken van de Franse belastinggrondslag, tenzij de Franse debiteur met
adequaat bewijs komt waaruit het bonafide karakter van de transactie blijkt
en aannemelijk maakt dat het bedrag niet buitensporig is.57 Een dergelijk be-
wijs kan aIleen schriftelijk worden geleverd.

In artikel238A CGI wordt een land een gepriviligeerd belastingsysteem aan-
gemeten, indien het land een belastingsysteem heeft dat resulteert in geen of
opmerkelijk minder belasting dan zou zijn betaald als het voordeel in Frank-
rijk lOU zijn gerealiseerd. De Franse fiseus heeft op basis hiervan een lijst aan-
gelegd waarop de landen met een gepriviligeerd belastingsysteem worden ver-
meld. Indien belastingpliehtige de kwalificatie van een land als tax haven op
deze lijst voor de reehter betwist, heeft de administratie de bewijslast.

7. Samenvatting

In Frankrijk zijn de vergoedingen voor het ter besehikking gestelde eigen ver-
mogen niet-aftrekbaar bij het bepalen van de belastbare winst. Daarentegen
vormt de interest op het verstrekte vreemd vermogen aftrekbare bedrijfs-
kosten. Door de werking van het verrekeningsstelsel (volledige verrekening
van de op de winstuitdeling drukkende onderliggende belasting) lijkt de effec-
tieve druk op dividenden gelijk aan de effeetieve druk bij de aandeelhouder.
Een verstoring treedt op indien sprake is van een excessief 'avoir fiscal'. Deze
kan - in tegenstelling tot het Duitse 'Steuergutschrift' - niet in contanten
worden teruggevorderd. Bovendien heeft de Franse moedermaatschappij de
mogelijkheid in binnenlandse verhoudingen te opteren voor een vrijstelling
van deelnemingsdividenden. Dit is met name gunstig, indien de moedermaat-

57. Article 238A COL
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schappij verliescompensatie heeft. In buitenlandse verhoudingen geldt de
deelnemingsvrijstelling, waardoor bij uitdeling door de Franse moedermaat-
schappij een 'precompte' verschuldigd wordt. De precornpte bedraagt 50070
van de feitelijk uitgekeerde winst. Zo blijkt ook in Frankrijk sprake van een
verschillende fiscale behandeling van eigen vermogen ten opzichte van vreemd
vermogen.

De kwalificatie van vermogensverstrekkingen is in het Franse fiscale recht
sterk geent op het civiele recht en de boekhoudkundige verwerking. In dat ver-
band wordt als eigen vermogen aangemerkt de vermogensverschaffing waar-
bij de vergoeding eerst aan de vermogensverschaffer kan toevloeien nadat het
bevoegde vennootschapsorgaan daartoe heeft beslist. Een kwalificatie als
eigen vermogen van hetgeen prima facie een lening is, is derhalve niet moge-
lijk.

De Franse wetgever heeft echter ten aanzien van de aftrekbaarheid van de
betaalde interest een aantal specifieke regelingen ontworpen, die deze aftrek-
baarheid enigszins beperken. Daarbij zijn drie algemeen geformuleerde rege-
lingen besproken. In de eerste plaats dient het geplaatste kapitaal te zijn vol-
gestort. Indien dit niet is geschied, wordt de 'lening' eerst verrekend met de
nog openstaande stortingsverplichting. In de tweede plaats heeft de Franse
wetgever in article 39(1)(3°) COl de aftrek ter zake van betaalde interest aan
de aandeelhouders beperkt tot een maximum (voor 1992: 8,86%). Deze rege-
ling kan eenvoudig worden ontgaan, doordat zij alleen ziet op directe betalin-
gen aan de aandeelhouder. Ten slotte heeft de Franse wetgever in article 212
COl een vaste debt/equity-verhouding (1liz : 1) ingevoerd. Interest betaald
over het gedeeIte van de lening dat deze verhouding overschrijdt, is niet af-
trekbaar. Overigens vindt article 212 COl geen toepassing in kwalificerende
deelnemingsverhoudingen. De Franse fiscus accepteert op grond van article
209B COl geen interestbetalingen aan personen die zijn gevestigd in een be-
lastingparadijs.

Eventueel be staat voor de Franse fiscus de mogelij kheid een situatie van
thin capitalisation aan te tasten via de leerstukken 'l'abus de droit' en 'la theo-
rie de l'acte anormal de gestion'. Het eerste leerstuk kan worden ingeroepen,
indien sprake is van (een) gekunstelde rechtshandeling(en) en er geen andere
motivatie dan een belastingbesparing voorhanden is. Dergelijke procedures
zijn in Frankrijk voor de fiscus echter weinig succesvol gebleken. In het
tweede leerstuk gaat het om de afbakening van de ondernemingsvrijheid. In-
dien de rechtshandeling tegenstrijdig is met de belangen van de vennootschap
kan zij niet bij de winstbepaling in aanmerking worden genomen. Te denken
valt hier met name aan typische arm's length-problemen (zie ook article 57
COl).

In verdragsverhoudingen lijkt een bescherming tegen de Franse beperking
van de interestaftrek door de non-discriminatiebepalingen niet mogelijk. De
Conseil d'Etat heeft aan deze bepalingen een restrictieve uitleg willen geven.
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Buitenlandse vennootschappen kunnen zich niet beroepen op een dergelijke
bepaling, indien zij niet over een Franse vaste inrichting beschikken. Als ge-
volg daarvan kunnen zij immers niet zelf het slachtoffer zijn van een discrimi-
natoire Franse wetgeving.
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Hoofdstuk 6. Verenigd Koninkrijk

1. Inleiding

Het Angelsaksische recht wijkt fundamenteel af van het continentale recht.
Daarbij heeft met name de jurisprudentie een andere functie. In het Angelsak-
sische recht vormt zij de belangrijkste rechtsbron. Men spreekt dan ook wel
van het zogenaamde 'rechtersrecht'. In het continentale recht daarentegen
vormt de jurisprudentie vaak een toepassing van de door de wetgever gefor-
muleerde wetten. Toch heeft ook het Angelsaksische recht getracht het be-
staande recht te codificeren. Ten aanzien van het vennootschapsrecht heeft dit
vanaf 1948 geresulteerd in een aantal 'Companies Acts' (CA).l Voor wat be-
treft de 'Income and Corporation Taxes Act' (ICTA) yond codificatie voor
het eerst plaats in 1965. De lCTA wordt tegenwoordig jaarlijks aangepast via
'Finance Acts' (FA).

Evenals in de besproken andere landen, treffen we in het Verenigd Konink-
rijk ter zake van de fiscale winstbepaling een verschillende behandeling aan
van eigen vermogen en vreemd vermogen. Alvorens deze fiscale behandeling
in detail te bespreken, ga ik eerst nader in op het onder scheid tussen eigen ver-
mogen en vreemd vermogen, zoals dat blijkt uit het handelsrecht.

2. Companies Act

2.1. 'ULTRA VIRES'-DOCTRINE

In het Angelsaksische vennootschapsrecht wordt aanvankelijk de vennoot-
schap niet als zelfstandig rechtssubject gezien. Aan het einde van de vorige
eeuw komt hierin verandering. In Salomon v Salomon & Co.2 werd voor het
eerst het zelfstandige rechtskarakter van een vennootschap erkend. In casu
bracht Salomon zijn ondernerning in de vennootschap (Co. Ltd) in. De
waarde van de onderneming bedroeg £ 39 000. De koopprijs werd betaald in
contanten (£ 9000), door de uitgifte van aandelen (£ 20 000), en door schul dig

I. De laatste Companies Act dateert uit 1985.
2. Salomon v Salomon & Co. (1897) A.C. 22, H.L.
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blijven (£ 10 000). Salomon, zijn echtgenote en vijf kinderen werden aandeel-
houder.I De vennootschap raakte bijna onrniddellijk in problemen, die uit-
eindelijk binnen een jaar leidden tot liquidatie. Het House of Lords besliste
in deze zaak dat er geen sprake was van fraude en de ondernerning eigendom
was geworden van de vennootschap. Dit arrest leidde er niet aIleen toe dat on-
dernemers hun aansprakelijkheid konden beperken, maar eveneens dat zij
hun risico konden beperken door het verstrekken van leningen in plaats van
het storten op aandelen. Sinds dit arrest is er weinig twijfel omtrent het zelf-
standige rechtskarakter van de vennootschap. Er heeft zich echter weI recht-
spraak ontwikkeld, die bekend staat onder de verzamelnaam 'lifting the cor-
porate veil', waarbij de vennootschap wordt weggedacht. 4

Een van de consequenties van het zijn van rechtspersoon is dat een vennoot-
schap opgericht bij of door de wet aIleen het doel kan nastreven dat uitdruk-
kelijk is vastgelegd en slechts de bevoegdheden bezit die haar (al dan niet ex-
pliciet) worden verleend. Impliciete bevoegdheden dienen incidenteel van ka-
rakter te zijn en bij te dragen aan het bereiken van de geautoriseerde doelstel-
ling. De bevoegdheden van een rechtspersoon zijn derhalve beperkt. Elke han-
deling die verder rijkt dan deze bevoegheid, is nietig, zelfs indien zij door aIle
deelnemers wordt bevestigd. Dit staat bekend als de 'ultra vires'-doctrine. Het
doel van deze doctrine is tweeledig: zij beschermt enerzijds de investeerders
in en anderzijds de crediteuren van de vennootschap. ledereen die met de ven-
nootschap handelt, dient zich derhalve niet alleen af te vragen of de vertegen-
woordigingsbevoegdheid van de functionaris weI toereikend is, doch evenzeer
of de vennootschap zelf weI de bevoegheid heeft een dergelijke transactie te
kunnen afsluiten. Derdenbescherming wordt aIleen verkregen, indien de derde
niet op de hoogte kon zijn van de overschrijding van de bevoegdheden.P Toen
een vennootschap boven het in haar 'Memorandum' (akte van oprichting)
maximaal toegestane bedrag leende, werd de lening nietig verklaard.? Het on-
bekend zijn met het overschrijden van de bevoegdheid door de vennootschap
kon hier door de crediteur niet worden ingeroepen, daar iedereen die met de
vennootschap zaken doet geacht wordt notitie te nemen van aIle publieke do-
cumenten (waaronder haar 'Memorandum' en 'Articles'). Inrniddels is de
doctrine in de praktijk niet meer zo belangrijk, enerzijds omdat de Companies
Act een aantal standaardstatuten bevat, die zodanig ruim geformuleerd zijn
dat niet snel buiten de doelstelling wordt getreden, en anderzijds doordat het
Verenigd Koninkrijk tot de EO is toegetreden en artikel 9(1) van de European

3. Voor de oprichting van een vennootschap was het vereist dat er ten minste zeven aandeelhou-
ders waren.
4. Zie o.a. Lee v Lee's Air Farming Ltd. (1961) A.C. 12, P.C.; Underwood v Bank of Liverpool
(1924) 1 K.B. 775, C.A.; Southern v Watson (1940) 3 All E.R. 439, C.A.; Rainharn Chemical
Works v Belvedere (1921) 2 A.C. 465, H.L.
5. Bijvoorbeeld: Young v Payne (David) & Co. (1904) 2 Ch. 608, C.A. waarbij de verstrekte le-
ning niet werd gebruikt om het vennootschappelijke doe! te realiseren.
6. Baroness Wenlock v River Dee Co. (1885) 10 A.C. 354, H.L.
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Communities Act 1972 werd opgenomen: 'In favour of a person dealing with
a company in good faith, any transaction decided on by the directors shall be
deemed to be one which it is within the capacity of the company to enter into,
and the power of the directors to bind the company shall be deemed to be free
of any limitation under the memorandum or articles of association; and a
party to a transaction so decided on shall not be bound to enquire as to the
capacity of the company to enter into it or as to any such limitation on the
power of the directors, and shall be presumed to have acted in good faith un-
less the contrary is proved.'

De 'ultra vires' -doctrine biedt evenwel ook na deze aanpassingen nog de mo-
gelijkheid aan derden om een transactie met de vennootschap te betwisten,
alsmede de mogelijkheid aan de aandeelhouders om een transactie door de
vennootschap op gerechtelijk bevel nietig te laten verklaren. De vennootschap
zelf kan daarentegen slechts een transactie met derden betwisten, indien deze
derde zich niet kan beroepen op goeder trouw.

2.2. 'ULTRA VIRES'-DOCTRINE EN CONCERNFINANCIERINGEN

Zoals hiervoor reeds gemeld, dient een vennootschap in haar oprichtingsakte
en statuten haar bevoegdheden ter zake van het aantrekken van vreemd ver-
mogen vast te leggen ('borrowing power')'? Indien dit niet geschiedt, kan
toch vreemd vermogen worden aangetrokken, doch dan dient te worden be-
oordeeld of dit vermogen gebruikt wordt om het vennootschappelijke doel te
realiseren. De handels- en produktievennootschappen worden geacht impliciet
deze bevoegdheid te bezitten tot een 'reasonable amount' nodig om hun on-
dernemingsdoel te verwezenlijken. Deze vage formulering is kenmerkend voor
het Angelsaksische systeem, waarin de rechter uiteindelijk het geldende recht
vaststelt. Zij veronderstelt een duidelijke afbakening van handels- en produk-
tievennootschappen, een vast te stellen causaliteit tussen de lening en het on-
dernerningsdoel, en een kwantificeerbare, 'redelijke' hoofdsom. Indien de sta-
tuten de 'borrowing power' hebben beperkt en de vennootschap toch besluit
meer vreemd vermogen aan te trek ken, is de consequentie dat er geen schuld
ontstaat. De crediteur kan geen teruggaaf van de hoofdsom vorderen, tenzij
hij te goeder trouw is geweest. 8 Hiervan mag worden uitgegaan indien de ere-
diteuren inzage hebben gevraagd in de oprichtingsakte en statuten alvorens de
lening te verstrekken. Ondanks het feit dat de crediteur formeel geen moge-
lijkheid heeft terugbetaling te vorderen, staat hij niet geheel machteloos. Hij
zou een beroep kunnen doen op de zogenaamde 'tracing order'. Dit houdt in

7. C.M. Schmitthof, Palmer's Company Law, Stevens & Sons, 22nd edition, 1976, Chapter 41,
p. 416 e.v.
8. CA 1985, sec. 35.
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dat, indien en voor zover de hoofdsom leidt tot een toename van de activa,
de crediteur (mede)eigenaar wordt. Ten slotte kan de crediteur subrogatie
eisen van de overige crediteuren, indien en voor zover deze laatsten door de
vennootschap werden betaald uit de verkregen hoofdsom.

2·3· FINANCIERINGSKEUZE IN HET VERENIGD KONINKRIJK

De ontwikkeling van de kapitaalstructuur van Britse? vennootschappen kan
worden onderscheiden in drie fasen. De eerste fase kenmerkte zich door de
uitgifte van aandelen met een hoge nominale waarde. Naarmate de vennoot-
schappen het investerende publiek wensten te bereiken, werd de nominale
waarde steeds kleiner. In de tweede fase wensten de investeerders bepaalde fi-
nanciele garanties. Als gevolg van de verschillende wensen ontstonden zeer ge-
compliceerde kapitaalstructuren. Ten slotte de derde fase, waarin de kapi-
taalstructuren sterk werden bemvloed door fiscale aspecten (zie paragraaf 3).

In hoofdstuk 2 werd vastgesteld dat bij de keuze van de vennootschap tussen
financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen de vennootschap zich
onder andere de vraag zal stellen welke financieringsvorm - in reele term en
- het voordeligst is. Het is hier voldoende om vast te stellen dat de belasting-
heffing de financiering met vreemd vermogen begunstigt. Interest is hetzij af-
trekbaar als 'trading expense' hetzij als 'charge on income' (zie paragraaf 5).
Dividenden zijn daarentegen op grond van ICTA 1988, sec. 337(2) met aftrek-
baar.

In dit verband is bovendien nog van belang dat de interest boven 5%, in
geval van liquidatie van de debiteur, wordt opgeschort tot aIle overige schul-
den volledig zijn betaald.I"

Sinds de 'Ursury Laws Repeal Act 1954' bestaat er overigens geen wettelijke
controle meer ten aanzien van het door partijen overeengekomen interestper-
centage.

3. Belastingen van rechtsverkeer

Tot 197311 was bij de uitgifte van aandelen, hetzij bij oprichting of in sarnen-
hang met een latere inbreng in contanten of in natura 12, een 'Capital Duty'

9. Ik gebruik hier de term 'Brits' uit praktische overwegingen, mij realiserend dat het Verenigd
Koninkrijk bestaat uit Groot-Brittannie en Noord-Ierland.
10. Garvin (Theo) Ltd Re (1969) 1 Ch. 624.
II. Het moment waarop het Verenigd Koninkrijk tot de EG toetrad en de regelgeving op het ge-
bied van de crediteuren- en kapitaalbescherming moest overnemen.
12. FA 1972, sec. 47 en Sched. 19.
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(kapitaalsbelasting) verschuldigd van 0,5070over de nominale waarde van de
uitgegeven aandelen. De 'Capital Duty' was relatief onbelangrijk. Het was irn-
mers niet ongebruikelijk dat een zeer gering nominaal aandelenkapitaal (vaak
slechts £ 100) werd geplaatst, dat werd aangevuld met een omvangrijk agio,
waardoor de 'Capital Duty' kon worden gereduceerd.P Na de invoering van
de minimum-kapitaaleis, als gevolg van de Britse toetreding tot de EG, nam
het belang toe. Tot 15 maart 1988 werd een 'Capital Duty' verschuldigd van
1070over de nomina Ie waarde van de verkregen aandelen, dan weI - indien
dit meer bedroeg - de waarde van hetgeen daadwerkelijk werd ingebracht.
Voor de uitgiften van aandelen op of na 16 maart 1988 is geen kapitaalsbe-
lasting meer verschuldigd!", zodat een verdere bespreking hier niet relevant
is.

4. Income and Corporation Taxes Act - eigen vermogen

4. I. HISTORISCH OVERZICHT BELASTINGSYSTEEM

Voor 1965 werden vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk getroffen
door twee belastingen. De vennootschappen werden onderworpen aan een
speciale winstbelasting. Bovendien werden zij - evenals natuurlijke personen
- getroffen door de inkomstenbelasting. Zij werden daarbij belast tegen een
standaardtarief van 15070zonder rekening te houden met persoonlijke aftrek-
posten. Evenals de natuurlijke personen werden zij niet belast voor gereali-
seerde vermogenswinsten. Dit veranderde in 1962 toen speculatiewinsten in de
heffing werden betrokken. Indien een vennootschap besloot dividend en ten
laste van de winst uit te keren, waren deze derhalve reeds onderworpen ge-
weest aan inkomstenbelasting. De aandeelhouders dienden de dividend en (in-
clusief de reeds betaalde inkomstenbelasting) tot hun belastbare inkomen te
rekenen. De reeds bij de vennootschap betaalde inkomstenbelasting kon wor-
den teruggevorderd of worden verrekend met de verschuldigde 'surtax'. In
feite was hier reeds sprake van een verrekeningsstelsel.

Sinds de Finance Act 1965 kent het Verenigd Koninkrijk een afzonderlijke
vennootschapsbelasting. De verhouding tussen de inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting werd aanvankelijk als een klassiek stelsel gestructureerd. De
vennootschappen betaalden een proportioneel tarief (40070)over de winst uit
aile bronnen (handels- en investeringstransacties alsmede vervreemdings-
winsten). De aandeelhouders werden vervolgens belast over de ontvangen di-

13. Kapitaalsbelasting van 0,50/0werd slechts verschuldigd over het nominale kapitaal en niet -
zoals na toetreding tot de EG - over de ingebrachte waarde indien deze hoger was.
14. FA 1988, sec. 132.
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videnden en de gerealiseerde koerswinsten op aandelen. De uitdelende ven-
nootschap hield bij uitdeling de inkomstenbelasting in tegen het basistarief
(38,75070). De ratio achter deze wijziging was het feit dat de regering winstin-
houding wenste te stimuleren. Dit pakte in de praktijk echter anders uitl5 en
in de Finance Act 1972 werd teruggekeerd naar het verrekeningsstelsel.

4.2. VERREKENINGSSTELSEL

Met ingang van het belastingjaar 1973 (6 april 1973) is het verrekeningsstelsel
van kracht. Indien een Britse vennootschap een dividend of een andere gekwa-
lificeerde uitdeling doet, wordt zij een 'Advance Corporation Tax' (ACT) ver-
schuldigd. De ACT voor dividenden betaald na 5 april 1993 doch voor 6 april
1994 bedraagt 22,5%. Vanaf 6 april 1994 wordt de ACT verlaagd tot 20%.
De ACT kan worden verrekend met de door deze vennootschap verschuldigde
'Corporation Tax' (CT). Het resterende belastingbedrag wordt de 'Main-
stream Corporation Tax' (MCT) genoemd. De onderlinge relatie kan in for-
mulevorm als voIgt worden weergegeven: CT - ACT = MCT. In tegenstel-
ling tot het Duitse en Franse steisel is hier sprake van een verrekeningsstelsel
op het niveau van de vennootschap. De ACT wordt bij de aandeelhouder als
een belastingkrediet geimputeerd. Met ingang van 6 april 1993 bedraagt dit
krediet 20%, zodat over het boekjaar 1993/94 het krediet niet overeenkomt
met de ACT. Indien de aandeelhouder een binnenlands belastingplichtige na-
tuurlijke persoon is, kan hij dit belastingkrediet gebruiken om zijn inkomsten-
belastingschuld over de ontvangen uitkering verhoogd met de credit te beta-
len. Indien de aandeelhouder een binnenlands belastingplichtige vennoot-
schap is, wordt het dividend vermeerderd met het belastingkrediet vrijgesteld
van vennootschapsbelasting. Het vrijgestelde bedrag wordt aangeduid als
'Franked Investment Income' (FII). Het belastingkrediet kan vervolgens door
de aandeelhouder/rechtspersoon worden gebruikt ter voldoening van ACT
over zijn eigen uitkeringen of aan hem worden terugbetaaid indien de verlie-
zen worden afgeboekt van het FII.

15. De kosten die nodig waren om het bestaande dividendniveau te handhaven stegen, doordat
meer winst moest worden uitgekeerd om het netto door de investeerders gewenste rendement te
realiseren. Veel vennootschappen werden alsdus op hogere kosten gejaagd om dezelfde winst uit
te kunnen keren.
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Voorbeeld (tarieI1992):

£ £

Belastbare winst dochtermaatschappij
CT (33070)

1 000000
330000

waarvan ACT (25/75)
MCT

223 333
106667

Dividend
Belastingkrediet aan de moedermaatschappij door-
gegeven (25/75)

670000

223 333

Franked Investment Income
CT (vrijgesteld)

893 333
o

Beschikbare winst moedermaatschappij
Belastingkrediet aan de aandeelhouder doorgegeven
(25/75)

893 333

223 333

Netto dividenduitkering 670000

Door de vrijstelling van het FII is het tussenschakelen van een binnenlandse
vennootschap fiscaal neutraal. Het FII kan echter niet volledig worden uitge-
keerd, omdat het deels (ACT) moet worden gebruikt ter betaling van de ver-
schuldigde ACT bij uitdeling door de moedermaatschappij.

Wanneer de verschuldigde CT lager is dan de ACTI6, kan een niet te verre-
kenen ACT ontstaan bij de uitdelende vennootschap. Dit ACT-overschot kan
dan alsnog worden verrekend met de betaalde CT uit de aan het jaar waarin
het ACT -overschot is ontstaan voorafgaande zes boekjaren. Is deze verreke-
ning gebruikt, dan is een onbeperkte carry forward van het ACT-overschot
mogelijk.

Met name in de jaren zeventig heeft het verrekeningsstelsel geleid tot de zo-
genaamde 'tax exhausting'. Het verrekeningsstelsel werkte niet langer neu-
traal. Britse vennootschappen werden als gevolg van dividenduitkeringen be-
last (ACT) ondanks het feit dat zij geen of slechts weinig CT verschuldigd wa-
ren. De slechte economische situatie alsmede de toename van de instrumentele
functie van het belastingrecht'? waren hieraan debet. Hoewel het verreke-
ningsstelsel ten aanzien van aandeelhouders/natuurlijke personen niet volle-

16. Dit is met name net geval bij vennootschappen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, die veel
van hun winst buiten het Verenigd Koninkrijk behalen.
17. Bijvoorbeeld tot uiting komend in vervroegde afschrijvingsfaciliteiten en een inflatiecorrectie
ten aanzien van de voorraadwaardering.

169



VERENlGD KONINKRIJK

dig is, wordt bij de aandeelhouders/rechtspersonen een volledige vrijstelling
gerealiseerd, als gevolg van het vrijgestelde 'Franked Investment Income'.

4.3. INTERNATIONALE ASPECTEN

Ret verrekeningsstelsel werkt belemmerend voor binnenlandse vennootschap-
pen met buitenlandse dochtermaatschappijen en voor het gebruik van het Ver-
enigd Koninkrijk als vestigingsplaats voor holdingmaatschappijen. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat het Verenigd Koninkrijk in internationale ver-
houdingen voorkoming van dubbele belasting geeft in de vorm van een verre-
kening van de buitenlandse belasting. De verrekening van de buitenlandse be-
lasting vindt plaats op basis van de 'slice by slice'-methode, dat wil zeggen per
inkomensbron en per land. Dit heeft onder andere geleid tot het gebruik van
de zogenaamde 'Dutch mixer company' .18 Uiteindelijk wordt over de buiten-
landse winsten ten minste de binnenlandse druk verschuldigd.

Indien de buitenlandse dividenden worden ontvangen op participaties van
100/0 of meer, kan de binnenlandse vennootschap de onderliggende buiten-
landse belasting (de vennootschapsbelasting) evenals de buitenlandse bronhef-
fing verrekenen. Daarbij gaat de ACT -verrekening voor de verrekening van
buitenlandse belastingen. De verrekening van de onderliggende belasting
wordt niet belemmerd door het tussenschakelen van buitenlandse vennoot-
schappen, mits steeds aan de participatie-omvang wordt voldaan. Indien een
binnenlandse vennootschap vervolgens het dividend uitkeert dat afkomstig is
uit de buitenlandse winst, wordt zij ACT verschuldigd. De ACT vormt een ad-
ditionele heffing nu veelal geen of weinig CT is verschuldigd.

De ACT wordt verschuldigd over alle dividend- en andere gekwalificeerde uit-
delingen, dus ook indien de aandeelhouder een niet-inwoner is. Dergelijke
buitenlandse aandeelhouders hebben echter geen automatisch recht op verre-
kening van het belastingkrediet. In de door het Verenigd Koninkrijk gesloten
belastingverdragen wordt daarom onder bepaalde voorwaarden in een terug-
gaaf van de ACT voorzien. Een volledige teruggaaf kan worden verkregen
door zogenaamde portfolio-aandeelhouders.J? Indien een dergelijke aandeel-
houder gerechtigd is tot teruggaaf van ACT, wordt het dividend alsmede het

18. Onder een 'Dutch mixer company' wordt een in Nederland gevestigde dochtervennootschap
verstaan, die op haar beurt aile buitenlandse participaties van de Britse moedermaatschappij be-
zit. Het doel van deze structuur is de 'slice by slice' -methode te ontwijken door de dividenden
enz. van de buitenlandse werkmaatschappijen te transfereren in een dividendstroom van de Ne-
derlandse dochtermaatschappij naar haar Britse moedermaatschappij.
19. Hieronder versta ik alle buitenlandse aandeelhouders, niet zijnde vennootschappen, die niet
meer dan IOOJo van stemrechten in de Britse vennootschap bezitten.
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Britse belastingkrediet onderworpen aan ICT A. 20 Hoewel het Verenigd Ko-
ninkrijk formeel geen bronheffing op dividend en kent, wordt deze belasting-
heffing in het algemeen door het verdrag vastgesteld op maximaal 15%. On-
der een aantal belastingverdragen-! wordt in deelnemingsverhoudingen de
helft van de ACT teruggegeven onder inhouding van 50/0 of 10% belastinghef-
fing over het dividend vermeerderd met de ACT.

4.4. DIVIDEND- EN ANDERE GEKWALIFICEERDE UITKERINGEN

De aandeelhouders wensen een vergoeding voor het aan de vennootschap ter
beschikking gesteld vermogen. De fiscale behandeling van deze vergoedingen
bij de uitdelende vennootschap is afhankelijk van de vraag of sprake is van
een kwalificerende of een niet-kwalificerende uitkering. Het belang van het
vaststellen of sprake is van een kwalificerende uitdeling ligt in het feit dat der-
gelijke uitdelingen bij de uitdelende vennootschap heffing van ACT tot gevolg
hebben en derhalve voor de aandeelhouder in beginsel een verrekeningsmoge-
lijkheid inhouden. Bij de niet-kwalificerende uitdelingen wordt geen ACT ver-
schuldigd.V

In het Britse belastingsysteem wordt als uitgangspunt voor de kwalificatie
van een financieringsvorm uitgegaan van haar civielrechtelijke vorm.23 De
scheidslijn tussen eigen vermogen en vreemd vermogen ten aanzien van de fis-
cale behandeling van de vergoeding wordt in hoge mate bepaald door ICTA
1988, sec. 209(2), waarin een wettelijke definitie wordt gegeven van hetgeen
onder een 'winstuitdeling' wordt verstaan.

'In the Corporate Tax Acts "distribution", in relation to any company,
means

(a) any dividend paid by the company, including a capital dividend;
(b) ... , any other distribution out of assets of the company (whether

in cash or otherwise) in respect of shares in the company, except so much
of the distribution, if any, as represents repayment of capital on the sha-
res or is, when it is made, equal in amount or value to any new considera-
tion received by the company for the distribution;

(c) ... , any redeemable share capital or any security issued by the com-
pany in respect of shares in or securities of the company otherwise than
wholly for new consideration, or such part of any redeemable share capi-

20. In Union Texas International Corporation v Critchley (H.M.l.T.) (1990) BTC 253, werd be-
slist dat - onder de werking van het UK-US verdrag (afwijkende tekst) - de heffing door het
Verenigd Koninkrijk kon plaatsvinden over de nettobetaling aan de US-aandeelhouder.
21. O.a. met Belgie, Luxemburg en Nederland.
22. ICTA 1988, sec. 233.
23. KPMG - The Use of Hybrid Financial Instruments in Cross-Border Transactions, bIz. 204.
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tal or any security so issued as is not properly referable to new considera-
tion;

(d) any interest or other distribution out of assets of the company in
respect of securities of the company, where they are securities under
which the consideration given by the company for the use of the principal
thereby secured represents more than a reasonable commercial return for
the use of that principal, except so much, if any, of any such distribution
as represents that principal and so much as represents a reasonable com-
mercial return for the use of that principal;

(e) any interest or other distribution out of assets of the company in
respect of securities of the company (except so much, if any, of any such
distribution as represents the principle thereby secured and except so
much of any distribution as falls within paragraph (d) above), where the
securities are

(i) securities issued as mentioned in paragraph (c) above, but excluding
securities issued before 6th April 1965 ... ; or

(ii) securities convertible directly or indirectly into shares in the com-
pany or securities issued after 5th April 1972 and carrying any right to
receive shares in or securities of the company, not being (in either case)
securities quoted on a recognised stock exchange nor issued on terms
which are reasonably comparable with terms of issue of securities so quo-
ted; or

(iii) securities under which the consideration given by the company for
the use of the principal secured is to any extent dependent on the results
of the company's business or any part of it; or

(iv) securities issued by the company ("the issuing company") and held
by a company not resident in the United Kingdom where the issuing com-
pany is a 75 per cent subsidiary of the other company or both are 75 per
cent subsidiaries of a third company which is not resident in the United
Kingdom; or

(v) securities issued by the company ("the issuing company") and held
by a company not resident in the United Kingdom ("the non-resident
company") where less than 90 per cent of the share capital of the issuing
company is directly owned by a company resident in the United Kingdom
and both the issuing company and the non-resident company are 75 per
cent subsidiaries of a third company which is resident in the United King-
dom; or

(vi) securities which are connected with shares in the company, and for
this purpose securities are so connected if, in consequence of the nature
of the rights attaching to the securities or shares and in particular of any
terms or conditions attaching to the right to transfer the shares or securi-
ties, it is necessary or advantageous for a person who has, or disposes of
or acquires, any of the securities also to have, or to dispose of or to ac-
quire, a proportionate holding of the shares; or
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(vii) equity notes issued by the company ("the issuing company") and
held by a company which is associated with the issuing company or is a
funded company;

(f) any such amount as is required to be treated as a distribution by sub-
section (4) below [eventuele bevoordeling door intercompany transacties,
OM] or section 210 [betreffende bonusaandelen, OM].'

De belangrijkste bepalingen voor de afbakening van eigen vermogen ten op-
zichte van vreemd vermogen en daarmee de afbakening van dividend ten op-
zichte van interest zijn derhalve sec. 209(2)(d) en sec. 209(2)(e)(iii). In de eerste
bepaling wordt een interestvergoeding die meer bedraagt dan de normale ver-
goeding als winstuitkering beschouwd. In de tweede bepaling wordt een
winstafhankelijke interestvergoeding als dividend aangemerkt.

Sec. 209(2)(e)(iv) en sec. 209(2)(e)(v) zien op interestbetalingen aan gelieerde
buitenlandse vennootschappen.

Sec. 209(2)(e)(ii) en sec. 209(2)(e)(vii) betreffen situaties waarin de lening in
werkelijkheid meer overeenkomt met kapitaal.

In lCTA 1988 sec. 212 heeft de wetgever voorts een regeling opgenomen die
de belastingplichtige beschermt tegen de werking van lCTA 1988 sec. 209
(2)(e)(i)-(iii) of (vi), indien de crediteur een belastingplichtige vennootschap is
en de vergoeding niet bovenmatig is zoals bedoeld in lCTA 1988 sec. 209
(2)(d).

lCTA 1988 sec. 212 geldt alleen voor betalingen die na 8 maart 1982 plaats-
vinden. De regeling werd geintroduceerd om te voorkomen dat crediteuren,
voornamelijk de commerciele banken, belastbare interestontvangsten in niet-
belastbare uitdelingen transformeerden door eenvoudig de vergoeding te kop-
pelen aan de resultaten van de vennootschap/debiteur.

4· 5· INTRA-GROEPDIVIDENDEN

Er bestaat in het Britse recht geen duidelijke definitie van het begrip 'con-
cern'. De concernbepalingen zijn in het algemeen van toepassing hetzij bij
51OJo-dochtermaatschappijen (de moedermaatschappij bezit meer dan 50%
van de aandelen in de dochtermaatschappij) hetzij indien sprake is van een
75%-dochtermaatschappij (ten minste 75% van de aandelen is in handen van
de moedermaatschappij).

Een vennootschap kan de verschuldigde ACT geheel of gedeeltelijk aan
haar 51%-dochtermaatschappij doorgeven.P Het is niet mogelijk dat de
dochtermaatschappij haar ACT doorschuift naar de moedermaatschappij.
Evenmin is een verschuiving naar zustervennootschappen toegestaan.

24. icrx 1988, sec. 240.
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Op grond van ICTA 1988, sec. 247 bestaat de mogelijkheid bij intra-groep-
dividenden de ACT achterwege te laten. Een dergelijk verzoek dient gezamen-
lijk door de beide vennootschappen te worden gedaan. Slechts vennootschap-
pen, die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk kunnen van deze regeling
profiteren, zodat de ACT nimmer achterwege kan blijven bij uitkeringen aan
een buitenlandse moedermaatschappij.

4.6. IMPLEMENTATIE VAN DE EG-MOEDERiDOCHTERRlCHTLUN

Het Verenigd Koninkrijk heeft met de Finance Act 1992 formeel de Europese
moeder/dochterrichtlijn in haar wettelijk systeem geimplementeerd. Overi-
gens heeft dit geen materiele wijziging ten opzichte van het hiervoor bespro-
ken systeem met zich gebracht. Het Verenigd Koninkrijk kent immers geen
bronheffing op dividenden-l en geeft reeds eenzijdig een voorkoming van
dubbele belasting door verrekening van de buitenlandse belasting indien de
Britse vennootschap ten minste 10% van het stemgerechtigde aandelenkapi-
taal bezit.

5. Income and Corporation Taxes Act - vreemd vermogen

De vergoeding voor het ter beschikking stellen van vreemd vermogen, interest,
kan op twee manieren ten laste van het belastbare resultaat worden gebracht:
als een 'trading expense' onder Schedule D, Case I of Case II of als een
'charge on income' op grond van TA 1988, sec. 338.

De oorsprong van dit onderscheid gaat terug naar de peri ode van de scedu-
laire belastingheffing. Elke inkomstenbron werd door een afzonderlijke in-
spectie vastgesteld en belast. Dit stelsel heeft nog altijd haar invloed in het
Britse belastingstelsel. Berst in een latere fase heeft men een globaler
inkomensconcept gekozen, waardoor een algemene kostencategorie noodza-
kelijk werd: 'charges on income'. Het belang van het verschil tussen deze cate-
gorieen ligt in de mogelijkheid van de horizontale of buitenjaarse verliescom-
pensatie.

5. I. INTEREST ALS 'TRADING EXPENSES'

Het betreft hier de financieringskosten, die uitsluitend en geheel kunnen wor-
den toegerekend aan de handels- en produktie-activiteiten van de vennoot-

25. Hierover is inmiddels in de Iiteratuur (Graham, The EC Parent-Subsidiary Directive and UK
Advance Corporation Tax: Abuse by the Tasc Authorities", European Taxation 1992110, biz. 353)
een discussie ontstaan. Daarbij wordt de vraag opgeworpen of de inperking van de terug te geven
ACT een bronheffing is en derhalve onder de moeder/dochterrichtlijn moet leiden tot een volle-
dige ACT-teruggave.
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schap. Hieruit volgt dat financieringskosten, die door een investeringsmaat-
schappij worden gemaakt nimmer onder deze categorie van de belastbare
winst kunnen worden afgetrokken. Interest op kortlopende leningen (looptijd
< 12maanden) en interest op bancaire leningen worden altijd tot deze catego-
rie gerekend, mits zij in een causaal verband staan tot de ondernemingsactivi-
teiten. Ten aanzien van deze laatstgenoemde interest heeft de belastingplich-
tige echter de mogelijkheid te opteren voor aftrek als 'charge on income' (zie
hierna). In de praktijk blijkt de interest meestal niet onder deze categorie te
kunnen worden afgetrokken.

In TA 1988, sec. 74(n) wordt 'any interest paid to a person not resident in
the United Kingdom if and so far as it is interest at more than a reasonable
commercial rate' niet in aanmerking genomen bij de winstbepaling onder Case
I of Case II van Schedule D (de bepaling van de ondernemingswinst respectie-
velijk de bepaling van de winst van een vrije beroepsbeoefenaar).

Ten slotte mag de interest niet worden aangemerkt als een winstuitdeling,
omdat daarover immers ACT verschuldigd zou worden. Hiervoor (paragraaf
4.4) is reeds aangegeven wanneer de Britse wetgever een winstuitdeling veron-
derstelt.

5.2. INTEREST ALS 'CHARGE ON INCOME'

Op grond van TA 1988, sec. 338(1) kan betaalde interest ook als een 'charge
on income' ten laste van de belastbare winst worden gebracht. De aftrek vindt
plaats op kasbasis. Opvallend is voorts dat op grond van de Capital Gains Tax
Act aIleen vermogenswinsten kunnen worden behaald op activa. Dit betekent
onder andere dat de valutaresultaten op leningen en de aangroei van de dis-
count op een lening geheel buiten de belastingheffing blijft.

Op grond van TA 1988, sec. 338(3) wordt onder 'charges on income' ver-
staan:
'(a) any annual interest, ... but not including any payment chargeable on the

recipient under Schedule A [winsten op het bezit van grond, OM];
(b) any other interest payable in the UK on an advance from a bank, discount

house or stockbroker carrying on business in the UK whether or not resi-
dent in the UK;'

Niet als 'charges on income' worden beschouwd:
1. dividenden of andere winstuitdelingen-";
2. elke betaling, die reeds aftrekbaar is als 'trading expense'{';
3. elke betaling, die moet worden aangemerkt als een 'charge on capital'

(geldt niet voor belastingjaren welke zijn geeindigd na 5 april 1981);

26. TA 1988, sec. 338(2)(a).
27. TA 1988, sec. 339(2)(a).
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4. elke betaling, die niet causaal wordt veroorzaakt door de vennootschap.P

Onder een jaarlijkse interestvergoeding wordt verstaan de interest op een le-
ning met een looptijd van meer dan 12 maanden.j? Op grond van TA 1988,
sec. 338(3)(b) wordt interest op bancaire leningen ook hieronder begrepen.
Doordat dergelijke interest op grond van TA 1988, sec. 77 ook als 'trading
expense' kan kwalificeren, heeft de belastingplichtige in de praktijk een keuze-
mogelijkheid. De fiscus houdt hem daarbij aan de gekozen boekhoudkundige
verwerking. Het belang van een dergelijke keuze kan het best aan de hand van
een voorbeeld duidelijk worden gemaakt.

Stel dat een vennootschap winst realiseert van £ 20 000 op produktie-
activiteiten en een winst van eveneens £ 20 000 op verkoopactiviteiten. Daar-
naast heeft de vennootschap £ 30 000 compensabele verliezen. In dit geval zou
de aftrek van betaalde interest als 'charge on income' gunstiger zijn dan als
'trading expense'. Het compensabele verlies kan dan immers worden verre-
kend met de totale winst. Wordt de interest als 'trading expense' behandeld,
dan kan het verlies niet geheel worden gecompenseerd.

In TA 1988, sec. 338(6) wordt vervo!gens de interest-aftrek als 'charge on in-
come' aIleen toegestaan indien:
'(a) the company exists wholly or mainly for the purpose of carrying on a

trade; or
(b) where trading is merely a subsidiary activity, the interest is incurred

wholly and exclusively for the purposes of a trade carried on by the com-
pany; or

(c) the company is an investment company or an authorised unit trust
scheme; or

(d) the interest is payable in respect of a loan for the purchase or improve-
ment of land and would have qualified for relief in the hands of an indivi-
dual'.

5.3. INTEREST BETAALD AAN BUiTENLANDSE CREDlTEUREN

Ter zake van de interest, die als 'trading expense' wordt aangemerkt, maakt
de Britse wet geen onderscheid in fiscale behandeling afhankelijk van het in-
wonerschap van de crediteur. Indien de interest daarentegen als 'charge on in-
come' kwalificeert, en de betaling plaatsvindt aan een niet-inwoner van het
Verenigd Koninkrijk, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om
deze betaling bij de vasts telling van de belastbare winst in aanmerking te kun-

28. TA 1988, sec. 338(5)(a).
29. Zie bijv. Cairns v MacDairmid (1983) STC 178.
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nen nemen. Deze extra voorwaarden worden ingegeven door de vrees voor be-
lastingontwijking en kunnen gezien worden als specifieke anti-rnisbruikmaat-
regelen.

De aftrek van de jaarlijkse interest kan slechts plaatsvinden indien de beta-
lende vennootschap is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en aan een van de
volgende voorwaarden wordt voldaan-":
a. de betalende vennootschap het basistarief van de inkomstenbelasting (mo-

menteeI2507o)op de interestbetaling inhoudt en afdraagt aan de Inland Re-
venue; of

b. de interest wordt betaald ten laste van de buitenlandse winst;
Een uitzondering op de inhouding aan de bron wordt gevormd voor leningen
waarop de interest verschuldigd wordt buiten het Verenigd Koninkrijk, de in-
terest feitelijk buiten het Verenigd Koninkrijk wordt betaald en hetzij de le-
ning is aangegaan ten behoeve van de buitenlandse ondernemingsactiviteiten
hetzij de lening luidt in een andere valuta dan het Pond Sterling. 3 I

6. Leerstuk van de wetsontduiking

Het belastingsysteem maakt geen deel uit van de door de rechter ontwikkelde
'common law', maar is gebaseerd op afzonderlijke wetgeving en derhalve 'sta-
tutory law'. Oorspronkelijk hebben de rechters gekozen voor een strikt volgen
van de feiten.32 In 1981 deed zich een belangrijke ontwikkeling voor die mede
werd veroorzaakt door de opkomst van de 'constructie' -industrie. 33

In Ramsay Limited v IRC34 heeft het House of Lords " voor het eerst ex-
pliciet zijn instemming betuigd met een nieuwe benadering van constructies
bestaande uit een reeks opeenvolgende transacties. In casu werd een structuur
- bestaande uit een aantal opeenvolgende transacties - geacht slechts be-
lastingverijdeling tot doel te hebben gehad. am te komen tot het juiste feiten-
complex wordt aangesloten bij hetgeen de belastingplichtige zelf met de struc-
tuur heeft beoogd. De zinloze tussenstappen worden fiscaal genegeerd.

Inmiddels is het Rarnsay-principe in de jurisprudentie verder tot ontwikke-
ling gekomen.I" De eerste aanpassing betreft het arrest Furniss v Dawson.F

30. TA 1988, sec 338(4).
31. TA 1988, sec. 340(1).
32. Duke of Westminster v IRC, 7 mei 1935, AC 1, 19 TC 490.
33. N. Nobel, Belastingbesparing als confectie-artikel, Fiseale miniaturen, biz. 170-183, FED,
Deventer, 1978.
34. Ramsay Limited v IRC (1981) STC 174.
35. Het House of Lords is de hoogste reehter in het Verenigd Koninkrijk. Voor een kort overzieht
van de reehtsgang in het Verenigd Koninkrijk verwijs ik naar IJzerman, Het leerstuk van de wets-
ontduiking in het belastingreeht, FM nr. 54 biz. 202, Kluwer, Deventer, 1991.
36. Zie voor een gedetailleerd overzieht IJzerman, t.a.p., hoofdstuk 9.
37. Furniss v Dawson (1984) STC 153.
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In casu werd als gevolg van de tussenstappen uiteindelijk wel een ander resul-
taat verkregen dan indien deze achterwege zouden zijn gebleven. Het House
of Lords formuleert in casu een aantal beperkende voorwaarden ten aanzien
van de tussenstappen. Zo moeten de tussenstappen onderdeel uitmaken van
een bepaald schema en dienen zij geen ander zakelijk doel te dienen dan het
besparen van belasting. Op grond van dit arrest kunnen vier essentiele elemen-
ten worden onderkend waaraan moet worden voldaan alvorens de Internal
Revenue zich erop kan beroepen:
1. de opeenvolgende rechtshandelingen dienen - op het moment waarop zij

worden tussengeschoven - op een vooraf bepaald resultaat te zijn gericht;
en

2. de tussengeschoven rechtshandeling dient geen ander zakelijk belang te die-
nen dan een besparing van belasting; en

3. de tussengeschoven rechtshandeling doet geen afbreuk aan het vooraf be-
oogde resultaat, zodat zij zonder zelfstandige betekenis is; en

4. het vooraf beoogde resultaat wordt ook feitelijk gerealiseerd.

Een nadere invulling van de doctrine werd gemtroduceerd bij het arrest van
het House of Lords in de zaak Craven v White.38 In casu ging het om de
vraag of opeenvolgende rechtshandelingen als geheel vooraf beoogd moest
zijn. Het House of Lords besliste dat de opeenvolgende rechtshandelingen
slechts kunnen worden getroffen door het Dawson-principe, indien een cau-
saal verband tussen aIle opeenvolgende rechtshandelingen bestaat.

Inmiddeis heeft de 'Ensigrr -zaak-? nieuw licht op de leer van de wetsontdui-
king geworpen. In casu ging het om een reeks opeenvolgende recht shandelin-
gen (zeventien documenten, die op een dag werden uitgevoerd), waarbij par-
tijen het eens waren dat de bedoeling uitsluitend gelegen was in het ontgaan
van belastingheffing. De vraag in casu was echter welke rechtshandelingen fis-
caal zouden moeten worden genegeerd, omdat zij geen commerciele betekenis
hebben. De onderhavige casus Iaat zich - enigszins vereenvoudigd - als
voIgt beschrijven. Lorimar Productions Incorporated (LPI) houdt zich bezig
met de produktie van films. Voor de produktie van een bepaalde film heeft
zij naast een banklening additionele financiele middelen nodig. Deze middelen
worden aangetrokken via een limited partnership, Victory Partnership (V).
Een 1000!o-dochtermaatschappij van LPI treedt op als beherend vennoot, ter-
wijl vier andere UK-vennootschappen als commanditair vennoot optreden.
Deze commanditaire vennoten storten $ 3 250 000 op een rekening bij V, die
wordt beheerd door LPI. LPI gebruikt dit bedrag onmiddellijk voor een ge-
deeltelijke aflossing van haar bankschuld. am het te doen voorkomen dat LPI
in opdracht en voor rekening en risico van V de film produceert, waardoor

38. Craven v White (1988) STC 476.
39. Ensign Tankers (Leasing) Ltd. v Stock (1992) I AC 655.
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de kosten (in casu: $ 14000 000) door de commanditaire vennoten in aanmer-
king kunnen worden genomen, besluit LPI een produktie- en aanvullende le-
ning aan V te verstrekken. Beide leningen worden echter onmiddellijk aan LPI
ter beschikking gesteld ter voldoening van de produktiekosten. Voor V ont-
staat derhalve noch een interestverplichting noch een terugbetalingsverplich-
ting. De opbrengsten van de film worden vervolgens voor 251170, echter tot een
maximum bedrag van $ 3 250 000, aan V toegerekend. Het restant van de to-
tale opbrengst komt toe aan LPI.

In casu beslist het House of Lords - mede op grond van het Dawson-
principe - dat voor fiscale doeleinden geen rekening dient te worden gehou-
den met de beide leningen tussen LPI en V. Dit wordt niet gebaseerd op de
ongebruikelijke voorwaarden, die aan de lening waren verbonden, doch op
het feit dat LPI een winstrecht verkreeg in plaats van en niet als aanvulling
op de terugbetaling van de lening. Als gevolg van het niet erkennen van de le-
ning kunnen de kosten ook niet ten laste van V komen. De opeenvolgende
rechtshandelingen leiden derhalve tot een joint-venture waarin V deelneemt
voor een bedrag van $ 3 250 000 en LPI voor het resterende gedeelte van de
totale kosten.

Ten slotte moet de vraag worden bezien of het leerstuk van de wetsontduiking
een oplossing zou kunnen vormen voor het thin capitalisation-probleern. Uit-
gaande van het in de Britse jurisprudentie ontwikkelde Dawson-principe lijkt
mij dat moeilijk. Succes lijkt aIleen mogelijk, indien het excessieve financieren
met vreemd vermogen onderdeel uitmaakt van een reeks opeenvolgende
rechtshandelingen met een vooraf beoogd resultaat. Dit zou bijvoorbeeld het
geval kunnen zijn bij zogenaamde 'back-to-back'-leningen.40

In IC'I'A 1988, sec. 787 heeft de wetgever echter inmiddels een bepaling opge-
nomen, waarmee de Inland Revenue interestaftrek kan weigeren. Deze bepa-
ling kan worden ingeroepen, indien de interest wordt betaald op grond van
een juridische constructie met als enige of doorslaggevende doel het realiseren
van een vermindering van de belastinggrondslag. De Inland Revenue heeft van
deze mogelijkheid in de praktijk voor zover bekend (nog) geen gebruik ge-
maakt.

7. Thin capitalisation in de intemationale verhoudingen

7. I. WETTELlJKE REGELINGEN

Hoewel het Britse belastingstelsel geen specifieke regeling kent ten aanzien van
de thin capitalisation, kan de Inland Revenue toch enkele wettelijke bepalin-

40. P. Gillett, Tax and Corporate Borrowing Policy, Tax Planning International Review, 1988/1,
biz. 6.
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gen in stelling brengen. In het algemeen blijkt dat de Inland Revenue een
debt/equity-verhouding boven 1 : 1 kritisch zal volgen.v' Bovendien wordt
ook kritisch gekeken naar situaties, waarin de winst voor belasting minder dan
drie keer de interestbetalingen bedraagt.

In de eerste plaats bestaat op grond van LC'l'A 1988, sec. 74(n) de rnogelijk-
heid dat een excessieve interestbetaling aan een niet-inwoner niet in aftrek
wordt toegestaan.

Vervolgens zou de Inland Revenue ook een beroep kunnen doen op leTA
1988, sec. 209(2)(e)(iv) op grond waarvan interestbetalingen binnen concern-
verband als winstuitdelingen kunnen worden aangemerkt. Er is sprake van
zo'n concernverband indien de Britse vennootschap ten minste een 750/0-
dochtermaatschappij van de buitenlandse vennootschap is, dan wel de Britse
vennootschap en de buitenlandse vennootschap beide ten minste 75%-
dochtermaatschappijen zijn van een gezamenlijke moedermaatschappij.

7.2. VERDRAGEN TER VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING

In een aantal verdragen ter voorkoming van dubbele belasting heeft het Vere-
nigd Koninkrijk de mogelijkheid van een bronheffing op interestbetalingen
sterk gereduceerd'S dan weI tot nihil43 teruggebracht. In deze laatste situaties
wordt steeds voldaan aan het vereiste van inhouding gesteld voor de aftrek
van interest als 'charge on income'v'"

Voorts heeft het Verenigd Koninkrij k bij verdragsonderhandelingen in een
groot aantal gevallen de werking van leTA 1988, sec. 209(2)(e)(iv) teruggeno-
men. Dit is mede geschied omdat anders een ongewenste discriminatie zou
ontstaan. De nationale regeling wordt teruggenomen door de volgende ver-
dragsbepaling op te nemen: 'Any provision in the law of one of the States rela-
ting only to interest paid to a non-resident company shall not operate so as
to require such interest paid to a resident of the other State to be treated as
a distribution made by the company paying such interest or to be left out of
account as a deduction in computing the taxable profits of the company pay-
ing the interest. The preceding sentence shall not apply to interest paid by a
resident of one of the States to a company resident in the other State, more
than 50 percent of the voting power in which is controlled, directly or indi-

41. European Tax Handbook 1993, biz. 419, International Bureau of Fiscal Documentation, Am-
sterdam, 1992 en E. Tomsett, Treaty Shopping and Debt/Equity Ratios in the United Kingdom,
Bulletin, maart 1990, biz. 111.
42. In het verdrag met Belgie tot 15070,in het verdrag met Spanje tot 12070en in de verdragen met
Italie en Portugal tot 10070.
43. Onder andere in de verdragen met Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Luxem-
burg, Ierland en Nederland.
44. Double Taxation Relief (Taxes on Income) (General) Regulations SI1970/ 488, onder punt 6.

180



INTERNATIONALEVERHOUDINGEN

rectly, by a person or persons who are residents of the first-mentioned
State' .45 Hiermee is echter de Britse vennootschap nog niet volledig be-
schermd tegen de pogingen van de Inland Revenue om situaties van thin capi-
talisation aan te tasten.

Een andere verdragsbepaling kan eventueel nog uitkomst brengen voor de
Inland Revenue. Het betreft hier de bepaling overeenkomstig artikel 11(6)
OEeD (zie hoofdstuk 8). Deze bepaling houdt in dat 'where, by reason of a
special relationship between the payer and the beneficial owner or between
both of them and some other person, the amount of the interest, having re-
gard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence
of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount'. Door de zinsnede 'having regard to the debt-claim for
which it is paid', lijkt deze bepaling zich aIleen te richten op het excessieve in-
terestpercentage. De Inland Revenue heeft daarom in meer recente verdrags-
onderhandelingen deze zinsnede vervangen door 'for whatever reason'. Hier-
door acht zij het mogelijk om ook de lening zelf te toetsen aan het 'arm's
length' -beginsel.

7.3. !TeA 1988, SEC.808A (ARM'S LENGTH-BEOORDELlNG)

Sinds 14 mei 1992 kent het Verenigd Koninkrijk in LC'I'A 1988, sec. 808a een
wettelijke bepaling, waarin op basis van een concrete 'arm's length'-
benadering de interestaftrek in concernverhoudingen wordt vastgelegd. In
leTA 1988, sec. 808a wordt een interpretatieregel geformuleerd voor ge-
lieerde situaties als bedoeld in de verdragen ter voorkoming van dubbele belas-
ting.

Indien sprake is van een interestvergoeding tussen gelieerde ondernemin-
gen, moeten voor de toepassing van IC'l'A 1988, sec. 788 aIle relevante facto-
ren in aanmerking worden genomen, daaronder begrepen de vraag of een on-
afhankelijke derde onder dezelfde omstandigheden a. een lening had ver-
strekt, b. in dezelfde omvang, c. tegen dezelfde interestvergoeding en d. overi-
gens onder dezelfde voorwaarden.

De bewijslast omtrent de afwezigheid van een gelieerdheid wordt op grond
van I'C'I'A 1988, sec. 808a(3) bij de belastingplichtige gelegd. De wet bevat
geen richtlijnen voor hetgeen zij onder gelieerdheid verstaat. Inmiddels heeft

45. Artikelll(5) van het verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Een soortgelijke
bepaling is ook terug te vinden in de verdragen met o.a. Belgie, Frankrijk, Luxemburg en Spanje.
In de verdragen met Denemarken, Duitsland, Ierland en Italic:wordt de werking van de nationale
wetgeving ook teruggenomen, echter alleen in gevallen waarbij sprake is van 'bona fide commer-
cial reasons'.
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de Inland Revenue te kennen gegeven dat zij ook de garantiestelling door de
moedermaatschappij onder de werking van sec. 808a zal brengen.w

8. Sam en vatting

Het Britse 'common law'-systeem heeft zich aan de hand van de jurispruden-
tie ontwikkeld. Het belastingsysteem heeft zich echter meer ontwikkeid als een
'statutory law'-systeem. Ten aanzien van de fiscaalrechtelijke kwalificatie van
eigen vermogen en vreemd vermogen sluit men aan bij de civieirechtelijke
vorm. Binnen de werkingssfeer van de Companies Act treffen we geen speci-
fieke regeling aan die betrekking heeft op thin capitalisation. Opvallend is weI
dat de 'borrowing power' van een vennootschap moet worden vastgeIegd in
de oprichtingsakte en de statuten. Indien deze bevoegdheid wordt overtreden
(en dus excessief vreemd vermogen wordt aangetrokken), wordt de lening nie-
tig verklaard. Inmiddeis is het gebruikelijk dat de 'borrowing power' zodanig
ruim wordt geformuleerd, dat dit gevoig zich nagenoeg niet meer voordoet.

Ook in het Britse belastingrecht blijkt dat het eigen vermogen anders wordt
behandeld als het vreemd vermogen. De winstuitdelingen zijn niet aftrekbaar,
terwiji interest weI aftrekbaar is. De fiscale kosten voor het eigen vermogen
bestaan derhalve onder andere uit de effectieve belastingdruk van de kapitaal-
vragende vennootschap. Dit wordt veroorzaakt door het vrijstellen van ont-
vangen dividenden binnen concernverhoudingen (,Franked Investment In-
come'). De kosten van het vreemd vermogen worden daarentegen onder an-
dere veroorzaakt door de effectieve belastingdruk bij de crediteur. In buiten-
landse verhoudingen wordt in sommige verdragen door het Verenigd Konink-
rijk in deelnemingsverhoudingen de helft van de ACT meegegeven onder in-
houding van 5070 of 10070.

am thin capitalisation te voorkomen, heeft de Britse wetgever in de Income
and Corporate Tax Act enkele bepalingen opgenomen, op grond waarvan de
interest onder omstandigheden niet als bedrijfskosten in aanmerking kunnen
worden genom en bij de fiscale winstbepaling. Zo wordt in ICTA 1988, sec.
209(2)(d) de interest boven de gebruikelijke commerciele vergoeding voor het
ter beschikking stellen van vreemd vermogen als winstuitdeling beschouwd.
Daarnaast wordt de winstafhankelijke interest als een niet-aftrekbare
winstuitdeling beschouwd. Voorts kent het Britse belastingrecht in ICT A
1988, sec. 209(2)(e)(iv) en (v) een vrij draconische maatregel op grond waar-
van alle interest betaald aan een gelieerde buitenlandse vennootschap als
winstuitdeling wordt beschouwd. Ten slotte bevat het artikel nog een bepaling
op grond waarvan de interest op een converteerbare obligatielening ais

46. Slim pickings for thin capitalisation in the UK, International Tax Review september 1992, bIz.
35-37.
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winstuitdeling wordt aangemerkt, omdat deze financieringsvorm in werkelijk-
heid zodanig overeenkomt met eigen vermogen. De werking van de boven-
staande maatregelen kan worden voorkomen, indien de crediteur een binnen-
lands belastingplichtige vennootschap is en de interest niet bovenmatig is zoals
bedoeld in LC'l'A 1988, sec. 209(2)(d).

In het Britse belastingrecht wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen
interest als 'trading expenses' en 'charges on income'. In de eerste categorie
valt een causale relatie te leggen met de opbrengsten uit de ondernerningsacti-
viteiten. De tweede categorie betreft de algemene financieringskosten. Met
name de betalingen van interest in deze laatste categorie aan een buitenlandse
crediteur zijn in beginsel niet-aftrekbaar, tenzij de betalende Britse vennoot-
schap 25% belasting inhoudt of de interest wordt betaald ten laste van de bui-
tenlandse winst.

In de Britse verdragen ter voorkoming van dubbele belasting wordt het af'-
trekverbod op interestbetalingen aan buitenlandse vennootschappen terugge-
nomen, indien aannemelijk kan worden gemaakt dat een onafhankelijke
derde een dergelijke lening onder overigens gelijke omstandigheden ook zou
hebben verstrekt. In dit verband heeft de Britse wetgever met ingang van 1992
een wettelijke bepaling opgenomen (fC'l'A 1988, sec. 808a), waarin de arm's
length-toets wordt geconcretiseerd.

Naast de wettelijke pogingen om de problematiek van de thin capitalisation
aan te pakken, heeft de Britse fiscus het leerstuk van de wetsontduiking gepro-
beerd. Deze mogelijkheid bestaat nog niet zo lang, omdat op grond van het
'statutory law'-systeem de rechters veelal een grammaticale wetsinterpretatie
voorstonden. Sinds het begin van de jaren tachtig is echter een andere weg in-
geslagen. Het 'Ramsay' -principe werd geintroduceerd en in latere jurispru-
dentie nader verfijnd. Om het leerstuk van wetsontduiking te kunnen toepas-
sen, dient aan vier eisen te worden voldaan:
a. er dient sprake te zijn van een of meerdere rechtshandelingen die worden

tussengeschoven en gericht zijn op een vooraf bepaald resultaat;
b. deze rechtshandelingen dienen geen ander zakelijk belang dan belasting-

besparing;
c. zij hebben geen zelfstandige betekenis ten aanzien van het te bereiken resul-

taat; en
d. het vooraf beoogde resultaat wordt ook daadwerkelijk bereikt.
Dit leerstuk lijkt in de thin capitalisation weinig of geen resultaat te hebben.
Een uitzondering zou kunnen gelden ter zake van de zogenaamde 'back-to-
back' -leningen, waarbij sprake is van een reeks samenhangende rechtshande-
lingen. Inmiddels heeft de Inland Revenue op dit punt de beschikking over een
wettelijke bepaling (leTA 1988, sec. 787) op grond waarvan zij de interestaf-
trek kan weigeren, indien sprake is van een duidelijke 'misbruik'-situatie.
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Hoofdstuk 7. Overige EG-lidstaten

1. Belgie

I . I. EIGEN VERMOGEN

In Belgie wordt in beginsel elke storting van eigen vermogen, in contanten of
in natura, onderworpen aan een kapitaalsbelasting van 0,5010over de inge-
brachte waarde. De kapitaalsbelasting wordt niet aIleen verschuldigd bij
oprichting van een vennootschap, doch eveneens indien een bestaande ven-
nootschap nieuw aandelenkapitaal uitgeeft. Onder bepaalde voorwaarden kan
een uitbreiding van het nominale aandelenkapitaal echter worden vrijgesteld
van deze heffing.! Ook vennootschappen, die het statuut van zogenaamd
coordinatiecentrum- hebben, worden geheel of gedeeltelijk van deze heffing
bevrijd. De kapitaalsbelasting is een zakelijke belasting, hetgeen betekent dat
zij bij de bepaling van de belastbare winst als bedrijfskosten in aanmerking
kunnen worden genomen.

Op de overdracht van juridische titels (zoals aandelen) door middel van zo-
genaamde professionele tussenpersonen (bijvoorbeeld wisselagenten) wordt
0,35010 beursbelasting verschuldigd. Het is daarbij niet van belang of de titel
op een beurs wordt verhandeld.

Uitgekeerde dividenden kunnen niet op de belastbare winst van de uitdelende
vennootschap in mindering worden gebracht. 3 De onderliggende vennoot-
schapsbelasting bedraagt 39%. De ontvangen dividenden worden bij de Belgi-
sche moedermaatschappij of de Belgische vaste inrichting van een buiten-
landse moedermaatschappij eveneens belast. De hierdoor ontstane economi-
sche dubbele beIastingheffing wordt grotendeels opgelost door een deelne-
rningsregime. Met ingang van 1 januari 1993 is een minimale omvang vereist
op het moment waarop het dividend wordt toegekend dan weI betaalbaar
wordt gesteld. De moedermaatschappij dient ten minste voor 5% deel te ne-

I. Bijvoorbeeld ingeval de kapitaaluitbreiding het gevolg is van een fusie of interne reorganisatie.
2. Vennootschappen, die het statuut van coordinatiecentrum hebben, worden voor een periode
van tien jaren op een 'cost-plus' -basis en niet voor de werkelijk gerealiseerde winst belast. Zij zijn
voorts vrijgesteld van bronheffingen en registratierechten.
3. Artikel 185 WIB'92.
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men in het kapitaal van de dochtermaatschappij of de aanschaffingswaarde
van de deelneming dient ten minste Bfrs 50 miljoen te bedragen.f Dit om-
vangscriterium geldt aIleen ten aanzien van dividenden en niet voor vervreem-
dingswinsten. Het regime kent geen minimale bezitseis. Vereist is voorts dat
de dochtermaatschappij subjectief is onderworpen aan de Belgische vennoot-
schapsbelasting of een soortgelijke buitenlandse belasting. Tot 1992 kende de
Belgische wet een duurzaamheidseis: het deelnemingsregime kon eerst worden
genoten als voldaan was aan het annaal-bezitsvereiste. In aIle andere gevallen
bestond een verrekeningstelsel (aIleen voor vennootschapsverhoudingen). Het
belastingkrediet bedroeg 50070 (1991: 46%) van het netto ontvangen binnen-
landse dividend. Voor buitenlandse dividenden gold een fietief belastingkre-
diet van 15/85 (in sommige verdragssituaties verhoogd tot 20%) over het net-
todividend. Dit verrekeningstelsel is met ingang van 1992 verlaten.

Het deelnemingsregime houdt in dat de ontvangen dividend en tot de belast-
bare winst worden gerekend. Vervolgens kan de moedermaatschappij 95%
van deze dividenden van haar belastbare winst aftrekken.P De rester ende 5%
vormt belastbare winst, waarmee eventuele kosten die met de participatie ver-
band houden kunnen worden geabsorbeerd.P

Op grond van artikel 203 WIB'927 wordt de aftrek voor ontvangen divi-
denden geweigerd, indien sprake is van een dividenduitkering door een 'tax
haven'<vennootschap'', door een holding- of financieringsvennootschap die in
het vestigingsland is onderworpen aan een bijzonder belastingregime, door
een buitenlandse tussenvennootschap die winst uitkeert en zelf niet voldoet
aan de voorwaarden van aftrek, dan weI door een investeringsvennootschap.
Binnen de EG geldt deze uitzondering op het deelnemingsregime uitsluitend
voor de Luxemburgse holdingvennootschappen en SICAV's, alsmede voor de
Portugese vennootschappen gevestigd in de belastingvrije zones (Madeira en
Santa Maria). In de beide laatste situaties heeft de belastingplichtige echter
nog een mogelijkheid tot tegenbewijs.

Het bovenstaande deelnemingsregime voldoet naar de mening van de Belgi-
sche wetgever aan de EG-moeder/dochterriehtlijn.9 De vrijstellingsmethode
zou naar rnijn mening echter weI eens in strijd met de genoemde riehtlijn kun-

4. De minimale omvangseis geldt niet voor bepaalde kredietinstellingen, verzekeringsondernemin-
gen en beursvennootschappen.
5. Artikel 202 WIB'92.
6. Vergelijk in dit verband het regime 'societe mere' in Frankrijk, zie hoofdstuk 5.
7. Artikellll, § 2, WIB, gewijzigd bij Wet van 22 december 1989 en bij art. I, A, 3°, Wet van
23 oktober 1991.
8. De Belgische wet spreekt in dit kader van staten waar 'de gemeenrechtelijke bepalingen inzake
belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in Belgic' . In de uitvoeringssfeer is dit vereiste geconcre-
tiseerd door de publikatie van een lijst waarop landen voorkomen met een belastingregime dat
in elk geval als aanzienlijk gunstiger dan in Belgie wordt beschouwd. Deze lijst is overigens niet
limitatief.
9. EG-Richtlijn, 90/435/EG.
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nen komen, met name in situaties waarbij de moedermaatschappij zich in een
verliespositie bevindt. De gekozen aftrekmethode leidt er dan immers toe dat
de verliescompensatie wordt verrninderd.l?

In beginsel wordt 251170raerende voorheffing op uitbetaalde dividenden door
een Belgische vennootschap ingehouden aan de bran. Onder de belastingver-
dragen wordt deze bronbelasting meestal gereduceerd tot 15%. In binnen-
landse verhoudingen wordt geen roerende voorheffing verschuldigd, indien de
Belgische moedermaatschappij ten minste 25% van het kapitaal van de bin-
nenlandse dochtermaatschappij voor een ononderbroken periode van een jaar
in haar bezit heeft. Als gevolg van de hiervoor genoemde EG-richtlijn wordt
deze vrijstelling uitgebreid indien een Belgische vennootschap dividend aan
een moedermaatschappij gevestigd in een van de EG-lidstaten betaalt, mits
sprake is van een in de moeder/dochterrichtlijn genoemde rechtsvorm.

1.2. VREEMD VERMOGEN

Op het verstrekken van vreemd vermogen is geen belasting verschuldigd. Het
verhandelen van schuldtitels door bemiddeling van een prafessionele tussen-
persoon (al dan niet via een geregelde markt) leidt echter tot 0,35% beursbe-
lasting over de verhandelde marktwaarde van de effecten.

De initiele kosten, die bij de uitgifte van vreemd vermogen optreden, kunnen
als bedrijfskosten in mindering worden gebracht op de belastbare winst. Inte-
rest, die moet worden betaald op Jeningen aangegaan ten behoeve van de on-
dernemingsuitoefening, zijn in beginsel aftrekbaar. Op grand van artikel 55
WIB'92 is interest aftrekbaar 'in zoverre het tarief niet hoger is dan het bedrag
dat overeenstemt met de overeenkomstig de marktrente geldende rentevoet re-
kening houdend met de bijzondere gegevens eigen aan de beoordeling van het
aan de verrichting verbonden risico en inzonderheid met de financiele toe-
stand van de schuldenaar en met de looptijd van de Jening'. Hiermee heeft de
Belgische wetgever het 'arm's length' formeel vastgelegd.

De aftrek van een deel van de interest betaald door een Belgische vennoot-
schap aan een buitenlandse gelieerde vennootschap kan worden geweigerd, in-
dien het interestpercentage als excessief wordt aangemerkt. De wet spreekt
over 'aIle abnormale of goedgunstige voordelen'vl! Onder abnormaal moet
worden verstaan al hetgeen niet als normaal gebruikelijk in soortgelijke om-
standigheden kan worden aangemerkt. Er is sprake van een goedgunstig voor-
deel als de verkregen voordelen niet op een verplichting berusten of zonder

10. H.T.P.M. van den Hurk, Deelnemingsvrijstelling of DB!, de strijd der Titanen, Weekblad
1992/6033, biz. 1641.
II. Artikel 26 WIB'92.
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(dan wel voor een ontoereikende) tegenprestatie worden verkregen. De be-
wijslast berust bij de fiscus.

De aftrek van een deel van de interest betaald aan een buitenlandse ven-
nootschap, vaste inrichting of natuurlijke persoon gevestigd C.q. woonachtig
in een tax haven wordt geweigerd, tenzij de belastingplichtige 'bewijst dat zij
verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de nor-
male grenzen niet overschrijden' .12

Interestbetalingen door Belgische vennootschappen worden sinds 1 maart
1990 in beginsel onderworpen aan een inhouding van 100/0 bij de bron. Voor
interest betaald op obligaties en effecten, die zijn uitgegeven voor 1 maart
1990, geldt nog een roerende voorheffing van 25%. Onder de werking van be-
lastingverdragen met de overige EG-lidstaten wordt de bronheffing in elk ge-
val tot 15% beperkt. Indien sprake is van interest betaald op cornrnerciele le-
ningen wordt geen roerende voorheffing verschuldigd.

Aan binnenlands en buitenlands belastingplichtige vennootschappen, die inte-
rest uit een buitenlandse bron ontvangen en waarbij deze interest effectief aan
een buitenlandse belasting wordt onderworpen, wordt een vast belastingkre-
diet gegeven. Vanaf 1 januari 1991 bedraagt dit belastingkrediet: buitenlands
tariefl(100 - buitenlands tarief). Het belastingkrediet bedraagt echter nooit
meer dan 15/85 van het nettobedrag dat wordt ontvangen. Een eventueel
overschot kan niet in contanten worden teruggevorderd en evenmin in een la-
ter jaar worden verrekend. Het belastingkrediet behoort tot de belastbare
winst. Een aantal belastingverdragen, dat Belgie heeft gesloten, bevat een 'tax
sparing credit', op grond waarvan toch een verrekening wordt toegestaan on-
danks het feit dat in het verdragsland materieel geen belasting wordt verschul-
digd.J! Soms wordt het krediet verhoogd tot 20%.

Indien een Belgische vennootschap een laagrentende lening verstrekt, heeft de
Belgische fiscus de mogelijkheid om de winst, die als gevolg van de lage rente-
vergoeding, te laag wordt vastgesteld, te verhogen.!" Een dergelijke correctie
is niet afhankelijk van de vraag of sprake is van gelieerdheid. De fiscus han-
teert hierbij het hiervoor reeds genoemde maximale wettelijke rentepercen-
tage. Hij is er tot op heden echter niet in geslaagd om dergelijke leningen als
informeel kapitaal aan te merken. De looptijd van het vreemd vermogen is
hierbij niet van betekenis gebleken. Om te bepalen of sprake is van normale
voorwaarden, kijkt de fiscus naar verschillende kenmerken, zoals de looptijd
van de lening, de door de debiteur verstrekte garanties, de terugbetalingsver-

12. Artikel 54, § 2 WIB'92.
13. Dit is het geval in de verdragen met Griekenland, Spanje en Portugal.
14. Op grond van artikel 26, § 3 WIB'92 moet aan de winst het bedrag van aile abnormale of
goedgunstige voordelen, die belastingplichtige verleent, worden toegevoegd. Dit vindt slechts uit-
zondering indien de ontvanger het voordeel tot zijn belastbare grondslag moet rekenen.
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plichting, en de rentevergoeding. Een laagrentende lening van een dochter-
maatschappij aan haar moedermaatschappij leidt niet tot een dividenduitke-
ring. Het is niet automatisch zo dat de vermogensverstrekker de correctie bij
de debiteur in de vorm van een hogere kostenaftrek ook zal kunnen realiseren.

Inmiddels is door wet van 22 juli 1993 een zogenaamd econornisch toet-
singsrecht in de Belgische belastingwet opgenomen (artikeI344 WIB'92): 'Aan
de Administratie der Directe Belastingen kan niet worden tegengeworpen de
juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan af-
zonderlijke akten die eenzelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de Ad-
ministratie door vermoedens of door andere in art. 340 vermelde bewijsmid-
delen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken ten-
zij de belastingplichtige bewijst dat de kwalificatie aan rechtmatige financiele
of economische behoeften beantwoordt.' Het blijft echter - gelet op de tekst
van deze bepaling - onzeker of de Belgische fiscus hiermee een volledig ach-
tergestelde renteloze en niet door enige zekerheid gegarandeerde lening als in-
formeel kapitaal zou kunnen aanmerken. Bovendien geldt artikel 344 WIB al-
leen voor de vennootschapsbelasting en niet voor de kapitaalsbelasting.

1.3. THIN CAPITALISATION

In Belgie hebben belastingplichtigen het recht de keuze van financiering van
hun onderneming op een voor hun meest gunstige fiscale wijze te structureren.
Daarbij is het niet schadelijk, indien een gekunstelde constructie wordt geko-
zen, mits de belastingplichtige aIle wettelijke consequenties van de gekozen
structuur accepteert.P In Belgie wordt een financieringsinstrument beoor-
deeld op grond van haar formele karakter en niet op grond van haar materiele
kenmerken. In hoeverre het nieuwe artikel 344 WIB hierin verandering zal
brengen valt (nog) niet met zekerheid te voorspellen.

Ret probleem van ondergekapitaliseerde vennootschappen is tot op heden
in de Belgische jurisprudentie nog nimmer aan de orde gesteld.

Interest, die wordt ontvangen van een buitenlandse vennootschap en die
door de buitenlandse belastingautoriteiten is gekwalificeerd als dividend,
blijft in Belgie als interest behandeld. In verdragssituaties zal dit niet anders
zijn.

15. De zgn. 'Brepols'-doctrine, Hof van Cassatie 6 juni 1961.
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2. Denemarken

2. I. EIGEN VERMOGEN

Het bijeenbrengen van eigen vermogen in de vorm van aandelenkapitaal
leidde tot 1 januari 1993 in Denemarken tot 10,70kapitaalsbelasting ('Kapital-
tilfarselafgift"). Deze belasting werd verschuldigd bij conversie, uitreiking van
bonusaandelen en bij de inbreng in contanten of in natura. Naast de kapitaals-
belasting kent men in Denemarken een registratierecht van DKr. 1700 ver-
meerderd met 0,4% over het gestorte kapitaal, dat verschuldigd wordt bij de
inschrijving van een vennootschap in het register. Bovendien kent Denemar-
ken een beursbelasting ('Aktieafgift') van 1070 over de marktwaarde van ge-
transfereerde binnen- en buitenlandse aandelen bij de Deense vervreemder. De
kosten die verbonden zijn aan de emissie van eigen vermogen zijn niet-
aftrekbaar.

In beginsel behoren dividenden tot de belastbare winst van de ontvangende
vennootschap en zijn niet-aftrekbaar bij de betalende vennootschap. Van
1977 tot 1991 kende de Deense vennootschapsbelasting (,Selskabsskattelo-
yen') een verrekeningsstelsel, waarbij binnenlandse aandeelhouders gerech-
tigd waren tot een belastingkrediet van 25% van het dividend. Dit belasting-
krediet kon op grand van een belastingverdrag ook aan de buitenlandse aan-
deelhouder worden meegegeven. Met ingang van 1991 is het verrekeningsstel-
sel afgeschaft en vervangen door een systeem waarin aandeelhouders/rechts-
personen, die meer dan 25% van de aandelen in een andere Deense vennoot-
schap bezitten, een vrijstelling genieten.l'' Binnenlandse dividenden, die niet
onder deze vrijstelling vallen, worden onderworpen aan een gereduceerd ef-
fectief tarief van ongeveer 25%. Slechts 66% van de ontvangen dividenden
wordt in de belastinggrondslag opgenomen en belast tegen het normale tarief
van 38%.17

Indien een Deense vennootschap meer dan 25% van de aandelen in een bui-
tenlandse vennootschap houdt, kan eveneens de vrijstelling worden toegepast,
mits de uitkerende buitenlandse vennootschap aldaar aan belasting wordt on-
derworpen soortgelijk aan de Deense belastingvoorschriften. De Deense moe-
dermaatschappij moet aantonen dat de dochtermaatschappij in het buitenland
is onderworpen aan een belastingheffing naar de winst, de dividenden niet-
aftrekbaar zijn en het tarief ten minste 30% - 35% bedraagt. Een Deense ven-

16. § 13(1) SEL.
17. Dit norrnale tarief wordt via een bonus verlaagd tot 34070, indien de Deense vennootschap
haar verschuldigde vennootschapsbelasting in het jaar waarin de materiele belastingschuld ont-
staat vrijwillig betaalt. Vanaf 1993 wordt dit geldend recht, waarbij slechts de reeds bestaande
vennootschappen kunnen opteren voor betalingsuitstel (en dus het 380J0-tarief).
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nootschap, die dividenden ontvangt van een buitenlandse tussenholding, die
niet aan deze voorwaarden voldoet, kan toch de vrijstelling genieten, mits de
uiteindelijke dochtermaatschappijen aan de voorwaarden voldoen. Wordt
niet aan het onderworpenheidsvereiste voldaan, dan kan de Deense vennoot-
schap opteren voor een gedeeltelijke vrijstelling van Deense belasting overeen-
komend met de feitelijk in het buitenland betaalde belasting over de winst
waaruit de dividenden afkomstig zijn (materieel heeft dit hetzelfde effect als
een verrekening van onderliggende belasting). Hiervoor is echter goedkeuring
van het Ministerie van Financien vereist. Is sprake van een kleine « 250/0)
participatie, dan behoren de dividenden tot de normaal belaste winst en kan
eventueel een credit voor ingehouden bronheffing worden verkregen.

Indien het dividend wordt ontvangen van een dochtermaatschappij zoals
bedoeld in de moeder/dochterrichtlijn en aan de voorwaarden voor de Deense
deelnemingsvrijstelling niet wordt voldaan, geeft de Deense wet een directe en
indirecte verrekening van de buitenlandse belasting. De Deense vennootschap
dient dan weI gedurende een ononderbroken periode van ten minste twee jaren
voorafgaande aan de dividenduitkering ten minste 25% van het aandelenkapi-
taal van de dochtermaatschappij te houden. De Deense regeling maakt hier-
mee gebruik van de mogelijkheid die artikel 3, lid 2 van voornoemde richtlijn
de lidstaten biedt een dergeIijke termijn te stellen.

De vervreemdingswinst op aandelen is onbelast, mits de aandelen ten minste
drie jaren in bezit zijn geweest. Indien sprake is van een kortere periode wor-
den zij als normale bedrijfswinst aangemerkt en aldus belast. Een terugbeta-
ling van kapitaal (bijvoorbeeld in de vorm van inkoop eigen aandeIen) wordt
als een winstuitdeling beschouwd.l''

Deense vennootschappen zijn verplicht op uitdelingen van winst 30% belas-
ting in te houden aan de bron ('Udbytteskat'). In verdragssituaties wordt dit
percentage teruggebracht tot 0-15%. Denemarken heeft geen verdrag met
Griekenland. Indien de dividenduitkering in EG-verband plaatsvindt, wordt
geen bronbelasting geheven, mits aan de hiervoor gestelde participatie-
omvang en bezitstermijn wordt voldaan.

2.2. VREEMD VERMOGEN

Er bestaat in Denemarken een registratieheffing op de emissie van vreemd-
vermogensinstrumenten, die varieert van 0,3% tot 1%. Het percentage is af-
hankelijk van het feit of deze effecten op naam dan weI aan toonder gesteld
zijn.

Incidentele kosten verbonden aan de uitgifte van vreemd vermogen kunnen
van de belastbare winst worden afgetrokken, mits zij in het desbetreffende

18. § 16b LL (Ligningsloven, Lovbek. No. 555, 16 september 1988).
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jaar niet meer dan 2,5% van de hoofdsom bedragen. De eventuele kosten, die
dan nog niet in aftrek zijn gebracht, kunnen vervolgens gedurende de looptijd
van de lening alsnog bij de winstbepaling in aanmerking worden genomen. De
vergoeding voor het ter beschikking stellen van vreemd vermogen (interest) is
in beginsel aftrekbaar. Belangrijke uitzondering l? hierop vormt de interest
die verschuldigd is aan een aandeelhouder, die kan worden aangemerkt als
grootaandeelhouder. Dergelijke interest wordt beperkt tot 4l17o-puntenboven
het basispercentage van de Nationale Bank. Het verschil zal in dat geval als
dividend worden behandeld en dus niet-aftrekbaar zijn bij de vaststelling van
de belastbare winst.

Op grond van de Wet op het vreemd vermogen-" zijn aile winsten behaald
met de vervreemding van obligaties en andere schuldvorderingen belast, in-
dien de lening niet de minimale - halfjaarlijks door het Ministerie van Finan-
cien vastgestelde - interestvergoeding draagt.U De ontvangen interest be-
hoort tot de belastbare winst.

Denemarken kent geen bronheffing op uitgaande interestbetalingen. Even-
tuele buitenlandse bronheffingen kunnen worden verrekend met de in Dene-
marken verschuldigde belasting. De verrekening wordt beperkt tot het bedrag
van de Deense belasting dat verschuldigd zou zijn geweest over de interestont-
vangst. Een tax sparing credit wordt verleend onder bepaalde voorwaarden,
indien het belastingverdrag hierin expliciet voorziet. 22 Het krediet behoort in
dergelijke situaties ook tot de belastbare winst.

In geval van laagrentende leningen wordt door Denemarken een commerciele
rente in aanmerking genom en in moeder-dochterverhoudingen. In alle andere
situaties vindt geen correctie van de niet of te weinig betaalde interest plaats.
De lening als zodanig kan niet als eigen vermogen worden aangemerkt, maar
indien de moedermaatschappij haar dochtermaatschappij een dergelijke le-
ning verstrekt, kan wei sprake zijn van een informele kapitaalstorting, indien
er geen comrnerciele reden aanwezig is om een dergelijke lening te verstrek-
ken. De looptijd is voor deze kwalificatie irrelevant.

2.3. THIN CAPITALISATION

In de Deense belastingwetgeving treffen we geen expliciete voorschriften aan
met betrekking tot thin capitalisation. Er bestaan echter weI speciale regels ten

19. Statsskattedirektoratets revisionsmeddeleIse (S.D.) 1978, 28 september 1978 inzake leningen
aan aandeelhouders: jaarlijkse interestvergoeding.
20. Kursgevinstloven, Lovbek. No. 627, 29 september 1987.
21. Vanaf 1 juli 1991 bedraagt het rninimurnpercentage 8OJa.
22. Dit is o.a. het geval in de verdragen met Italie, Luxemburg, Portugal en Spanje voor wat be-
treft dividenden en interest.
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aanzien van de rente-aftrek, die gelden voor vennootschappen, die voor be-
lastingdoeleinden als groep worden aangemerkt.

Indien een Deense moedermaatschappij of holdingvennootschap samen met
haar 1000/0(binnen- of buitenlandse) dochtermaatschappij wordt belast, kan
de rente-aftrek worden geweigerd, indien de Deense moedermaatschappij zich
in een verliespositie bevindt. Wanneer de belastbare winst van een van de ven-
nootschappen negatief is, kan het gedeelte van het verlies dat overeenkomt
met de netto financieringskosten van die vennootschap, niet worden gecom-
penseerd met de winst van de overige vennootschappen die tot de groep beho-
ren. In feite is er dan dus sprake van niet-aftrekbare interest. Daarbij wordt
geen onder scheid gemaakt tussen de situatie waarbij de interest wordt betaald
aan een gelieerde dan wel aan een niet-gelieerde partij. De niet-aftrekbare inte-
rest wordt overigens niet als dividend beschouwd, waardoor een buitenlandse
crediteur zich niet kan beroepen op verdragsbescherming voor wat betreft het
voorkomen van de econornische dubbele belastingheffing.P

De Deense belastingautoriteiten houden in principe geen rekening met een
eventuele kwalificatie van interestbetalingen als dividenden door een andere
jurisdictie, behalve indien het interestpercentage hoger is dan hetgeen op de
markt gebruikelijk.

3. Griekenland

3. I. EIGEN VERMOGEN

In Griekenland wordt geen kapitaalsbelasting geheven over het bijeenbrengen
van aandelenkapitaal.

Met ingang van 1 juli 1992 is het Griekse beiastingsysteem ten aanzien van
winstuitdelingen drastisch gewijzigd.P' Vanaf dat moment zijn winstuitdelin-
gen niet langer aftrekbaar bij het bepaien van de belastbare winst voor de ven-
nootschapsbeiasting (''¥OQOrHaOO~l-'aTOr VOIUXWV 7rQoaw7rwv xeQooaxo7rtXOU
XaQax~Qa'). Bovendien werd het tarief verlaagd van 46% (ingehouden
winsten) naar 35% (alle winsten). Voorts worden de dividenden bij de aan-
deelhouder niet langer tot de belastinggrondslag gerekend. Ten slotte heeft
Griekenland ten aanzien van dividenden de inhouding aan de bron afgeschaft.

Voor 1 juli 1992 behoorden de uitgedeelde winsten in Griekenland niet tot de
beiastbare winst. De Griekse vennootschapsbelasting voorkwam economische
dubbele belastingheffing door de dividenduitkering bij het bepalen van de be-

23. In de woonstaat van de crediteur za) immers de niet-aftrekbare interest wei als zodanig wor-
den belast.
24. Wet nr. 2065/1992 op 19 juni 1992 door het Griekse parlement aangenomen.
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lastbare winst in aftrek te brengen. AIle dividend en die door een Griekse ven-
nootschap ('cxvt/;VUJl.T/ f7CXtQtCX' AE) werden uitgekeerd, werden derhalve uit-
sluitend op het niveau van de aandeelhouder belast. De AE diende bij wijze
van bronheffing de door de aandeelhouder verschuldigde belasting in te hou-
den. Voor dividend en ontvangen op aandelen aan toonder en genoteerd op de
Atheense effectenbeurs moest 42070worden ingehouden. Voor dividenden ont-
vangen op aandelen op naam en genoteerd op de Atheense effectenbeurs
moest 45% worden ingehouden. Indien de aandelen niet waren genoteerd op
de beurs van Athene, golden percentages van respectievelijk 47% en 50%.

Indien de dividenden werden ontvangen door een Griekse vennootschap,
kon de bronheffing worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbe-
lasting. Werden de dividenden door een niet in Griekenland gevestigde ven-
nootschap genoten, dan werd de bronheffing in verdragssituaties meestal sub-
stantieel verlaagd. In de verdragen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
gebeurde dit overigens niet. In de verdragen met Belgie, Duitsland en Italie
werd de bronheffing tot 25% teruggebracht, terwijl in het verdrag met Neder-
land een heffing van 35% resteerde. Met de overige EG-lidstaten heeft Grie-
kenland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten, waar-
door de nationale heffing gehandhaafd blijft. Binnen de EG nam Griekenland
een uitzonderingspositie in wat betreft de implementatie van de moeder-
dochterrichtlijn. Griekenland mocht haar nationale bronheffing op uitgaande
dividenden handhaven, ten minste zolang Griekenland aIleen vennootschaps-
belasting heft op ingehouden winsten. Inmiddels is hierin verandering geko-
men, waardoor ook Griekenland zich moet conformeren aan de moeder-
dochterrichtlijn. Per ultimo 1992 had Griekenland deze richtlijn nog niet
gennplementeerd. Doch voor wat betreft de uitgaande dividenden is naar mijn
mening het Griekse belastingrecht in overeenstemming met de richtlijn (geen
Griekse bronheffing). Ten aanzien van de inkomende dividenden bestaat
daarentegen meer onduidelijkheid (vrijstelling dan wel verrekening).

Behoren tot de belastbare winst van een Griekse vennootschap dividenden die
worden ontvangen op buitenlandse aandelen, dan kan de daarover verschul-
digde buitenlandse belasting (inclusief de onderliggende buitenlandse ven-
nootschapsbelasting) worden afgetrokken of verrekend met de verschuldigde
Griekse belasting. De verrekening wordt beperkt tot de belasting, die zou zijn
verschuldigd indien de dividend en uit Griekse bron afkomstig zouden zijn ge-
weest.

3.2. VREEMD VERMOGEN

Griekenland kent een zeg elbelasting van 2,4% op interest betaald op leningen
tussen vennootschappen en leningen tussen particulieren en vennootschappen.
Deze zegelbelasting kan als bedrijfskosten in aanmerking worden genomen bij
het bepalen van de belastbare winst.
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Interestvergoedingen betaald op leningen, die worden opgenomen voor het
uitoefenen van de ondernemingsactiviteiten zijn volledig aftrekbaar als be-
drijfskosten. De interest betaald op leningen verkregen van aandeelhouders
kan eveneens volledig worden afgetrokken als financieringskosten.

De Griekse wet kent een heffing op interestbetalingen aan de bron. Sinds
1991 wordt een definitieve heffing van 100/0aan de bron ingehouden, indien
de interest wordt betaald op bankdeposito's in Griekse valuta, op obligaties
en andere interestdragende effecten uitgegeven door particuliere banken en
vennootschappen. Overige interest betaald aan een in Griekenland gevestigde
vennootschap zal worden getroffen door een inhouding van 250/0, die verre-
kenbaar is met de verschuldigde belasting over de winst (35%). Betaalt de ven-
nootschap de interest echter aan een niet in GriekenIand gevestigde crediteur,
dan wordt een percentage van 35% (overeenkomstig het norm ale tarief van
de vennootschapsbelasting) ingehouden. Dit percentage zal in verdragssitua-
ties substantieel worden gereduceerd. In het verdrag met Belgie tot 15%, in
de verdragen met Frankrijk, Duitsland, Italie en Nederland tot 10% en in het
verdrag met het Verenigd Koninkrijk wordt de heffing zelfs geheel achterwege
gelaten.

Bij de bepaling van de belastbare winst behoren de vergoedingen, die door een
Griekse crediteur worden ontvangen in beginsel tot de belastinggrondslag. De
Griekse vennootschapsbelasting kent echter een aantal uitzonderingen waarbij
de inkomsten in de vorm van interest onbelast worden gerealiseerd. Zo wordt
bijvoorbeeld de interest op deposito's, geplaatst bij Griekse banken of bij ge-
kwalificeerde filialen van buitenlandse banken, niet belast.

3.3. THIN CAPITALISATION

De Griekse belastingwet kent geen speciale regeling waarin de aftrekbaarheid
van betaalde interest wordt beperkt wanneer sprake is van een hoge
debt/equity-verhouding bij de debiteur.

Hoewel een speciale thin capitalisation-regeling ontbreekt, zouden twee
voorschriften door de Griekse fiscus in de strijd kunnen worden geworpen om
een dergelijke hoge ratio te bestrijden. Allereerst de algemene bepaling dat de
fiscus de oprechtheid van het feitencomplex kan aantasten. De bewijslast ligt
in dergelijke gevallen bij de fiscus. Tot op heden heeft hij echter in dit kader
weinig succes geboekt. Vervolgens kan hij een beroep doen op artikel4, para-
graaf 8 van de Wet 3843/1955, waarin het arm's length-beginsel wordt gedefi-
nieerd. Op basis van dit wettelijke voorschrift kan de fiscus de belasting-
grondslag corrigeren als gevolg van transacties tussen moeder- en dochterven-
nootschappen. Indien de transactie nadelig is voor of leidt tot een herallocatie
van winst aan een andere vennootschap (in het bijzonder een gelieerde buiten-
landse vennootschap), kan de Griekse fiscus de winst corrigeren zodat deze
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een weerspiegeling vormt van de reele situatie. Hoewel de Griekse fiscus zeer
strikt is ten aanzien van de 'transfer pricing' -problematiek, is deze bepaling
tot op heden nog niet in stelling gebracht om hoge debt/equity-verhoudingen
aan te tasten. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat in het oude be-
lastingstelsel, als gevolg van de aftrekbaarheid van de dividenden gecombi-
neerd met de bronheffingen op dividend en interest (overeenkomstig het tarief
vennootschapsbelasting), sprake was van een fiscaal neutrale behandeling van
de verschillende financieringsvormen.

4. Ierland

4. I. EIGEN VERMOGEN

Bij de emissie van eigen vermogen door een kapitaalvennootschap wordt een
kapitaalsbelasting van 10J0over de ingebrachte waarde geheven. De inge-
brachte waarde bedraagt nimmer minder dan de nominale waarde van de uit-
gereikte aandelen. De kapitaalsbelasting is niet-aftrekbaar bij het bepalen van
de belastbare winst.

Uitgedeelde winsten zijn niet-aftrekbaar bij het bepalen van de belastbare
winst van het uitkerende lichaam. Sinds 1976 kent Ierland een verreke-
ningsstelsel. De betaalde dividenden zijn niet onderworpen aan een bronhef-
fing. De uitkerende vennootschap wordt 'Advance Corporation Tax' (ACT)
verschuldigd. De ACT bedraagt 25/75 van het nettodividend of anderszins
kwalificerende betaling. Deze ACT kan worden verrekend met de door deze
vennootschap verschuldigde 'Corporation Tax' (CT). Het Ierse stelsel heeft
derhalve twee kenmerken:
a. de ACT kan niet worden verrekend met de verschuldigde CT over ver-

vreemdingswinsten en
b. er is geen beperking ten aanzien van het bedrag aan CT dat met de ACT

kan worden verrekend.
De ACT behoort tot de belastinggrondslag bij de aandeelhouder en kan wor-
den verrekend met de door hem verschuldigde belasting. De ACT wordt in be-
ginsel verrekend met de verschuldigde CT in het jaar waarin de uitdeling
plaatsvindt. De wetgever heeft de mogelijkheid gecreeerd om ook te verreke-
nen met de verschuldigde CT uit het voorafgaande jaar (eenjarige carry back)
dan wel aIle toekomstige jaren (onbeperkte carry forward). Het verreke-
ningsstelsel is niet volledig, omdat niet de volledige 40070vennootschapsbe-
lasting als belastingkrediet kan worden verrekend.

Dividenden die worden ontvangen door een binnenlands belastingplichtige
vennootschap, worden als 'Franked Investment Income' (FII) aangemerkt en
zijn vrijgesteld van CT. Het belastingkrediet dat aan dergelijk FII kleeft, kan
worden aangewend ter verrekening met de eventueel verschuldigde ACT in-
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dien deze vennootschap op haar beurt tot winstuitdeling besluit. 25 Op divi-
denden, die van een 5111,10Ierse dochtervennootschap aan haar Ierse moeder-
maatschappij toevloeien, behoeft geen ACT te worden betaald. In buiten-
landse verhoudingen geldt deze uitzondering niet. Heeft Ierland een belasting-
verdrag gesloten met het vestigingsland van de moedermaatschappij en bezit
deze laatste ten minste 7511,10van de aandelen in de Ierse vennootschap, dan
wordt geen ACT verschuldigd.

Dividenden die door een Ierse vennootschap worden ontvangen van een
buitenlandse vennootschap, worden in de Ierse belastingheffing betrokken te-
gen het 40OJo-tarief. Een uitzondering wordt gemaakt voor dividenden, die
door een Ierse moedermaatschappij worden ontvangen van een 5111,10-
dochtervennootschap in een verdragsstaat. Dergelijke dividenden zullen in
Ierland worden vrijgesteld, indien deze dividenden feitelijk worden overge-
maakt naar Ierland en worden geinvesteerd in een door het Ministerie van Fi-
nancien goedgekeurd investeringsplan, dat gericht is op het scheppen of be-
houden van werkgelegenheid in Ierland. De Ierse belastingwetgeving kent ove-
rigens geen deelnemingsvrijstelling voor buitenlandse dividenden, maar geeft
in verdragssituaties een directe en indirecte verrekening van de betaalde bui-
tenlandse belasting. Met ingang van 1992 geldt dit ook voor Griekenland,
Portugal en Spanje.26 De verrekening wordt beperkt tot de Ierse belasting
verschuldigd over het buitenlandse dividend. Een carry forward-faciliteit ont-
breekt.

De vervreemdingswinsten op aandelen worden sinds 1974 belast. Dergelijke
winsten worden bepaald met behulp van de voor inflatie gecorrigeerde aan-
schaffingskosten. Het tarief was tot 1992 afhankelijk van de periode waarin
de aandelen in bezit waren: 5011,10,3511,10en 301170. Voor vervreemdingswinsten
gerealiseerd na 5 april 1992 geldt een tarief van 4011,10,waardoor er geen tariefs-
verschil meer bestaat tussen operationele winst en vervreemdingswinst.

Ierland kent geen bronheffing op dividend. Een Ierse vennootschap die winst
uitkeert wordt in beginsel ACT verschuldigd overeenkomstig het belastingkre-
diet dat aan de dividend en wordt gekoppeld. In sommige belastingverdragen
geeft Ierland een (gedeelte van) de ACT mee aan de buitenlandse aandeelhou-
der onder inhouding van een bepaald percentage (51170 -1011,10). Hoewel for-
meel niet correct, zou dit percentage materieel als een bronheffing kunnen
worden beschouwd.

25. Sec. 25(2)(b) eTA.
26. Met deze landen heeft Ierland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten.
Het volJedige belastingkrediet wordt gegeven op grond van de EG-moeder/dochterrichtlijn.
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4.2. VREEMD VERMOGEN

Veel documenten die tot vreemd vermogen leiden, veroorzaken een 'Stamp
Duty' van '/8% over de maximale hoofdsom waartoe het document aanlei-
ding kan geven. Er zijn voorts geen andere heffingen verschuldigd over het
verstrekken van vreemd vermogen, behalve een 12070'Stamp Duty' over de in-
terest verschuldigd op een zogenaamde 'section 84'-lening (dit is interest die
wordt behandeld als winstuitdeling). Een 'Stamp Duty' van 1114010 over de
hoofdsom wordt verschuldigd over de tranfers van diverse schuldvorderingen.

De kosten verbonden aan het aantrekken van vreemd vermogen zijn in begin-
sel aftrekbaar, indien zij worden gemaakt door vennootschappen die een on-
derneming drijven. Ook de interest op leningen ten behoeve van de acquisitie
van aandelenpakketten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. In aIle
andere gevallen is aftrek niet mogelijk.

De interest betaald op leningen die zijn afgesloten ten behoeve van onderne-
mingsactiviteiten, vormen bedrijfskosten en zijn aftrekbaar. De interest op
converteerbare obligaties, de winstafhankelijke interest, de bovenmatige (ten
opzichte van de normale commerciele) interest en de interest betaald aan een
buitenlandse moedermaatschappij wordt als winstuitdeling aangemerkt. Deze
interest staat bekend als 'section 84'-interest. Daarnaast wordt de interest ook
als winstuitdeling beschouwd indien de interest wordt betaald aan een ge-
lieerde (75%) buitenlandse vennootschap, die tevens in de groepsheffing
wordt betrokken. In de Ierse belastingverdragen is geen bepaling opgenomen,
die de niet-aftrekbaarheid verhindert. Over dergelijke betalingen wordt ver-
volgens ACT verschuldigd, terwijl de crediteur een belastingkrediet verkrijgt.
In tegenstelling tot de Britse jurisprudentie, waarin de interest op leningen die
een kapitaalfunctie vervullen niet-aftrekbaar is (zie hoofdstuk 6), hebben de
Ierse belastingautoriteiten een dergelijke visie niet gevolgd.

Ierland kent verschillende tarieven bronheffing op betaalde interest. Deze
tarieven gelden niet indien de interest wordt aangemerkt als een winstuitde-
ling. Interest, die wordt betaald door financiele instituten, wordt getroffen
door de Deposit Interest Retention Tax van 27% (het basistarief inkornstenbe-
lasting). Deze heffing kan door niet-inwoners worden teruggevraagd. Ook de
jaarlijke interest die wordt betaald door een Ierse vennootschap aan een niet-
inwoner wordt getroffen door het basistarief inkomstenbelasting. Onder jaar-
lijkse interest wordt verstaan interest op leningen met een looptijd langer dan
een jaar. Over deposito's in vreemde valuta wordt deze heffing niet verschul-
digd. Van deze inhouding aan de bron worden vrijgesteld de interestbetalin-
gen waarvoor de Revenue Commissioners toestemming hebben verleend tot
bruto-uitkering-", interestbetalingen door een vennootschap gevestigd in de
Shannon Free Airport Zone of in het International Financial Services Centre

27. Dit zal gebeuren indien op grond van een belastingverdrag Ierland als bronstaat geen heffings-
recht heeft ten aanzien van interest.
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in Dublin en interestbetalingen aan een bonafide bankinstelling. Het tarief
van de bronheffing kan worden gereduceerd door de werking van belasting-
verdragen.

De ontvangen interest wordt normaal belast. Een eventuele buitenlandse be-
lasting kan in verdragssituaties worden verrekend. In aIle overige gevallen
wordt een aftrek van buitenlandse belastingen toegestaan. De verrekening
wordt beperkt tot de over de buitenlandse interest verschuIdigde Ierse ven-
nootschaps belasting.

Additionele interest wordt nimmer geimputeerd indien een Ierse vennootschap
een Iaagrentende lening aan een andere vennootschap verstrekt of verkrijgt.
Ierland kent derhalve ten aanzien van Ieningen het concept van de informele
kapitaalstortingen niet.

4.3. THIN CAPITALISATION

Ierland kent geen regels ter zake van thin capitalisation. Dit past ook niet in
het systeem, daar interest betaald binnen concernverband immers niet-
aftrekbaar is. De Ierse wetgever is evenmin bereid om de kwalificatie van inte-
rest ais dividend door een andere jurisdictie over te nemen om dubbele be-
lastingheffing te voorkomen.

De fiscale beoordeling of een financieringsinstrument als eigen dan weI als
vreemd vermogen moet worden aangemerkt, wordt bepaald aan de hand van
formele criteria. Sommige interestbetalingen worden - zoals reeds besproken
- bij wijze van wetsduiding als winstuitdeling behandeid. De volgende pun-
ten dienen echter in gedachte te worden gehouden bij de karakterisering van
financieringsinstrumenten:
a. Ierland heeft geen speciale regelingen betreffende thin capitalisation. Der-

halve blijft een lening een lening en zullen fiscaal niet de regels betreffende
aandelen gelden als volgens het handelsrecht geen sprake is van aandelen-
kapitaal.

b. Niet aIle vergoedingen op vermogensverstrekkingen, die worden aange-
merkt als lening, zijn aftrekbaar bij het vaststellen van de belastbare winst.

5. Italic

5. I. EIGEN VERMOGEN

Zowel de uitgifte als de uitbreiding van het aandelenkapitaal wordt in Italie
onderworpen aan een kapitaalsbelasting van 1070 over de hoogte van de nomi-
nale waarde dan weI het bedrag dat feitelijk wordt betaald. Ook over de in-
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breng in natura wordt 1% kapitaalsbelasting verschuldigd. Bestaat de inbreng
daarentegen uit onroerende zaken, dan wordt 80/0 verschuldigd; bij landbouw-
gronden 15% en bij industriele gebouwen 4%. De grondslag wordt steeds ge-
vormd door de marktwaarde, indien deze hoger is dan de nominale waarde
van de ontvangen aandelen. Bij de inbreng van onroerende zaken wordt bo-
vendi en 1,6% 'imposta ipotecaria' (overdrachtsbelasting) en 0,4% 'imposta
catastal' (kadasterbelasting) verschuldigd.

De kapitaalsbelasting alsmede de kosten in verband met de uitgifte van aan-
delenkapitaal moeten worden geactiveerd en worden meestal in vijf jaren ten
laste van de belastbare winst gebracht.

Sinds 1992 kent Italie een 'imposta suI patrimonio netto' (vermogensbe-
lasting) van 0,75% voor rechtspersonen.

Het Italiaanse belastingsysteem is sinds 197728 gebaseerd op een volledig ver-
rekeningsstelsel. De winstuitdelingen vormen onderdeel van de belastbare
winst en zijn bij de uitkerende vennootschap niet aftrekbaar. De door de uit-
delende vennootschap betaalde 'imposta suI reddito delle persone giuridiche'
(lRPEG; vennootschapsbelasting) is volledig verrekenbaar met de verschul-
digde Italiaanse belasting op het niveau van de aandeelhouder. Het normale
IRPEG-tarief bedraagt 36%.29 Sinds 198330 kent de Italiaanse belastingwet
de 'imposta di conguaglio' (compenserende heffingj-", die wordt geheven in-
dien dividend wordt uitgekeerd afkomstig uit winsten die niet dan wei tegen
een lager tarief zijn onderworpen. De compenserende heffing bedraagt
56,25% over het bedrag dat de vennootschap meer aan dividend uitkeert dan
64% van de aangegeven belastbare winst over dat kalenderjaar. Zij wordt tot
15% verlaagd indien de dividenden worden uitgekeerd uit winstreserves (be-
laste en onbeIaste) die zijn opgebouwd voor 1 december 1983. De compense-
rende heffing wordt eveneens verschuldigd indien dividenden worden betaald
aan niet-inwoners, of schoon deze niet gerechtigd zijn tot het verrekeningsstel-
sel. Italie geeft ook in verdragssituaties geen verrekening. In het nieuwe Duits-
Italiaanse verdrag wordt echter de mogelijkheid gecreeerd de compenserende
heffing aan Duitse aandeelhouders terug te geven. Ook in het nieuwe - nog
niet geratificeerde - Nederlands-ItaIiaanse verdrag wordt hierin voorzien.V
Ook Italiaanse vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen zijn ge-
rechtigd tot het verrekeningssysteem. Naast de IRPEG kent Italie nog een 10-
kale inkomstenbelasting: de 'imposta locale sui redditi' (ILOR). Het tarief be-
draagt 16,2%. De winstbepaling vindt op dezelfde wijze plaats als voor de IR-
PEG. Dividenden ontvangen van een binnenlandse vennootschap, die onder-

28. Wet nr. 904 van 16 december 1977.
29. Artikel 91 IRPEG (1992).
30. Wet nr. 649 van 25 november 1983.
31. Artikelen 105 tot en met 107 IRPEG.
32. Zie V-N 1991, biz. 429.
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worpen is aan de IRPEG, alsmede buitenlandse dividenden zijn vrijgesteld.
Sinds 1992 is de ILOR niet meer aftrekbaar bij het bepalen van de belastbare
winst voor de IRPEG. Tot dan was de ILOR voor 750/0aftrekbaar.

De Italiaanse belastingwet maakt in binnenlandse verhoudingen geen onder-
scheid tussen dividenden ontvangen in deelnemingsverhoudingen en dividen-
den ontvangen op portfolio-investeringen. De economische dubbele belasting-
heffing op binnenlandse dividenden wordt door het verrekeningsstelsel geeli-
mineerd.

In buitenlandse verhoudingen maakt de Italiaanse belastingwet wei een on-
derscheid. Zo wordt 60% van de buitenlandse dividend en afkomstig van een
'societa collegate' (geassocieerde buitenlandse dochtermaatschappij) vrij-
gesteld.f-' Er is sprake van een geassocieerde vennootschap indien de Ita-
liaanse vennootschap ten minste 20% van het aandelenkapitaal bezit. Dit mi-
nimale bezitsvereiste wordt tot 100/0verlaagd als sprake is van een beursgeno-
teerde buitenlandse vennootschap. De eventuele buitenlandse bronbelasting
kan slechts voor 40% worden verrekend (zie hierna). Vanaf 1992 wordt deze
vrijstelling niet meer verleend op dividenden betaald door een vennootschap,
gevestigd in een niet-EG-lidstaat met een gunstig belastingregime. In mei 1992
heeft het Ministerie van Financien bij decreet een lijst gepubliceerd van lan-
den, die geacht worden een gunstig belastingregime te hebben. Voor toepas-
sing van de compenserende heffing bij de dooruitdeling worden de buiten-
landse dividenden volledig in aanmerking genomen.

Voorbeeld:
> 10% < 10%

winst buitenlandse vennootschap
vennootschapsbelasting (stel: 35%)

100,00
(35,00)

100,00
(35,00)

uitdeelbare winst
dividendbelasting (stel: 5% resp. 15%)

65,00
(3,25)

65,00
(9,75)

nettodividend 61,75 55,25

grondslag voor IRPEG (ILOR is niet
verschuldigd): 26 (40% van 65)
resp. 65

33. Artikel 96 IRPEG.
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61,75 55,25
IRPEG (36070) 9,36 23,40
verrekenbare bronheffing-" (1,30) (9,75)

te betalen belasting (8,06) (13,65)

netto-ontvangst na belasting 53,69 41,60

grondslag voor compenserende heffing:
(65 - 26) = 39

compenserende heffing (36070) 14,04
verrekenbare bronheffing (1,95)

netto compenserende heffing (12,09)

grondslag aandeelhouder / natu urlij k
persoon 41,60 41,60
belastingkrediet (56,25070) 23,40 23,40

belastbare inkomen 65,00 65,00
inkomstenbelasting (stel: 40070) (26,00) (26,00)
belastingkrediet (23,40) (23,40)

nettobelasting verschuldigd (2,60) (2,60)

netto-ontvangst na belasting 39,00 39,00

Op grond van de wet, die het de Italiaanse regering mogelijk maakt decreten
uit te vaardigen noodzakelijk om EG-richtlijnen te implementeren, kan wor-
den afgeleid dat Italie in EG-verhoudingen de ontvangen dividenden vrijstelt
mits overigens aan de EG-richtlijnvereisten wordt voldaan. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat de Italiaanse regering heeft gekozen voor een vereiste be-
zitsduur van 1 jaar.

Indien de vrijstelling niet kan worden toegepast, behoren de dividenden tot
de belastbare winst. De IRPEG geeft een verrekening voor de in het buiten-
land betaalde bronbelasting tot een bedrag dat gelijk is aan het deel van de
Italiaanse belasting dat overeenkomt met de verhouding tussen de buiten-

34. Indien de 6O%-vrijstelling geldt, kan ook slechts 40% van de buitenlandse bronheffing wor-
den verrekend. De overige 60% kan dan eventueel bij uitdeling door de moedermaatschappij wor-
den verrekend met de compenserende heffing.
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landse dividenden en de brutowinst. De verrekening vindt op een 'per coun-
try'-basis plaats. Voor het bepalen van de verrekening wordt uitgegaan van
het bruto buitenlandse dividend (dus inclusief de buitenlandse bronbelasting).
Buitenlandse belastingen kunnen nimmer als bedrijfskosten in mindering op
de belastbare winst worden gebracht.

In binnenlandse verhoudingen wordt op dividenduitkeringen een 'ritenute aHa
fonte' (bronheffing) van 100/0 ingehouden. Deze heffing kan worden verre-
kend met de belastingschuld van de aandeelhouder. Een eventueel excess
wordt teruggegeven. Indien dividenden worden betaald aan een niet-inwoner
van Italie, dan wel aan een vrijgesteld lichaam, wordt een bronheffing van
32,4% verschuldigd. Kan de ontvangende buitenlandse vennootschap aanto-
nen dat de dividenden in het buitenland aan belastingheffing worden onder-
worpen, dan geeft Italie twee derde van de ingehouden bronheffing terug.35
In verdragssituaties wordt dit percentage substantieel gereduceerd. In EG-
verhoudingen tot 15% (behalve in de verdragen met Duitsland en Nederland).
Door de implementatie van de moeder/dochterrichtlijn is Italie verplicht
bronheffing achterwege te laten indien aan de vereisten gesteld in de richtlijn
wordt voldaan. Ook in dit kader lijkt Italie te hebben gekozen voor een mini-
male bezitsduur van 1 jaar (zie hiervoor).

5.2. VREEMD VERMOGEN

Verhandelbare schuldbewijzen die door vennootschappen worden geemit-
teerd, zijn niet onderworpen aan een zegelheffing. Daarentegen wordt 1% ka-
pitaalsbelasting verschuldigd over de nominale waarde van obligaties, die na
een beslissing van de aandeelhoudersvergadering worden geemitteerd, De een-
malige kosten verbonden aan de ernissie van vreemd vermogen kunnen als be-
drijfskosten in mindering worden gebracht op de winst.

Op grond van artikel95 jo. artikel63 IRPEG is de betaalde interestvergoeding
aftrekbaar tot een bedrag dat correspondeert met de verhouding tussen het
bruto belastbare inkomen en het totale bruto-inkomen. Hierdoor wordt de in-
terest voor zover toegerekend aan de onbelaste winstbestanddelen niet in af-
trek toegestaan. Bij het vaststellen van deze verhouding wordt geen rekening
gehouden met buitengewone inkomsten. Sinds 1992 zijn kosten en uitgaven
(daaronder betaalde interest) niet aftrekbaar bij het bepalen van de belastbare
winst, indien zij opkomen uit transacties tussen vennootschappen gevestigd in
een niet-EG-lidstaat met een gepreferentieerd belastingregime en Italiaanse
vennootschappen die de eerstgenoemde vennootschap direct of indirect be-

35. Decreet nr. 600, artikel 27(3) IRPEG.
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heersen, dan weI door deze worden beheerst. Er is sprake van een gepreferen-
tieerd belastingregime, indien de winst wordt vrijgesteld of het tarief minder
dan de helft van het Italiaanse tarief bedraagt. De Italiaanse fiscus publiceert
een 'zwarte' lijst waarop de land en met een dergelijk belastingsysteem worden
geplaatst. Overigens bestaat een tegenbewijsmogelijkheid voor de Italiaanse
vennootschap indien sprake is van transacties die het ondernemingsbelang die-
nen. De interest, die wordt betaald in relatie tot belastingvrije winsten, kan
slechts worden afgetrokken voor zover de winst feitelijk wordt belast.

De ontvangen interest is onderworpen aan IRPEG en ILOR tegen een effectief
tarief van 52,2070.36Over interest verkregen uit een buitenlandse bron wordt
geen ILOR verschuldigd. De buitenlandse bronbelasting op dergelijke interest
kan door de Italiaanse vennootschap worden verrekend met de door haar ver-
schuldigde belasting. De verrekening wordt beperkt tot maximaal de Ita-
liaanse belasting verschuldigd over deze interest.

Indien de interestvergoeding niet is vastgelegd dan wel lager is dan gebruike-
lijk, zal de Italiaanse fiscus op grond van artikel 56 IRPEG de interestvergoe-
ding vaststellen op de gemiddelde officiele wisseldisconto. Dit geldt zowel
voor de betaalde als de ontvangen interest.

De 'ritenuta sugli interessi' (bronheffing op interest) wordt verschuldigd op
bepaalde interestbetalingen door een Italiaanse debiteur. Er bestaan verschil-
lende tarieven. Zo wordt de interest betaald op obligaties die na 1januari 1984
werden geemitteerd een heffing van 12,5% verschuldigd. Dit percentage
wordt verhoogd tot 300/0indien de obligaties na 2 maart 1989 werden geemit-
teerd door niet-beursgenoteerde vennootschappen. Een heffing van 20% (ver-
hoogd met 8% surcharge) wordt verschuldigd op interest betaald aan niet-
inwoners op obligaties geemitteerd v66r 1 oktober 1982. Indien de obIigatie
werd uitgegeven tussen 1 oktober 1982en 31 december 1983 bedraagt de bron-
heffing 10% (verhoogd met 8% surcharge). De interest verschuldigd op depo-
sito's en lopende rekeningen bij banken wordt getroffen met 30%, tenzij de
interest wordt betaald door een kredietinstituut. De interest betaald op 'inter-
company'-leningen wordt getroffen door een heffing aan de bron van 15%.
De 'ritenuta sugli interessi' geldt als voorheffing van vennootschapsbelasting.
Voor natuurlijke personen en de buitenlandse crediteur/rechtspersoon geldt
zij als eindheffing. De interest die wordt betaald op commerciele leningen
(niet gebaseerd op waardepapieren) aan een buitenlandse crediteur wordt ge-
troffen door een 15%-bronheffing.

In de belastingverdragen met Belgie, Denemarken, Frankrijk en Portugal
wordt de bronheffing op interest tot 15% beperkt, terwijl in het verdrag met
Spanje een beperking tot 12% en in de verdragen met Griekenland, Ierland,
Luxemburg en het Verenigde Koninkrijk een beperking tot 10% wordt vastge-

36. ILOR (16,2%) + IRPEG (36%) = 52,2070.
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legd. AIleen in de verdragen met Duitsland en Nederland worden de nationale
bepalingen met beperkt.

5.3. THIN CAPITALISATION

De Italiaanse belastingwet kent geen speciale thin capitalisation-regeling. Het
arm's length-criterium dat expliciet in de ltaliaanse wet is opgenomen-? lijkt
niet te kunnen worden toegepast op de kwalificatie van (gedeeltelijke)
intercompany-leningen in eigen vermogen. Een dergelijke kwalificatie door de
staat van de debiteur heeft geen gevolgen onder de Italiaanse wet. De belas-
tingautoriteiten zullen - mede gelet op de 60OJo-vrijstellingvan dividenden -
geneigd zijn de ontvangsten zo lang mogelijk als interest te karakteriseren.
Ook zal Italie niet geneigd zijn om de fiscale kwalificatie van de bronstaat te
volgen, waardoor ter voorkoming van de internationale dubbele belasting de
onzekere procedure van onder ling overleg resteert.

Bij de beoordeling of sprake is van eigen dan weI vreemd vermogen, is zowel
de vorm als het wezen van belang en afhankelijk van een aantal factoren. De
bestaande jurisprudentie is hoofdzakelijk gericht op het karakteriseren van de
'irregular partner' in situaties waarin de debiteur zich in een faillissement be-
vindt. Het aandelenkapitaal moet op grond van de artikelen 2446 en 2447 van
de 'Codice civile' (Burgerlijk wetboek) worden aangevuld, indien meer dan
een derde deel als gevolg van verliezen verloren is gegaan. Een verplichte sup-
pletie is ook vereist, indien de waarde van het aandelenkapitaal is gedaald be-
neden het wettelij k voorgeschreven minimum nominale kapitaal.

Fiscaal wordt de civielrechtelijke vorm als uitgangspunt genomen. De for-
mele kenmerken van een financieringsinstrument worden echter beoordeeld in
het licht van de belastingheffing over de vergoeding. Zo kan het wezen van
een instrument ertoe leiden dat, ondanks dat aan de formele kenmerken niet
wordt voldaan, zij tot het eigen vermogen van de debiteur wordt gerekend (a-
typisch instrument). Bij de crediteur blijft de vergoeding echter interest (en
dus volledig belast). De volgende elementen, die elk afzonderlijk echter onvol-
doende grond vormen, kunnen leiden tot een herkwalificatie van vreemd ver-
mogen in eigen vermogen:
a. deelname van de crediteur in de lopende resultaten van de debiteur;
b. afwezigheid van prioriteit bij liquidatie van de crediteur boven de aandeel-

houders;
c. voorwaarden voor terugbetaling van de hoofdsom;
d. terugbetaling van de hoofdsom is afhankelijk van de resultaten van de de-

biteur.

37. Artikel 76(5) IRPEG.
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Indien zich twee of meer van bovenstaande kenmerken voordoen, wordt het
instrument handelsrechtelijk gelijkgesteld met een deelnemingscontract of een
soortgelijke overeenkomst. Fiscaalrechtelijk is de vergoeding op deze instru-
menten bij de debiteur dan niet-aftrekbaar, terwijl zij bij de crediteur als inte-
rest blijft aangemerkt. De mate van controle door de crediteur over de debi-
teur vormt geen aanleiding om vreemd vermogen te kwalificeren als eigen ver-
mogen. Het is immers gebruikelijk dat, indien de hoofdsom groter wordt, de
crediteur een steeds dominantere invloed wenst op de onderneming van de de-
biteur.

6. Luxemburg

6. I. EIGEN VERMOGEN

Het bijeenbrengen van aandelenkapitaal in contanten of in natura leidt in
Luxemburg tot de heffing van een 'droit d'apport' (kapitaalsbelasting). De
heffing bedraagt 10,10 (SA38)of 0,50,10 (SARL39) over de nominale waarde van
de aandelen of, indien dat hoger is, de feitelijk ingebrachte marktwaarde. De
omzetting van belaste winstreserves in aandelenkapitaal is niet onderworpen
aan de kapitaalsbelasting, mits de actuele waarde van de vennootschap niet
toeneemt. Een Luxemburgs investeringsfonds betaalt een vast bedrag van
LFrs 50000.

Naast de kapitaalsbelasting werd jaarlijks een 'taxe d'abonnement' geheven
over de marktwaarde van de aandelen in SA's en SARL's. Deze heffing is met
ingang van 1 januari 1991 afgeschaft. Zij wordt sindsdien nog slechts geheven
over de aandelen in vennootschappen, die onder het speciale holdingregime
vallen (0,2%) en van aandelen in Luxemburgse investeringsfondsen (0,06%).
Overigens worden deze beide vennootschappen niet onderworpen aan de
Luxemburgse inkomsten- en vermogensbelasting.

Het vermogen van een rechtspersoon wordt in Luxemburg belast tegen
0,5% over de waarde van de activa aan het begin van elk belastingjaar. De
belastinggrondslag voor deze 'imp6t sur la fortune' (LIF) wordt bepaald door
de fiscale waarde van aile activa te verminderen met de aan deze activa econo-
misch verbonden verplichtingen.e? De belastingschuld ontstaat steeds aan het
begin van elk boekjaar. Indien tot het vermogen van de belastingplichtige ven-
nootschap aandelen in een andere vennootschap behoren, voorziet artikel 60
van de 'Loi sur revaluation des biens et valeur' (LEV) in een soort deelne-
mingsvrijstelling. Een kwalificerende deelneming wordt aangenomen, indien
de Luxemburgse vennootschap ten minste 10% van het aandelenkapitaal in de

38.SA: Societe anonyme (vergelijkbaar met de Nederlandse NY).
39.SARL: Societe it responsabilite limitee (vergelijkbaar met de Nederlandse BV).
40. Artikel 7 LIF jo. artikel 73 en 74 LEV.
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andere vennootschap bezit of de deelneming ten minste een verkrijgingsprijs
van LFrs 50 miljoen heeft. In buitenlandse verhouding wordt bovendien een
effectieve onderworpenheid geeist tegen een tarief van minimaal 15%. Sinds
1 januari 1991 is het annaal-bezitsvereiste afgeschaft. Bij het vaststellen van
de belastinggrondslag mag geen rekening worden gehouden met leningen voor
zover die verband houden met vrijgestelde vermogensbestanddelen.U

Daarnaast wordt het ondernemingsvermogen van een SA of SARL nog ge-
troffen door de 'impot commercial communal d'apres le capital d'exploita-
tion' (LICC), een gemeentelijke belasting op bedrijfsvermogen. De belasting-
grondslag komt overeen met die van de LIF. Het tarief bedraagt 0,20/0 verme-
nigvuldigd met een gemeentelijke factor, die varieert van 1,8 tot 5. Het gebrui-
kelijke effectieve tarief ligt ongeveer bij 0,5%.

De kapitaalsbelasting en de andere kosten die direct verband houden met
de emissie van aandelenkapitaal zijn aftrekbaar bij het bepalen van de belast-
bare winst. De vermogensbelasting kan niet worden afgetrokken van de be-
lastbare winst. De gemeentelijke bedrijfsbelasting daarentegen weI.

De Luxemburgse 'impot sur Ie revenu des collectivites' (LIR; vennootschaps-
belasting) heeft het karakter van een klassiek stelsel. De winstuitdelingen zijn
niet-aftrekbaar bij de uitdelende vennootschap en behoren in beginsel tot de
belastbare winst bij de moedermaatschappij. Zij worden aldaar belast tegen
het normale tarief (33%). Een eventuele buitenlandse bronheffing kan worden
verrekend hetzij op grond van een verdrag, hetzij op grond van artikel 134bis
LIR. De verrekening vindt plaats op een 'per country' -basis en kan nooit meer
bedragen dan de Luxemburgse belasting over dergelijke dividenden. Er be-
staat, onder bepaalde voorwaarden'V, een optie om de gezamenlijke verreke-
ningsmethode toe te passen. Indien de verrekening niet kan worden geclaimd,
kan de buitenlandse bronheffing als kosten in aanmerking worden genomen
bij het bepalen van de belastbare winst. Luxemburgse holdingmaatschappijen
en investeringsfondsen kunnen geen buitenlandse bronheffingen verrekenen.

De economische dubbele belastingheffing wordt in bepaalde vennoot-
schapsverhoudingen opgeheven door de introductie van een deelnemings-
vrijstelling.f ' De deelnemingsvrijstelling wordt verkregen als zowel de uitde-
lende als de ontvangende vennootschap subjectief onderworpen is aan een be-
lastingheffing naar de winst. In buitenlandse verhoudingen wordt een effectief
tarief van 15% geeist, Voorts dient de Luxemburgse vennootschap ten minste

41. Artikel 74(2) LEV.
42. Zo mag de buitenlandse beIasting over het dividend niet meer dan 25070 bedragen en mag de
totale verrekening niet meer dan 20% van de totale Luxemburgse vennootschapsbelasting bedra-
gen.
43. Artikel 166 LIR.
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direct 10"70van de aandelen in de uitdelende vennootschap te bezitten of die-
nen de aanschafkosten van een dergelijke participatie ten minste LFrs 50 mil-
joen te bedragen. Ten slotte geldt een bezitsvereiste van een jaar. Wordt aan
deze voorwaarden voldaan, dan zijn de dividenden in handen van de ontvan-
gende Luxemburgse vennootschap belastingvrij. Ook de vervreemdings-
winsten op aandelen kunnen onder de deelnemingsvrijstelling belastingvrij
worden gerealiseerd. Hiervoor gelden echter andere omvangsvereisten. Zo
dient de Luxemburgse vennootschap ten minste 25"70van de aandelen in de
vennootschap waarvan de aandelen worden vervreemd te bezitten of dienen
de aanschaffingskosten van deze laatstgenoemde vennootschap ten minste
LFrs 250 miljoen te bedragen. Dit geldt niet indien de uitdelende vennoot-
schap valt onder het speciale holdingregime of een Luxemburgs investerings-
fonds. Deze vennootschappen zijn subjectief vrijgesteld van Luxemburgse
inkomsten- en gemeentelijke bedrijfsbelasting. Indien buitenlandse dividen-
den onder de deelnemingsvrijsteIling vallen , kan de eventuele buitenlandse
bronheffing niet worden verrekend. Met de deelnemingsvrijstelling voldoet
Luxemburg tevens aan de moeder/dochterrichtlijn.

Naast de vennootschapsbelasting wordt een Luxemburgse vennootschap te-
yens 'impot commercial communal au benefice' (LICC) , een gemeentelijke
belasting op bedrijfswinsten, verschuldigd. De grondslag voor deze heffing is
de wereldwinst, die op gelijke wijze wordt vastgesteld als voor de vennoot-
schapsbelasting. De LICC is aftrekbaar bij de bepaling van de belasting-
grondslag. Het tarief bedraagt 4"70en wordt vermenigvuldigd met een gemeen-
telijke factor die varieert van 1,8 tot 3. Het gemiddelde tarief bedraagt der-
halve ongeveer 10"70.Rekening houdend met de aftrekbaarheid voor de ven-
nootschapsbelasting leidt dit tot een effectieve druk van ongeveer 7"70.44

Dividenden die door een Luxemburgse vennootschap worden uitgekeerd zijn
onderworpen aan 15"70 'retenue d'impot sur les revenus des capitaux' (divi-
dendbelasting). Indien bij de ontvangende vennootschap de dividend en onder
de deelnemingsvrijstelling vallen wordt de heffing teruggebracht tot nihil. In
andere gevallen kan de ontvangende vennootschap de ingehouden belasting
verrekenen met de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting. In ver-
dragssituaties wordt het tarief voor kwalificerende participaties vaak geredu-
ceerd. In verband met de implementatie van de moeder/dochterrichtlijn heeft
de Luxemburgse wetgever onder de voorwaarden gesteld in voornoemde richt-
lijn met inachtneming van een tweejarig bezitsvereiste in deelnemingsverhou-
dingen (~ 25"70van de aandelen of stemrechten) deze bronheffing afgeschaft.
Uitdelingen door Luxemburgse holdingmaatschappijen en investeringsfonds
worden niet getroffen door de bronheffing.

44. Namelijk (1-0,33) x lOOlo= 6,7%.
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6.2. VREEMD VERMOGEN

Ten aanzien van het aantrekken van vreemd vermogen wordt geen belasting
verschuldigd.

Voor het bepalen van de belastinggrondslag voor de LICC op het bedrijfsver-
mogen (0,5070) wordt 40% van het langlopende vreemd vermogen - dat voor
de vermogensbelasting als verplichting het belastbare vermogen heeft vermin-
derd - aan het belaste vermogen toegevoegd. Deze correctie wordt niet toege-
past bij financiele instituten en bepaalde leasemaatschappijen. Vreemd ver-
mogen dat wordt aangemerkt als verkapt kapitaal, is in dit verband niet af-
trekbaar.

Kosten die verband houden met de uitgifte van vreemd vermogen zijn aftrek-
baar, tenzij de inkomsten uit de investering belastingvrij worden genoten.

De interestbetalingen zijn in principe aftrekbaar van de belastbare winst. De
interest die wordt betaald op een lening die wordt gebruikt om een voor de
deelnemingsvrijstelling kwalificerende deelnerning te verwerven, kan niet wor-
den afgetrokken tenzij de betaalde interest in het boekjaar het vrijgestelde di-
vidend overtreft. 45 Ook de excessieve interestbetaling aan aandeelhouders,
die als verkapt dividend wordt aangemerkt, is niet aftrekbaar. Ten slotte
wordt 40% van de interest op langlopende leningen niet in aanmerking geno-
men bij het vaststellen van de belastinggrondslag voor de gemeentelijke belas-
ting op bedrijfswinst.

De ontvangen interest wordt belast tegen het normale tarief van de vennoot-
schapsbelasting (33%) en de gemeentelijke bedrijfsbelasting (gemiddeld effec-
tief 6,7%). Hierdoor resteert - gemiddeld genomen - een effectieve be-
lastingdruk van ongeveer 40%. Een in Luxemburg gevestigde vennootschap
kan een verrekening claimen voor de in het buitenland op de interest ingehou-
den belasting, indien het belastingverdrag hierin voorziet of door een eenzij-
dige regeling in de Luxemburgse belastingwet. De verrekening wordt bepaald
aan de hand van de 'per country' -methode. Het belastingkrediet is het laagste
van de volgende bedragen: de Luxemburgse belasting over het netto ontvan-
gen bedrag of de feitelijk in het buitenland geheven belasting. Ook kan weer
worden geopteerd voor een overall-benadering (zie hiervoor). De niet-
verrekende buitenlandse bronheffing kan niet naar vorige jaren of volgende
jaren worden overgebracht, maar wordt als bedrijfskosten ten laste van het
belastbare inkomen gebracht.

Luxemburg heft geen 'Retenue d'impot sur les revenus des capitaux' op inte-
restbetalingen door haar inwoners. De interestbetalingen die afhankelijk zijn

45. Artikel 45(2) LlR.
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van de resultaten van de debiteur worden echter wei getroffen door de 15070-
heffing. In een aantal verdragssituaties wordt de heffing op winstdelende obli-
gaties beperkt. 46

Wanneer een Luxemburgse vennootschap een lening verstrekt zonder of met
een te lage rentevergoeding, gelden de volgende regels. Indien de debiteur een
buitenlandse dochtervennootschap is, wordt een cornmerciele interestvergoe-
ding geimputeerd en wordt het verschil alsnog aan de belastbare winst toegere-
kend. Wordt de lening aan een buitenlandse moedermaatschappij verstrekt,
dan wordt eveneens een correctie doorgevoerd. Vervolgens wordt de bruto ge-
corrigeerde interest als dividend aangemerkt en leidt tot 15% Luxemburgse di-
videndbelasting (eventueel gereduceerd op grond van verdragssituaties).
Wordt een dergelijke lening verstrekt aan een niet-gelieerde persoon, dan
vindt geen correctie plaats. Indien de lening een zeer lange Iooptijd heeft of
de afiossingsverplichting ontbreekt, kan de lening op zichzelf als verkapt divi-
dend of verkapt kapitaal worden aangemerkt.

Indien een Luxemburgse vennootschap als debiteur van een dergeJijke le-
ning optreedt, is aileen de werkelijk betaalde interest aftrekbaar. De Luxem-
burgse belastingwet kent geen automatische correctie indien het buitenland in-
terest imputeert. De fiscale autoriteiten zijn in dergelijke gevallen echter weI
tot correctie bereid, mits de gecorrigeerde rente-aftrek 'at arm's length' is.

6.3. THIN CAPITALISATION

Het Luxemburgse recht kent geen formele bepaJing waarin een vaste
debt/equity-verhouding wordt voorgeschreven, behalve voor de vrijgestelde
holdingmaatschappijen onder de Wet van 31 juli 1929. Er bestaat echter weI
een beperkt aantal arresten die zich hebben beziggehouden met het probleem
van thin capitalisation. Daarbij werd steeds aansluiting gezocht bij het wezen
van de transactie en niet bij de vorm. Indien de civielrechtelijke vorm niet in
overeenstemming is met het wezen van de transactie, kan de heffing aansluiten
bij de wezenskenmerken. Om te beoordelen of een instrument vreemd vermo-
gen of eigen vermogen is, wordt in dit verband een aantal kenmerken in aan-
merking genomen, die overigens elk afzonderlijk onvoldoende zijn om af te
wijken van de civielrechtelijke vorm. Een belangrijk element wordt gevormd
door de winstafhankelijkheid van de vergoedingen, die een aanwijzing geven
voor het feit dat de crediteur in zekere mate deelneemt in de onderneming van
de debiteur. Een ander element dat in dezelfde richting wijst, is de afwezigheid
van preferentie ten opzichte van de aandeelhouder in geval van liquidatie. Een

46. In de verdragen met Denemarken, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk ziet Luxem-
burg af van deze bronheffing. In de verdragen met Frankrijk, Italie en Spanje wordt zij beperkt
tot 10070.
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derde element dat in aanmerking wordt genomen bij de kwalificatie is de voor-
waarde waartegen aflossing plaatsvindt. Indien een aflossingsschema ont-
breekt of het aflossingsmoment door de debiteur kan worden bepaald, lijkt
eerder sprake van eigen vermogen. Een zeer lange looptijd met regelmatige af-
lossingen zal daarentegen meestal niet tot kwalificatie als eigen vermogen aan-
leiding geven. Ten slotte wordt gekeken naar de mate waarin de crediteur con-
trole op de debiteur kan uitoefenen. Naarmate deze controlebevoegdheden
toenemen, krijgt de crediteur steeds meer het karakter van aandeelhouder.
Theoretisch kan het beginsel van 'substance over form' ertoe leiden dat de fis-
cale kwalificatie verschilt van de civielrechtelijke kwalificatie. In de praktijk
is dit echter niet goed denkbaar, omdat het Luxemburgse recht, uitgaande van
de eenheid van rechtsorde, handelsrecht en belastingrecht koppelt. De fiscale
autoriteiten hebben tot op heden geen algemene richtlijn gepubliceerd, waarin
zij uiteenzetten hoe zij ten aanzien van ondergekapitaliseerde vennootschap-
pen zullen optreden.

In de praktijk kan het 'arm's length'-beginsel worden toegepast om een
intercompany-lening geheel of gedeeltelijk als eigen vermogen aan te mer ken.
De Belastingdienst zal bij de beoordeling van een individuele belastingplich-
tige ten aanzien van haar debt/equity-verhouding rekening houden met de
thin capitalisation-regels die van toepassing zijn op vrijgestelde holdingmaat-
schappijen, de regels in andere EG-lidstaten en het OEeD-rapport over thin
capltalisation.f? De Belastingdienst heeft een mime bevoegdheid om in dit
verband tot conclusies te komen en is niet verplicht aan de belastingplichtige
een gedetailleerde analyse van zijn overwegingen te geven. In dit verb and zou
ook een lening van een niet-gelieerde partij als eigen vermogen kunnen worden
aangemerkt, indien een buitenlandse gelieerde partij zich voor een dergelijke
lening direct of indirect garant heeft gesteld.

Indien de lening geheel of gedeeltelijk als eigen vermogen wordt aange-
merkt, is de vergoeding over dat gedeeJte als dividend aan te mer ken en gelden
de daarvoor bestaande fiscale regelingen. Ter bepaling van de bronheffing
dient de niet-aftrekbare interest te worden gebmteerd.

Bij de beoordeling van financieringsvormen houdt de Luxemburgse fiscus on-
der andere ook rekening met buitenlandse regelgeving. Het is derhalve niet
verbazingwekkend dat de fiscale behandeling van een financieringsinstrument
in het buitenland van invloed is op de uiteindelijke kwalificatie door de
Luxemburgse fiscus; zij is echter niet doorslaggevend. De uiteindelijke kwali-
ficatie hangt bovendien af van het feit of de Luxemburgse vennootschap ere-
diteur (kwalificatie als eigen vermogen leidt dan ceteris paribus tot toepassing
van de deelnemingsvrijstelling) of debiteur (kwalificatie als eigen vermogen
leidt dan tot niet-aftrekbaarheid van de betaalde vergoeding) is. In Luxem-

47. Issues in International Taxation, no. 2, Thin Capitalisation, OECD, 1987.
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burg bestaat de mogelijkheid vooraf een afspraak te maken met de fiscus ter
zake van de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

7. Portugal

7. I. EIGEN VERMOGEN

De oprichting van een Portugese vennootschap'f leidde voor 1991 tot een
'imposto do selo' (kapitaalsbelasting) van 1070over het nominaal bijeenge-
brachte kapitaal. Momenteel wordt in Portugal op het bijeenbrengen van ka-
pitaal in een SA of Lda geen kapitaalsbelasting verschuldigd.

Sinds 1991 kent Portugal een partieel verrekeningsstelsel, waarbij de binnen-
landse aandeelhouders van een SA of Lda 35% van de door de uitdelende ven-
nootschap betaalde 'imposto sobre 0 rendimento das pessoas collectivas'
(IRC; vennootschapsbelasting) kunnen verrekenen met de eigen belasting-
schuld. Dit leidt tot een belastingkrediet van 19,7% van de ontvangen dividen-
den.49 Daarnaast kent de IRC een bijna volledige voorkoming van de econo-
mische dubbele belasting in de vorm van een deelnemingsvrijstelling.

Dividenden die worden ontvangen op aandelen in beursgenoteerde Portu-
gese vennootschappen worden slechts voor 80% in de heffing betrokken. In-
dien het dividend en van geprivatiseerde staatsondernemingen betreft, geldt
gedurende de eerste vijf jaren na oprichting een vrijstelling van 40% van de
ontvangen dividenden. De niet-vrijgestelde dividenden behoren vervolgens tot
de belastbare winst van de ontvangende vennootschap en zijn niet-aftrekbaar
bij de uitkerende vennootschap. Zij worden belast tegen 36% vennootschaps-
belasting verhoogd met een niet-aftrekbare gemeentelijke opslag ('derrama')
van 10%. Portugese vennootschappen die dividenden ontvangen op aandelen
in een kwalificerende vennootschap, genieten een vrijstelling van 95%. Deze
vrijstelling wordt berekend over het nog in aanmerking te nemen dividend
(80% respectievelijk 60%). Een kwalificerende vennootschap is een vennoot-
schap gevestigd in Portugal, waarvan de aandelen gedurende twee of meer ja-
ren voor ten minste 25% in handen zijn van de Portugese moedermaatschap-
pij. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan geldt in binnenlandse ver-
houdingen het verrekeningsstelsel. Het brutodividend uit Portugese bron is
voorts onderworpen aan een substituut-successieheffing van 5070.50Deze hef-

48. SA: Sociedade An6nima (vergelijkbaar met een Nederlandse Ny) en de Lda: Limitada (verge-
lijkbaar met de Nederlandse BY).
49.0,35 x 36/(100-36) = 12,6/64 = 0,197.
50. Een dergelijke heffing wordt geheven van rechtspersonen, die - niet sterfelijk zijnde - niet
aan de 'normale' successierechten kunnen worden onderworpen. Deze substitutieheffing neernt
vaak de vorm aan van een jaarlijkse heffing over het eigen vermogen.
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fing wordt niet verschuldigd over winstuitdelingen door een Lda en kan bij de
aandeelhouder van de SA als bedrijfskosten in aanmerking worden genomen.

De dividend en uit een buitenlandse bron behoren tot de belastbare winst en
kunnen op geen enkele tegemoetkoming voor de in het buitenland betaalde be-
lasting (aan de bron dan weI de onderliggende belasting) aanspraak maken,
tenzij een belastingverdrag is gesloten. In dergelijke gevallen wordt een verre-
kening (ordinary credit) van de buitenlandse bronheffing gegeven, waarbij een
'per country'-methode wordt gehanteerd. De eventueel niet-verrekende bui-
tenlandse bronheffing gaat verloren.

De Portugese vennootschapsbelasting kent bovendien nog een speciale rege-
ling v~~r bepaalde holdingmaatschappijen.>! De door dergelijke vennoot-
schappen ontvangen dividenden en winstuitdelingen worden onder de deelne-
mingsvrijstelling gebracht zonder dat aan de kwantitatieve vereiste behoeft te
worden voldaan. De holdingmaatschappij wordt eveneens bevrijd van de
substituut-successieheffing.

Inmiddels heeft de Portugese wetgever met terugwerkende kracht tot 1 ja-
nuari 1992 de moeder/dochterrichtlijn in de nationale wet geimplemen-
teerd.52 Indien een Portugese vennootschap dividend en ontvangt op aandelen
in een kwalificerende deelneming zoals bedoeld in de moeder Idochterricht-
lijn, dan worden deze dividenden voor 950/0vrijgesteld van de Portugese IRe.

Een winstuitdeling door een Portugese vennootschap wordt getroffen door
een heffing van 25% aan de bron. Indien de dividend en worden betaald op
beursgenoteerde aandelen of op deelnemingsbewijzen in een Lda, wordt de
heffing tot 15% gereduceerd. Ingeval de dividend en bij de aandeelhouder on-
der de hiervoor beschreven deelnemingsvrijstelling vallen, wordt geen heffing
aan de bron ingehouden. De ingehouden belasting kan door de Portugese aan-
deelhouder worden beschouwd als een voorheffing op de door hem verschul-
digde belasting. In verdragssituaties wordt de Portugese bronheffing beperkt
tot 150/0(eventueel verhoogd met de 5% substituut-successieheffing), In de
verdragen met Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt deze
heffing tot 10% beperkt in deelnemingsverhoudingen. Portugal heeft (nog)
geen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met Ierland, Grieken-
land, Luxemburg en Nederland.

Op grond van de moeder/dochterrichtlijn - waarin voor Portugal een uitzon-
deringspositie ten aanzien van de afschaffing van de bronheffing op dividen-
den is ingeruimd - is inmiddels in de Portugese wet opgenomen, dat de divi-
denden betaald aan een kwalificerende EG-moedermaatschappij tot 31 de-

51. Artikel 7 Wet 495/88 van 30 december 1988.
52. Dit is gebeurd bij Wet van 2 juli 1992.
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cember 1996 nog kunnen worden belast met 15070,vervolgens tot 31 december
1999 met 10070en daarna niet meer. De Portugese overheid stelt zich voorts
op het standpunt, dat de substituut-successieheffing geen bronheffing in de
zin van de moeder/dochterrichtlijn vormt. Dit impliceert dat de hiervoor ge-
noemde percentages dus met 5070-puntenkunnen worden verhoogd.

7.2. VREEMD VERMOGEN

In principe kunnen aIle financieringskosten worden afgetrokken bij het bepa-
len van de belastbare winst, voor zover zij feitelijk zijn betaald.

Indien de interestbetalingen plaatsvinden tussen gelieerde partijen, wordt de
aftrek beperkt. De maximaal aftrekbare interestvergoeding aan binnenlandse
crediteuren of op binnenlandse aandeelhoudersleningen wordt beperkt tot het
bedrag dat overeenkomt met het Portugese wisseldisconto, verhoogd met 3070-
punten. Is er sprake van een buitenlandse crediteur dan wordt de maximaal
aftrekbare vergoeding bepaald door het hoogste van de LIBOR53 of het
gangbare interestpercentage op de internationale kapitaalmarkt op het mo-
ment dat de desbetreffende lening werd afgesloten, verhoogd met 1070-punt.

Portugal kent een bronheffing op interestbetalingen. Er geldt een algemeen
tarief van 25070op interest verschuldigd op obligatieleningen en depositocerti-
ficaten. De interest op obligatieleningen die na 3 mei 1989 werden geemit-
teerd, worden slechts voor 80070belast, waardoor de effectieve bronheffing
20070bedraagt. In aIle overige gevallen wordt een bronheffing van 20070ver-
schuldigd. In binnenlandse verhoudingen wordt over de interest op gewone le-
ningen en (niet-bancaire) kredietfaciliteiten 15070aan de bron ingehouden. In
de belastingverdragen worden deze percentages beperkt tot maximaal 15. De
verdragen met Frankrijk (12070)en met het Verenigd Koninkrijk (10070)voor-
zien in een verdere beperking.

Naast de bronheffing wordt over de interest betaald op obligatieleningen de
substituut-successieheffing van 5070verschuldigd.

De ontvangen interest behoort bij de crediteur uiteraard tot de belasting-
grondslag.

De eventuele buitenlandse bronheffing op interestontvangsten kan aIleen
worden verrekend in verdragssituaties. Portugal geeft in dat geval een ordi-
nary credit. Buiten verdragssituaties wordt in Portugal slechts de netto buiten-
landse interest (dus na aftrek van de buitenlandse bronheffing) belast.

53.LIBOR = London Interbank offered interest rate.
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7.3. TIllN CAPITALISATION

Afgezien van de beperking van het interestpercentage in situaties waarin credi-
teur en debiteur gelieerde partijen zijn, kent noch de Portugese belastingwet,
noch het Portugese vennootschapsrecht wettelijke voorschriften die betrek-
king hebben op situaties van thin capitalisation.

In het kader van de exchange control restrictions heeft een buitenlandse ven-
nootschap, alvorens haar Portugese dochtermaatschappij met vreemd vermo-
gen te financieren, toestemrning van de Portugese Centrale Bank nodig. De
Centrale Bank heeft daarbij de bevoegheid naar eigen goeddunken deze toe-
stemming te weigeren. Momenteel zal zij een vergunning verlenen, indien de
Portugese dochtermaatschappij voor een periode van ten minste vijf jaren on-
dernemingsactiviteiten in Portugal zal gaan ontplooien en het eigen vermogen
in elk geval niet rninder dan 400/0 van de totale activa bedraagt.

Portugese vennootschappen met buitenlandse aandeelhouders hebben in
beginsel dezelfde mogelijkheden ten aanzien van de financiering met vreemd
vermogen als Portugese vennootschappen met binnenlandse aandeelhouders.
Indien het aandelenkapitaal van de vennootschap echter voor meer dan 250/0
in handen van buitenlandse aandeelhouders is, kan deze vennootschap voor
maximaal 70% van haar eigen vermogen een beroep doen op de binnenlandse
markt voor middellange en langlopende kredietverlening (looptijd > 1 jaar).
Indien meer dan 50% van het aandelenkapitaal in handen van buitenlandse
aandeelhouders is, wordt het percentage van 70 tot 50 verlaagd.

Een andere bepaling die enigszins belemmerend werkt op het ongelirniteerd
financieren met vreemd vermogen, kan worden gevonden in het handels-
recht. 54 Daarin treffen we een voorschrift aan, dat de aandeelhouder ver-
plicht om nieuw kapitaal ter beschikking te stellen, indien de balans van de
vennootschap aangeeft dat 50% van het kapitaal als verloren moet worden be-
schouwd. De aandeelhouders dienen ervoor te zorgen dat binnen 60 dagen ten
rninste twee derde van het verlies door kapitaalstortingen wordt gedekt. In-
dien dit niet gebeurt, moeten de bestuurders van de vennootschap aan de aan-
deelhoudersvergadering een voorstel voorleggen om de vennootschap te ont-
binden of het kapitaal te verrninderen.

8. Spanje

8. I. EIGEN VERMOGEN

Zowel bij de oprichting als bij de uitbreiding van het aandelenkapitaal wordt
1% 'Impuesto general sobre transrnisiones y actos juridicos documentados'

54. Artikel 35 van de 'Codigo das Sociedades Comerciais' (Wet op de rechtspersonen).
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(soort registratierecht) over het nominale aandelenkapitaal geheven. Het is
daarbij niet van belang of de inbreng op de aandelen in contanten of in natura
plaatsvindt.

Spanje kent een partieel verrekeningsstelsel. Bij het vaststeilen van de belast-
bare winst van de uitdelende vennootschap mogen de winstuitkeringen niet
worden afgetrokken. Het dividend wordt vervolgens bij de ontvangende aan-
deelhouder in de belastinggrondslag begrepen en belast tegen 35% 'Impuesto
sobre Sociedades' (IS; vennootschapsbelasting). De IS voorziet in een be-
lastingkrediet van 50070 van de door een Spaanse dochtermaatschappij ver-
schuldigde vennootschapsbelasting. Het belastingkrediet wordt niet in contan-
ten teruggegeven als het niet kan worden verrekend. Het belastingkrediet
wordt tot 100% van de onderliggende IS verhoogd, indien de ontvangen divi-
denden afkomstig zijn van investeringsfondsen en investeringsrnaatschap-
pijen. Het volledige krediet wordt eveneens gegarandeerd bij dividenduitke-
ringen tussen geassocieerde binnenlandse vennootschappen.P Sinds 1 januari
1992 kan een Spaanse moedermaatschappij in kwalificerende deelnerningsver-
houdingen ook de daadwerkelijk betaalde buitenlandse vennootschapsbe-
lasting op de winsten ten laste waarvan de dividend en betaald zijn, verreke-
nen. De buitenlandse belasting wordt daarbij beperkt tot de Spaanse belasting
die verschuldigd zou zijn geweest als waren deze winsten afkomstig uit
Spaanse bron. De buitenlandse deelneming kwalificeert indien de Spaanse
moedermaatschappij direct ten minste 25070 van de aandelen in deze buiten-
landse vennootschap bezit gedurende het boekjaar waarin de uitdeling plaats-
vindt alsmede het daaraan voorafgaande boekjaar. Indien de uitdelende ven-
nootschap gevestigd is in een tax haven, wordt deze verrekening niet gegeven.
De Spaanse fiscus heeft aan 48 landen de kwalificatie 'tax haven' gegeven.
Van de EG-lidstaten behoort aileen Luxemburg voor wat betreft het speciale
holdingregime tot deze categorie. De bovenstaande regeling voldoet aan de
moeder-dochterrichtlijn.

Als eenzijdige maatregel ter voorkoming van internationale dubbele hef-
fing, geeft Spanje een ordinary credit voor de in het buitenland ingehouden
bronbelasting op dividenden. Het krediet wordt beperkt tot de Spaanse belas-
ting die zou zijn verschuldigd ware het inkomen binnen de Spaanse jurisdictie
gerealiseerd. Een dergelijke verrekening wordt ook in belastingverdragen ge-
regeld.

De Spaanse belastingwet kent een heffing van 25% op dividenden die door een
Spaanse vennootschap worden betaald. Deze bronheffing is voor binnen-
landse aandeelhouders verrekenbaar met de door hen verschuldigde belasting.

55. Hiervan is sprake indien de binnenlandse moedermaatschappij gedurende het lopende boek-
jaar en het aan de uitdeling voorafgaande boekjaar direct of indirect meer dan 25 0J0 van de aande-
len in de binnenlandse vennootschap bezit.
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De eventueel te vee! ingehouden belasting kan worden teruggevraagd. Indien
het dividend aan een buitenlandse aandee!houder wordt uitgekeerd, zal deze
bronheffing als Spaanse eindheffing worden beschouwd. Indien dividend
wordt uitgekeerd aan een vennootschap gevestigd in een EG-lidstaat en indien
wordt voldaan aan de omvangseis (directe participatie van 25%) en de bezits-
eis (2 jaren) wordt geen bronheffing ingehouden. In andere gevallen wordt
het percentage in het algemeen in verdragssituaties gereduceerd tot 15 of 10
in deelnemingsverhoudingen.

8.2. VREEMD VERMOGEN

Er wordt geen eenmalige heffing verschuldigd bij het verstrekken van vreemd
vermogen en het betalen of ontvangen van interestvergoedingen. De emissie
van obligaties is echter wei onderworpen aan het registratierecht van 11110.

De betaalde interest is in beginsel volledig als financieringskosten aftrekbaar,
mits zij noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de ondernemingsactivitei-
ten. Binnen de vennootschapsbelasting wordt bij interestbetalingen tussen ge-
lieerde partijen steeds van een marktconforme rentevergoeding uitgegaan. Er
is sprake van gelieerde vennootschappen als de ene vennootschap direct of in-
direct ten minste 25% van het aande!enkapitaal van de andere vennootschap
bezit of indien de ene vennootschap effectief de beslissingsmacht over de an-
dere vennootschap heeft. De Spaanse vennootschap/debiteur kan dan de
marktrente aftrekken. Leningen tussen niet-gelieerde partijen kunnen niet
worden gecorrigeerd, omdat daar marktconforme condities worden vooron-
dersteld bij het aangaan van de transactie.

Op interestbetalingen tussen Spaanse vennootschappen wordt 25% belas-
ting ingehouden aan de bron. Vrijstelling wordt verleend op betalingen aan
binnenlandse banken en financiele instellingen, die onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting. Een andere belangrijke vrijstelling (95%) vormt de
interest, die wordt betaald op leningen en kredietfaciliteiten ter financiering
van kapitaalinvesteringen. De effectieve bronheffing bedraagt in dat geval
slechts 1,25%.56 De bronheffing kan worden verrekend met de uiteindelijk
verschuldigde vennootschapsbelasting. De interestbetalingen aan buitenlandse
vennootschappen worden eveneens onderworpen aan een belasting van 25%
aan de bron. Voor Spaanse doeleinden is deze heffing dan eindheffing. De in-
terest die wordt betaald aan inwoners van een andere EG-lidstaat, is vrij-
gesteld van deze bronheffing.

De ontvangen interest behoort tot de belastbare winst en wordt belast met
35% vennootschapsbelasting. Als algemene regel geldt dat Spaanse vennoot-

56. Namelijk 250/0van 5%.
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schappen een verrekening kunnen claimen van buitenlandse bronheffingen op
interestontvangsten, zolang deze heffing niet meer bedraagt dan de Spaanse
belasting die verschuldigd lOU zijn geweest als de interest uit Spaanse bron af-
komstig was geweest.

8.3. TmN CAPITALISATION

In het algemeen wordt een financieringsinstrument beoordeeld op basis van
de verplichting om de hoofdsom terug te betalen. Dit criterium kan overigens
in bepaalde gevallen onduidelijk zijn, omdat bijvoorbeeld de voorwaarden
waaronder de lening door de buitenlandse vennootschap wordt afgesloten op
dit punt beperkend is (bijvoorbeeld achtergestelde leningen en perpetuele le-
ningen). Er bestaan geen algemene regels op basis waarvan hybride instrumen-
ten als eigen vermogen kunnen worden gekwalificeerd, zodat de vergoedingen
als interest aftrekbaar zijn. Hoewel de fiscale autoriteiten met behulp van het
'substance over form'-criterium trachten een lening als eigen vermogen aan te
merken, hebben zij tot op heden weinig succes geboekt.

Sinds 1 januari 1992 kent Spanje een wettelijk anti-misbruikvoorschrift ten
aanzien van vennootschappen die over onvoldoende kapitaal beschikken. In-
dien het gemiddelde vreemd vermogen dat een Spaanse vennootschap gedu-
rende het boekjaar aan een buitenlandse gelieerde vennootschap heeft uit-
staan, meer dan tweemaal het gemiddelde eigen vermogen van de Spaanse
vennootschap gedurende dat boekjaar bedraagt (debtlequity-verhouding
2 : 1), wordt de interest die aan het excessieve gedeelte van het vreemd vermo-
gen moet worden gealloceerd, als dividend gekwalificeerd. Zij is derhalve niet
aftrekbaar bij het bepalen van de belastbare winst, onderworpen aan de bron-
heffing op winstuitdelingen en ceteris paribus gerechtigd tot het speciale
moeder-dochterregime.

De Spaanse autoriteiten die zijn belast met de uitvoering van de exchange
control-voorschriften kunnen in de praktijk eveneens aanleiding geven tot be-
perkingen van de financiering door middel van buitenlands vermogen.

Een andere - niet-fiscale - regeling waardoor thin capitalisation wordt
beperkt, is de handelsrechtelijke bijstortingsverplichting ingeval het eigen ver-
mogen van de Spaanse vennootschap door verliezen is aangetast.

In de verdragen ter voorkoming van internationale dubbele heffing heeft
Spanje tot op heden geen speciale regeling opgenomen ten aanzien van een
herkwalificatie van interest in dividend. De Spaanse autoriteiten zijn echter
bereid de debt/equity-verhouding (2 : 1) op basis van reciprociteit binnen de
EO toe te passen, zodat internationale econornische dubbele heffing wordt
vermeden. Doch, indien de andere EO-lidstaat een lagere debt/equity-
verhouding hanteert, zal de Spaanse fiscus niet bereid zijn de interest als divi-
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dend te behandelen. De fiscale behandeling van interest- en dividendont-
vangsten verschilt overigens niet.

9. Samenvatting

In aile lidstaten van de EG is sprake van een ongelijke fiscale behandeling van
eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen. De vergoedingen op het
eigen vermogen zijn nergens aftrekbaar, terwijl de vergoedingen op het
vreemd vermogen in beginsel tot de aftrekbare bedrijfskosten worden gere-
kend. Tot medio 1992 heeft Griekenland als enige EG-lidstaat een systeem van
dividendaftrek gehanteerd. Ook ten aanzien van de fiscale behandeling bij de
vennootschap/crediteur treedt een ongelijke fiscale behandeling aan het licht.
In een aantallanden (zoals Belgie, Denemarken, Griekenland, Luxemburg en
Nederland) wordt in zowel binnenlandse als buitenlandse verhoudingen een
deelnemingsvrijstelling toegepast, waardoor de vergoedingen voor het eigen
vermogen onbelast kunnen blijven. Andere landen (zoals Ierland, Italie, Por-
tugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) kiezen daarentegen voor een verre-
keningsstelsel, waarbij niet altijd een teruggaaf in contanten mogelijk is indien
de onderliggende belasting niet geheel kan worden verrekend. Ook in deze ge-
vallen wordt de vergoeding voor het eigen vermogen anders belast dan die
voor het vreemd vermogen. Weer andere landen (bijvoorbeeld Duitsland en
Frankrijk) kiezen in binnenlandse verhoudingen voor een verrekeningsstelsel
en in buitenlandse verhoudingen voor een vrijstellingsmethode. Het moge dui-
delijk zijn dat in dergelijke gevallen eveneens sprake is van de ongelijke fiscale
behandeling.

Wanneer de nominale belastingtarieven voor vennootschappen in de verschil-
lende EG-lidstaten met elkaar worden vergeleken, moet worden vastgesteld,
dat zij rond de 35% liggen:

Belgie
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italie
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
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Het verstrekken van vreemd vermogen tussen concernvennootschappen geves-
tigd in EG-lidstaten, kan in het algemeen dan ook niet worden gezien als een
bewuste fiscale politiek van multinationale ondernemingen om belasting te be-
sparen. Men zou in dit verband nog kunnen wijzen op de verschillende verlies-
compensatieregelingen in de EG-lidstaten. Doch juist over dit onderwerp
heeft de Commissie eind 1990 een voorstel voor een richtlijn gepubliceerd-?
op grond waarvan grensoverschrijdende verliescompensatie mogelijk zou
moeten worden. De thin capitalisation-regelingen dragen naar mijn mening
binnen de EG dan ook meer het karakter van een 'ordinaire' strijd tussen de
fiscale autoriteiten met als inzet de verdeling van de heffingsbevoegdheid, dan
het karakter van een anti-misbruikbepaling ter voorkoming van het ontgaan
van belastingheffing.

De meeste lidstaten hebben - in het kader van deze 'strijd' - de aftrek van
interest hetzij beperkt tot een bepaald interestpercentage (Belgie, Denemar-
ken, Frankrijk en Portugal), hetzij de aftrek toegestaan voor zover een be-
paalde debt/equity-verhouding niet wordt overschreden (Duitsland en
Spanje), hetzij de aftrek verboden indien de interest wordt betaald aan een
buitenlandse gelieerde maatschappij (lerland en het Verenigd Koninkrijk) of
aan een crediteur in een 'tax haven' (Belgie, Frankrijk, Italie en Spanje). In
Griekenland, Luxemburg en Nederland heeft men (nog) geen wettelijk aftrek-
verbod voor interestbetalingen in de wet opgenomen. Aileen in Ierland,
Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt de niet-aftrekbare inte-
rest als een winstuitkering aangemerkt. De regelingen zien - met uitzondering
van de Spaanse regeling - uitsluitend op de fiscale positie van de debiteur (af-
trek). De fiscale positie van de crediteur (inkomsten) ontbreekt. De Spaanse
regeling accepteert als enige in EG-verhoudingen een reciprociteit. Dit wil zeg-
gen dat, indien de crediteur inwoner is van Spanje en de bronstaat binnen de
EG een debt/equity-verhouding hanteert die niet lager is dan de Spaanse
(2 : 1), Spanje bereid is de niet-aftrekbare interest ook als dividend te be-
schouwen. Hierdoor is Spanje de enige EG-lidstaat die tot op zekere hoogte
een internationale economische dubbele belastingheffing voorkomt. In de
overige EG-lidstaten wordt zelfs veelal expliciet een automatische correspon-
derende correctie uitgesloten en wenst men vast te houden aan de eigen kwali-
ficatie.

Een fiscaalrechtelijke kwalificatie als eigen vermogen van hetgeen civielrechte-
lijk vreemd vermogen is, is aIleen mogelijk in Italie, Luxemburg en Neder-
land. Sinds de invoering van een 'beperkt' economisch toetsingsrecht in arti-
kel 344 WIB'92, bestaat enige twijfel of Belgie deze mogelijkheid ook kent.

57. Voorstel voor een richtIijn van de Raad betreffende een regeling voor het in rekening brengen
door ondernemingen van de verliezen van hun in andere Iidstaten gevestigde vaste inrichtingen
en dochterondernerningen, Pb 28 februari 1991, nr. C 53/30.
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In Italie wordt echter het financieringsinstrument - hoewel niet aan de for-
mele kenmerken wordt voldaan - civielrechtelijk tot het eigen vermogen ge-
rekend. In Luxemburg is - evenals in Nederland - in de jurisprudentie ge-
tracht via een 'substance over form'-benadering de thin capitalisation aan te
pakken. Daarbij wordt het 'wezen' van de vermogensvorm aan de hand van
een aantal element en beoordeeld. Deze elementen kunnen afzonderlijk echter
geen, doch mogelijk in combinatie weI een andere dan de civielrechtelijke
kwalificatie veroorzaken. Als element en kunnen worden genoemd: de
winstafhankelijke vergoeding, de achtergesteldheid ten opzichte van de ove-
rige crediteuren, het ontbreken of het kunnen beinvloeden van het aflossings-
schema, de controlemogelijkheden en de looptijd. Bij de beoordeling van deze
elementen kan de Luxemburgse fiscus zich ook bedienen van de kwalificatie
door het buitenland, hoewel deze slechts een ondersteunende functie kan heb-
ben.

Het thin capitalisation-probleem heeft blijkbaar niet in alle EG-lidstaten een
even grote belangstelling. Dit zou deels kunnen worden verklaard door de
mate waarin buitenlandse vennootschappen participeren in binnenlandse ven-
nootschappen, deels ook door civielrechtelijke bepalingen. In een aantal lan-
den (onder andere Belgie, Duitsland, Italie en Portugal) kent het handelsrecht
een bepaling op grond waarvan de aandeelhouder wordt verplicht kapitaal bij
te storten, indien het kapitaal van de dochtervennootschap geheel of gedeelte-
lijk verIoren is gegaan. Daardoor wordt zogenaamde verliesfinanciering met
vreemd vermogen sterk beperkt.

In Griekenland heeft de problematiek van de thin capitalisation tot op he-
den evenmin grote aandacht gehad. Dit va It naar mijn mening te verklaren uit
het feit dat tot medio 1992 de winstuitdelingen evenals de betaalde interest af-
trekbaar werden gesteld bij de fiscale winstbepaling. Voorts moest door de
uitkerende c.q. betalende vennootschap een bronheffing worden ingehouden
overeenkomstig het tarief van de vennootschapsbelasting. Door deze fiscaal
gelijke behandeling werkte het belastingrecht neutraal ten aanzien van de fi-
nancieringskeuze. Bovendien kan in Griekenland - evenals overigens in Por-
tugal - door de zogenaamde 'exchange control' -maatregelen het aantrekken
van buitenlands vreemd vermogen worden beperkt.

Vastgesteld moet worden dat binnen de EG een grote diversiteit van regelingen
in het kader van de bestrijding van thin capitalisation bestaat. Doordat - met
uitzondering van de Spaanse regeling - de bepalingen eenzijdig betrekking
hebben op de fiscale postitie van de debiteur, wordt bewust een econornische
dubbele belastingheffing geaccepteerd. Deze economische dubbele belasting-
heffing wordt in de internationale verhoudingen nog eens versterkt door de
diversiteit van de regelingen. Het is daarom des te opvallender dat in het
Ruding-rapport een grondige analyse van de verschillende benaderingen ont-
breekt en slechts een aanbeveling aan de Commissie wordt gedaan te komen
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tot een harmonisatie in een tweede fase van de Europese en Monetaire Unie
(deze fase treedt - conform het Verdrag van Maastricht - op 1 januari 1995
in werking).58

58.European Communities - Commission, Report of the Committee of Independent Experts
on Company Taxation (Ruding-rapport) bIz. 216, Luxembourg, 1992.
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Hoofdstuk 8. Internationale aspecten
verdragsrechtelij k

1. Algemeen

In de voorgaande hoofdstukken is steeds het nationale systeem weergegeven
dat tot ontwikkeling is gekomen bij de afbakening tussen vreemd vermogen
en eigen vermogen.

De nationale regelingen ter zake van thin capitalisation kunnen worden on-
derverdeeld in twee groepen:
1. De regelingen in de sfeer van de kwalificatie, waarbij

a. hetzij de Iening kwalificeert als eigen vermogen;
b. hetzij de aftrek van de interestvergoeding wordt beperkt, waarbij het

niet-aftrekbare gedeelte als dividend in aanmerking wordt genomen.
2. De regelingen in de sfeer van de winstbepaling, waarbij de aftrek van de

interestvergoeding wordt beperkt, maar het niet-aftrekbare gedeeJte niet als
dividend wordt beschouwd.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de internationale aspecten van de
nationale thin capitalisation-regelingen. We moeten ons in dit hoofdstuk af-
vragen in hoeverre de belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belas-
ting (hierna: belastingverdragen) hiertegen bescherming bieden. Daarbij zijn
twee aspecten van belang; enerzijds de voorkoming van de internationale juri-
dische dubbele belastingheffing als gevolg van een kwalificatieverschil met be-
trekking tot de vergoeding betaald aan de crediteur (artikel 10 en 11 OECD)
en anderzijds de voorkoming van de internationale economische dubbele be-
lastingheffing als gevolg van een winstcorrectie bij de debiteur (artikel 9
OECD). Bij de analyse van de internationale aspecten wordt uitgegaan van het
OECD-Modelverdrag.1 De geindustrialiseerde landen hebben hun netwerk
van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing hoofdzakelijk op
dit modelverdrag gebaseerd.

I. Het OECD-Modelverdrag bestaat in zijn huidige vorm sinds 1977, doch in 1992 heeft het met
name in het commentaar aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Ik ga steeds uit van deze laatste ver-
sie.
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2. Kwalificatie van verdragstermen

2. I. INTERPRETATIEREGEL IN HET VOLKENRECHT

In het internationale recht worden drie stromingen onderscheiden ten aanzien
van de interpretatiemethoden van verdragen. 2 De uitgangspunten voor de
verschillende methoden worden gevormd door de feitelijke intenties van de
verdragspartijen, de teleologische interpretatie en de tekstuele interpretatie.
De eerste twee benaderingen worden door Van Raad ' als de subjectieve bena-
dering aangemerkt. Het gaat er dan om zo duidelijk mogelijk vast te stellen
wat de bedoelingen van de verdragspartijen zijn geweest. Dit zou kunnen wor-
den vastgesteld met behulp van de zogenaamde 'travaux preparatoires'." De
tekstuele interpretatie kan dan worden aangeduid als de objectieve benade-
ring. Deze benadering gaat er van uit dat de tekst van de verdragsbepaling de
meest duidelijke uitdrukking is van hetgeen verdragspartijen hebben bedoeld.
Uit HR 4 november 1992, BNB 1993/38 moet worden afgeleid dat een zuiver
tekstuele uitleg van verdragsbepalingen een utopie is. In casu ging het om de
interpretatie van het begrip 'maatschappelijk kapitaal', waarbij de Hoge Raad
afwijkend van de verdragstekst en de nationale definities hieronder het
gestorte (geplaatste) kapitaal verstond.

De algemeen geaccepteerde principes voor de interpretatie van internationale
verdragsbepalingen zijn gecodificeerd in de artikelen 31 tot en met 33 van het
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht 19695 (hierna: VvW). Artikel
31 VvW geeft de algemene interpretatie-regel: 'A treaty shall be interpreted
in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms
of the treaty in their context and in the light of its object and purpose'. Onder
de context van verdragstermen worden in artikel 31(2) VvW naast de ver-
dragstekst zelf, de preambule en de bijlagen, tevens begrepen iedere over-
eenstemming en akte betrekking hebbende op het verdrag tussen de ver-

2. Fitzmaurice, The Law and Procedure in the International Court of Justice: Treaty Interpreta-
tion and Certain Other Treaty Points, 28th British Yearbook of International Law, 1951; C. van
Raad, Interpretatie van Belastingverdragen, MBB 1978, nr. 2- 3; A.J.M. Timmermans, Interpre-
tation of Double Taxation Conventions, National Report voor het IFA-congres 1993; David A.
Ward, Principles to be Applied in Interpreting Tax Treaties, Bulletin of the IBFD, 1980, biz. 545
e.v.
3. C. van Raad, t.a.p., biz. 50.
4. Onder 'travaux preparatoires' worden verstaan alle voorhanden werkdocumenten van de ver-
dragsonderhandelaars. In het kader van de interpretatie van belastingverdragen zijn dergelijke
documenten echter voor belastingplichtigen niet beschikbaar, waardoor zij naar mijn mening in
dat geval geen doorslaggevend karakter mogen worden toegerekend.
5. De ondertekening van dit verdrag stond open vanaf 23 mei 1969. Het verdrag is op 27 januari
1980 in werking getreden. Voor Nederland geldt het verdrag met ingang van 9 mei 1985. Deze
datum is van belang omdat op grond van artikel 4 VvW het verdrag slechts van toepassing wordt
verklaard op verdragen gesloten na deze datum.
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dragspartijen bij het sluiten van dat verdrag. Hieruit kan worden afgeleid dat
de tekstuele interpretatie als uitgangspunt wordt gekozen. De subjectieve be-
nadering kan slechts marginaal worden toegepast. Dit wordt naar mijn me-
ning bevestigd door de formulering van artikel 32 VvW: 'Recourse may be
had to supplementary means of interpretation, ... , in order to confirm the
meaning resulting from the application of article 31, or to determine the mea-
ning when the interpretation according to article 31 (a) leaves the meaning am-
biguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or un-
reasonable'. De parlementaire behandeling in de verdragssluitende staat als-
mede de toelichtende nota is eenzijdig in die zin dat zij slechts de interpretatie
van de verdragsbepaling bevat door de desbetreffende staat. Daarmee behoort
zij niet tot de context zoals bedoeld in artikel 31(2) VvW. AIleen indien een
toelichtende nota wordt opgesteld en ondertekend door beide verdragsslui-
tende staten behoort zij tot de context. Een toelichtende nota kan echter als
aanvullend middel van rechtsvinding wel van betekenis zijn bij de interpretatie
van verdragsterrnen.P

2.2. INTERPRETATIEREGEL IN RET BELASTINGVERDRAG

Volgens Vogel? bevat het volkenrecht slechts een zeer algemene interpretatie-
regel, die niet van toepassing kan zijn op de specifieke problematiek die wordt
geregeld in belastingverdragen. Het OECD-Modelverdrag kent in artikel 3(2)
een eigen interpretatie-regel: 'As regards the application of the Convention by
a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State
concerning the taxes to which the Convention applies'. Deze bepaling lijkt te
wijzen naar het interne recht van de bronstaat (lex causae). Een dergelijke be-
nadering zou op eenvoudige wijze de internationale dubbele belastingheffing
voorkomen.f Deze visie doet echter geen recht aan de in belastingverdragen
opgenomen verdeelnormen ten aanzien van de heffingsbevoegdheden.? Naar
mijn mening moet op grond van artikel 3(2) eerst worden onderzocht of het
belastingverdrag zelf een omschrijving van het begrip geeft. Ontbreekt een

6. Zie onder andere HR 24 juni 1981, BNB 19811236 en HR 4 november 1992, BNB 1993/38.
7. K. Vogel, Double Taxation Treaties and Their Interpretation, International Tax and Business
Lawyer 1986, Volume 4:1, biz. 33.
Vergelijk O. Tixier, Droit Fiscal International, Librairies Techniques, 1979, die wijst op het feit
dat belastingverdragen, die de verhouding tussen de verschillende belastingjurisdicties regelen, -
anders dan de klassieke politieke en econornische verdragen - noodzakelijk technische begrippen
uit de verschillende systemen hanteren.
8. John F. Avery Jones e.a., The Interpretation of Tax Treaties with Particular Reference to Arti-
cle 3(2) of The OECD ModeJ, British Tax Review, 1984, biz. 14-54 en biz. 90-108.
9. K. Vogel, Doppelbesteuerungsabkommen - Kommentar, 2. vollig neubearbeitete Aufiage,
Verlag C.H. Beck, Miinchen, 1990, Art. 3, Rz. 65.
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dergelijke eigen definitie, dan moet worden onderzocht welke betekenis aan
het begrip wordt gegeven in de nationale wet van de staat die het verdrag toe-
past (lex fori).10 Vervolgens dient de verkregen interpretatie te worden ge-
toetst aan de context. Het begrip 'context' zoals gedefinieerd in artikel 31(2)
VvW heeft voor belastingverdragen weinig betekenis. Ook de intentie van de
verdragssluitende staten om zo weinig mogelijk heffingsrechten op te geven
kan een 'enge' interpretatie van het begrip 'context' niet verklaren. Een rui-
mere interpretatie wordt beargumenteerd met een verwijzing naar het Britse
rechtl! waarin tevens de ontstaans- en voorgeschiedenis als 'context' in aan-
merking worden genomen. Vogell2 begrijpt onder de 'context' niet aIleen de
verdragsoorkonde en de eventuele aanvullende dokumenten, doch eveneens
de desbetreffende voorschriften uit de beide nationale rechtsorden alsmede
het modelverdrag inclusief het daarop betrekking hebbende commentaar. Bij
toetsing aan de context dient met name bij afwijkende nationale interpretatie
zorgvuldige afweging plaats te vinden, daar het zonder meer overnemen van
de interpretatie van de 'lex fori' -staat tot situaties van dubbele heffing c.q. een
heffingsvacuum kan leiden.

Ten aanzien van de context moet nog worden opgemerkt dat de omvang af-
hankelijk is van de vraag of de dualistische leer dan wel de monistische leer
wordt aangehangen. In de landen, die de dualistische leer aanhangen (bijvoor-
beeld Duitsland), vormen de belastingverdragen een, van het nation ale
rechtsstelsel te onderscheiden, rechtsstelsel. In deze landen is een nationale
wet nodig die de bepalingen van het belastingverdrag omzet in nationaal recht.
Wordt daarentegen het monistische stelsel aangehangen, dan kunnen inwo-
ners direct een beroep doen op verdragsbepalingen voor zover daaruit rechten
kunnen worden ontleend. In Nederland wordt dit laatste stelsel gehanteerd.
Doordat aIle belastingverdragen die door Nederland zijn gesloten tot dat ene
rechtsstelsel worden gerekend, behoren zij naar mijn mening tot de context
zoals bedoeld in artikel 3(2) OEeD.

Een andere vraag die nog beantwoord dient te worden, is of de verwijzing
naar het nationale recht een statisch dan weI dynamisch karakter heeft. Bij een
statische uitleg wordt uitgegaan van het materiele belastingrecht van de ver-
dragssluitende staten op het moment waarop het belastingverdrag wordt ge-
sloten, terwijl bij een dynamische uitleg juist de toepassing van het recht op
het moment van de verdragstoepassing plaatsvindt. Het bezwaar van een dy-
namische uitleg is dat een verandering in de nationale wetgeving of gewijzigde
jurisprudentie in een van de verdragssluitende staten kan leiden tot een veran-

10.C. van Raad, Het nationale recht bij de uitlegging van belastingverdragen, in: Van wet naar
recht, biz. 167 e.v., Kluwer, Deventer, 1984; M. Romijn, Internationaal belastingrecht, derde
druk, biz. 105,Tilburg, 1990.
II. House of Lords, Beswick v Beswick, W.L.R. 1967 III, bIz. 932 e.v.
12. K. Vogel, t.a.p., biz. 161.
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dering van hun volkenrechtelijke relatie. In de internationale literatuur+'
wordt een voorkeur voor de dynamische uitleg uitgesproken. Hierbij wordt
weIeen voorbehoud gemaakt voor die situaties, waarin de nationale wetgeving
zodanige wijziging ondergaat dat daarmee de evenwiehtige verdeling in het
verdrag van de heffingsbevoegdheden wordt aangetast. Het in artikel 31 VvW
neergelegde beginsel dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd,
brengt dan immers met zieh dat de verdragspartner ten minste wordt inge-
licht.I'' Deze kan dan besluiten tot acceptatie of heronderhandeling van het
verdrag.

2.3. NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE

In HR 23 januari 1974, BNB 19861100 heeft de Hoge Raad voor wat Neder-
land betreft duidelijk gemaakt dat een dynamische uitleg van verdragsbepalin-
gen moet worden gehanteerd: 'dat toch ... geen reden bestaat om aan te ne-
men, dat Nederland, als verdragsluitende partij zich bij artikel 20, paragraaf
1 van het Verdrag verplichtende tot het verlenen van de aldaar bedoelde ver-
mindering van belasting, voor zover zulks in overeenstemming is met de bepa-
lingen van de Nederlandse wet, met "wet" iets anders heeft bedoeld dan het
geheel van wettelijke regelingen geldende voor het jaar waarvoor de verminde-
ring wordt verleend'.

In twee recentere arresten heeft de Hoge Raad bovendien enig zieht gegeven
ten aanzien van het begrip 'context'.

In HR 3 juli 1991, BNB 19911248 was in geschil of een verkoop in zicht van
liquidatie door een buitenlandse belastingplichtige moest worden gekwalifi-
ceerd als een vervreemdingswinst dan wei, conform artikel 31(3) Wet IB'64,
als inkomsten uit aandelen. De Hoge Raad overwoog dat de 'verdragsbepaling
[bedoeld wordt artikel 13 OBCD betreffende de vervreemdingswinsten, GM]
naar haar tekst in het onderhavige geval van toepassing [is], terwijl noch uit
het boven artikel 13 OBCD gestelde opschrift, noch uit de toelichtingen van
de verdragssluitende partijen bij die bepaling, noch elders uit het verdrag,
blijkt van een gemeenschappelijke van die tekst afwijkende bedoeling'. Daar-
mee wordt de objectieve benadering met een marginale toetsing door een sub-
jectief element gevolgd.

In HR 2 september 1992, BNB 19921379 ging het om de heffing van Neder-
landse dividendbelasting over een winstuitdeling door een vennootschap opge-
richt naar Nederlands recht, doch feitelijk gevestigd in Ierland, aan haar Ame-

13. Zie o.a.: John F. Avery Jones e.a., t.a.p., biz. 26-28 en K. Vogel, t.a.p., Art. 3, Rz. 67.
14. Dit is bijvoorbeeld gebeurd door het Duitse Ministerie van Financien naar aanleiding van de
toetreding van de (voormalige) Duitse Democratische Republiek in 1989.

226



BEGRIPPEN 'DIVIDEND' EN 'INTEREST'

rikaanse moederrnaatschappij. Op grond van het Iers-Nederlandse belasting-
verdrag werd de vennootschap voor verdragstoepassing geacht gevestigd te
zijn in Ierland. Het verdrag bevat voorts een bepaIing die nagenoeg woorde-
lijk overeenkomt met artikel 10(5) OECD. Deze bepaIing sluit een 'extra-
territorial taxation of dividends' door de vi-staat (in casu: Nederland) uit. Het
Commentaar op het OECD-Modelverdragl5 verbiedt in dergelijke situaties de
heffing van dividendbelasting, indien de vaste inrichting voordelen of in-
komsten uit die andere staat verkrijgt. De Hoge Raad kende in casu grote be-
tekenis toe aan het Commentaar op het OECD-Modelverdrag.

3. Verdragskwalificatie van de begrippen 'dividend' en 'interest'

3.1. DIVIDEND(ARTIKEL10 OECD)

Dividend wordt in artikel 10(3) OECD autonoom gedefinieerd als:' . in-
come from shares, ... or other rights, not being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to
the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State
of which the company making the distribution is a resident'. Uit het Cornmen-
taar op het OECD-Modelverdrag valt af te leiden dat deze definitie niet limita-
tief is. Dat zou ook kunnen worden afgeleid uit het feit dat de opsomming in
de verdragstekst wordt aangevuld met een algemene formulering. Deze alge-
mene formulering wijst naar de definitie van 'dividend' in de bronstaat. Om-
dat artikel 10niet alleen de heffingsbevoegdheid van de bronstaat, maar even-
eens - en zelfs op de eerste plaats - die van de woonstaat van de ontvanger
regelt, moet ook de woonstaat aan deze definitie gebonden worden geacht.l''

Op grond van de verschillende handelsrechtelijke en fiscaalrechtelijke defi-
nities in de verschillende OECD-lidstaten kon geen communis opinio worden
bereikt en werd uiteindelijk de algemene formulering 'as well as income from
other corporate rights which is subject to the same taxation treatment as in-
come from shares' in de verdragstekst opgenomen. Binnen deze formulering
wordt naar mijn mening de toepassing van de nationale regelingen ter zake
van thin capitalisation niet belemmerd. In de bronstaat wordt de interest dan
immers fiscaaI behandeld als dividend. In het autonome gedeelte van de ver-
dragsdefinitie wordt echter uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt voor de
winstafhankelijke vergoedingen op vreemd vermogen: ' ... other rights, not
being debt-claims, participating in profits ... ' Een 'enge' interpretatie, die de
definitie van 'interest' in artikel 11(3) OECD aIs uitgangspunt kiest, beperkt
het begrip 'corporate right' tot aandelen en overige geincorporeerde rechten.

15. Model Tax Convention on Income and on Capital (Cornmentaar), OECD, Paris, 1992, Com-
mentary on Article 10, para. 34.
16. K. Vogel, t.a.p., Art. 10, Rz. 186.
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Deze beperking leidt ertoe dat de algemene formulering een 'dode' letter
wordt; de bedoelde rechten worden immers reeds in het autonome gedeelte
van de definitie expliciet genoemd. Een 'ruime' interpretatie lijkt dan ook te
moeten worden toegepast. Het Commentaar op het OECD-Modelverdrag on-
dersteunt deze visie, door het begrip 'capital' te gebruiken 'when a loan or
other contribution to the company does not, ... , come as capital under com-
pany law but when on the basis of internal law or practice ("thin capitalisa-
tion", or assimilation of a loan to share capital), the income derived in respect
thereof is treated as dividend under article 10' .17 Indien we van deze ruimere
interpretatie uitgaan, is de vraag of een thin capitalisation-regeling tot gevolg
heeft dat er sprake is van een vennootschappelijk recht. Vogel18 ziet hierin
een 'Oberbegriff fur samtliche Rechtstitel, deren Ertrage nach Abs. 3 als Divi-
denden anzusehen sind'. Als voorbeeld hiervan zouden de winstbewijzen kun-
nen worden genoemd.

De vraag of ten aanzien van de algemene formulering van de verdragsdefi-
nitie een dynamische interpretatie moet worden gevolgd, lOU ik niet onmiddel-
lijk bevestigend willen beantwoorden. In de internationale literatuur l? wordt
ook ten aanzien van het begrip 'dividend' in het algemeen een dynamische in-
terpretatie gevolgd. Ook de definitie van 'interest' in artikel 11(3) OECD wijst
in deze richting. Het achterwege laten van een verwijzing naar het nationale
recht wordt gemotiveerd door de uitdrukkelijke wens om het toekomstige na-
tionale recht geen invloed te laten hebben op het begrip. Ten aanzien van de
algemene formulering in het laatste deel van artikel 10(3) OECD lOU echter
twijfel kunnen rijzen met betrekking tot de winstcorrecties op grond van de
nationale thin capitalisation-regelingen, Uit het Cornmentaar-? valt immers
af te leiden dat het de lidstaten in 1977 onmogelijk was een algemene definitie
te formuleren zonder een verwijzing naar het nationale recht. Blijkbaar had-
den de lidstaten weI de intentie om de diverse vormen van winstuitdeling onder
de werking van artikel 10 OECD te brengen. Dit lOU kunnen duiden op een
statische interpretatie. Mede omdat wezenlijke veranderingen in het nationale
recht eenvoudig tot een 'treaty override' zouden kunnen leiden, acht ik een be-
perking van de dynamische interpretatie op haar plaats. Deze beperking zou
gevonden moeten worden in de zinsnede: 'without impairing the balance or
affecting the substance of the Convention'. 21

17. Commentaar, t.a.p., Article 10, para. 15(d).
18. K. Vogel, t.a.p., Art. 10, Rz. 188.
19. K. Vogel, t.a.p., Art. 10, Rz. 199; Enigszins genuanceerder: John F. Avery Jones e.a., t.a.p.,
biz. 36; R. Pollath/ A.J. Radler, Die vorgeschiagene Erweiterung des § 8 Abs. 3 KStG - Voraus-
setzungen und Wirkungen nach innerstaatlichem und Abkommensrecht, Der Betrieb 1980, Bei-
lage Nr. 8, biz. 16 en H.-M. Pott, Die Vereinbarkeit des Entwurfs eines § 8a KStG (KStAndG
1982)mit dem Volkerrecht, StuW 3/1982, biz. 223 en 228, betwijfelen of bij een belangrijke wijzi-
ging in de nationale definitie van het begrip 'dividend' de dynamische uitleg nog wei mag worden
toegepast.
20. Commentaar, t.a.p., Article 10, para. 23.
21. Commentaar, t.a.p., Article 25, para. 34.
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Leidt de nationale wetgeving ter zake van thin capitalisation nu tot een versto-
ring van de heffingssoevereiniteit ten aanzien van de vergoeding bij de aan-
deelhouder? Zowel ten aanzien van dividend als interest ligt de heffingsbe-
voegdheid principieel in de woonstaat van de ontvanger en krijgt de bronstaat
slechts een beperkt heffingsrecht. Door de fiscale behandeling van de interest
overeenkomstig het dividend verandert er echter niets aan deze verdelings-
norm. Slechts het beperkte heffingsrecht van de bronstaat kan qua omvang
verschillen. Dit lijkt op zich echter onvoldoende om de dynamische interpreta-
tie opzij te zetten ten gunste van een statische interpretatie. Wanneer de natio-
nale thin capitalisation-regeling de niet-aftrekbare interest als dividend behan-
delt, dient op grond van artikel 10(3) OEeD de woonstaat van de ontvanger
deze behandeling over te nemen en een verrekening voor de ingehouden bui-
tenlandse dividendbelasting te geven. Als daarentegen de bronstaat slechts in-
terestaftrek weigert, heeft dit naar mijn mening geen gevolgen voor de behan-
deling van de interest in de woonstaat van de genieter.

3.2• INTEREST(ARTIKELI I OEeD)

Interest wordt in artikelll(3) OEeD gedefinieerd als ' ... income from debt-
claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not
carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures'. Daar-
mee is sprake van een autonome definitie, die niet naar de nationale definitie
verwijst. In dit verband is de motivering om geen verwijzing naar het natio-
nale recht op te nemen interessant: 'the formula ... ensures that conventions
would be unaffected by future changes in any country's domestic laws' .22

De definities van 'dividend' en 'interest' sluiten elkaar uit door een verwij-
zing via de term 'debt-claims'. Dit wordt nog eens expliciet tot uitdrukking ge-
bracht ten aanzien van de nationale thin capitalisation-regelingen.P Wordt
de interest op grond van dergelijke regelingen als dividend behandeld, dan ko-
men we dus niet meer toe aan artikel 11 OEeD.

Leiden de nationale thin capitalisation-regelingen tot een beperking van de
interest-aftrek, dan rest aIleen nog artikel 11(6) OEeD: 'Where by reason of
a special relationship between the payer and the beneficial owner or between

22. Commentaar, t.a.p., Article 11, para. 21.
23. Commentaar, t.a.p., Article 11, para. 19: 'In situations of presumed thin capitalisation, it is
sometimes difficult to distinguish between dividends and interest and in order to avoid any possi-
bility of overlap between the categories of income dealt with in Article 10 and Article II respecti-
vely, it should be noted that the term "interest" as used in Article 11 does not include items of
income which are dealt with under Article 10'.
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both of them and some other person, the amount of the interest, having re-
gard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence
of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had
to the other provisions of this Convention'. Met name de passage 'having re-
gard to the debt-claim for which it is paid' duidt erop dat de correctie slechts
ziet op een te hoge interestvergoeding als gevolg van een bijzondere relatie met
de crediteur en niet op een correctie als gevolg van een nationale thin
capitalisation-regeling. Het bovenmatige interest-gedeelte moet worden belast
overeenkomstig de nationale belastingwetgeving van de verdragsluitende sta-
ten - dat wil zeggen in de debiteurstaat geen aftrek en in de crediteurstaat
belastingheffing over de interest -, terwijl het overige gedeelte onder de wer-
king van artikel 11 OECD blijft vallen.

Om de niet-aftrekbare interest als gevolg van een thin capitalisation-
regeling onder de werking van artikel 11(6) OECD te brengen, acht het
OECD-rapport24 het noodzakelijk om de passage 'having regard to the debt-
claim for which it is paid' te vervangen door bijvoorbeeld 'for whatever
reason'.25

Uit het voorgaande valt af te leiden dat, indien de nationale thin
capitalisation-regelingen de interest als een dividend kwalificeren, voor de toe-
passing van artikel 10 OECD de woonstaat van de ontvanger verplicht is de
fiscale behandeling in de bronstaat te volgen en een verrekening van de inge-
houden dividendbelasting te geven. Voor zover de nationale regeling ter be-
strijding van thin capitalisation slechts in een aftrekverbod voor een gedeelte
van de interest voorziet (winstbepaling), kan een eventuele bronheffing in de
woonstaat slechts worden verrekend op grond van artikel 11 OECD. Het ver-
schil in behandeling van de niet-aftrekbare interest in de bronstaat en de
woonstaat kan in dat geval aIleen worden opgelost door een tekstuele aanpas-
sing van artikel 11(6) OECD.

3.3. WERKINGSSFEER VAN BEIDE DEFINITIES

Door de werking van nationale thin capitalisation-regelingen bestaat de moge-
lij kheid dat de nationale definities afwij ken van de verdragsdefinities. Voor
wat betreft de winstcorrectie op grond van artikel 9(1) OECD lijkt toepassing

24. Thin Capitalisation, Issues in International Taxation, no. 2, OECD 1987, Paris (Rapport
'Thin Capitalisation'), para. 61.
25. Dit is met name in de Britse verdragspraktijk ontwikkeld. Onlangs heeft het House of Lords
echter beslist, dat een dergelijke uitdrukking ook slechts de hoogte van de vergoedingen kan be-
treffen en uitdrukkelijk Diet een kwalificatie als dividend van hetgeen prima facie interest is.
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van deze nationale definities niet te worden belemmerd. ZoweI artikel 10(3)
OECD aIs artikell1(3) OECD geven immers slechts een definitie van de finan-
cieringsvergoeding voor zover van belang in die bepalingen (bronheffing):
'The term ... as used in this Article means ... '. Bovendien wordt in artikel
10(3) OECD slechts gesproken over een fiscale behandeling van de interest
overeenkomstig die van een winstuitdeling ('treated as') en niet over een fis-
cale kwalificatie van de interest als dividend ('deemed to be'). Beide artikelen
zien overigens op de verdeling van de heffingsbevoegdheid ten aanzien van de
fiscale positie van de crediteur. In beginsel is de woonstaat van de crediteur
heffingsbevoegd met eventueel een beperkt heffingsrecht voor de bronstaat.
De verdragsdefinities van dividend en interest hebben derhalve uitsluitend be-
trekking op het voorkomen van een internationale juridische dubbele be-
lastingheffing. De internationale economische dubbele belastingheffing wordt
veroorzaakt door de niet-aftrekbaarheid van de interest enerzijds en het be-
last en ervan anderzijds.

4. Winstcorrectie (artikel 9 OECD)

4.1. 'ARM's LENGTH'-BEGINSEL

De kern van een belastingverdrag wordt gevormd door bepalingen die de hef-
fingsbevoegdheid ter zake van verschillende inkomensbestanddelen regelen.
Daarmee heeft het belastingverdrag slechts oog voor de fiscale positie van de
genieter (in casu dus de crediteur). Artikel 9 OECD wijkt principieel van deze
structuur af in die zin dat dit voorschrift ziet op het inkomen van zowel de
debiteur als dat van de crediteur, die in verschillende staten zijn gevestigd. In-
dien de debiteur en de crediteur aan elkaar gelieerd zijn, bepaalt artikel 9(1)
OECD dat - mochten de transacties tussen deze personen niet op een zake-
lijke (dat wil zeggen: 'at arm's Iength-) basis hebben plaatsgevonden - de be-
lastingautoriteiten de winst kunnen corrigeren. Het betreft daarmee een bepa-
ling die ziet op een juiste internationale winstallocatie binnen concernverhou-
dingen. Niet zozeer de belastingplichtigen als wei de fiscale autoriteiten onder-
ling hebben hier een belang.26

4.2. THIN CAPITALISATION ALS 'ARM's LENGTH'-PROBLEEM?

De centrale bepaling in het OECD-Modelverdrag wordt gevormd door artikel
9(1): 'Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or
indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other

26. L.A. Verdoner, Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband, FM nr.
47, biz. 224, Kluwer, Deventer, 1988.
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Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in
the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions
are made or imposed between the two enterprises in their commercial or finan-
cial relations which differ from those which would be made between indepen-
dent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accor-
dingly' .

De belangrijkste vraag is of artikel 9(1) OECD een belemmering vormt voor
toepassing van de verschillende nationale thin capitalisation-regelingen, Het
Fiscale Comite van de OECD (hierna: het Comite) is van mening dat artikel
9(1) OECD de toepassing van zowel de regelingen die een kwalificatie van de
hoofdsom (lening wordt eigen vermogen) of de vergoeding (interest wordt di-
vidend) als de regelingen die de aftrekbaarheid van de interest beperken, niet
kan verhinderen: 'Article 9(1) allows the tax authority of a Contracting State
to adjust the taxable profit [cursivering, GM] of an enterprise of that State
to include profits which have not accrued to it in its accounts but which would
have accrued to it in the arm's length situation' .27 Hieruit wordt de conclusie
getrokken, dat de niet-verantwoorde winst als gevolg van de interestbetaling
aan een gelieerde vennootschap, welke winst weI zou zijn verantwoord in een
'arm's length' -situatie, alsnog door de bronstaat kan worden belast conform
artikel 9(1) OECD. In dit verband stel ik vast dat de tekst van artikel 9(1) geen
duidelijke definitie geeft van de begrippen 'interest' en 'dividend'. Bovendien
ziet artikel 9(1) op de internationale winstallocatie en niet op de winstbepa-
ling. Hierdoor kunnen naar mijn mening de nationale thin capitalisation-
regelingen, die 'slechts' de interestaftrek beperken, nooit onder de werking
van artikel 9(1) OECD vallen. Dergelijke regelingen behoren immers tot de
nationale winstbepalingsvoorschriften waarop artikel 9(1) OECD niet ziet.

Ten aanzien van de thin capitalisation-regelingen, die een van de civielrechte-
lijke vorm afwijkende fiscaalrechtelijke kwalificatie beogen, kan ik mij even-
min met deze visie verenigen. De tekst van artikel 9(1) OECD spreekt immers
expliciet van 'conditions ... made or imposed between the two enterprises in
their ... financial relations'. Daarmee vormen de bestaande financiele rela-
ties het uitgangspunt en niet het onderwerp van artikel 9(1) OECD. Het begrip
'condition' kan worden vertaald met 'voorwaarde'. 28 Ook uit het cornmen-
taar op artikel 9(1) OECD blijkt dat het begrip aldus geinterpreteerd moet
worden: 'no re-writing of the accounts of associated enterprises is authorized

27. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 48-49. Inmiddels is deze visie ook neergelegd in
het commentaar op het OECD-Modelverdrag, artikel 9(1), paragraaf 2.
28. Zie Van Dale, Woordenboek Engels-Nederlands, tweede betekenis. Ook in het Nederlandse
standaardverdrag heeft men gekozen voor deze betekenis.
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if the transactions between such enterprises have taken place on normal open
market terms'. 29 Deze beperkte opvatting leidt ertoe dat aIleen de (excessieve)
vergoeding kan worden gecorrigeerd. Daarbij moet worden opgemerkt, dat
voor wat betreft de excessieve interestvergoeding een afzonderlijke bepaling
is opgenomen in artikelll(6) OECD (zie paragraaf 3.2). AIleen door een zeer
ruime uitleg van de term 'condition' kunnen dergelijke thin capitalisation-
regelingen onder artikel 9(1) worden gebracht. 30 De fiscale kwalificatie van
een civielrechtelijke lening als eigen vermogen zou dan immers hetzij als een
'condition' moeten kunnen worden aangemer kt31, hetzij moeten worden her-
leid tot de fiscale kwalificatie van de interestvergoeding als dividend. De tekst
van artikel 9(1) OECD staat een dergelijke ruime interpretatie van het begrip
'condition' naar mijn mening niet toe.

Ook de historische ontwikkeling van artikel 9(1) OECD wijst in de richting
van een beperkte interpretatie. Artikel 5 van de League of Nations Model
Convention 1933 kwam tekstueel grotendeels overeen met het huidige artikel
9(1) OECD: 'When an enterprise of one Contracting State has a dominant
participation in the management or capital of an enterprise of another Con-
tracting State, or when both enterprises are owned or controlled by the same
interest, and as the result of such situation there exist, in their commercial or
financial relations, conditions [cursivering, OM] different from those which
would have been made between independent enterprises, any items of profit
or loss which has been, in this manner, diverted to the other enterprise, shall
be entered in the accounts of such former enterprise, subject to the rights of
appeal allowed under the law of the State of such enterprise'. Bij introductie
in 1933 was het thin capitalisation-probleem nog een onbekend fenomeen,
hetgeen ook kan worden afgeleid uit een studie van Caroll+', waarin hij als
voorbeelden van niet 'at arm's length' handelen expliciet noemt het verstrek-
ken van een renteloze lening en het verstrekken van leningen met excessieve
interestvergoeding, maar niet de excessieve financiering met vreemd verrno-
gen. Overigens is uit de hoofdstukken 3 tot en met 7 reeds gebleken dat het
probleem van thin capitalisation zeker niet in aIle EO-lidstaten als een relevant
probleem wordt gezien.

Ook in de Nederlandse literatuur wordt naar mijn mening een beperkte in-
terpretatie aangehangen: ' ... dat prijzen welke concernondernemingen el-
kaar berekenen, willen zij fiscaal aanvaardbaar zijn, zoveel mogelijk geJijk

29. Commentaar, t.a.p., Article 9, para. I.
30. F.C. de Hosson/O.M.M. Michielse, Treaty aspects of the 'thin capitalisation' issue - A re-
view of the OECD Report, Intertax 1989/11, blz. 480.
31. K. Vogel, t.a.p., Art. 9, Rz. 30, kiest voor een ruime interpretatie: 'Er [bedoeld wordt: het
begrip "condition", OM] umfaf3t neben den Voraussetzungen fiir das Zustandenkommen und die
Abwicklung einer Leistungsbeziehung insbesondere die fiir die Wertbildung der Leistung maf3ge-
benden Vereinbarungen und die Bewertung bzw. den Preis der Leistung selbst'.
32. Mitchell B. Caroll, Taxation of Foreign and National Enterprises - Methods of Allocating
Taxable Income, League of Nations, 1933, no. 358.
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moeten zijn aan prijzen welke tussen niet-gelieerde partijen zouden zijn over-
eengekomen op de vrije markt, voor dezelfde of soortgelijke transacties, on-
der dezelfde of soortgelijke condities'. 33

Een overweging van geheel andere aard is dat artikel 9(1) OECD in haar
oorsprong een internationale bepaling is ter bevestiging van de zelfstandigheid
van de moedermaatschappij ten opzichte van haar dochtermaatschappij.
Vogel34 spreekt in dit verband van een 'Verteilungsnorm' .35 Dit houdt in dat,
gelet op de rechtsbescherrning van de belastingplichtige, iedere winstcorrectie
alleen dan toegestaan kan worden als aan vastornlijnde voorwaarden wordt
voldaan. Dit wordt nog eens benadrukt doordat in artikel 9(2) OECD een be-
paling werd opgenomen, op grond waarvan aan de andere staat een cor-
responderende correctie wordt opgelegd: ' ... then that other State shall
make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on
those profits' (zie paragraaf 5.1).

Het OECD-Commentaar staat ten aanzien van artikel 9(1) OECD derhalve
een veel ruimer toepassingsgebied voor dan naar rnijn mening op grond van
de tekst van dit artikel kan worden geconcludeerd.

4-3- RESTRICTIEVE OF ILLUSTRATIEVE WERKING?

Een tweede belangrijk vraagstuk is in hoeverre artikel 9(1) OECD de correctie
van de winst onder de thin capitalisation-regelingen limiteert tot de 'arm's
length' -winst. In dat verband is het van belang of artikel 9(1) OECD restrictief
dan wel illustratief moet worden opgevat.

Een restrictieve werking zou betekenen dat artikel 9(1) OECD winstcorrec-
ties verbiedt die leiden tot een belastbare winst die hoger is dan de 'arm's
length' -winst. Een illustratieve werking zou daarentegen inhouden dat artikel
9(1) OECD slechts het verdragsrechtelijke kader aangeeft waarbinnen de
winstcorrectie kan plaatsvinden. Het zou de verdragsstaten echter niet verb ie-
den de belastbare winst te corrigeren tot een niveau dat boven de 'arm's
length' -winst ligt.

Uit het Rapport-" blijkt dat geen communis opinio onder de lidstaten be-
staat met betrekking tot de werkingssfeer van artikel 9(1) OECD. Het Comite
acht het echter gewenst dat de nationale thin capitalisation-regelingen niet lei-
den tot een grotere winst dan die welke overeenkomt met de 'arm's length"-
winst. Daarmee kiest zij voor de restrictieve werking, zonder dit overigens na-
der te motiveren.

33. J.F. Spierdijk, Het OESO-rapport 1984 over transfer pricing, De NV 1987/5-6, biz. 9. Met
dezelfde strekking ook: D. Hund, Belastingverdragen, tweede druk, biz. 123, Kluwer-Fenedex,
1983 en M. Romijn, Internationaal belastingrecht, derde druk, Tilburg, 1990, biz. 121.
34. K. Vogel, t.a.p., Art. 9, Rz. 10.
35. Zie ook: H.-M. Pott, t.a.p., biz. 223-230.
36. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 50.
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Er kunnen drie argumenten worden aangevoerd op grond waarvan artikeI9(1)
OECD een restrictieve werking zou moeten hebben.F In de eerste plaats ligt
deze beperking besloten in de historie van deze bepaling. Bij de introductie
van de tekst in 1933 werd opgemerkt dat het primaire doel van de bepaling
moest worden gevonden in de bescherming van de belastingplichtige tegen een
willekeurige winstcorrectie door de belastingadministratie. Dit doel werd be-
reikt door de omstandigheden, op grond waarvan de belastingadministratie
een winstcorrectie kon doorvoeren, expliciet in de bepaling vast te leggen. Het
commentaar op artikel 9(1) OECD herhaalde dat 'no re-writing of the ac-
counts of associated enterprises is authorised if transactions between such en-
terprises have taken place on normal open market commercial terms'. 38

Een tweede argument kan worden ontleend aan de nauwe samenhang tussen
artikel 9(1) OECD en artikel 7 OECD: de winstallocatie tussen hoofdkantoor
en vaste inrichting. Zo wordt in artikel 7(2) OECD het 'arm's length' beginsel
als volgt geformuleerd: ' ... there shall in each Contracting State be attribu-
ted to that permanent establishment the profits which it might be expected to
make if it were a distinct and seperate enterprise engaged in the same or simi-
lar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which
it is a permanent establishment'. Hieruit blijkt dat de winstallocatie, in theorie
ten minste, volgens de methode van ondernemingssplitsing dient plaats te vin-
den. Op grond van het OECD-commentaar39 wordt echter een aantal betalin-
gen (zoals interest en royalty's) tussen bet hoofdkantoor en de vaste inrichting
niet in aanmerking genomen. In artikel 7(4) OECD wordt dan vervolgens bij
wijze van uitzondering een winstallocatie op grond van de indirecte methode
(winstsplitsing) toegestaan. Gelet op het feit dat zowel artikel 7 OECD als arti-
kel 9 OECD historisch gezien dezelfde oorsprong hebben (artikel 5 van de
League of Nations Model Convention), is het niet aannemelijk dat artikel 9(1)
OECD in haar werking wei zou kunnen leiden tot een winstcorrectie die verder
reikt dan de 'arm's length' -winst.

Het laatste en misschien wei belangrijkste argument is dat het weinig zinvol
is om belastingverdragen te sluiten op grond waarvan de verdragssluitende
staten winstcorrecties kunnen doorvoeren, die leiden tot een hogere winst dan
de 'arm's length'-winst. Hierdoor zou immers juist op grote schaal het risico
van een internationale econornische dubbele belastingheffing in stand worden
gehouden respectievelij k worden vergroot.

Inrniddels is in bet Commentaar op het OECD-Modelverdrag 1992 uitdruk-

37. F.C. de Hosson/G.M.M. Michielse, t.a.p., biz. 482.
38. Commentaar, t.a.p., Article 9, para. 1.
39. Commentaar, t.a.p., Article 7, para. 18: 'The ... payments which under the name of inte-
rest, royalties, etc. are made by a permanent establishment to its head office in return for money
loaned. or patent rights conceded, by the latter to the permanent establishment. In such a case,
it is considered that the payments should not allowed as deductions in computing the permanent
establishment's taxable profits'.
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kelijk vastgelegd dat winstcorrecties op grond van nationale thin
capitalisation-regelingen 'normally not have the effect of increasing the tax-
able profits of the relevant domestic enterprise to more than the arm's length
profit, and that this principle should be followed in applying existing tax treat-
ies' .40

4+ REFERENTIESUBJECT

Artikel 9(1) OECD geeft de fiscus van een verdragsstaat de mogelijkheid de
winst van de belastingplichtige te corrigeren door de voorwaarden, waaronder
cornmerciele en financiele transacties worden aangegaan met een gelieerd li-
chaam, te toetsen aan die welke worden aangegaan tussen onafhankelijke der-
den. Daarmee is de onafhankelijke derde het referentiesubject. Om te kunnen
bepalen in hoeverre deze onafhankelijk derde onder gelijke omstandigheden
in dezelfde mate met vreemd vermogen zou hebben gefinancierd, kunnen twee
benaderingen worden onderscheiden.

In de eerste benadering gaat de fiscus bij zijn beoordeling uit van de speci-
fieke feiten en omstandigheden van de voorliggende casus. Daarbij hanteert
hij een groot aantal factoren, zoals bijvoorbeeld een hoge debt/equity-
verhouding, de lange-termijn-financieringsbehoefte van belastingplichtige, de
kapitaal-proportionaliteit van de lenlng=", de verliesfinanciering, de moge-
lijkheid de lening in kapitaal om te zetten, de achtergesteldheid van de terug-
betalingsverplichting, enz. Al deze factoren moeten worden getoetst aan de
vraag of een onafhankelijke crediteur overeenkomstig zou hebben gehandeld.
AIs onafhankelijke crediteur doemt onmiddellijk de cornmerciele bank op.
Een al te hoge verwachting dat de bank als referentiesubject tot acceptabele
resultaten zalleiden, lijkt mij echter overdreven. De overweging van de moe-
dermaatschappij om een additionele lening te verstrekken ter bescherming van
de oorspronkelijke investering, kan immers de vergelijking met een onafhan-
kelijke derde verstoren.

Een andere benadering is om de ogenschijnlijke interestbetalingen als
winstuitdelingen te kwalificeren indien de financieringsstructuur van de beta-
lende vennootschap een bepaalde debtlequity-verhouding te boven gaat. Een
dergelijke vaste ratio zou bijvoorbeeld kunnen worden gebaseerd op hetgeen
gebruikelijk is op de markt. AIleen indien een dergelijke ratio als zogenaamde
'safe haven' wordt gebruikt en aan de belastingplichtige de ruimte wordt gela-
ten aan te tonen dat de feitelijke financieringsverhouding 'at arm's length' is,
kan sprake zijn van een acceptabele benadering. Dit stand punt is inmiddels
in het Commentaar op het OECD-Modelverdrag vastgelegd.V Overigens

40. Commentaar, t.a.p., Article 9, para. 2(c).
41. Hiermee bedoel ik dat de lening wordt verstrekt in dezelfde verhouding a1swaarin de crediteur
participeert in het kapitaal van de debiteur.
42. Commentaar, t.a.p., Article 9, para. 4.
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merk ik op dat de bewijslast voor de belastingplichtige in casu wel zwaar kan
drukken. Een extreme vorm van deze benadering vinden we in het Verenigde
Koninkrijk, waar interestbetalingen aan in het buitenland wonende aandeel-
houders op grond van het nationale recht niet automatisch in aftrek worden
toegestaan.P In de meeste belastingverdragen heeft het Verenigde Koninkrijk
de mogelijkheid van tegenbewijs ingebouwd. Ik acht het overigens niet-
accept abel tot omkering van de bewijslast te besluiten in situaties waarin geen
duidelijkheid bestaat ten aanzien van een algemeen geaccepteerde 'arm's
length' -financieringsstructu ur. Bovendien ben ik van mening dat een omke-
ring van de bewijslast strijdig is met het in de nationale rechtssystemen gel-
dend principe dat, indien de fiscus anders wenst te belasten dan op grond van
hetgeen in beginsel gebruikelijk is, de bewijslast bij hem berust.

5. Voorkoming van de economische dubbele belastingheffing

5. I. CORRESPONDERENDECORRECTIE(ARTIKEL9(2) OECD)

Een ander probleem dat resteert is de vraag in hoeverre een winstcorrectie op
grond van artikel 9(1) OECD uiteindelijk zalleiden tot een internationale eco-
nomische dubbele belastingheffing. Het is immers voor de toepassing van arti-
kel 9 OECD onzeker in hoeverre de woonstaat van de crediteur de aange-
brachte correcties in de bronstaat (dit is tevens de woonstaat van de debiteur)
wenst te volgen. Het belastingverdrag heeft daartoe in artikel 9(2) een bepa-
ling opgenomen.

Artikel 9(2) luidt als voigt: 'Where a Contracting State includes in the pro-
fits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which
an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that
other State and the profits so included are profits which would have accrued
to the enterprise of the firstmentioned State if the conditions made between
the two enterprises had been those which would have been made between inde-
pendent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein on those profits'. Het doel van
deze bepaling is het voorkomen van internationale econornische dubbele be-
lastingheffing, daar waar artikel 23A en 23B OECD zien op de voorkoming
van de internationale juridische dubbele belastingheffing.

De zinsnede ' ... that other State shall make an appropriate adjustment.
in artikel 9(2) OECD suggereert een verplichting voor de woonstaat om de
thin capitalisation-correctie in de bronstaat te volgen. Uit het Commentaart"
blijkt echter dat de corresponderende correctie niet automatisch door de

43. Zie hoofdstuk 6.
44. Commentaar, t.a.p., Article 9, para. 6.
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woonstaat hoeft te worden toegepast. Deze staat dient te beoordelen of de cor-
rectie door de bronstaat in principe en qua omvang gerechtvaardigd is. Hier
zit nu de zwakheid van de regeling. Zij gaat uit van een gelijke kwalificatie
van het feitencomplex alsmede van een e I e I atle an et een a
arm's engt IS. et moge uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk zijn dat
op Iiet pun WnOe1llln cap! a1mitlOniro'6remadek de EG-ltdstaten onder ling
uiteenlopende standpunten innemen. Het consulteren van de belastingautori-
telten 10 e a er v v v Ie van n
~It lsatlOn moet dan ook eerder als regel dan als uitzonderin~ worden ge-
zien. Bo~twi!~ IR of It Qyerleg jii ~a-~iii;t ee;; t;~:1gend TesUE.
taat za lei en. Een cOI!lpromis over de toepassing van een duidelijke wette-
lijke bepaling is niet goed denkbaar, terwijl een compromis over de feiten
('arm's length'-prijzen) weI tot de mogelijkheden behoort. Het DECD-
rapport'P stelt voor, indien een thin ca it· . n-re eling vold~et aan het
, rm s len th'-c . ~de woQDStaat tet eell cor-
r~$!1fk..<;Qrr.~ti~~~m~"y~n ,,~rgkel 91.2) 9ECD te yerDlichten. Deze
suggestie is naar mr . cht, in 1 -;;j;;;: ;;ve men"4n11ei

-Commentaar.~~.rgelijke verplichting zou immers - binnen het
'arm's length'-criterium - aedeur openen naar de meest beperkende
debtlequity-verhoudingen. Hetgeen onwillige verdragssluitende staten dan
nog resteert, is het opzeggen van het verdrag of het berusten in het feit dat
het belastingverdrag de internationale dubbele belastingheffing niet (geheel)
voorkomt. Naar men mag aannemen zullen bronstaten in de huidige situatie
voorzichtigheid betrachten bij de invoering van dergelijke wetgeving op
straffe van een verslechtering van hun concurrentiepositie (gevaar van interna-
tionale economische dubbele belastingheffingj.Y'

5.2. VOORKOMINGSMETHODEN (ARTIKEL 23A EN 23B OECD)

In artikel 23A en 23B DECD wordt de methode ter voorkoming van dubbele
belastingheffing geregeld. De woonstaat, die een voorkoming van dubbele be-
lasting zal geven voor de inkomensbestanddelen, die op grond van het be-
lastingverdrag aan de bronstaat zijn toegewezen (zoals de winst, die het gevolg
is van de niet-aftrekbare interest) heeft hiertoe de mogelijkheid of via een
vrijstelling (artikel 23A OECD) of via een credit (artikel 23B DECD). Kiest
de woonstaat voor een vrijstelling van de deelnemingsdividenden, dan is het
niet ondenkbaar dat de ingehouden bronbelasting op deze dividenden niet ver-

45. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 65.
46. Duitsiand heeft echter juist een wettelijke debr/equity-verhouding ingevoerd in het kader van
het 'Standortsicherungsgesetz', waarin stimuieringsmaatregeien zijn genomen ter versterking van
de Duitse economie. Ook Nederland heeft maatregelen voorgesteid vooruitlopend op de in de
'Orienratienota' in het vooruitzicht gestelde stimuleringsmaatregelen.
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rekenbaar is, terwijl eventueel bronheffing op interest wei kan worden verre-
kend. Ook wanneer gekozen is voor een creditsysteem, kan een en ander lei-
den tot verschillende resultaten. Uit artikel 23A en 23B OECD valt echter geen
algemene regeling te destilleren met betrekking tot de vraag of de woonstaat
van de ontvanger ten aanzien van de ontvangen interest, die op grond van de
nationale thin capitalisation-regels in de bronstaat als dividend werd behan-
deld, de bronstaat dient te volgen. Bovendien bestaat de vrijheid voor ver-
dragsluitende partijen om een speciaal deelnemingsregime op te nemen in het
belastingverdrag teneinde dividenden geheel of gedeeltelijk bij de bepaling van
de belastbare winst vrij te stellen."?

Het bovengeschetste probleem dient volgens het Comite primair te worden
opgelost door interpretatie van de afzonderlijke verdragsbepalingen of door
de nationale wetgeving in de woonstaat van de ontvanger . In dit verband wor-
den twee situaties onderscheiden:
a. indien in het equivalent van artikel 23A(2) OECD expliciet wordt verwezen

naar de bepalingen van artikel 10 OECD, is voor de verdragsluitende Sta-
ten de verplichting aanwezig om de interest die in de bronstaat als dividend
wordt behandeld voor de voorkoming van dubbele heffing ook als divi-
dend te behandelen. Dit geldt echter aIleen voor wat betreft de verrekening
van de bronheffingen.

b. indien in het equivalent van artikel 23 OECD een dergelijke expliciete ver-
wijzing ontbreekt, zouden de verdragssluitende Staten in de volgende drie
situaties eveneens bereid moeten zijn om een dergelijke correctie te volgen:
- indien de kwalificatie van de interest als dividend plaats vindt op grond

van en conform artikel 9(1) OECD; of
- indien er sprake is van een reciprociteit van nationale thin capitalisation-

regelingen; of
- indien de woonstaat van de interest-ontvanger deze kwalificatie door de

bronstaat als juist aanmerkt.
Daarmee keert men dus weer terug naar een oplossing zoals die wordt geregeld
in artikel 9(2) OECD.

Met name de reciprociteitseis roept de vraag op naar de evenwichtigheid van
de nationale thin capitalisation-regelingen, Dergelijke regelingen zien in het
algemeen slechts op de positie van de debiteur. Indien de woonstaat van de
crediteur een thin capitalisation-wetgeving kent, behoort deze staat die wetge-
ving naar mijn mening overeenkomstig toe te passen. Dit betekent dat hij -
indien de thin capitalisation wordt bestreden door de niet-aftrekbare interest
als dividend te beschouwen - een vrijstelling dan wei een verrekening van de
onderliggende vennootschapsbelasting moet geven.

47. Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld artikel20, lid 2, derde volzin van het verdrag tussen Ne-
derland en de Bondsrepubliek Duitsland.
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6. Overige middelen ter voorkoming van internationale dubbele
belastingbeffing

Naast de direct uit het verdrag voortvloeiende voorkoming van economische
dubbele belastingheffing, kent het DECD-Modelverdrag nog twee ultieme
mogelijkheden om een internationale economische dubbele belastingheffing te
voorkomen: de procedure van onderling overleg en de non-discriminatie-
bepalingen.

6. I. PROCEDURE VAN ONDERLING OVERLEG

In artikel 25 DECO wordt een procedure van onderling overleg vastgelegd.
Dit artikel kent een drietal regelingen:
1. De mogelijkheid van iedere individuele belastingplichtige om de belasting-

autoriteiten van zijn woonstaat te bewegen in onderling overleg met de be-
lastingautoriteiten in de bronstaat te bereiken dat een dubbele heffing
wordt vermeden (artikel 25(1) DECD). Het betreft hier situaties waarin
door een van de verdragsstaten een heffing wordt opgelegd, die niet con-
form de verdragsbepaling is. Zo'n situatie kan zich voordoen indien er een
kwalificatieverschil ontstaat ten aanzien van het feitencomplex. De binnen-
landse rechtsgang van belastingplichtige wordt hierdoor niet aangetast.

2. De mogelijkheid voor de fiscus van een verdragsluitende Staat om in over-
leg te treden met de buitenlandse fiscus, teneinde onduidelijkheden en pro-
blemen bij de interpretatie van bepaalde verdragsbepalingen op te lossen
(artikel 25(3), eerste volzin DECD).

3. De mogelijkheid van de beide desbetreffende belastingadministraties om in
gevallen waarin het belastingverdrag niet voorziet tot een oplossing te ko-
men ten aanzien van het opheffen van de dubbele belastingheffing (artikel
25(3), tweede volzin DECO).

Hieruit blijkt dat artikel25 DECD aan belastingplichtigen slechts de mogelijk-
heid biedt in situaties van internationale juridische dubbele belastingheffing
de fiscale autoriteiten tot het opstarten van een procedure van onderling over-
leg te dwingen. Dit betekent dat alleen de kwalificatieverschillen, ten aanzien
van de betaalde vergoeding tussen de verdragssluitende staten als gevolg van
de nationale wetgeving ter bestrijding van thin capitalisation, onderwerp van
deze procedure kunnen zijn. In de praktijk is overigens gebleken dat het Ne-
derlandse Ministerie van Financien ook gevallen van economische dubbele be-
lastingheffing in behandeling neemt.

Opgernerkt moet voorts worden dat de procedure van onder ling overleg
geen enkele garantie biedt dat de belastingautoriteiten ook daadwerkelijk tot
een oplossing zullen komen. Inmiddels is aan de EG-lidstaten een verdrag ter
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ratificatie voorgelegd=, waarin een soort procedure van onderling overleg
wordt gemtroduceerd die moet leiden tot een voor de betrokken fiscale autori-
teiten bindend compromis (zie hoofdstuk 9, paragraaf 5). Ten slotte blijkt in
de praktijk'i? dat de procedure van onder ling overleg vaak over een lange pe-
riode wordt uitgerekt, hetgeen tot grote (fiscale) onzekerheid over meerdere
jaren leidt.

6.2. NON-DISCRlMINATIEBEPALINGEN

6.2.1. Definitie van 'non-discriminatie'

Onder discriminatie kan worden verstaan 'een ongeoorloofd onderscheid dat
gemaakt wordt op grond van bepaalde, niet ter zake doende kenmerken'. 50
In een tweede betekenis wordt het begrip discriminatie neutraler omschreven
als het maken van onderscheid. In het Preadvies voor de Vereniging voor
Belastingwetenschap-! wordt het begrip discriminatie eveneens uitgewerkt:
a. De oorspronkelijke, neutrale betekenis is: het onderscheiden dan weI on-

derscheiden behandelen. Dit impliceert een strikt relatieve benadering.
b. Een minder neutrale betekenis inhoudende een afkeurend oordeel over het

verbinden van de onderscheiden behandeling aan het geconstateerde ver-
schil in feiten en/of omstandigheden.

c. De meest gangbare betekenis waarbij het begrip discriminatie wordt be-
perkt tot het negatief onderscheiden (behandelen) zonder dat er objectieve
criteria aanwezig zijn die een dergelijke behandeling kunnen rechtvaardi-
gen.

d. Een recentere interpretatie van discriminatie waarbij niet langer de inhoud
van de (al dan niet onderscheiden) behandeling, maar het daarmee bereikte
resultaat van doorslaggevend belang is.

Wanneer we uitgaan van de meest gangbare betekenis (tevens de hoofdbeteke-
nis uit Van Dale) dan moet steeds worden beoordeeld of een wettelijke bepa-
ling een geoorloofd dan wei een ongeoorloofd onderscheid maakt.

In artikel 24 OEeD wordt een algemeen verbod op discriminatie gemcorpo-

48. Verdrag ter afschaffing van dubbele bela sting in geval van winstcorrecties tussen verbonden
Iichamen, beter bekent onder de naam: EG-Arbitrageverdrag.
49. Commentaar van de CFE op het OECD-rapport 'Thin Capitalisation'.
50. Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse Taal, twaalfde druk, Utrecht - Antwerpen,
1992.
51. C. van Raad, Internationale fiscale non-discrirninatie - een onderzoek naar het verbod van
internationale differentierende behandeling bij de Nederlandse directe belastingen, Geschrift or.
148 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Kluwer, Deventer, 1978.
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reerd. Met name het vierde en het vijfde lid52 zijn voor wat betreft de thin capi-
talisation-problematiek relevant. Het betreft hier de 'Deduction and Ow-
nership Non-Discrimination Provisions'V, die zich richten tegen een indirecte
discriminatie.

6.2.2. Debiteurendiscriminatie (arlike/24(4) DEeD)

Artikel 24(4) OECD regelt dat 'except where the provisions of paragraph 1 of
Article 9. paragraph 6 of Article 11•...• apply, interest ... paid by an enter-
prise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall,
for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be de-
ductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of
the first-mentioned State'. Deze bepaling beschermt binnenlandse vennoot-
schappen tegen nationale regelgeving die beoogt om bepaalde bedrijfskosten,
die worden betaald aan niet-inwoners, niet in aanmerking te nemen bij het
vaststellen van de belastbare winst. Deze bepaling maakt echter een uitzonde-
ring voor de winstcorrecties op grond van artikel 9{l) OECD en artikel 11(6)
OEeD.

Het is duidelijk dat deze bepaling, indien zij is opgenomen in het desbetref-
fende belastingverdrag, rechtstreeks invloed kan uitoefenen op nationale rege-
lingen ter zake van thin capitalisation. Een duidelijk voorbeeld waarbij dit
geldt, is de Britse regeling dat interest betaald door een Britse vennootschap
aan haar buitenlandse moeder- of zustermaatschappij niet aftrekbaar is (zie
hoofdstuk 6). Deze nationale bepaling wordt in verdragssituaties veelal weer
teruggenomen, indien de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat de in-
terest 'at arm's length' is. Deze omkering van de bewijslast is naar mijn me-
ning in strijd met artikel 24(4) OECD. Een dergelijke bepaling is overigens
door het Verenigd Koninkrijk om deze reden meestal niet in de belastingver-
dragen opgenomen. Zoals hiervoor in het kader van artikel 9(1) OECD opge-
merkt, kunnen nationale thin capitalisation-regelingen slechts voor zover zij
gebaseerd zijn op een 'arm's length'-benadering, in internationale verhoudin-
gen tot een winstcorrectie leiden. Zoals opgemerkt vallen thin capitalisation-
regelingen noch onder de werking van artikel 9 OECD noch onder artikel
11(6) OECD. Daarmee zou de verdragsbescherming via deze non-
discriminatiebepaling kunnen worden gerealiseerd. In de praktijk blijkt echter
dat slechts weinig belastingverdragen een dergelijke bepaling opnemen.
Meestal wordt volstaan met een zeer algemeen geformuleerde bepaling, die
niet zover reikt.

52. Met ingang van het OECD-Modelverdrag 1992 worden in artikel 24 het vijfde en het zesde
lid vernummerd tot respectievelijk het vierde en het vijfde lid. In de tekst wordt aangesloten bij
de nummering onder het OECD-Modelverdrag 1992.
53. John F. Avery-Jones e.a., The Non-Discrimination Article in Tax Treaties, British Tax Re-
view 1991, no. 11-12, biz. 437.
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6.2.3. Eigendomsdiscriminatie (artikeI24(5) DEeD)

Naast artikel 24(4) OECD moet ook artikel 24(5) OECD in de beschouwing
worden betrokken. Artikel 24(5) OECD stelt immers dat een 'enterprise of a
Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or control-
led, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or
any requirement connected therewith which is other or more burdensome than
the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of
the first-mentioned State are or may be subjected'. De vraag is nu wat precies
onder 'similar enterprises' moet worden verstaan; met andere woorden wat
het referentie-object is. Dit kan de vennootschap zijn waarvan de aandelen in
handen zijn van inwoners van dezelfde staat of de vennootschap waarvan de
aandelen in handen zijn van inwoners van een derde staat. Uit het
Commentaar=' kan worden afgeleid dat een vergelijking met de vennoot-
schap waarvan de aandelen in handen zijn van inwoners van dezelfde staat
wordt bedoeld: 'Its [art.24(5), OM] object therefore is to ensure equal treat-
ment for taxpayers residing in the same State ... '. Ook het rapport 'Thin capi-
talisation'V' impliceert deze visie waar het stelt dat artikel 24(5) OECD
'aims broadly at preventing "tax protectionism" - i.e. the deterrence by tax
measures of investment from outside the country'. Een andere aanwijzing kan
nog worden gevonden in de onderhandelingen over het United Nations Mo-
del. Daarbij werd door enkele ontwikkelingslanden een amendement voor-
gesteld, om expliciet de vergelijking met vennootschappen waarvan de aande-
len in handen zijn van aandeelhouders, die inwoner zijn van derde staten, toe
te staan. Dit amendement werd door met name de ontwikkelde landen sterk
bekritiseerd. Men mag derhalve aannemen dat de vergelijking in artikel 24(5)
OECD alleen dient plaats te vinden met vennootschappen in de bronstaat,
waarvan de aandelen worden gehouden door inwoners van die staat.

Deze bepaling voorkomt dus eveneens de toepassing van de thin
capitalisation-regelingen gericht op betalingen van interest aan niet-inwoners.
Het OECD-rapport 'Thin Capitalisation'P" komt tot de conclusie dat de for-
mulering van artikel 24(5) OECD echter zo algemeen is, dat artikel 24(4)
OECD voorrang geniet in geval het de aftrekbaarheid van interestbetalingen
betreft (lex specialis gaat voor lex generalis). Het OECD-rapport gaat er, zoals
hierboven in paragraaf 4.2 uiteengezet, van uit dat thin capitalisation-
regelingen onder de werking van artikel 9(1) OECD vallen.

Als een winstcorrectie niet door artikel 24(4) OECD wordt geblokkeerd,
kan dat zeker niet meer door artikeI24(5) OECD. Hoewel artikeI24(5) OECD
algemener geformuleerd is, wijs ik erop dat het ziet op betalingen aan alle ere-

54. Commentaar, t.a.p., Article 24, para. 57.
55. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 66.
56. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., met name para. 66(b) en 87(b).

243



INTERNATIONALE ASPECTEN - VERDRAGSRECHTELUK

diteuren, terwijl artikel 24(4) OECD slechts ziet op betalingen aan aandeel-
houders/crediteuren. Als gevolg hiervan kan artikel 24(5) OECD in de visie
van het OECD uitsluitend worden ingeroepen indien de thin capitalisation-
regeling eveneens betrekking heeft op de niet door aandeelhouders verstrekte
leningen. Dit lijkt mij ook correct omdat thin capitalisation-regelingen die
voldoen aan het 'arm's length'-beginsel, de niet-aandeelhouder per definitie
als onafhankelijke derden dienen te beschouwen.

7. OECD-rapport 'Thin Capitalisation'

In 1987 heeft het OECD in een afzonderlijk rapport-? een nadere invulling
gegeven van de paragrafen 182-191 van het OECD-rapport 'Transfer Pricing
and Multinational Enterprises' .58 In de bedoelde paragrafen had het Comite
reeds in het algemeen aandacht besteed aan het kwalificatievraagstuk in het
kader van concernfinanciering. Het Comite stelde vast dat: 'It is generally re-
commended that a flexible approach should be adopted in which the special
conditions of each individual case would be considered, ... A hard and fast
debt-equity rule would, however, not be appropriate for the solution of pro-
blems raised by the determination of the nature of a financial transaction .
. . ., it is considered that a rule based on the fact that the owner of the shares
was non-resident would not be appropriate for general adoption either'. 59
Overigens stelde men tegelijkertijd vast dat in de lidstaten geen concensus be-
stond over de aanpak van deze problematiek: 'As things stand today, there
is a distinct possibility that the same financial transaction could be treated as
a loan by one country and as an equity contribution by another'. 60

Het Comite kiest in het rapport 'Thin Capitalisation' voor een flexibele bena-
dering van de problematiek. Het Comite heeft in zijn rapport op een aantal
punten met betrekking tot de verhouding tussen het belastingverdrag en de
verschillende nationale regelingen een concensus bereikt.

De cruciale verdragsbepaling op grond waarvan eventueel toepassing van de
nationale thin capitalisation-regelingen zouden kunnen worden belemmerd, is
artikel 9 OECD. Dit artikel richt zich in deze visie niet alleen op de winstcor-
recties als gevolg van een te hoog c.q. te laag interestpercentage, doch ook op
de winstcorrecties als gevolg van de fiscale kwalificatie als dividend van het-
geen prima facie interest is. Het Comite komt tot de conclusie dat, indien en
voor zover de nationale regelingen ten aanzien van de thin capitalisation lei-

57. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p.
58. Transfer Pricing and Multinational Enterprises (Rapport 'Transfer Pricing'), OECD, Paris,
1979.
59. Rapport 'Transfer Pricing', t.a.p., para. 191.
60. Rapport 'Transfer Pricing', t.a.p., para. 190.
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den tot een correctie van de winst die overeenkomstig het 'arm's length' begin-
sel zou zijn gerealiseerd, artikel 9 OECD toepassing van deze nationale rege-
lingen niet in de weg staat.61

Ten aanzien van artikel 10 en 11 OECD komt het Cornite tot de conclusie
dat de aldaar geformuleerde definitie van dividend en interest toepassing van
de nationale thin capitalisation-regelingen niet hoeft te belemmeren. In dit
verband signaleert zij echter een gevaar van overlapping, hetgeen moet wor-
den voorkomen. WeI ziet het Comite een probleem in artikelll(6) OECD, dat
slechts ziet op vergoedingen en niet op een kwalificatie als eigen vermogen van
hetgeen prima facie vreemd vermogen is.62

In de ogen van het Comite wordt de internationale dubbele belastinghef-
fing, die zou kunnen optreden doordat de bronstaat haar nationale thin
capitalisation-regeling toepast, voorkomen doordat de woonstaat van de ere-
diteur in een aantal situaties verplicht is de correctie van de bronstaat te vol-
gen.63

Ten slotte is het Comite van mening dat de non-discriminatiebepalingen van
artikel 24(4) en (5) OECD niet kunnen voorkomen dat een bronstaat haar na-
tionale thin capitalisation-regelingen toepast. 64

8. Conclusie

8. I. JURIDISCHE DUBBELE BELASTINGHEFFING

In artikel 10(3) OECD wordt voor de toepassing van dat artikel een definitie
van het begrip 'dividend' gegeven. Uit deze definitie valt af te leiden, dat de
betaling van een interestvergoeding die in de bronstaat overeenkomstig een
winstuitdeling in de belastingheffing wordt betrokken, door de woonstaat van
de crediteur overeenkomstig behandeld dient te worden. Dit houdt in dat de
thin capitalisation-regelingen in de bronstaat, die de interestvergoeding fiscaal
als winstuitdeling kwalificeert (hetzij direct, hetzij door de hoofdsom van de
lening als eigen vermogen aan te mer ken) voor wat betreft de toepassing van
artikell0 OECD door de woonstaat van de crediteur moeten worden gevolgd.
Het resultaat is dat de woonstaat op grond van artikel 23A OECD (vrijstel-
lingsmethode) of artikel 23B OECD (credit methode) een voorkoming van
dubbele belasting moet geven voor de door de bronstaat op grond van artikel
10 OECD geheven belasting. Daarmee wordt de juridische dubbele belasting-
heffing voorkomen.

61. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 84.
62. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 85.
63. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 86.
64. Rapport 'Thin Capitalisation', t.a.p., para. 87.
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Wanneer de bronstaat daarentegen een thin capitalisation-regeling heeft,
die de aftrek van de interestbetaling beperkt, blijft de betaling onder het be-
grip 'interest' vallen zoals bedoeld in artikel 11(3) OECD. Dit artikel bevat in
het zesde lid een speciale regeling ten aanzien van bovenmatige interest. Gelet
op de tekst van deze bepaling, kan een thin capitalisation-correctie er naar
mijn mening niet onder worden gebracht. Indien de bronstaat op grond van
een belastingverdrag bij wijze van inhouding aan de bron een beperkte belas-
ting mag heffen, dient op grond van artikel 23A OECD of artikel 23B OECD
de woonstaat van de crediteur een voorkorning te geven voor deze belasting.
Het resultaat is ook dat er geen sprake is van een juridische dubbele belasting-
heffing.

De definitie van de begrippen 'dividend' en 'interest' gelden slechts voor
wat betreft de toepassing van respectievelijk artikel 10 OECD en artikel 11
OECD. Dit betekent dat de voor deze artikelen gegeven fiscale verdragskwali-
ficatie niet geldt voor artikel 9 OECD. De economische dubbele belastinghef-
fing is daarmee dus nog niet opgelost.

8.2. ECONOMISCHE DUBBELE BELASTINGHEFFING

Op grand van de tekst en de toelichting moet naar mijn mening worden vast-
gesteld, dat de thin capitalisation-regelingen als zodanig niet onder de werking
van artikel 9 OECD kunnen worden gebracht. Indien de thin capitalisation-
regelingen leiden tot een fiscale kwalificatie als winstuitdeling of eigen vermo-
gen van hetgeen prima facie interest respectievelijk vreemd vermogen is, komt
men niet aan artikel 9 OECD toe, omdat de verdragstekst niet toestaat een
dergelijke kwalificatie onder het begrip 'conditions' te begrijpen. Zou men
aannemen dat hiertoe nog een mogelijkheid bestaat door een zeer ruime uitleg
van het begrip 'conditions', dan is het gevaar voor economische dubbele be-
lastingheffing nog geenszins geweken. Het compromis op basis waarvan de
corresponderende correctie op grand van artikel 9(2) OECD zou moeten wor-
den uitgevoerd, laat zich nauwelijks denken. Bovendien moet erop worden ge-
wezen, dat deze corresponderende correctie niet dwingend wordt voorgeschre-
yen. Sommige landen (waaronder Duitsland) hebben bovendien ten aanzien
van deze bepaling een voorbehoud gemaakt en nemen haar niet op in concrete
belastingverdragen.

Indien de thin capitalisation-regeling - hetgeen steeds meer usance lijkt te
worden - 'slechts' de interestaftrek beperkt (Duitsland en Nederland) en der-
halve als winstbepalingsvoorschrift moet worden beschouwd, komt artikel 9
OECD in het geheel niet meer aan de orde. Artikel 9 OECD ziet immers op
een correctie ten behoeve van .:;!!..i:!liste jntetoatjgnale wWstalloca.tie tussen

1elieerde ondernemingen. De economische dubbele belastingheffing ontstaat
an als gevulg van dum tte bronstaat en de woonstaat verschillende winstbe-
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palingsvoorschriften. Op een dergelijke dubbele belastingheffing ziet het be-
lastingverdrag niet.

8.3. ANDERE MIDDELEN VAN VERDRAGSBESCHERMING

Het OECD-modelverdrag biedt in artikel 25 nog een andere mogeljkheid om
deze economische dubbele belastingheffing te voorkomen. Het Ministerie van
Financien blijkt bereid om in voorkomende gevallen een procedure van onder-
ling overleg te starten. Deze bepaling biedt overigens evenmin als artikel 9(2)
OECD een garantie dat uiteindelijk een compromis zal worden bereikt. Een
compromis laat zich nauwelijks voorstellen. Wanneer sprake is van een wette-
lijke niet-aftrekbare interest door de bronstaat, is dat naar rnijn mening zelfs
onmogelijk, omdat door een compromis in de sfeer van de winstbepaling in-
breuk zou worden gemaakt op de soevereiniteit van de desbetreffende staat.

Een andere mogelijkheid vormen de non-discrirninatiebepalingen. Daarbij
zijn met name artikel 24(4) OECD (debiteurendiscriminatie) en artikel 24(5)
OECD (eigendomsdiscriminatie) van belang. ArtikeI24(5) OECD kan daarbij
worden gezien als lex generalis; een binnenlandse vennootsehap met een bui-
tenlandse moedermaatsehappij mag niet anders of zwaarder worden belast
dan een binnenlandse vennootsehap met een binnenlandse moedermaatsehap-
pij. Deze bepaling lijkt in eerste instantie thin eapitalisation-regelingen die ge-
rieht zijn op buitenlandse aandeelhouders te verbieden. Daar lex specialis
voorgaat op lex generalis, moet worden bezien of het verdrag geen specifieke
bepaling kent, die de thin capitalisation-correctie verbiedt. Op grond van arti-
keI24(4) OECD wordt gesteld, dat een binnenlandse vennootsehap die interest
betaalt aan een buitenlandse crediteur, op dezelfde wijze in de belastinghef-
fing moet worden betrokken als de vennootsehap die een soortgelijke betaling
aan een binnenlandse erediteur verrieht. In artikel 24(4) OECD wordt eehter
expliciet een uitzondering gemaakt, indien sprake is van een winstcorreetie op
grond van artikel 9(2) OECD of artikel 11(6) OECD. Zoals hiervoor reeds is
opgemerkt, kunnen thin eapitalisation-regelingen niet onder deze artikelen
worden begrepen, zodat de uitzondering niet van toepassing is. Op grond van
deze non-discriminatiebepaling kan de werking van een thin capitalisation-
regeling rnijns inziens dus worden voorkomen.

In de praktijk blijkt eehter dat de meeste belastingverdragen op dit punt het
OECD-Modelverdrag niet volgen, dan wel een veel algemenere bepaling be-
vatten. Thin eapitalisation-regelingen leiden derhalve veelvuldig tot een inter-
nationale eeonomisehe dubbele heffing. Dit is verwerpelijk, omdat thin
capitalisation-regelingen naar mijn mening als een probleem van de omvang
van de nationale bevoegdheid tot belastingheffing moeten worden aangemerkt
en daarmee sleehts een 'ordinaire' strijd vormen tussen de betrokken fiscale
autoriteiten ten aanzien van de juiste internationale verdeling van de heffings-
bevoegdheden over de ondernemingswinst.
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Hoofdstuk 9. Internationale aspecten
Europeesrechtelij k

1. Aigemeen

In hoofdstuk 8 is geconstateerd dat de toepassing van nationale thin
capitalisation-regelingen niet kan worden verhinderd door de werking van be-
lastingverdragen, die gebaseerd zijn op het OECD-Modelverdrag. Het is zelfs
waarschijnlijk dat, als gevolg van een winstcorrectie in de bronstaat, een inter-
nationale econornische dubbele belastingheffing optreedt. De internationale
juridische dubbele belastingheffing wordt daarentegen op grond van het
OECD-Modelverdrag wei voorkomen.

Het streven van de EG-lidstaten naar een gemeenschappelijke kapitaal-
markt kan door de internationale economise he dubbele belastingheffing ern-
stig worden belemmerd. Inrniddels hebben de EG-lidstaten supranationale
wetgeving ontwikkeld, die in toenemende mate van invloed is op de nationale
wetgeving (met name waar het de directe belastingen betreft). Ook het Euro-
pese Hof van lustitie draagt versterkt bij aan deze ontwikkeling, door het ont-
wikkelen van een zeifstandig 'discriminatie' -begrip. Het verdient derhalve
onze aandacht te bezien wat de EG-lidstaten in het kader van deze supranatio-
nale wetgeving en de Europese jurisprudentie reeds hebben ondernomen om
beiemmeringen op te heffen.

2. EG-Verdrag

2. I. INTERNE MARKT

Het streven naar een gemeenschappelijke markt op grond van artikel2 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Econornische Gemeenschap! (hierna:
EG-Verdrag), dat bij de Europese Akte van 1986 werd aangevuld met het tot
stand brengen van een interne markt, is geconcretiseerd door het formuleren
van een viertal vrijheden: het vrije verkeer van goederen-, het vrije verkeer

I. Verdrag van Rome van 25 maart 1957, Trb. 1957,74 en 91, laatstelijk gewijzigd bij Europese
Akte van 17 en 28 februari 1986.
2. Artike1en 9 tim 37 EG-Verdrag.
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van personen", de vrijheid van diensten" en het vrije verkeer van kapitaal. 5

Voor de onderhavige problematiek is met name het vrije verkeer van kapi-
taal relevant. Ondernemers moeten financieringstransacties daar kunnen af-
sluiten waar hun de voorwaarden het gunstigst lijken. Aan de andere kant be-
horen beleggers naar eigen economische voorkeur te kunnen investeren waar
het hen belieft. Het vrije verkeer van kapitaal hangt overigens nauw samen
met het vrije verkeer van personen (met name de vrijheid van vestiging). Te
denken valt aan de grensoverschrijdende investeringen (vrij verkeer van kapi-
taal) ten behoeve van een nieuwe vestiging (vrijheid van vestiging) in een an-
dere lidstaat.

Met betrckking tot het vrije verkeer van personen, heeft het EG-Verdrag
een onderscheid gemaakt tussen het vrije verkeer van werknemers (artikelen
48 tim 51 EG-Verdrag) en dat van ondernemers (artikelen 52 tim 58 EG-
Verdrag). Dit laatste wordt ook weI het recht van vrije vestiging genoemd. Het
essentiele element in beide regelingen is de idee van een gelijke behandeling
van de verschillende nationaliteiten. Beide regelingen voorzien in een gefa-
seerde afbraak van discriminatoire elementen in de wetgeving van de lidstaten,
waardoor deze vrijheden worden belemmerd. De formulering in het EG-
Verdrag is zodanig gekozen, dat na een overgangsfase de bepalingen recht-
streekse werking krijgen.? Beide regelingen kunnen als een nadere uitwerking
van artikel 7 EG- Verdrag worden gezien. In dat artikel wordt het beginsel van
de non-discriminatie vastgelegd: 'Binnen de werkingssfeer van dit Verdrag en
onverrninderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, is elke discriminatie
op grond van nationaliteit verboden. Op voorstel van de Commissie en in sa-
menwerking met het Europese Parlement kan de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemm en regelingen treffen met het oog op het verbod van
bedoelde discriminaties.' Het betreft hier een verbod op directe discriminatie.

2.2. VRlJE VERKEER VAN PERSONEN

Het vrije verkeer van werknemers is geregeld in artikel48 EG-Verdrag. In het
tweede lid wordt duidelijk wat precies dit vrije verkeer ii.houdt: 'Het vrije ver-
keer van werknemers ... houdt de afschaffing in van e/ke discriminatie op
grond van de nationaliteit [cursivering, GM] tussen de werknemers der Lid-
Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeids-

3. Artikelen 48 tim 51 EO-Verdrag voor wat betreft de werknemers en de artikelen 52 tim 58
EO-Verdrag voor wat betreft het recht van vestiging.
4. Artikelen 59 tim 66 EO-Verdrag.
5. Artikelen 67 tim 73 EO-Verdrag.
6. De overgangsfase is voor Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg en Nederland op 31
december 1969 afgelopen. Voor Denemarken, Groot-Brittannie en Ierland geldt een directe wer-
king vanaf het toetredingsmoment (1 januari 1973). Voor Oriekenland dat per 1 januari 1981 lid
werd van de EO geldt een overgangsperiode van 7 jaren. Portugal en Spanje moesten bij toetre-
ding op 1 januari 1986 directe werking van deze bepalingen toestaan.
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voorwaarden'. Het discriminatieverbod heeft niet alleen betrekking op directe
discriminatie, maar ook op indirecte discriminatie? (bijvoorbeeld doordat een
regeling formeel weliswaar niet discrimineert op nationaliteit, doch materieel
wel).

Het recht op vrije vestiging (vrije verkeer van ondernemers) is geregeld in
artikel 52 EG-Verdrag (particulieren) en artikel 58 EG-Verdrag (rechtsperso-
nen). Ook in artikel 52 EG-Verdrag gaat het om een discriminatie-verbod op
grond van nationaliteit: 'De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepa-
lingen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal, de toegang tot werkzaam-
heden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprich-
ting en het beheer van ondernemingen, . . ., overeenkomstig de bepalingen
welke door de wetgever van het land van vestiging voor de eigen onderdanen
[cursivering, GM] zijn vastgesteld'. Het vrij verkeer van kapitaal (artikel 67
EG-Verdrag) moet derhalve mede in de beschouwing worden betrokken, en
weI voor zover het betreft de kapitalisatie van de onderneming.

2.3. VRIJE KAPITAALVERKEER

2.3.1. Artikel67 EG-Verdrag

In tegenstelling tot de eerstgenoemde vrijheden, wordt het vrije verkeer van
kapitaal aan voorwaarden gebonden. Artikel 67(1) EG-Verdrag verplicht de
lidstaten tot opheffing van de beperkingen op het kapitaalverkeer alsmede van
discriminatie op grond van nationaliteit, vestigingsplaats van partijen, dan
wel plaats van belegging. Deze verplichting is echter afhankelijk gesteld van
de voorwaarde 'in de mate waarin zulks voor de werking van de gemeenschap-
pelijke markt nodig is'. Het vrije verkeer van kapitaal moet overigens worden
onderscheiden van het vrije betalingsverkeer, dat in artikel 106 EG- Verdrag
wordt geregeld en dat ziet op betalingen, die direct samenhangen met het vrije
verkeer van goederen, personen en diensten.

Uit het Casati-arrest'' blijkt dat voor de interpretatie van de voorwaarden
de samenhang van kapitaalverkeer en economisch en monetair beleid van de
lidstaten van belang is.? De beoordeling van het riscio dat de gemeenschappe-
lijke markt wordt geschaad is mede afhankelijk van de stand van de harmoni-
satie, en komt aldus het HvJ EG in eerste instantie toe aan de Raad van Minis-
ters bij het uitvaardigen van liberalisatierichtlijnen op grond van artikel 69
EG-Verdrag. Toch blijkt het HvJ EG ook hier een subsidiariteitstoets aan te
leggen, waardoor aan het geclausuleerde discriminatieverbod van artikeI67(1)
EG-Verdrag een zekere directe werking toekomt.!?

7. H.M.N. Schonis, Europese dimensies in het Nederlandse belastingrecht, Weekblad 1992/5997,
biz. 247, spreekt van verkapte discriminatie.
8. Hvl EG 11 november 1981, Zaak C·203/80.
9. Zie de negende en tiende rechtsoverweging van het Hv.I EG.
10. In gelijke zin D.l. Keur in zijn noot onder het Casati-arrest.
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In tegenstelling tot de vrijheid van goederen, personen en diensten, wordt het
vrije kapitaalverkeer niet beperkt tot onderdanen van de lidstaten. Artikel 67
EG-Verdrag stelt alleen dat sprake moet zijn van een grensoverschrijdende be-
weging van kapitaal dat toebehoort aan een persoon die binnen de Gemeen-
schap gevestigd is.

Op grond van artikel 69 EG-Verdrag heeft de Raad van Ministers in de ja-
ren zestig twee liberalisatierichtlijnen gepubliceerd. De eerste richtlijnl ' be-
oogt een afschaffing van de beperkingen op het merendeel van de particuliere
kapitaalbewegingen, voortvIoeiend uit de bestaande vaiutaregiementeringen
in de EG-lidstaten. De tweede richtlijn+- bevat een aanvulling op de eerste
richtlijn. Zo wordt de vrije aan- en verkoop van buitenlandse effecten moge-
Iijk voor aIle ingezetenen. Voorts werden de EG-lidstaten verplicht om de
kwantitatieve beperkingen op kapitaalbewegingen op te heffen. Eerst op 24
juni 1988 heeft de Raad van Ministers een belangrijke stap gezet naar verdere
liberalisatie door het uitvaardigen van een derde richtlijn.l ' Op grond van
deze richtlijn moeten de Iidstaten uiterlijk per 1 juli 1990 de nog bestaande
restricties ten aanzien van het vrije kapitaalverkeer afschaffen. De lidstaten
behouden echter weI de bevoegdheid tot het reguleren van de liquiditeit van
het bankwezen en tot het nemen van vrijwaringsmaatregeIen, met de aanteke-
ning dat voor dit Iaatste medewerking van de Europese Commissie (of de
Raad van Ministers) vereist is. Van een volledige liberalisatie kan nog geen
sprake zijn. Daarvoor is verdergaande harmonisatie op het gebied van het
bankwezen (in verband met de minimum bescherming van de consument) en
het fiscale recht (om te voorkomen dat kapitaaistromen zich verleggen naar
Iidstaten met een gunstiger fiscaal regime) nodig.I''

2.3.2. Verdrag van Maastricht

Het Verdrag van Maastricht'> markeert - zoals in de aanhef wordt omschre-
yen - 'een nieuwe etappe in het proces van totstandbrenging van een steeds
hechtere Unie tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten zo dicht
mogeIijk bij de burger worden genomen'. Het EG-Verdrag wordt op een aan-
tal punten aangepast en een aantal nieuwe competenties en beleidsterreinen
worden toegevoegd. De belangrijkste daarvan is de vorming van een economi-
sche en monetaire unie (EMU) met uiteindelijk de introductie van een gemeen-
schappeIijke munt.

II. Eerste Richtlijn van II mei 1960, Pb 1960, bIz. 921.
12. Tweede Richtlijn van 18 december 1962, Pb 1963, blz. 62.
13. Richtlijn 88/361, Pb 1988, L. 178.
14. R.H. Lauwaars/C.W.A. Timmermans, Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek, tweede
druk, biz. 193, Wolters-Noordhoff', Groningen, 1991.
15. Treaty on European Union, getekend op 7 februari 1992 in Maastricht, gepubliceerd in Eu-
rope Documents, n° 1759/60.
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Om te komen tot de EMU hebben de lidstaten als voorwaarde gesteld de vor-
ming van een Europese kapitaalmarkt. Hiertoe zullen met ingang van 1 ja-
nuari 199416 de artikelen 67 tot en met 73 EG-Verdrag buiten werking wor-
den gesteld en vervangen door een aantal nieuwe bepalingen (artikel 73b tot
en met 73g EG-Verdrag).

Op grond van artikel 73b(l) EG-Verdrag worden alle beperkingen van kapi-
taalbewegingen tussen de lidstaten onder ling en de lidstaten en derde landen
verboden. Ten aanzien van deze laatste relatie worden in artikel 73d EG-
Verdrag vervolgens weI enige beperkingen aangebracht. Zo kunnen de lidsta-
ten restricties die op 31 december 1993 in hun nationale wetgeving aanwezig
zijn, handhaven. De Commissie heeft echter de bevoegdheid om richtlijnen uit
te vaardigen om de vrijheid van kapitaalverkeer van en naar derde landen te
liberaliseren.

In artikel 73d(l) EG-Verdrag wordt vervolgens een beperking aangebracht
op het discriminatieverbod, De Iidstaten wordt toegestaan om belastingplich-
tigen, die niet in een zelfde positie verkeren ten aanzien van de woonplaats of
plaats waar het kapitaal wordt gemvesteerd, verschillend te behandelen. Deze
bepaling lijkt te zijn geformuleerd onder invloed van de grote lidstaten, die
allen een verrekeningssysteem hanteren.!? Bovendien krijgen de lidstaten de
mogelij kheid om maatregelen te nemen tegen schending van nationaal recht
of nationale voorschriften, in het bijzonder op fiscaal gebied en de controle
op financiele instituten. Uitdrukkelijk wordt in het tweede lid bepaald dat de
voornoemde beperkingen moeten worden beoordeeld zonder daarbij rekening
te houden met de vraag of dergelijke beperkingen verenigbaar zijn met de vrij-
heid van vestiging (artikel 52 EG-Verdrag). Ten slotte wordt in artikel 73d(3)
EG-Verdrag bepaald dat de voorschriften uit de eerste twee leden alleen gel-
den indien er geen sprake is van een 'arbitrary discrimination'P' en geen on-
gewenste beperking van het vrije kapitaal- en betalingsverkeer opleveren.
Daarmee blijft naar mijn mening de huidige jurisprudentie van het HvJ EG
volledig actueel. 19

16. Inmiddels is deze datum zeer twijfelachtig geworden na de referenda in Denemarken en
Frankrijk, waarbij slechts met een zeer geringe meerderheid het Verdrag van Maastricht werd
aangenomen. Inmiddels heeft ook het Duitse constitutionele Hof in Karlsruhe laten weten grote
bezwaren tegen het Verdrag van Maastricht te hebben.
17. In dergelijke systemen wordt het belastingkrediet voor de, reeds over de dividenden betaalde,
vennootschapsbelasting uitsluitend aan binnenIandse aandeelhouders teruggegeven (Duitsland) of
in bilaterale verhoudingen geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders in de desbetreffende ver-
dragsstaat (Groot-Brittannie en Frankrijk).
18. Zie voor een definitie van 'arbitrary discrimination': G.M.M. Michielse, Onderscheiden of
discrimineren? - dat is hier de rechtsvraag, Weekblad 199216018, biz. 1003.
19. Zie ook: B. Knobbe-Keuk, The Ruding Committee Report - an impressive vision of Euro-
pean Company Taxation for the year 2000, EC-Tax Review 199211, biz. 30.
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3. Hof van Justitie van de EG

3.1. JURISPRUDENTIE

Het HvJ EO heeft in een aantal zaken het vrije verkeer van personen gecon-
cretiseerd door een invulling te geven aan het begrip 'discriminatie'.

In de 'avoir fiscal'<zaak-" ging het om een zogenaamde infractieprocedure.U
De Commissie legde de volgende casus ter beoordeling aan het HvJ EO voor.
Een Duitse verzekeringsmaatschappij vestigde zich in Frankrijk door middel
van een vaste inrichting. Over de dividenden, die deze vaste inrichting ontving
op de aandelen in een Franse vennootschap, was de Duitse verzekeringsmaat-
schappij niet gerechtigd tot het 'avoir fiscal'. In beginsel kunnen vennoot-
schappen worden onderworpen aan Franse vennootschapsbelasting onafhan-
kelijk van de vraag waar zij feitelijk zijn gevestigd. Op grond van artikel 209
COl blijft deze onderworpenheid beperkt tot de winst die wordt behaald met
de activiteiten in Frankrijk. am de economische dubbele heffing over winsten
te voorkomen, heeft de Franse wetgever in artikel 158bis COl een verrekening
van vennootschapsbelasting gemtroduceerd, het 'avoir fiscal'. Het 'avoir fis-
cal' bedraagt 50070van de feitelijke dividenduitdeling en wordt aIleen verkre-
gen op dividenden uit een Franse vennootschap. Op grond van artikel 158ter

COl kunnen aIleen aandeelhouders, die hun woonplaats of plaats van feite-
lijke leiding in Frankrijk hebben, van de regeling gebruik maken. De Commis-
sie was van mening dat de Franse wetgeving op dit punt in strijd is met artikel
52 EO-Verdrag. In casu zou sprake zijn van een ongeoorloofd verschil in be-
handeling. De onderhavige casus werd vergeleken met de situatie waarin een
Franse verzekeringsmaatschappij via een vaste inrichting in Frankrijk activi-
teiten ontwikkelt.

Het HvJ EO stelt in casu vast dat een onderscheidenlijke behandeling op
basis van de woonplaats in het algemeen niet tot discriminatie leidt. Indien
buitenlandse belastingplichtigen voor wat betreft de winstbepaling echter het-
zelfde worden behandeld als de binnenlandse belastingplichtigen, bestaat geen
objectieve rechtvaardiging om aan de eerstgenoemden een voordeel (in casu:
het belastingkrediet) te onthouden. Het onderscheid kan evenmin worden ver-
dedigd door te wijzen op de voordelen, die een buitenlandse vennootschap ge-
niet bij uitoefening van haar activiteiten via een vaste inrichting ten opzichte
van de uitoefening via een dochtermaatschappij. Buitenlandse vennootschap-
pen hebben op grond van artikeI52(1), tweede volzin EO-Verdrag immers een

20. Zaak C-270/83 HvJ EG van 28 januari 1986, Comrnissie v Frankrijk.
21. Een infractieprocedure is de procedure zoals voorzien in artikel169 EG-Verdrag, waarbij de
Comrnissie een lidstaat voor het Europese Hof daagt omdat zij van mening is dat de wetgeving
in deze lidstaat in strijd is met het EG-recht. Daarnaast kent het EG-Verdrag in artikel 177 de
mogelijkheid voor de rechters in de lidstaten prejudiciele vragen aan het HvJ EG te stellen.
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vrije keuze ten aanzien van de rechtsvorm waarin zij hun activiteiten wensen
uit te oefenen. Ten slotte overweegt het HvJ EO dat het gewraakte onder-
scheid ook niet kan worden verdedigd door anti-misbruikoverwegingen. Het
HvJ EO komt tot de condusie dat het onderscheid ten aanzien van de verwer-
ving van het 'avoir fiscal' in strijd met artikel 52 EO-Verdrag en discrimina-
toir is.

In 1988 besliste het HvJ EO in een zaak tussen Daily Mail en de Britse fis-
cus.22 Daily Mail is een vennootschap opgericht naar Brits recht met plaats
van feitelijke leiding in het Verenigd Koninkrijk. Section 482(1)(a) ICTA ver-
biedt vennootschappen, die voor fiscale doeleinden inwoner zijn van het Vere-
nigd Koninkrijk hun feitelijke leiding te verplaatsen zonder voorafgaande toe-
stemming van het Britse Ministerie van Financien. De doorslaggevende reden
voor zetelverplaatsing bestond in casu uit het voorkomen van belastingheffing
over de winst bij vervreemding van een substantieel deel van de activa. Het
Britse High Court of Justice stelt aan het HvJ EG de prejudiciele vraag in hoe-
verre deze toestemming een belemmering vormt voor de vrijheid van vesti-
ging.

Het H vJ EO stelt vast dat artikel58 EO- Verdrag niet aileen het gastland voor
schrijft buitenlandse vennootschappen op gelijke wijze te behandelen als bin-
nenlandse vennootschappen, tevens een lidstaat verbiedt binnenlandse ven-
nootschappen beperkingen op te leggen zich in een andere lid staat te vestigen.
Het HvJ EO vervolgt dan met de constatering dat geen sprake is van een ge-
harmoniseerd vennootschapsrecht. In de lidstaten treffen we twee visies aan
om de vestigingsplaats van een vennootschap te bepalen: het incorporatie-
stelsel en het 'siege reel' -stelsel. In casu is toe stemming van het Britse Ministe-
rie van Financien bij verplaatsing van de feitelijke leiding nodig omdat -
door het incorporatie-stelsel - de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid
en status als Britse vennootschap behoudt. Het HvJ EO komt dan tot de con-
dusie dat onder de huidige stand van het gemeenschapsrecht aan de artikelen
52 en 58 EO- Verdrag een vennootschap, opgericht onder de wetgeving van een
der lidstaten, niet het recht kan ontlenen zonder belemmeringen haar feitelijke
leiding te verplaatsen. De objectieve rechtvaardiging voor het maken van een
onderscheid, wordt hier gevonden in het (no g) niet-geharmoniseerde vennoot-
schapsrecht.

In de 'Biehlt-zaak=' besliste het HvJ EO op een prejudiciele vraag, gesteld
door de Conseil d'Etat du Grand-Duche de Luxembourg inzake een teruggaaf
van te veel betaalde inkomstenbelasting aan een inwoner van Duitsland. Biehl,

22. Zaak C-81/87 HvJ EG van 27 september 1988, prejudiciele vraag van het Britse High Court
of Justice in de zaak tussen HM Treasury and Commissioners of Inland Revenue v Daily Mail
and General Trust pic.
23. Zaak C-17S/88 HvJ EG van 8 mei 1990, prejudiciele vraag van het Luxemburgse Conseil
d'Etat in de zaak tussen de Administration des Contributions en Klaus Biehl.
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met Duitse nationaliteit, woonde van 15 november 1973 tot 31 oktober 1983
in Luxemburg. Gedurende deze periode verrichtte hij betaalde werkzaamhe-
den aldaar. Op 1 november 1983vertrok hij metterwoon naar Duitsland, waar
hij sindsdien een zelfstandig beroep uitoefent. Over de periode 1 januari tot
31 oktober 1983 wordt loonbelasting ingehouden. Biehl dient een verzoek in
bij de Luxemburgse autoriteiten om teruggaaf van de teveel betaalde belas-
ting, hetgeen wordt geweigerd.

Het HvJ EO stelde in eerste instantie vast dat het beginsel van de gelijke be-
handeling niet aileen directe discriminatie op basis van nationaliteit, doch
evenzeer indirecte discriminatie op basis van andere onderscheidende criteria
met hetzelfde effect verbiedt. am de ongelijke behandeling te rechtvaardigen
wijzen de Luxemburgse fiscale autoriteiten erop dat de bepaling de progres-
sieve belastingheffing tracht te waarborgen. Dit argument werd door het HvJ
EO Diet als objectieve rechtvaardiging geaccepteerd, 'lorsque Ie contribuable
resident temporaire n'a pas percu durant I'exercice fiscal des revenus dans Ie
pays qu'il a quitte ou dans celui ou il s'etablit. ... ce contribuable est desa-
vantage par rapport au contribuable resident puisqu'il sera prive du droit au
remboursement du trop-percu d'impot auquel a toujours droit Ie contribuable
resident'. Het HvJ EO komt ten slotte tot de conclusie, dat artikel 48(2) EO-
Verdrag de lidstaten verbiedt een dergelijke bepaling op te nemen.

In de 'Bachmann'<zaak-" ging het om een Duitser die zijn dienstbetrekking in
Belgie uitoefende, en aan wie aftrek van sociale verzekeringspremies alsmede
pensioenpremies werd geweigerd op grond van artikel 54 WIB. Deze bepaling
staat aileen aftrek van dergelijke premies toe, indien zij worden betaald aan
een Belgische verzekeringsmaatschappij. Bachmann kwam tegen deze weige-
ring van de Belgische autoriteiten in beroep. De zaak beland de uiteindelijk
voor de Cour de cassation, die op haar beurt een prejudiciele vraag aan het
HvJ EO stelde.

In casu merkt het HvJ EO onder andere op dat in de Belgische regeling een
verband valt te onderkennen tussen de aftrek van de premies (artikel 54 WIB)
en de belastbaarheid van de uitkeringen (artikel 32bis WIB). De huidige stand
van het communautaire recht waarborgt een dergelijke coherentie momenteel
niet, zodat 'des dispositions telles que celles de la loi beige en cause sont justi-
fiees pas la necessite de garantir Ia coherence du regime fiscal dans lequel elles
s'inserent que, des lors, de telles dispositions ne sont pas contraires it l'article
48 du traite'. Hierin vindt het HvJ EO dan uiteindelijk de objectieve recht-
vaardiging.P

24. Zaak C-204/90 Hv.I EO van 28 januari 1992. prejudiciele vraag van het Belgische Cour de
Cassation in de zaak tussen de Directeur des Contributions directes de Bruxelles I en Hans-Martin
Bachmann.
25. Zie ook de aantekening van P.l. Wattei onder dit arrest in FED 19921286.
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In de 'Wemer'<zaak-? lijkt het HvJ EG (gedeeltelijk) terug te komen op de
hiervoor besproken uitspraak in de 'Biehl'-zaak. In casu ging het om een
Duitse tandarts, die reeds jarenlang in Nederland woonde doch in Duitsland
werkte. Hij werd in Duitsland als buitenlands belastingplichtige aangemerkt,
waardoor hij geen gebruik kon maken van het zogenaamde 'Splittingtarif'F'
en bepaalde persoonlijke aftrekposten.

Het HvJ EG stelt in casu vast dat artikel 52 EG-Verdrag niet verhindert dat
een lidstaat haar eigen staats burgers slechter behandelt dan de staatsburgers
van de overige lidstaten. Hoewel hij dit niet expliciet formuleert, lijkt het HvJ
EG de keuze van Werner voor Nederland als woonstaat als een zuivere prive-
aangelegenheid te beschouwen, die niet in samenhang met zijn beroepsuitoefe-
ning staat. Daarmee is sprake van een zuiver intern feitencomplex waarop ar-
tikel 52 EG-Verdrag niet ziet. Of een dergelijke overweging ook kan worden
volgehouden na 1 januari 1992 (het moment waarop de interne markt tot
stand is gekomen) wordt betwijfeld.P'

Uit de bovenstaande jurisprudentie kan worden afgeleid dat van discriminatie
in de zin van het EG-Verdrag kan worden gesproken als de onderscheiden be-
handeling gebaseerd is op de nationaliteit. Ook als sprake is van een verschil-
lende behandeling, die indirect kan worden herleid tot verschillen in nationali-
teit, is sprake van discrirninatie. In dergelijke situaties is aIleen ruimte voor
een verschiIlende behandeling indien een 'rule of reason,29 voorhanden is. In
de 'Daily Mail' -zaak werd het niet-geharmoniseerde vennootschapsrecht als
zodanig aangemerkt. In de 'Bachmann' -zaak werd de 'rule of reason' gevon-
den in de coherentie van het fiscale stelsel. Expliciet werd in de 'avoir fiscal'-
zaak het anti-misbruikargument niet als zodanig beschouwd.

3.2. THIN CAPITALISATION

De nationale wetgeving ter bestrijding van thin capitalisation zal in het alge-
meen vaak zodanig geformuleerd zijn dat materieel (bijna) uitsluitend buiten-
landse aandeelhouders worden getroffen. Er is dan weliswaar geen sprake van
een directe discriminatie op grond van artikel 7 EG-Verdrag, doch mogelijk

26. Zaak C-1l2/91 HvJ EO van 26 januari 1993, prejudiciele vraag van het Finanzgericht Koln
in de zaak tussen het Finanzamt Aachen-Innenstadt en Hans Werner.
27. Het 'Splittingtarif" houdt in dat gehuwde binnenlandse belastingplichtigen in Duitsland kun-
nen genieten van een lager belastingtarief. Dit is het gevolg van het feit dat het gezamenlijke be-
lastbare inkomen evenredig over de huwelijkspartners kan worden verdeeld.
28. O. Thommes, Das EuOH-Urteil im Fall Werner - Keine Orundsatzentscheidung zur Diskri-
rninierung beschrankt Steuerpflichtiger, IWB Nr. 4, 25 februari 1993, biz. 185-190.
29. Deze term wordt o.a. gebruikt door R.H. Lauwaars/C.W.A.Timmermans, t.a.p., bIz.
166-169.
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weI van een indirecte discriminatie. Dit is aileen toegestaan, indien de desbe-
treffende lidstaat een 'rule of reason' voor een dergelijke behandeling heeft
en er geen sprake is van reeds geharmoniseerde EG-regelgeving op dit punt
('Daily Mail' -zaak). Met betrekking tot thin capitalisation bestaat een derge-
lijke regelgeving (nog) niet. Derhalve wordt de lidstaat niet beperkt in zijn toe-
passing van thin capitalisation-regels,

De lidstaat zou vervolgens een beroep op de fiscale coherentie, zoals in de
'Bachmann'-zaak door het HvJ EG werd geformuleerd, kunnen doen. De fis-
cale coherentie zou kunnen worden gewaarborgd door de interest betaald aan
een buitenlandse crediteur niet in aftrek toe te staan (vergelijk de Britse rege-
ling). De interestaftrek wordt nu beperkt tot binnenlandse betalingen, waar te-
genover een potentiele binnenlandse heffing staat. De meeste thin
capitalisation-regelingen gaan echter niet zover. Zij beperken zich tot interest-
betalingen tussen gelieerde partijen. Naar mijn mening zou een dergelijke re-
geling echter ook moeten zien op de verschillende behandeling van interestont-
vangsten. De fiscale coherentie is naar mijn mening niet geschikt als 'rule of
reason' voor het maken van een onderscheid tussen de verschillende crediteu-
ren bij de vraag of de interest aftrekbaar is.

Overigens acht ik het niet ondenkbaar dat de non-discriminatie in artikel 67
EG-Verdrag niet zover reikt als in de hiervoor besproken arresten. Dit houdt
verband met het feit dat zij geen directe werking heeft gekregen. Artikel 73d
EG-Verdrag (dat in de plaats van artikel67 EG-Verdrag komt) heeft weI een
directe werking. Zoals hiervoor werd opgemerkt bevestigt dit artikel dat via
het derde lid de jurisprudentie van het HvJ EG ook zal kunnen worden toege-
past ten aanzien van een vrij kapitaalverkeer. Daarmee zou eventueel de toe-
passing van nationale wetgeving ter bestrijding van thin capitalisation op
grond van een discriminatie kunnen worden voorkomen.

4. EG-Richtlijnen

4. I. ALGEMEEN

De Commissie kan door middel van richtlijnen de lidstaten verplichten op on-
derdelen hun nationale wetgeving zodanig aan te passen dat het in de richtlijn
geformuleerde resultaat wordt bereikt. Hiervoor bevat een richtlijn een dwin-
gende termijn. Het betreft hier een middel om de nation ale wetgevingen te
harmoniseren en meer in overeenstemming te brengen met de communautaire
doelstelling. Het niet (of te laat) implementeren van een richtlijn vormt een
schending van het EG-Verdrag. De richtlijn kan bovendien bepalingen bevat-
ten, waarop inwoners van de lidstaten zich rechtstreeks bij de nationale rech-
ter kunnen beroepen. Door het bestaan van de richtlijn verliezen de lidstaten
hun bevoegdheid dit recht te wijzigen.
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In het kader van het vrije verkeer van kapitaal zijn door de Commissie be-
langrijke stappen genomen om de fiscale belemmeringen bij de ondernemings-
financiering weg te nemen. Daarbij heeft zij zich beperkt tot de belemmerin-
gen die optreden bij de crediteur. Als eerste maatregel kan worden beschouwd
het vaststellen van de moeder / dochterrichtlijn. 30Inmiddels heeft de Commis-
sie ook een voorstel gedaan aan de Raad van Ministers om de fiscale belemme-
ringen op het gebied van de financiering met vreemd vermogen op te hef-
fen.31

4.2. MOEDER/DOCHTERRICHTLUN

4.2.1. Algemeen

Op 23 juli 1990 is door de Raad van Ministers een richtlijn vastgesteld+ be-
treffende een gemeenschappelijke regeling voor moedermaatschappijen en
dochtervennootschappen in verschillende lidstaten (hierna: moeder / doch-
terrichtlijn). De considerans van de richtlijn is gericht op het wegnemen van
belemmeringen bij hergroepering van vennootschappen en het verzekeren van
de goede werking van de gemeenschappelijke markt. De considerans spreekt
van 'concurrentie-neutrale belastingvoorschriften ... om de ondernemingen
in staat te stellen zich aan te passen aan de eisen van de gemeenschappelijke
markt, hun produktiviteit te vergroten en hun concurrentiepositie op de inter-
nationale markt te versterken'. Om dit te bereiken moet een neutraliteit van
de belastingheffing worden nagestreeft en in het bijzonder de kapitaalexport-
neutraliteit (KEN).33 Een verrekeningstelsel ter voorkoming van de economi-
sche dubbele belasting leidt tot KEN. Daarentegen zal een beperking van het
belastingkrediet in combinatie met een bronheffing op uitgekeerde winsten
deze neutraliteit schaden. Een vrijstellingsmethode leidt in het algemeen tot
een kapitaalimportneutraliteit (KIN).34 Uit een onderzoek verricht door het
Institute for Fiscal Studies in London+ blijkt dat de afschaffing van bron-

30. Richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 1990.
31. Proposal for a Counsil Directive on a common system of taxation applicable to interest and
royalty payments made between parent companies and subsidiaries in different Member States,
COM(90) 571 final, Pb 91/C53/02, biz. 26.
32. Richtlijn nr. 90/435, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, 20 augustus 1990, nr.
L 22516.
33. We spreken van een belastingheffing, die leidt tot een kapitaalexportneutraliteit, indien deze
heffing geen invloed heeft op de beslissing ten aanzien van de allocatie van het geinvesteerde be-
drag.
34. Kapitaalimportneutraliteit betekent dat de belasting geen invloed heeft op de prijzen waarte-
gen de produkten in een bepaald land worden verkocht. Op deze wijze kunnen de meest efficiente
producenten hun produkten tegen de laagste prijzen afzetten.
35. M. Devereux/M. Pearson, Corporate Tax Harmonisation and Economic Efficiency, IFS Re-
port Series 35, Institute for Fiscal Studies, London, 1989.
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heffingen leidt tot een toename van zowel de kapitaalexport- als kapitaalim-
portneutraliteit.

De moeder Idochterrichtlij n heeft uitsluitend betrekking op winstuitdelingen
en laat derhalve de nationale fiscale behandeling in de lidstaten van vervreem-
dingswinsten of ongerealiseerde winsten (bijvoorbeeld als gevolg van CFC-
wetgeving, AuJ3ensteuergesetz) onverlet. Op grond van artikel 1, lid 2 van de
Richtlijn kunnen de lidstaten afwijken van de Richtlijnvoorschriften in het ka-
der van nation ale of verdragsrechtelijke bepalingen ter bestrijding van fraude
en rnisbruik. De vraag is echter of hier ook het fraus legis-concept onder
vall. 36 Het fraus legis-concept is in de eerste plaats in de jurisprudentie ont-
wikkeld en daarmee geen wettelijk voorschrift, Bovendien kan fraus legis aI-
leen worden ingeroepen als er sprake is van wetsontduiking. De vraag kan pas
bevestigend worden beantwoord, indien onder 'misbruik' tevens 'oneigenlijk
of ongewenst gebruik' wordt begrepen.

De moeder/dochterrichtlijn kent twee regelingen: de voorkoming van de eco-
nomische dubbele belastingheffing op uitgedeelde winsten en de vermindering
van de branheffing op dergelijke uitdelingen.

Om deze faciliteiten deelachtig te worden, dient de moedermaatschappij ten
minste voor 25070in het kapitaal van de dochtermaatschappij deel te nemen.
De dochtermaatschappij moet bovendien in een andere lidstaat zijn gevestigd.
De lidstaten hebben op grand van de Richtlijn de mogelijkheid om in bilate-
rale verhoudingen aan te knopen bij het bezit aan stemrechten in plaats van
deelneming in het kapitaal. De Richtlijn staat bovendien toe dat lidstaten een
tweejarige annaal bezitsvereiste in hun wetgeving opnemen alvorens de facili-
teiten toe te passen. Dit annaal bezitsvereiste tracht het zogenaamde 'dividend
stripping' te voorkomen. Toch lijkt de bedoeling van de Richtlijn ook
winstuitdelingen in de faciliteit te betrekken die plaatsvinden voordat deze
twee jaren verstreken zijn, mits de deelneming maar ten minste twee jaren
wordt gehouden. Vermoedelijk kan de bepaling met terugwerkende kracht
worden toegepast; dit valt ook uit de tekst van artikel 3 van de Richtlijn af
te leiden.

4.2.2. Voorkoming van de economische dubbele heffing op winstuitdelingen

In artikel 4(1) van de moeder/dochterrichtlijn wordt de lidstaat, waarin de
moedermaatschappij is gevestigd, verplicht om de dividend en ontvangen van

36. F.e. de Hosson, The Parent-Subsidiary Directive, Intertax 1990/10, blz. 427 en M. Lam-
booij, De moeder/dochterrichtlijn en de Nederlandse wetgeving, FED 1991, blz. 485 zijn van me-
ning dat fraus legis niet onder artikell, lid 2 kan worden gebracht. P. Wattel, Enige fraus legis-,
dividendbelastingen internationale aspecten van de kasgeld-arresten, FED 1990, biz. 2043 is daar-
entegen van mening dat ' ... ook nationaalrechtelijke ongeschreven rechterlijke leerstukken als
fraus legis onder het begrip "wetgeving" vallen'.
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een kwalificerende buitenlandse deelneming hetzij vrij te stellen, hetzij de on-
derliggende buitenlandse belasting op de winst waaruit het dividend wordt be-
taald te verrekenen met de door de moedermaatschappij verschuldigde belas-
ting. De verrekening van buitenlandse winstbelasting mag worden beperkt tot
de binnenlandse belasting, die verschuldigd is over de buitenlandse winst ('or-
dinary credit'). De moeder/dochterrichtlijn lijkt zich in dit verband niet te be-
perken tot de belasting in de bronstaat, maar eventueel oak de belasting in een
derde staat (heffing bij de vaste inrichting) in de verrekening te betrekken.
Lidstaten kunnen beide methoden naast elkaar toepassen. De liquidatie-
uitkeringen zijn in de huidige Richtlijn op grond van artikel 4 expliciet uitge-
zonderd. Kosten, die verband houden met de kwalificerende deelneming hoe-
yen niet in aftrek te worden toegestaan. Een forfaitaire vaststelling van deze
kosten wordt evenmin verworpen, echter voor zover de kosten betrekking
hebben op beheerskosten mag het forfaitaire bedrag niet meer bedragen dan
5070 van de door de dochtermaatschappij uitgekeerde winst (zie bijvoorbeeld
Belgie).

4.2.3. Vermindering van de bronheffing op winstuitdelingen

In artikel 5 van de moeder/dochterrichtlijn wordt de dividendbelasting gere-
geld. In beginsel mogen de dividend en betaald door een kwalificerende doch-
termaatschappij in de bronstaat niet meer worden getroffen door inhouding
van belasting aan de bron. Een drietallidstaten hebben een uitzonderingsposi-
tie gekregen:

Duitsland mag een bronheffing van 5% inhouden tot medio 1996 voor zo-
ver het tarief op uitgekeerde winst ten minste 11%-punten lager is dan het ta-
rief over ingehouden winsten. Griekenland mocht een bronbelasting heffen
tot maximaal een tarief vastgesteld in de belastingverdragen. Uitgekeerde
winst werd op grond van de Griekse wet geheel niet belast. Inmiddels is de
Griekse belastingwet op dit punt fundamenteel gewijzigd. De winstuitdelingen
zijn niet langer aftrekbaar bij het bepalen van de belastbare winst (zie hoofd-
stuk 7). Portugal mag gedurende de eerste vijf jaren nog 15%, daarna nog drie
jaren 10% bronbelasting op dividenduitkeringen heffen, behoudens lagere
percentages in belastingverdragen. Deze uitzondering is gebaseerd op budget-
taire overwegingen. Indien een bronheffing wordt geheven, dient de moeder-
maatschappij het gebruteerde dividend in aanmerking te nemen bij de verreke-
ningsmethode.

Onder het begrip 'bronbelasting' wordt uitdrukkelijk niet begrepen de ver-
vroegde betaling of vooruitbetaling van vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld
de Britse ACT). De Richtlijn staat de lidstaten met een verrekeningstelsel bo-
vendien toe de verrekening van het belastingkrediet tot binnenlandse be-
lastingplichtige te beperken, dan wei de teruggaaf aan buitenlandse aandeel-
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houders in verdragssituaties te beperken (zie bijvoorbeeld het Frans-
Nederlandse belastingverdrag).

4.2.4. Thin capitalisation en de moederldochterrichtlijn

Een lidstaat kan op grond van zijn nationale wetgeving in zake thin capitalisa-
tion bepaalde interest, die wordt betaald aan een vennootschap in een andere
lidstaat, niet als bedrijfskosten in aanmerking nemen. Daarbij kan het aftrek-
verbod samengaan met een kwalificatie van de niet-aftrekbare interest als divi-
dend. In dit laatste geval is de vraag of de moeder/dochterrichtlijn op dit divi-
dend kan worden toegepast. Met name de uitdrukking 'uitgekeerde winst' in
artikel 4 en in artikel 5 van de Richtlijn is daarbij bepalend. Een definitie is
in de richtlijn niet opgenomen. Dit zou kunnen betekenen dat de lidstaten
ieder hun eigen inhoud kunnen geven aan het begrip. Indien de niet-aftrekbare
interest in de woonstaat van de crediteur niet als 'uitgekeerde winst' wordt be-
schouwd (doch tot de winstbepalingsvoorschriften behoort), werkt de moe-
der/dochterrichtlijn niet. De woonstaat van de crediteur is in dat geval naar
mijn mening niet verplicht om de economische dubbele heffing via een
vrijstelling of een 'ordinary credit' op te heffen. Aileen indien de nationale
thin capitalisation-regelingen leiden tot een kwalificatie van hetzij de hoofd-
som hetzij de vergoeding kan de moeder/dochterrichtlijn een economische
dubbele heffing voorkomen.

4.3. VOORGESTELDE RENTE/ROYALTY-RICHTLIJN

4.3.1. Algemeen

Het vrije verkeer van vreemd vermogen wordt momenteel op verschillende
manieren belemmerd-":
- sommige lidstaten heffen in nationale verhoudingen geen en in internatio-

nale verhoudingen weI een bronbelasting op interest;
- in een aantal situaties is er geen bilaterale overeenkomst ter voorkoming

van dubbele belasting. De buitenlandse bronbelasting vormt dan een ele-
ment van de kostprijs van het vermogen, behoudens indien er sprake is van
een credit op grond van eenzijdige maatregelen ter voorkoming van dub-
bele belasting (zoals bijvoorbeeld in Nederland);

- wordt weI in een voorkoming voorzien dan is vaak sprake van een be-
lastingverrekening. Dit Ievert niet altijd het gewenste effect op, omdat de
belasting over de netto-opbrengst vaak minder bedraagt dan de buiten-

37. O. Thommes, The New EC Commission's Proposals for Directives on Cross-border Invest-
ments, Intertax 199113, biz. 158-165.
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landse belasting geheven over het brutobedrag van de vergoeding. Ook in
de gevallen, waarin de crediteur zich in een verliespositie bevindt, resteert
een dubbele heffing als gevolg van het niet kunnen verrekenen van de bui-
tenlandse belasting.

In de voorgestelde Richtlijn heeft de Comrnissie gekozen voor de afschaffing
van de bronbelasting op intercornmunautaire interestbetalingen. De lidstaten,
die als netto-importeurs van kapitaal zijn aan te merken, worden hierdoor be-
nadeeld. Deze lidstaten zien immers een deel van hun belastinginkomsten ver-
dwijnen. Daarom heeft de Comrnissie voorgesteld in eerste instantie alleen de
interest en royalty's in de moeder-dochterverhoudingen vrij te stellen van in-
houdingen aan de bron. Zij sluit daarmee voor wat betreft het toepassingsge-
bied aan bij de hiervoor reeds besproken moeder/dochterrichtlijn. In een later
stadium wordt uitbreiding overwogen. Voor de bepaling of sprake is van een
gekwalificeerde verhouding verwijs ik naar hetgeen in paragraaf 4.2 is bespro-
ken.

4.3.2. Definitie van het begrip <interest'

De voorgestelde Richtlijn bevat een eigen definitie van het begrip 'interest':
'Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: a. 'rente': de in-
komsten uit allerlei vorderingen die al dan niet recht geven op deling in de
winst van de schuldenaar, de aan obligaties verbonden premies en lot en inbe-
grepen'. Deze definitie vertoont sterke gelijkenis met de definitie van 'interest'
in artikel 11(3) OECD (zie hoofdstuk 8, paragraaf 3.2). Een enkele zinsnede
uit de OECD-definitie is echter - al dan niet bewust - niet in de richtlijn-
definitie opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld de hypothecaire interest niet ge-
noemd. Overigens lijkt rnij dat dergelijke interest reeds wordt begrepen onder
de algemene formulering, zeker nu noch de richtlijntekst noch de memorie
van toelichting rept van een bewuste afwijking ten opzichte van de OECD-
tekst.

De definitie van interest onder de Richtlijn kan afwijken van de nationale de-
finitie. De Richtlijn zorgt op dit punt voor harmonisatie, zodat - in elk gevaI
voor het werkingsgebied van de Richtlijn - een afwijkende definitie van 'inte-
rest' niet meer mogelijk zaI zijn. Omdat de Richtlijn tot doeI heeft bepaalde
betalingen vrij van inhouding aan de bron te laten plaatsvinden, lijkt mij de
definitie sIechts van belang voor de debiteur. De voorgestelde Richtlijn regelt
echter niet de belastbaarheid van de interest in de woonstaat van de ontvan-
ger, zodat deze staat naar mijn mening aIle vrijheid heeft om een afwijkende
nationale definitie te hanteren. Daarmee ontstaat het gevaar van een dubbele
heffing of een heffingsvacuiim. In de toelichting op de Richtlijn wordt expli-
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ciet toegestaan dat de lidstaten de mogelijkheid behouden de hoogte van de
vergoeding aan de zakelijkheid te toetsen.V

Een bovenmatige vergoeding wordt in de Richtlijn niet behandeld. Verde-
digd zou kunnen worden dat het excessieve gedeelte onder de moeder/doch-
terrichtlijn wordt gebracht. 39 Voorts is dan de vraag of een dergelijk dividend
weI onder de 'uitgekeerde winst' als bedoeld in de moeder-dochterrichtlijn kan
worden begrepen. Vervolgens speelt de beoordeling omtrent het misbruikka-
rakter, waardoor de gehele vergoeding buiten de werking van beide richtlijnen
zou moeten worden gelaten. Wat exact bovenmatig is en of de bronstaat zich
moet conformeren aan de vestigingstaat, wordt niet geregeld.

Ook een ondermaatse vergoeding (informeel kapitaal en fictieve interest (BNB
19781252» wordt niet besproken. De Richtlijn ziet - gelet op de formulering
'inkomsten uit ... vorderingen ... ' of 'vergoedingen die ... ' - naar mijn
mening niet op fictieve betalingen, waardoor hierop door de bronstaat moge-
lijk weI een heffing aan de bron kan worden gelegd. Anders is de mening van
Noordermeer'l", die een onderscheid wenst aan te brengen al naar gelang bij
de crediteur een corresponderende fictieve opbrengst wordt aangenomen.
Eerst indien zo'n fictieve opbrengst wordt aangenomen, kan volgens hem
sprake zijn van de uitgebreide onderworpenheidseis'l! van artikel 3(c), waar-
door de Richtlijn werkt.

4.3.3. Thin capitalisation en de rente/royalty-richtlijn

Het is de vraag of kwalificatieverschillen tussen de woonstaat van de debiteur
en die van de crediteur nog weI kunnen bestaan onder de rente/royalty-
richtlijn. De lidstaten moeten zich als bronstaat voor wat betreft de definitie
van interest conformeren aan deze richtlijndefinitie. De Richtlijn ziet immers
uitsluitend op de bronheffing in de woonstaat van de debiteur. Daarmee lijkt
de woonstaat van de crediteur aIle vrijheid te behouden de interestontvangst
op grond van zijn nationale wetgeving te behandelen. Een economische dub-
bele heffing kan derhalve - evenals in paragraaf 4.2.4 het geval was voor de
moeder/dochterrichtlijn - niet op voorhand worden uitgesloten. Indien zo'n

38. Memorie van toelichting, A1gemene overwegingen, paragraaf 10.
39. R. Boon en M. Lambooij formuleren deze gedachte via een vergelijking met artikel II, lid
60ECD.
40. T.1. Noordermeer, Voorstel rente-royaltyrichtlijn, in: Pre-advies voor de 38e jaarvergadering
van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, biz. 63-114, IBFD Publications BV, Amster-
dam, 1992.
41. Hiermee wordt bedoeld dat de objectieve onderworpenheidseis niet aileen formeel doch tevens
materieel (dat wil zeggen belasting moet ook feitelijk worden betaald, met uitzondering voor ver-
liescompensatie) geldt.
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situatie echter als 'misbruik' in de zin van de Richtlijn wordt aangemerkt
hetgeen uitsluitend het geval is als met aan de uitgebreide onderworpenheids-
eis wordt voldaan - kan de werking van de gehele Richtlijn worden ontzegd.
Dit gaat naar rnijn mening te ver. In dergelijke gevallen zou toch aIleen voor
wat betreft het excessieve gedeelte (als ongewenst aangemerkt) de Richtlijn
buiten werking moeten worden gesteld.

5. EG-arbitrageverdrag42

Gelijktijdig met de goedkeuring van de moeder/dochterrichtlijn werd het ar-
bitrageverdrag door de Raad van Ministers ondertekend. Dit verdrag is geba-
seerd op artikel 220 EG-Verdrag. Reeds in 1979 werd door de Comrnissie een
richtlijnvoorstel betreffende de voorkoming van dubbele heffing in geval van
winstcorrecties aan de Raad van Ministers toegestuurd. Deze Richtlijn ging
verder dan hetgeen in artikel 25 OECD wordt bepaald. De belastingplichtige
ondernemingen zouden een recht krijgen op de voorkoming van economische
dubbele heffing. Zijn de fiscale autoriteiten daartoe niet in staat, dan dient het
conflict voorgelegd te worden aan een arbitragecommissie, waarvan zij de be-
slissing bij voorbaat aanvaarden.

Het in 1990 aanvaarde arbitrageverdrag gaat eveneens uit van dit richtlijn-
voorstel. Het geldt alleen voor ondernemers in de sfeer van de inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Doordat artikel 4(1) van het arbitrageverdrag over-
eenkomt met artikel 9(1) OECD, heeft het betrekking op de voorkoming van
de eeonomische dubbele heffing. Onder het voorkomen van deze dubbele hef'-
fing wordt verstaan dat winst slechts eenmaal in de heffing wordt betrokken,
bijvoorbeeld doordat de andere staat overgaat tot een eorresponderende cor-
reetie. Indien de betrokken fiseale autoriteiten er binnen twee jaren nadat het
probleem van de dubbele heffing door een belastingplichtige aan de fiseus in
zijn woonstaat wordt voorgelegd, niet in slagen deze dubbele heffing te voor-
komen, wordt een raadgevende commissie ingesteld. Deze commissie bestaat
naast de fiseale autoriteiten tevens uit een aantal onafhankelijke fiscale des-
kundigen. De beslissing van deze commissie is bindend, tenzij de lidstaten als-
nog op andere wijze de dubbele heffing voorkomen. De comrnissie beslist bij
gewone meerderheid van stemmen. Het arbitrageverdrag is afgesloten voor
een periode van vijf jaren en treedt eerst in werking indien aile lidstaten het
verdrag hebben geratificeerd. Tot op heden zijn slechts enkele lidstaten hier-
toe overgegaan.P

42. Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden
ondernemingen, gesloten op 23 juli 1990, 90/436/EEG.
43. Indien deze periode aanvangt op 23 juli 1990, het moment van ondertekening, acht ik het niet
ondenkbaar dat het verdrag nimmer in werking zal treden.
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De nationale correcties op grond van wettelijke bepalingen ter bestrijding
van thin capitalisation zullen in beginsel onder dit verdrag vallen. De vraag
is of zich een compromis laat denken, waarbij een nationale wettelijke bepa-
ling opzij wordt gezet. Dit lijkt niet het geval, indien de thin capitalisation-
regeling als de winstbepalingsvoorschriften is geformuleerd (aftrekverbod in-
terest). Ook wanneer dergelijke regelingen in de sfeer van de kwalificatie wor-
den getroffen, is naar mijn mening een compromis niet eenvoudig. Daarmee
lijkt het verdrag ten aanzien van de verschillende benaderingen van een thin
capitalisation geen waarborg om de economische dubbele heffing te voorko-
men. Bovendien hoort de fundamentele discussie over het probleem mijns in-
ziens niet thuis in zo'n commissie, maar dient zulks op het niveau van de
(Europese) wetgever te worden opgelost.

6. Conclusie

Hoewel de toepassing van de nationale thin capitalisation-regelingen veelal
niet direct beperkt wordt tot buitenlandse aandeelhouders, lijkt deze groep
toch - qua resultaat (economische dubbele belastingheffing) - het zwaarste
te worden getroffen. Er is dan geen sprake van een directe discriminatie op
grond van artikel 7 EO- Verdrag, doch mogelijk weI van een indirecte discrimi-
natie. Een dergelijke ongeoorloofde onderscheiden behandeling hoeft nog niet
te leiden tot een 'arbitrary discrimination'. Dit is met name het geval indien
sprake is van een (nog) niet geharmoniseerde wetgeving en voor een dergelijke
behandeling een 'rule of reason' aanwezig is. Aan de eerste voorwaarde wordt
voldaan. Binnen de EO bestaat geen communis opinio ten aanzien van de thin
capitalisation problematiek. De tweede voorwaarde levert mijns inziens op dit
moment geen absolute zekerheid. Het HvJ EG heeft weiiswaar enige duide-
lijkheid gecreeerd omtrent hetgeen als 'rule of reason' wordt aangemerkt,
doch steeds blijkt dat de individuele omstandigheden van doorslaggevende be-
tekenis zijn. Zo wordt in de 'avoir fiscal'-zaak het onderscheiden behandelen
van binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen geaccepteerd, doch niet
indien een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van een element van de -
overigens identieke - winstbepalingsvoorschriften ('avoir fiscal'). Op grond
van de 'Biehl'-zaak lijkt het HvJ EO een stap verder te gaan. Een onderschei-
den behandeling van binnenlandse belastingplichtigen, die gedurende het ge-
hele kalenderjaar inwoner zijn geweest en die slechts een gedeelte van het ka-
lenderjaar inwoner zijn geweest, wordt niet geaccepteerd. In de 'Werner' -zaak
omzeilt het HvJ EO het probleem, door de onderscheiden behandeling van
binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen met de Duitse nationaliteit
als een binnenlandse, Duitse aangelegenheid af te doen, waardoor hij niet toe-
komt aan een toetsing of sprake is van een 'arbitrary discrimination'.
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Ook de supranationale EG-regelgeving lijkt de economische dubbele be-
lastingheffing niet te voorkomen. De moeder/dochterrichtlijn geeft immers
geen definitie van winstuitkeringen, waardoor de kwalificatie in de bronstaat
kan afwijken van die in de woonstaat. De voorgestelde rente/royalty-richtlijn
bevat daarentegen wel een autonome definitie van interest, doch deze lijkt
slechts van belang voor de bronstaat. De Richtlijn rept niet over de winstcor-
recties, zodat een economische dubbele belastingheffing niet wordt voorko-
men.

Het arbitrageverdrag is - indien het ten minste nog ooit in werking zal tre-
den - van toepassing op de wetgeving ter zake van thin capitalisation. Of de
economische dubbele belastingheffing echter zal worden opgelost, is afhanke-
lijk van de vraag of thin capitalisation als een kwalificatieprobleem wordt
aangemerkt. Als dat niet het geval is, is de vraag of het advies van de onafhan-
kelijke commissie de nationale wettelijke regelingen buiten werking kan stel-
len. Overigens ben ik van mening dat een oplossing voor deze problematiek
niet door de onafhankelijke commissie, doch door de (Europese) wetgever
c.q. in verdragsonderhandelingen gevonden moet worden.

De conclusie is dan ook dat het EG-recht vermoedelijk geen oplossing biedt
voor de economische dubbele belastingheffing als gevolg van nationale thin
capitalisation-regelingen,
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Hoofdstuk 10. Alternatieve stelsels

1. Aigemeen

Uit de hoofdstukken 3 tot en met 7 vaIt af te leiden dat de problematiek van
thin capitalisation onder andere wordt veroorzaakt door de fiscaal ongelijke
behandeling van eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen. Dit leidt
ertoe dat de kostprijs van eigen vermogen voor de ondernerning in het alge-
meen hoger zal zijn dan de kostprijs van het vreemd vermogen. Daarnaast kan
worden vastgesteld dat op grond van het bestaande recht de nationale maatre-
gelen ter bestrijding van thin capitalisation veelal zullen leiden tot een intern a-
tionale economische dubbele belastingheffing.

In dit hoofdstuk zal een aantal alternatieven worden uitgewerkt, die de fis-
cale winstbepaling meer doen aansluiten bij de bedrijfseconomische winstbe-
paling. Tevens zal worden onderzocht of een fiscaal neutrale behandeling van
de verschillende financieringsvormen een oplossing kan bieden voor de inter-
nationale economische dubbele belastingheffing.

De oplossing van het thin capitalisation-probleem dient naar mijn mening in
beginsel te worden gevonden in een gelijke fiscale behandeling van eigen ver-
mogen ten opzichte van vreemd vermogen. Hierdoor wordt de financierings-
keuze niet meer beinvloed door de fiscaliteit. Daarmee ontvaIt ook de ratio
achter de regelingen ter bestrijding van thin capitalisation.

In landen die hebben gekozen voor een verrekeningsstelsel (bijvoorbeeld
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) wordt deze gelijke behande-
ling in binnenlandse verhoudingen reeds in vergaande mate gerealiseerd. De
vergoedingen voor het ter beschikking stellen van financiele rniddelen worden
in deze stelsels uiteindelijk belast bij de crediteur. Hierbij moet worden opge-
merkt dat deze landen de verrekening meestal niet toestaan in buitenlandse
verhoudingen.! Daarmee wordt teruggekeerd naar het klassieke stelsel. In
landen die hebben gekozen voor het klassieke stelsel en via een vrijstellingsme-
thode de econornische dubbele belastingheffing voorkomen (bijvoorbeeld Ne-
derland), bestaat een ongelijke fiscale behandeling van de verschillende finan-
cieringsvormen.

I. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geven onder bepaalde voorwaarden in verdragssituaties
soms weI een verrekening aan inwoners van de andere verdragsluitende staat.
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Het probleem van de gelijke fiscale behandeling van eigen vermogen en
vreemd vermogen kan dan worden opgelost door hetzij een aftrek van primair
dividend hetzij een aftrek van primair rendement. Beide alternatieven leiden
overigens tot een uitholling van de belastinggrondslag. De budgettaire op-
brengst van de belastingheffing over de winst neemt af. Dit argument mag
naar mijn mening echter een 'systemgerechte' oplossing van thin capitalisa-
tion niet in de weg staan. Overigens zal het budgettaire aspect verder on-
besproken blijven.

Bij de bespreking van de alternatieve systemen moet voorts aandacht worden
besteed aan de buitenlandse verhoudingen. Daarbij komt ook de problema-
tiek van de buitenlandse winst aan de orde. Met dergelijke winst wordt reke-
ning gehouden wanneer er sprake is van een vaste inrichting. De winst van een
vaste inrichting kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Ten eerste
kan de winst worden bepaald via de winstsplitsingsmethode. Deze methode
gaat uit van de juridische eenheid tussen het hoofkantoor en de vaste inrich-
ting. Na de vaststelling van de generale winst wordt deze vervolgens via be-
paalde verdeelsleutels aan de verschillende landen toegerekend. Gebruikelijke
verdeelsleutels zijn onder andere de ornzet, de loonkosten en de activa. Deze
methode is met name geschikt wanneer de activiteiten van de verschillende de-
len van de onderneming gelijksoortig zijn. De winst van de vaste inrichting
kan echter ook worden bepaald via de ondernemingssplitsingsmethode. Deze
methode rekent de winst toe aan de vaste inrichting 'op basis van de veron-
derstelling dat daarmee een afzonderlijke ondernerning wordt gedreven, die
met de generale onderneming waarvan zij deel uitmaakt handelt op basis van
voorwaarden die in overigens vergelijkbare omstandigheden ook met onaf-
hankelij ke derden zouden worden overeengekomen'. 2 Hiermee wordt de
zeifstandigheidsfictie geintroduceerd.

Op grond van artikel 7(2) OECD wordt internationaal de zelfstandigheids-
fictie als toerekeningsmethode geaccepteerd. Ook in de Nederlandse jurispru-
dentie is de ondernemingssplitsingsmethode als zodanig geaccepteerd.i In het
commentaar op artikel 7 OECD4 wordt een uitzondering op de zelfstandig-
heidsfictie gemaakt voor geldleningen, licentieverleningen en huurovereen-
komsten. Aan rente, royalties en huurpenningen die ten laste van de winst van
de vaste inrichting aan het hoofdkantoor toekomen, wordt de eis gesteld dat
dergelijke kosten ook als kosten in de generale winst tot uitdrukking komen,
met andere woorden aan derden worden betaald. Ook in de Nederlandse
jurisprudentie'' heeft men gekozen voor deze beperkte zelfstandigheidsfictie.

2. M. Rornijn, Internationaal belastingrecht, derde druk, bIz. 21, 1990.
3. Zie onder andere HR 4 mei 1960, BNB 19601163 en HR 29 april 1959, BNB 1960/164 (de zoge-
naamde 'Rupiah-arresten').
4. Model Tax Convention on Income and on Capital (Cornmentaar), OECD, Paris, 1992, Com-
mentary on Article 7, para. 18.
5. Onder andere HR 22 november 1933, B 5511 en HR 28 april 1954, BNB 19541186.
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In HR 8 november 1989, BNB 1990/361ijkt de Hoge Raad echter bereid tot
een ruimere werking van de zelfstandigheidsfictie. In casu werden door het
Engelse hoofdkantoor goederen 'geleverd' en 'gefactureerd' aan een Neder-
landse vaste inrichting. De Hoge Raad besliste in casu dat het wisselkoersre-
sultaat (negatief) dat was ontstaan tussen de factuurdatum en de betaaldatum
ten laste van de winst van de vaste inrichting kon worden gebracht. Hoewel
de Hoge Raad in casu niet expliciet heeft vastgesteld dat sprake was van een
fictieve schuld tussen hoofdkantoor en vaste inrichting, kan uit dit arrest niets
anders worden afgeleid. Naar rnijn mening moet echter weI betekenis worden
toegekend aan het feit dat de Hoge Raad het factureren heeft aangemerkt als
hetgeen tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is. In HR 10 maart 1993,
BNB 19931209 gaat de Hoge Raad nog verder. In casu wordt door de Ameri-
kaanse vaste inrichting van een Nederlandse BV een positief koersresultaat op
de tot het vermogen van deze vaste inrichting behorende guldensverplichting
tot uitdrukking gebracht. De Hoge Raad oordeelt 'dat, nu de valutaresultaten
op guldensverplichtingen die tot het vermogen van de vaste inrichting beho-
ren, in de winst van de vaste inrichting, berekend op de grondslag van de va-
luta van het desbetreffende land, tot uitdrukking zullen komen, deze resulta-
ten, na omrekening van de winst van het buitenlandse bedrijfsdeel uit de bui-
tenlandse valuta in guldens, eveneens behoren tot de winst van de buiten-
landse onderneming waarvoor Nederland vermindering van bela sting ter
voorkoming van dubbele belasting verleent'.

Zowel annotator Den Boer als A-G Verburg hebbenzich in het kader van
BNB 1990/36 afgevraagd in hoeverre de algehele uitsluiting van rente-aftrek
ter zake van betalingen van de vaste inrichting aan het hoofdkantoor zich ver-
draagt met de zelfstandigheidsfictie van de vaste inrichting. Van Brunschot
betreurt in zijn noot onder BNB 19931209 dat de Hoge Raad niet expliciet
heeft overwogen dat de fictie van de zelfstandige ondernerning in voile om-
yang dient te gelden. Ook Van Leijenhorst'' en Becker? hebben gepleit voor
het accepteren van een interne rentevergoeding tussen hoofdkantoor en vaste
inrichting op basis van de zelfstandigheidsfictie. Overigens heeft Van Raad8

erop gewezen, dat een aftrekverbod op grond van artikel 7(3) OECD als niet
strijdig met artikel 24(3) OECD dient te worden gemterpreteerd, omdat in het
algemeen verdragsbepalingen zo mogelijk aldus dienen te worden verstaan dat
zij niet met elkaar in strijd zijn. Ook het commentaar op het OECD-verdrag9

spreekt van een aftrekverbod voor interne rentevergoedingen. Het blijft der-
halve onduidelijk of de Hoge Raad ook bereid is - naast het interne leveran-
cierskrediet - ook overige interne leningen te accepteren.

6.0.1. van Leijenhorst, Fiscale winstsplitsing (vervolg), Weekblad 1978/5366, biz. 1157.
7. H. Becker, The determination of income of a permanent establishment, Intertax 1989/1, biz.
14-15.
8. C. van Raad, Non-discrimination in international tax law, biz. 146, diss., Kluwer, Deventer,
1986.
9. Commentaar, t.a.p., Article 7, para. 18.
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2. Aftrek van een primair dividend

2. I. SYSTEEMBESCHRIJVING

Een methode om de fiscaal neutrale behandeling te bewerkstelligen tussen
enerzijds eigen vermogen en anderzijds vreemd vermogen is de aftrek van een
primair dividend. De vergoedingen op het eigen vermogen (dividend) en het
vreemd vermogen (interest) zijn in dit stelsel aftrekbare bedrijfskosten. Ten
aanzien van het dividend wordt slechts het primaire gedeeJte, dat wordt gezien
als een vergoeding voor de financieringsfunctie (in tegenstelling tot het ge-
deelte dat een vergoeding vormt voor het risico van achtergesteldheid en de
zeggenschap), in aanmerking genomen. De aftrek van een primair dividend
betekent dat moet worden aangesloten bij het nominaal gestorte kapitaal. De
aftrek vindt eerst plaats als de winst ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Het
gevolg van dit stelsel is dat de dividendquotel'' kan worden beinvloed. Naar-
mate de belastingdruk bij de aandeelhouder immers lager is dan bij de uitke-
rende vennootschap zal de neiging ontstaan om ten minste het primaire divi-
dend uit te keren. De liquiditeitspositie van de uitdelende vennootschap hoeft
hierdoor niet te worden aangetast, omdat de aandeelhouder de liquiditeiten
onrniddellijk weer hetzij als kapitaalstorting, hetzij als lening aan de vennoot-
schap kan doen toekomen: de zogenaamde 'Schutt-aus-hol-zurtick-methode.
Dit fenomeen zien we ook in stelsels met een gesplitst tarief (Duitsland). Ook
in Nederland heeft de Hoge Raad - ten minste in nationale verhoudingen -
een dergelijke rechtsconstructie geaccepteerd."!

2.2. BINNENLANDSE CONCERNVERHOUDINGEN

De aftrek van primair dividend dient vervolgens te worden getoetst op de fis-
cale neutraliteit ten aanzien van de verschillende financieringsvormen in bin-
nenlandse concernverhoudingen.

Voorbee/d 2.1:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met eigen vermogen gefinan-
cierd en besluit tot winstinhouding.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd met
eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermogen,
waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100.

10. Onder de dividendquote wordt hier verstaan de verhouding tussen de uitgekeerde en de inge-
houden winst.
II. HR 10 roaart 1993, BNB 1993/194.
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AFTREK PRIMAIR DIVIDEND

Vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D = VV
dochtermaatschappij:

winst voor financieringsver-
goeding lOOO lOOO lOOO 1000
af: primair dividend 100 100

intercompany interest 100 lOO
belastbare winst 900 900 900 900
af: vennootschapsbelasting

(350,10) 315 315 315 315

moedermaatschappij:

ontvangen dividend 685 585 1000 900
interest intercompany lening 100 100

totale winst 685 685 1000 1000
af: deelnemingsvrijstelling 685 585

primair dividend 0 0 0 0

belastbare winst 0 100 lOOO 1000

vennootschapsbelasting (350,10) 0 35 350 350
af: credit voor onderliggende

belasting 3i5 315

verschuldigde
vennootschapsbelasting 0 35 35 35

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 315 315 315 315
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij 0 35 35 35

tot ale vennootschapsbelasting 315 350 350 350

Uit dit voorbeeld blijkt dat bij de invoering van de aftrek van primair divi-
dend, zonder een correctie bij de moedermaatschappij, in een vrijstellingsland
geen sprake is van een fiscale neutraliteit ten opzichte van de financierings-
vorm. Ook indien de moedermaatschappij vervolgens besluit de vrijgestelde
winst uit te keren, blijft deze ongelijke behandeling gehandhaafd. Door de af-
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trek van een primair dividend van 100 wordt immers haar belastbare winst
verlaagd. Het belastingvoordeel dat hierdoor ontstaat kan zij afzetten tegen
eventuele overige winsten. De financiering via eigen vermogen wordt dus fis-
caal gunstiger behandeld dan vreemd vermogen. Een gedeelte van de vergoe-
ding voor het ter beschikking stellen van eigen vermogen is immers bij de
dochtermaatschappij aftrekbaar en blijft bij de moedermaatschappij onbelast
op grond van de deelnemingsvrijstelling. In het creditland geldt daarentegen
onverminderd een fiscaal neutrale behandeling van de verschillende financie-
ringsvormen.

Voorbeeld 2.2:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met vreemd vermogen gefinan-
cierd waarop een interest-vergoeding van 100 wordt betaald. Overi-
gens besluit zij tot winstinhouding.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd met
eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermogen,
waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100.

dochtermaatschappij:

winst voor financieringsver-
goeding
af: primair dividend

intercompany interest

belastbare winst
af: vennootschapsbelasting

(35010 )

moedermaatschappij:

ontvangen dividend
interest intercompany lening

totale winst
af: deelnemingsvrijstelling

interest*

belastbare winst

272

vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D VV

1000
100

1000 1000
100

1000

100 100

900900 900 900

315 315 315 315

685 585 1000 900
100 100

685 685 1000 1000
685 585
100 100 100 100

-100 0 900 900
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vennootschapsbelasting
(350/0)
af: credit voor onderliggende
belasting

-35 o 315 315

315 315

verschuldigde
vennootschapsbelasting -35 o o o

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij

315 315 315 315

-35** o o o

totale vennootschapsbelasting 280 315 315 315

* Indien sprake is van een buitenlandse deelneming zijn deze kosten niet af-
trekbaar. Hierdoor verandert echter niets aan de fiscale neutraliteit ten
opzichte van de financieringsvorm.
Deze vermin de ring van vennootschapsbelasting bij de moedermaatschap-
pij kan aIleen worden geeffectueerd, indien de moedermaatschappij naast
deelnemingsdividenden nog andere (belaste) baten realiseert.

**

Ook uit dit voorbeeld blijkt dat er geen sprake is van fiscale neutraliteit ten
aanzien van de financieringskeuze in het vrijstellingsland, indien niet tevens
een correctie bij de moedermaatschappij plaatsvindt.

Zowel Van den Tempel l- als de toenmalige staatssecretaris, Grapper-
haus 13, stellen in dit verb and voor een compenserende heffing bij de moeder-
maatschappij te introduceren. In deelnemingsverhoudingen zou de deelne-
mingsvrijstelling, indien en voor zover de ontvangen dividenden bij de doch-
termaatschappij tot aftrek van primair dividend hebben geleid, buiten toepas-
sing moeten worden gelaten. De fiscale neutraliteit zou daarmee kunnen wor-
den hersteld.

Uit voorbeeld 2.3 blijkt dat de invoering van een compenserende heffing in
het vrijstellingsland leidt tot een fiscaal neutrale behandeling van eigen vermo-
gen en vreemd vermogen.

12. A.l. van den Tempel, Vennootschapsbeiasting en inkomstenbelasting in de Europese Ge-
meenschappen, EG·Serie Concurrentie nr. 15, 1970.
13. Nota Grapperhaus, Heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting van uitge-
deelde vennootschapswinsten, Kamerstuk nr. 10 955, nr. 2, Zitting 1970-1971, biz. II.
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Voorbeeld 2.3:

In het vrijstellingsland wordt een aftrek van primair dividend geintroduceerd.
Dit primair dividend valt bij de moedermaatschappij niet onder de werking
van de deelnemingsvrijstelling.

De bovenstaande voorbeelden (2.1 en 2.2) luiden ten aanzien van het vrijsteI-
lingsland nu als volgt:

M = 10011,10EV M = 100% VV

D = EV D = VV D = EV D = VV

dochtermaatschappij:

winst v66r financieringsver-
goeding 1000 1000 1000 1000
af: primair dividend 100 100

intercompany interest 100 100

belastbare winst 900 900 900 900
af: vennootschapsbelasting

(35%) 315 315 315 315

moedermaatschappij:

ontvangen dividend 685 585 685 585
interest intercompany lening 100 100

tot ale winst 685 685 685 685
af: deelnemingsvrijstelling 585 585 585 585

interest 0 0 100 100

belastbare winst 100 100 0 0

verschuIdigde vennoot-
schapsbelasting (35%) 35 35 0 0

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 315 315 315 315
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij 35 35 0 0

totale vennootschapsbelasting 350 350 315 315
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In het creditland heeft een en ander geen invloed. Bij de beperking van de
deelnemingsvrijstelling dient de uitdelende dochtermaatschappij aan haar
aandeelhouders een specificatie te verschaffen, waaruit blijkt welk gedeelte
van het uitgekeerde dividend als primair aangemerkt moet worden.

Een andere oplossing om in het vrijstellingsland de fiscaal neutrale behande-
ling van de verschillende financieringsvormen te realiseren, is om de aftrek
van primair dividend bij de moedermaatschappij uit te sluiten door eliminatie
van de deelneming uit de grondslag voor de aftrek van primair dividend.

De vraag welke grondslag moet worden gekozen voor de aftrek van primair
dividend krijgt nu betekenis. De voorstanders van een aftrek van primair divi-
dend kiezen voor het (nominaal) gestorte kapitaal als grondslag voor de bere-
kening van de aftrek. Zij beargumenteren dit door onder andere te stellen dat
het gestorte kapitaal het best aansluit bij het vermogen dat door de aandeel-
houder is ingebracht. Dit geldt weliswaar voor de aandeelhouders die sedert
de oprichting van de vennootschap participeren, doch niet noodzakelijk voor
de aandeelhouders die in een latere fase de aandelen hebben verworven. Bo-
vendien moeten naar mijn mening ook de winstinhoudingen geacht worden te
zijn 'ingebracht'. De jaarwinst wordt immers op grond van artikel 2: 105(1)
BW respectievelijk artikeI2:216(l) BW ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld. Via een herkapitalisatie zou bovendien vervolgens de grondslag een-
voudig kunnen worden verhoogd. Het causale verb and tussen de waarde van
de deelneming en het (nominaal) gestorte kapitaal veronderstelt dat de deelne-
ming volledig met eigen vermogen wordt gefinancierd. Deze oplossing is naar
mijn mening daarom niet uitvoerbaar.

Als alternatief zou het fiscale vermogen als grondslag voor de aftrek kun-
nen worden gekozen. Dit alternatief leidt tot een aantal problemen. Ten eerste
wordt gewezen op het belastingtechnisch bezwaar. 14 Het fiscaal vermogen is
namelijk eerst op een zeer laat tijdstip kenbaar. Dit bezwaar kan naar mijn
mening geen stand houden daar de beslissing om een dividend uit te keren toch
veelal eerst plaatsvindt als de winst vaststaat (behoudens het interimdividend).
Bovendien zou een oplossing daarin kunnen worden gevonden niet het fiscale
eindvermogen doch het fiscale beginvermogen tot grondslag te maken. Daar-
naast voeren de voorstanders van een aftrek van primair dividend nog twee
problemen aan. Omdat in binnenlandse deelnemingsverhoudingen de werking
van de deelnemingsvrijstelling achterwege dient te blijven ten aanzien van dit
primair dividend, moet ook de minderheidsaandeelhouder op de hoogte zijn
van het fiscale vermogen van de dochtermaatschappij waartoe hij gerechtigd
is. Bovendien treedt een probleem op als de vennootschap meerdere soorten
aandelen kent. Het fiscaal vermogen dient dan te worden toegerekend aan de
verschillende so orten aandelen.

14. Nota Grapperhaus, t.a.p., biz. II.
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Schonisl ' heeft de voornoemde bezwaren trachten op te lossen door als
grondslag voor de aftrek van primair dividend te kiezen voor het belastbare
bedrag. Zijn voorstel luidt om het uitgekeerde dividend in aftrek te laten op
het in Nederland belastbare bedrag, en weI tot ten hoogste een bepaald ge-
deelte van dat belastbare bedrag. Hij geeft daarbij eeri aantal verfijningen aan
om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Zo stelt hij onder andere voor een divi-
dendrekening te introduceren, waarop enerzijds de uitbetaalde dividenden
worden afgeboekt en anderzijds het aangewezen gedeelte van het belastbare
bed rag wordt bijgeboekt. Het saldo van de dividendrekening bemvloedt ver-
volgens het belastbare bedrag in het volgende jaar. Een dergelijke dividendre-
kening dient om het 'deferred tax'-effect dat optreedt als gevolg van het uit-
eenlopen van de fiscale winstrealisatie en de winstuitkering te corrigeren.

2.3. BUITENLANDSE CONCERNVERROUDINGEN

De beperking van de deelnemingsvrijstelling in internationale verhoudingen
ligt moeilijker, daar de competentie daarvoor bij de andere staat ligt. Het
'Auslandereffekt' moet dan worden opgelost door hetzij de aftrek van primair
dividend te weigeren hetzij door een hogere bronheffing op dividenden. Het
eerste alternatief is niet in overeenstemming met het internationale 'non-
discrirninatie' -beginsel. Het maakt immers een onderscheid tussen vennoot-
schappen met binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders, waarbij deze
laatsten zwaarder zullen worden belast. Het tweede alternatief leidt tot een on-
gunstige onderhandelingspositie bij het sluiten van verdragen ter voorkoming
van dubbele belasting, omdat de bronstaat vragende partij is. Bovendien staat
zij haaks op de ontwikkeling binnen de EG, waarbij de bronheffingen op divi-
dend, interest en royalties zoveel mogelijk worden afgeschaft. Een uniforme
bronheffing lijkt bovendien niet haalbaar, omdat de verhouding tussen het af-
trekbare primaire dividend en het werkelijk uitgekeerde dividend immers be-
palend is voor de correctie. De verhouding zal in de praktijk per geval ver-
sehillen. Dit probleem zou kunnen worden opgelost door aIleen het primaire
dividend te treffen met deze extra bronheffing.

Een ander probleem is dat ook de vaste inrichting van een buitenlandse ven-
nootschap aan Nederlandse belastingheffing wordt onderworpen en als gevolg
van de non-discriminatie gereehtigd wordt tot de aftrek van een primair divi-
dend. Doordat het stelsel aansluiting zoekt bij de feitelijke winstuitkering, is
de aftrek eerst actueel als het hoofdkantoor besluit de winst van de vaste in-
riehting uit te keren. Dit besluit onttrekt zieh eehter meestal aan het zieht van
de fiscus in de bronstaat. Stel dat dit praktisehe probleem zou kunnen worden
opgelost, blijft nog het allocatie-probleem van de voor de winstuitdeling be-

15. H.M.N. Schonis, Fiscale aspecten van risicokapitaal, Serie Belastingconsulentendagen nr. 30,
FED, Deventer, 1985.
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schikbare winst tussen het hoofdkantoor en de vaste inrichting. Dit zou kun-
nen worden opgelost door de winstuitkering pro rata van het nominale kapi-
taal toe te rekenen aan de vaste inrichting.

Bovendien dreigt het gevaar dat een verschil in fiscale behandeling optreedt
tussen de vaste inrichting en de binnenlandse dochtermaatschappij. Indien de
binnenlandse dochtermaatschappij haar winst uitkeert aan haar buitenlandse
moedermaatschappij, geniet zij immers aftrek van prirnair dividend, zelfs in-
dien deze buitenlandse vennootschap het dividend vervolgens inhoudt. Indien
deze buitenlandse vennootschap niet via een binnenlandse dochterrnaatschap-
pij, doch via een vaste inrichting opereert, kan geen aftrek van primair divi-
dend worden geclaimd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden vermeden door
een speciaal (verlaagd) tarief te introduceren voor de winst gerealiseerd via een
vaste inrichting, waarbij forfaitair rekening wordt gehouden met de aftrek
van een primair dividend. Dit leidt - evenals bij de vaststelling van een addi-
tionele bronheffing - tot arbitraire situaties, mede doordat een juiste tariefs-
aanpassing zou moeten worden gebaseerd op de verhouding tussen het primair
dividend en de feitelijke dividenduitkering. Een andere - naar mijn mening
meer consequente - oplossing zou kunnen zijn een aftrek van primair divi-
dend toe te staan op winsttransfers van de vaste inrichting aan het hoofdkan-
toor. Hiermee kan dan vervolgens rekening worden gehouden bij de vaststel-
ling van de vrij te stellen winst van de vaste inrichting in het kader van de
voorkoming van dubbele belasting.

In de situatie waarin een binnenlandse vennootschap uitsluitend buiten-
landse (vrijgestelde) winst geniet, zou de aftrek van primair dividend volgens
Van den Tempell'' en Grapperhaus!? achterwege moeten blijven. Hieraan ligt
impliciet ten grondslag de veronderstelling dat het nominale gestorte kapitaal
geheel in het buitenland wordt ingezet en aldaar tot een aftrek van primair di-
vidend zou moeten leiden. De binnenlandse oplossing om de (deelne-
mings)vrijstelling buiten toepassing te laten voor zover primair dividend
wordt genoten, is in buitenlandse verhoudingen niet toepasbaar.

3. Aftrek van een primair rendement

3. I. SYSTEEMBESCHRUYING

Een andere methode is de aftrek van primair rendement. Ongeacht of een divi-
dend wordt uitgekeerd, dient in dit stelsel een aftrek van primair rendement
te worden verleend. Deze gedachte is gebaseerd op de vaststelling van de fis-
cale winst vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Daarmee onderscheidt
zich dit alternatief van de aftrek van een primair dividend. De ratio van het

16. A.J. van den Tempel, t.a.p.
17. Nota Grapperhaus, t.a.p., biz. 21.
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systeem van aftrek primair rendement is dat de vergoeding over het in een ven-
nootschap werkzame vermogen - evenals de vergoeding voor de produktie-
factor 'arbeid' - een kostenelement vormt. De vennootschapsbelasting wordt
in deze visie als een 'echte' winstbelasting gezien. Alleen een heffing op de
'echte' winst levert geen gevaar op voor de continuiteit. Briill18 baseert zijn
keuze voor een aftrekbaar primair rendement op het feit dat de institutionele
verzelfstandiging van de rechtspersoon ertoe leidt dat vanuit deze rechtsper-
soon moet worden beoordeeld welke financieringsprestatie door de aandeel-
houders is geleverd. Slechts hetgeen boven de adequate vergoeding hiervoor
uitgaat, kan zelfstandig bij de rechtspersoon worden belast.

Als voordeel van een dergelijk systeem kan worden genoemd de financierings-
neutraliteit, zowel ten aanzien van de keuze voor de financieringsvorm als met
betrekking tot de fiscale behandeling van kapitaal- en arbeidsintensieve onder-
nemingen. Het grote voordeel van dit stelse1 is naar rnijn mening dat een cor-
recte winstbepaling plaatsvindt. Via het 'goed koopmansgebruik' is de fiscale
winstbepaling immers afge1eid van de gangbare bedrijfseconomische theorie,
waarin het gebruikelijk is ook rekening te houden met een vergoeding voor het
eigen vermogen.

In de literatuurl? wordt echter ook een aantal bezwaren tegen een aftrek
van primair rendement genoemd. Zo is de vaststelling van het primaire rende-
ment afhankelijk van een 'normaal' rendementspercentage en het 'in de on-
derneming werkzame' vermogen. De vaststelling van deze beide grootheden
kan in de praktijk tot complicaties leiden.

3.2. BINNENLANDSE CONCERNVERHOUDINGEN

Het stelsel van aftrek van primair rendement heeft tot doe1 de kosten van het
eigen vermogen als bedrijfskosten aan te merken. Er is dan dus eerst sprake
van winst na aftrek van deze kosten. De resterende winst is bij de uitkerende
vennootschap volledig belast. De aftrek van primair rendement is daarmee te-
ruggebracht tot de sfeer van de winstbepaling.

Ook nu dient in binnenlandse concernverhoudingen te worden getoetst op
de fiscale neutraliteit ten aanzien van de verschillende financieringsvormen.

18. D. Briill, t.a.p., biz. 275 e.v.
19. O.a. Nota Grapperhaus, t.a.p., biz. II; A.J. van den Tempel, t.a.p.; L. Roeloffs, Dubbele
belastingheffing van dividenden, FM nr. 22, biz. 120, Kluwer, Deventer, 1964; K. van der Hee-
den, Dubbele belastingheffing van uitgedeelde winsten van besloten en open vennootschappen,
diss., biz. 91-92, Kluwer, Deventer, 1973; anders F.P.1. Litjens, Het stelsel van aftrek primair
rendement in de vennootschapsbelasting, Weekblad 1985/5668, biz. 109-118.
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Voorbeeld 3.1:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met eigen vermogen gefinan-
cierd.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd
met eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermo-
gen, waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100.

Vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D VV

dochtermaatschappij:

winst VOOL financieringsver-
goeding
af: primair rendement

interest

1000
100

belastbare winst
af: vennootschapsbelasting
(35070)

900

315

moedermaatschappij:

ontvangen dividend 685
interest intercompany lening

totale winst 685
af: deelnemingsvrijstelling 685

primair rendement 100

belastbare winst -100

vennootschapsbelasting (35070) - 35
af: credit voor onderliggende
belasting

verschuldigde vennootschaps-
belasting - 35

1000

100

900

315

585
100

685
585
100

1000
100

900

315

1000

1000

100

o 900

o 315

315

o

1000

100

900

315

900
100

1000

100

900

315

315

o o
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vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 315 315 315 315
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij -35* 0 0 0

totale vennootschapsbelasting 285 315 315 315

* Deze vermindering van vennootschapsbelasting bij de moedermaatschappij
kan aIleen worden geeffectueerd, indien de moedermaatschappij naast
deelnemingsdividenden nog andere (belaste) baten realiseert.

De invoering van een aftrek van primair rendement levert in het vrijstellings-
land - evenals bij de aftrek van primair dividend - geen fiscaal neutrale be-
handeling van de verschillende financieringsvormen op. Zonder nadere cor-
recties wordt het eigen vermogen fiscaal gunstiger behandeld dan het vreemd
vermogen. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de moedermaatschappij een cu-
mulatie van prim air rendement optreedt. Zowel de dochtermaatschappij als
de moedermaatschappij worden immers volledig met eigen vermogen gefinan-
cierd en genieten een aftrek van primair rendement.

In het creditland is daarentegen wederom sprake van een fiscaal neutrale be-
handeling van de verschillende financieringsvormen.

Voorbeeld 3.2:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met vreemd vermogen gefinan-
cierd waarop een interest van 100 moet worden betaald.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd met
eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermogen,
waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100.

Vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D VV

dochtermaatschappij:

winst voor financieringsver-
goeding 1000 1000 1000 1000
af: primair rendement 100 100

interest 100 100

belastbare winst 900 900 900 900
af: vennootschapsbelasting
(35070 ) 315 315 315 315
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moedermaatschappij:

ontvangen dividend 685 585
interest intercompany lening 100

totale winst 685 685
af: deelnemingsvrijstelling 685 585

primair rendement 0 0
interest * 100 100

belastbare winst - 100 0

vennootscha psbelasting
(35070) -35 0
af: credit voor onderliggende
belasting

verschuldigde vennootschaps-
belasting - 35 0

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 315 315
vennootschaps belasting
moedermaatschappij - 35** 0

tot ale vennootschapsbelasting 285 315

1000 900
100

1000 1000

0 0
100 100

900 900

315 315

315 315

0 0

315 315

0 0

315 315

Indien sprake is van een buitenlandse deelneming zijn deze Kosten niet af-
trekbaar. Hierdoor verandert echter niets aan de fiscale neutraliteit ten
opzichte van de financieringsvorm.

** Deze vermindering van vennootschapsbelasting bij de moedermaatschap-
pij kan aIleen worden geeffectueerd, indien de moedermaatschappij naast
deelnemingsdividenden nog andere (belaste) baten realiseert.

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat, ook indien de moedermaatschappij
volledig met vreemd vermogen wordt gefinancierd, de fiscale neutraliteit ten
opzichte van de financieringskeuze in het vrijstellingsland niet wordt gereali-
seerd. Een beperking van de deelnemingsvrijstelling - zoals bij aftrek van
primair dividend - is in casu relevant, omdat het primair rendement niet aan-
knoopt bij de winstuitdeling, doch bij de winstbepaling. In casu dient, om een
cumulatie van primair rendement te voorkomen, het vermogen bij de moeder-
maatschappij te worden gecorrigeerd voor het gedeelte dat kan worden toege-
rekend aan de deelneming. Een eventueel negatief ondernemingsvermogen als
gevolg van deze correctie dient vervolgens tot een 'rendementsbijtelling' te lei-
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den. De fiscale neutraliteit wordt dan hersteld, zoals uit het volgende voor-
beeld blijkt.

Voorbeeld 3.3:

In het vrijstellingsland wordt een aftrek van primair rendement geintrodu-
ceerd. Dit primair rendement wordt vastgesteld door de deeineming uit het
eigen vermogen van de moedermaatschappij te elimineren. Deze correctie kan
eventueel Ieiden tot een rendementsbijtelling.
De bovenstaande voorbeeiden (3.1en 3.2) leiden ten aanzien van het vrijstel-
lingsland nu als voIgt:

dochtermaatschappij:

winst voor financieringsver-
goeding
af: primair rendement

interest

belastbare winst
af: vennootschapsbelasting
(35070)

moedermaatschappij:

ontvangen dividend
interest intercompany lening

totale winst
af: deelnemingsvrijstelling

primair rendement
interest

belastbare winst

verschuldigde vennoot-
schapsbelasting (350/0)
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M = 100070BV M = 100070VV

D = EV D = VV D = EV D = VV

1000
100

1000 1000
100

1000

100 100

900 900 900 900

315 315 315 315

685 585 685 585
100 100

685 685 685 685
685 585 685 585

0* 100 -100** 0
100 100

0 0 0 0

0 0 0 0



AFTREK PRIMAIR RENDEMENT

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 315 315 315 315
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij 0 0 0 0

totale vennootschapsbelasting 315 315 315 315

Het eigen vermogen van de moedermaatschappij (in casu: 1000)wordt ge-
corrigeerd voor het eigen vermogen van de dochtermaatschappij (in casu:
1000), waardoor de moedermaatschappij geen recht meer heeft op aftrek
primair rendement.

** Het eigen vermogen van de moedermaatschappij (in casu: 0) wordt gecor-
rigeerd voor het eigen vermogen van de dochtermaatschappij (in casu:
1000), waardoor de moedermaatschappij een rendementsbijtelling krijgt.

*

Ais bezwaar tegen een aftrek van primair rendement wordt wei aangevoerd
het feit dat de aftrek niet hoeft te leiden tot een heffing bij de vermogens-
verstrekker. Een dergelijke situatie doet zich met name voor indien bijvoor-
beeld de dochtermaatschappij besluit tot winstinhouding.

Voorbeeld 3.1a:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met eigen vermogen gefinan-
cierd.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd met
eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermogen,
waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100. De
dochterrnaatschappij keert geen winst uit.

Vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D VV

dochtermaatschappij:

winst v66r financieringsver-
goeding 1000 1000 1000 1000
af: primair rendement 100 100

interest 100 100

belastbare winst 900 900 900 900
af: vennootschapsbelasting
(35070) 315 315 315 315
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moedermaatschappij:

ontvangen dividend 0 0 0 0
interest intercompany lening 100 100

totale winst 0 100 0 100
af: deelnemingsvrijstelling 0 0

primair rendement 0* 100 100 100

belastbare winst 0 0 -100 0
vennootschapsbelasting (350/0) 0 0 -35 0
af: credit voor onderliggende
belasting 0 0

verschuldigde vennootschaps-
belasting 0 0 -35 0

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 315 315 315 315
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij 0 0 - 35** 0

totale vennootschapsbelasting 315 315 280 315

* Indien de moedermaatschappij is gevestigd in een vrijstellingsland, wordt
het aftrekbare primair rendement berekend over het eigen vermogen ge-
corrigeerd voor de deelnemingen (in casu: EV-moeder = EV-dochter, dus
geen aftrek primair rendement bij de moedermaatschappij).

** Mits de moedermaatschappij overige belastbare baten realiseert.

Het bezwaar dat het primaire rendement bij winstinhouding niet tot belasting-
heffing aanleiding geeft en daarmee eigen vermogen zou bevoordelen ten op-
zichte van vreemd vermogen gaat, ten minste in een vrijstellingsland, niet op.
Dit wordt veroorzaakt doordat de binnenlandse moedermaatschappij effectief
niet zal worden belast voor de ontvangen financieringsvergoeding. De - in
beginsel - belastbare vergoeding wordt immers geabsorbeerd hetzij door een
interestbetaling aan een derde- financier, hetzij door een aftrek van primair
rendement. De invoering van een aftrek van primair rendement leidt immers
tot een algehele verlaging van de belastinggrondslag voor de belastingheffing
over de winst.

Daarentegen wordt in een creditland de financiering van een binnenlandse
dochtermaatschappij met eigen vermogen, waarbij de moedermaatschappij
geen dividend wenst te ontvangen op haar aandelen, fiscaal gunstiger behan-
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deld dan het financieren met vreemd vermogen. De fiscale neutraliteit ten aan-
zien van de financieringskeuze wordt hier (tijdelijk) doorbroken. Op het mo-
ment dat immers de dochtermaatschappij besluit de winst alsnog uit te keren,
wordt de fiscaal neutrale behandeling weer hersteld (zie voorbeeld 3.1).Dit
'deferred tax' -effect treedt ook op in het geval de moedermaatschappij geheel
met vreemd vermogen wordt gefinancierd, zoals uit het onderstaande voor-
beeld blijkt.

Voorbeeld 3.2a:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met vreemd vermogen gefinan-
cierd waarop een interest van 100 moet worden betaald.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd met
eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermogen,
waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100. De
dochtermaatschappij keert haar winst niet uit.

Vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D VV

dochtermaatschappij:

winst voor financieringsver-
goeding 1000 1000 1000 1000
af: primair rendement 100 100

interest 100 100

belastbare winst 900 900 900 900
af: vennootschapsbelasting
(35070) 315 315 315 315

moedermaatschappij:

ontvangen dividend 0 0 0 0
interest intercompany lening 100 100

tot ale winst 0 100 0 100
af: deelnemingsvrijstelling 0 0

primair rendement -100* 0 0 0
interest 100 100 100 100

belastbare winst 0 0 -100 0
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vennootschapsbelasting
(350/0) 0
af: credit voor onderliggende
belasting

o -35 o
o o

verschuldigde vennootschaps-
belasting 0 o -35 o
vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 315
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij 0

315 315 315

o - 35(**) o
totale vennootschapsbelasting 315 315 280 315

Indien de moedermaatschappij is gevestigd in een vrijstellingsland, wordt
het aftrekbare primair rendement berekend over het eigen vermogen ge-
corrigeerd voor de deelnemingen. In casu leidt dat tot een negatieve aftrek
van primair rendement (EV-moeder = 0; EV-dochter = 1000), waardoor
een bijtelling van primair rendement moet plaatsvinden om de neutraliteit
ten opzichte van de financieringsvorm weer te herstellen.

** Mits de moedermaatschappij overige belastbare baten realiseert.

*

De oplossing voor dit 'deferred tax' -probleem in het creditIand is de invoering
van een tijdeJijke heffing bij de dochtermaatschappij. Indien de winst later
alsnog wordt uitgekeerd, kan de dochtermaatschappij deze tijdelijke heffing
terug krijgen, hetzij als verrekening met de door haar verschuldigde vennoot-
schapsbelasting, hetzij in contanten.

3.3. BUITENLANDSE CONCERNVERHOUDINGEN

Ook bij de winstbepaling van de vaste inrichting moet - in verband met de
non-discriminatie - aftrek van een prirnair rendement worden toegestaan.
Het primair rendement is niet afhankelijk van een feitelijke uitdeling van de
winst door de buitenlandse vennootschap. Het hiervoor ten aanzien van de af-
trek van een prim air dividend gesignaleerde probleem, dat dergelijke informa-
tie voor de fiscus in de vestigingsstaat van de vaste inrichting niet kenbaar is,
doet zich nu niet voor.

Een probleem is echter weI dat de vestigingsstaat van de vaste inrichting de
omvang van het eigen vermogen van de vaste inrichting zal moeten bepalen.
Dat dit geen eenvoudige opgave is, blijkt onder andere uit de onduidelijkheid
omtrent de reikwijdte van de zelfstandigheidsfictie. De oplossing in een sys-
teem van aftrek prim air rendement ligt echter voor de hand. Indien de
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zelfstandigheidsfictie op het punt van de financiering volledig zou worden
doorgevoerd, is de interest immers aftrekbaar en zal voor het overige vermo-
gen van de vaste inrichting een aftrek primair rendement moeten worden gege-
yen. Wanneer het huidige systeem van beperkte zelfstandigheid wordt vastge-
houden, wordt geen interestaftrek toegestaan maar dient over het gehele ver-
mogen van de vaste inrichting een aftrek primair rendement te worden ver-
leend. Behoudens een verschil tussen het interestpercentage en het primair ren-
dement, zullen beide methoden tot hetzelfde resultaat leiden. Het onderscheid
tussen eigen en vreemd vermogen in de vaste inrichting kan dan mijns inziens
een theoretisch probleem blijven.

Een ander probleem waaraan aandacht moet worden besteed, is de vraag of
en in hoeverre aftrek van primair rendement moet worden verleend voor zover
sprake is van buitenlandse winst. Daarbij gaat het om de vraag of een aftrek
van primair rendement moet worden verleend voor het eigen vermogen dat
moet worden toegerekend aan de buitenlandse vaste inrichting.

Wanneer de vestigingsstaat van de vennootschap een vrijstellingsmethode
hanteert, wordt de vrij te stellen winst van de vaste inrichting veelal vast-
gesteld conform de aldaar geldende wetgeving (dus inclusief een aftrek van
primair rendement). Deze methode noem ik de allocatiemethode. Bij toepas-
sing van een dergelijke methode moet het primair rendement worden toegere-
kend aan respectievelijk het hoofdkantoor en de vaste inrichting. Dit alloca-
tieprobleem doet zich niet voor in een creditland.

Het allocatieprobleem kan worden voorkomen, door in het vrijstellingsland
het vermogen waarover het primair rendement wordt berekend te corrigeren
voor het vermogen dat aan de vaste inrichting kan worden toegerekend. Deze
methode zou ik de eliminatiemethode willen noemen. Hierdoor wordt uitein-
delijk hetzelfde resultaat bereikt, namelijk dat geen aftrek van primair rende-
ment wordt gegeven voor buitenlandse winstbestanddelen. Het onderstaande
voorbeeld kan dit verduidelijken.

Voorbeeld 3.4:

Allocatie- Eliminatie-
methode methode

Winst voor financieringskosten (waarvan 250
vi-winst)
Aftrek van prim air rendement (waarvan 25070
ofweI 25 toegerekend aan vi)

1000 1000

100 75

Belastbare winst 900 925
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Vennootschapsbelasting (350/0)
Voorkoming van dubbele belasting

315
78,75*

323,75
87,50**

Verschuldigde belasting 236,25 236,25

* Buitenlandse winst/totale winst x verschuldigde belasting, ofwel 2251
900 x 315 = 78,75.

** Buitenlandse winst/totale winst x verschuldigde belasting, ofwel 2501
925 x 323,75 = 87,50.

3 ·4· 'IN DE ONDERNEMING WERKZAAM' VERMOGEN

Om het 'in de onderneming werkzame' vermogen vast te stellen, kan aanslui-
ting worden gevonden bij het commerciele, het civielrechtelijke of het fiscale
vermogen.

Het cornmerciele vermogen vormt in de regel de hoogste grondslag. Dit is
zeker het geval wanneer de commerciele waardering is gebaseerd op de vervan-
gingswaarden. Het primair rendement wordt dan berekend over de in de on-
derneming aanwezige stille reserves. Het commerciele vermogen kan echter
ook op basis van historische kostprijs worden bepaald, waardoor de stille re-
serves niet in aanmerking worden genomen. De keuze voor de commerciele
grondslag is niet zonder bezwaren. In de eerste plaats gaat het immers niet om
het normale rendement, dat de aandeelhouders van hun belegging maken,
doch om de vervangingsrente bij de vennootschap. Ook de stille reserves be-
horen veelal niet tot het door de aandeelhouders ingebrachte vermogen, zodat
de vergoeding (primair rendement) hierover naar mijn mening niet tot de be-
drijfskosten kan worden gerekend. Bovendien kunnen de marktwaarden vaak
slechts bij benadering worden vastgesteld. Ten slotte staat de Wet op de Jaar-
rekening (Boek 2 BW) verschillende waarderingsmethoden toe, mits getrouw,
duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen wordt weergegeven. De
beide laatste bezwaren leiden tot een fiscale behandeling, die afhankelijk is
van de gekozen comrnerciele waardering.

Het civielrechtelijke vermogen (het nominaal gestorte kapitaal) acht ik als
grondslag voor aftrek van primair rendement niet hanteerbaar. Bij aftrek van
primair rendement gaat het immers - nog nadrukkelijker dan bij aftrek van
primair dividend - om een vergoeding voor de door de vermogensverstrek-
kers aan de vennootschap ter beschikking gestelde financieringsmiddelen.
Hiertoe behoren naar mijn mening in ieder geval de ingehouden winsten.

Omdat de aftrek van een primair rendement een methode is om tot een cor-
recte fiscale winstbepaling te komen, en de fiscale winstbepaling is gebaseerd
op een vermogensvergelijking, gaat mijn voorkeur uit naar een gecorrigeerd
fiscaal vermogen. Daarmee wordt aangesloten bij het begrip 'ondernemings-
vermogen' zoals wordt gebruikt in artikel 14a Wet IB'64 met betrekking tot
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de verrnogensaftrek.j'' In navolging van de aldaar opgevoerde correcties, zou
het fiscale vermogen moeten worden verminderd met de fiscale reserves-! en
met de vermogensbestanddelen ten aanzien waarvan de inkomsten zijn vrij-
gesteld van belastingheffing of waarvoor aftrek ter voorkoming van dubbele
belasting kan worden geclaimd. 22 De fiscale reserves behoren weliswaar tot
het 'in de onderneming werkzame' vermogen, doch hebben immers reeds ge-
leid tot een aftrek in het kader van de winstbepaling. Een aftrek van prim air
rendement over dit vermogen zou dan leiden tot cumulatie. Bovendien hebben
dergelijke reserves bedrijfseconomisch gezien meer het karakter van een
'schuld'. Het cumulatie-effect is ook de ratio achter de tweede correctie. Der-
gelijke vermogensbestanddelen leiden immers niet tot een in Nederland belast-
bare winst, zodat ook een aftrek primair rendement niet relevant is.

3.5. RENDEMENTSPERCENTAGE

In het stelsel van aftrek primair dividend respectievelijk aftrek primair rende-
ment wordt een onder scheid gemaakt tussen de 'normale winst' en de 'over-
winst'. De 'normale winst' zou als primaire vergoeding voor het ter beschik-
king stellen van eigen vermogen in aanmerking moeten worden genomen bij
de fiscale winstbepaling. Onmiddellijk doemt nu de vraag naar de 'normale
winst' op. Gelet op de ratio, het bereiken van fiscale neutraliteit ten aanzien
van de financieringskeuze, moet aansluiting worden gezocht bij de vergoeding
voor het verstrekken van vreemd vermogen. Hoewel de keuze enigszins arbi-
trair is, lijkt het rente percentage op langlopende staatsobligaties hiervoor de
aangewezen maatstaf. Eigen vermogen wordt immers tot het permanente ver-
mogen van de onderneming gerekend, zodat een vergelijking met de rente op
langlopend vreemd vermogen gerechtvaardigd lijkt. De keuze voor de staats-
obligaties is ingegeven door het feit dat dergelijke leningen een zekere neutral i-
teit ten aanzien van het risico-element in zich dragen en het rentepercentage
eenvoudig is vast te stellen. Wanneer het risico in een bepaalde bedrijfstak
echter hoger is waardoor feitelijk een hogere rentevergoeding moet worden
betaald, ontstaat voor het verschil tussen de verschuldigde rentevergoeding en
het primair rendement een fiscaal verschillende behandeling. Deze zou even-
tueel kunnen worden weggenomen door rekening te houden met dit hogere ri-
sico.

20. Zie ook: F.P.J. Litjens, t.a.p., biz. 114.
21. De in artikel13 en 14 Wet IB'64 bedoelde kostenegalisatiereserve, reserve assurantie eigen ri-
sico en de vervangingsreserve.
22. Gedacht kan worden aan verrnogensbestanddelen behorende tot een bosbedrijf en landbouw-
gronden, maar eveneens aan vermogensbestanddelen en reserves van een deelneming of buiten-
landse vaste inrichting.
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4. Aftrek van primair dividend of aftrek van primair rendement?

De aftrek van een prim air dividend sluit aan bij de materiele winstuitdeling.
De fiscale neutraliteit ten opzichte van de financieringskeuze kan aIleen wor-
den gerealiseerd, indien de deelnemingsvrijstelling wordt uitgesloten voor het
ontvangen primair dividend. Dit houdt in dat de aandeeIhouder op de hoogte
moet worden gesteld van de omvang van dit primair dividend. In buitenlandse
verhoudingen is deze beperking van de deelnerningsvrijstelling moeilijk af-
dwingbaar. De alternatieven, zoals geen aftrek primair dividend indien aan
buitenlandse aandeelhouders betaald of hogere bronheffing, stuiten interna-
tionaal op grote tegenstand en zijn vermoedelijk niet werkzaam. De hogere
bronheffing (ter correctie van het niet belasten in de woonstaat van het ont-
vangen primair dividend) laat zich bovendien moeilijk uniform vaststellen. Zij
is theoretisch immers afhankelijk van de dividendquote van de uitkerende
vennootschap. Een ander probleem wordt veroorzaakt door de buitenlandse
moedervennootschappen, die via een binnenlandse vaste inrichting opereren.
Dergelijke vaste inrichtingen kunnen in beginsel geen aftrek van primair divi-
dend genieten, omdat het voor de vestigingsstaat van de vaste inrichting in
casu niet kenbaar is of het hoofdkantoor uiteindelijk wei daadwerkelijk tot
winstuitkering overgaat. Hierdoor wordt het zoveelste verschil in fiscale be-
handeling gecreeerd tussen vaste inrichting en dochtermaatschappij. In het ka-
der van het streven naar een gemeenschappelijke markt binnen de EO is dit
niet acceptabel. Materieel zou een oplossing de introductie van een lager tarief
voor buitenlands belastingplichtigen kunnen zijn, doch ook nu moet theore-
tisch dit lagere tarief individueel worden vastgesteld afhankelijk van de divi-
dendquote. Een andere oplossing is dat een aftrek van primair dividend toege-
staan wordt op winsttransfers tussen vaste inrichting en hoofdkantoor.

Een steIsel van aftrek primair rendement sluit naar mijn mening voor wat be-
treft de winstbepaling op een juiste wijze aan bij hetgeen in de bedrijfsecono-
mische theorie gebruikelijk is. Ook de kosten voor het ter beschikking stellen
van eigen vermogen dienen bij de winstbepaling in aanmerking te worden ge-
nomen. Daarbij is het niet relevant of deze kosten ook daadwerkelijk worden
betaald. De winst wordt immers bepaald op grond van het vorderingenstelsel.
Daarnaast heeft de aftrek van primair rendement als groot voordeel, dat het
op relatief eenvoudige wijze in de bestaande steIsels kan worden ingevoerd.
Voor wat Nederland betreft, kan de huidige deelnemingsvrijstelling ongewij-
zigd worden gehandhaafd. In de andere alternatieven zouden correcties moe-
ten worden aangebracht, hetgeen ook op Europees niveau tot aanpassing van
de moeder/dochterrichtlijn zou moeten leiden. De problematiek van de inter-
nationale winstallocatie aan de vaste inrichting leidt in het voorgestelde sys-
teem tot vereenvoudiging. De internationaal geaccepteerde ondernemings-
splitsing kan nu immers ook onverkort worden toegepast op de interest beta-
lingen tussen hoofdkantoor en vaste inrichting. De allocatie van het vermogen
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aan de vaste inrichting kan worden voorkomen, door het vi-vermogen te eli-
mineren bij de vaststelling van het primair rendement. Het stelsel van een af-
trek van primair rendement zou in de Nederlandse wet redelijk eenvoudig
kunnen worden opgenomen. Daartoe zou de regeling ter zake van de vermo-
gensaftrek kunnen worden uitgebouwd.

Door de invoering van een stelsel van aftrek van primair rendement wordt een
fiscaal gelijke behandeling van de verschillende financieringsvormen bereikt.
Binnen een dergelijk stelsel is geen behoefte meer aan thin capitalisation-
regelingen. Indien een dergelijk stelsel wereldwijd zou worden ingevoerd, zal
derhalve de internationale economische dubbele heffing als gevolg van thin
capitalisation-correcties tot het verleden behoren.

Een wereldwijde invoering van zo'n stelsellijkt echter niet reeel, Ten eerste
heeft een stelsel van aftrek van primair rendement tot gevolg een algehele ver-
mindering van de belastinggrondslag, waardoor invoering uit budgettaire
overwegingen niet eenvoudig zal zijn. Ten tweede is in de voorgaande be-
schou wingen steeds gesproken over de financiering binnen concernverhoudin-
gen. Bij invoering van dergelijke stelsels zal echter ook de positie van de aan-
deelhouder/natuurlijke persoon moeten worden meegenomen. Met name in
landen met een verrekeningsstelsel (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk) zal invoering van een aftrek van primair dividend of rendement tot
complicaties leiden ten aanzien van het belastingkrediet (Steuergutschrift,
avoir fiscal respectievelijk de Advanced Corporation Tax). In land en met een
klassiek stelsel zal invoering van een primair rendement voor de aandeelhou-
der/natuurlijke persoon niet leiden tot enige wijziging in de uitdelingspolitiek
van de vennootschap. Het enige effect is een algehele verlaging van de op-
brengst van de vennootschapsbelasting.

Een geisoleerde invoering van een aftrek van primair rendement door Neder-
land (of zelfs samen met de overige EG-lidstaten) zal derhalve niet leiden tot
een oplossing van het thin capitalisation-probleem. De internationale econo-
rnische dubbele belastingheffing wordt immers veroorzaakt door de bron-
staat, waar de interest-aftrek wordt beperkt. In hoofdstuk 8 werd geconsta-
teerd dat in een aantal landen de tendens bestaat om thin capitalisation-
regelingen zodanig vorm te geven, dat het probleem binnen de winstbepaling
wordt getrokken (met name in Duitsland en Nederland). Daarmee tracht men
de werking van artikel 9 OECD en de mogelijkheid om via de corresponde-
rende correctie de economische dubbele heffing te voorkomen. Deze ontwik-
keling is naar rnijn mening onwenselijk, zodat naar alternatieven gezocht
moet worden die een dergelijke dubbele heffing voorkomen.

De meest verstrekkende oplossing voor het probleem van de internationale
economische dubbele heffing ter zake van thin capitalisation-regelingen, is de
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wereldwijde invoering van het zogenaamde 'unitary taxation'-beginsel. Uit-
gangspunt vormt in dat geval de wereldwijde winst, die vervolgens via vooraf
vastgestelde verdeelsleutels aan de verschillende concernvennootschappen
wordt gealloceerd. Het grote voordeel van een dergelijke methode is dat de
huidige discussie over de verrekenprijzen, de 'intercompany' -transacties en
thin capitalisation tot het verleden behoort. Toepassing van de 'unitary taxa-
tion' -benadering betekent daarentegen een volledige breuk met bet internatio-
naal geaccepteerde 'arm's length'-beginsel van artikel 7 OECD en artikel 9
OECD.

Het eerste probleem dat zich bij deze methode voordoet is het formuleren
van een concerndefinitie. Het concern vormt immers uiteindelijk het subject
van de regeling. Met name indien ook niet I0007o-dochtervennootschappen tot
het concern worden gerekend, ontstaat de vraag op welke wijze zij in de
winstallocatie worden betrokken. Het volgende probleem dat zich voordoet
bij de 'unitary taxation'-benadering, is de vraag volgens de wetgeving van
welk land de wereldwinst van bet concern moet worden bepaald. Het ligt voor
de hand te kiezen voor de wetgeving van het vestigingsland van de top-
holding. am concurrentievervalsing te voorkomen, is een zekere harmonisatie
op gebieden als valutapolitiek, vennootschapsrecht, vaststelling van de jaarre-
kening en het belastingrecht noodzakelijk.P Een ander - minstens zo be-
langrijk - probleem vormt de vaststelling van de verdeelsleutels (bijvoorbeeld
loonsom, omzet, enz.). Dit kan niet anders dan arbitrair geschieden. Daarbij
bestaat het gevaar dat de winst wordt gealloceerd aan een land waar zij niet
wordt gerealiseerd. Een Duitse concernmaatschappij leidt handelsrechtelijk
een verlies als gevolg van de hoge lonen die door de vakbonden zijn afgedwon-
gen. Het gehele concern realiseert daarentegen wereldwijd een fiscale winst.
Hierdoor zal ook Duitsland een deel hiervan kunnen belasten. Ook de ornge-
keerde situatie laat zich denken. Ondanks een handelsrechtelijke winst valt
toch niet te heffen, omdat de fiscale concernwinstbepaling tot een verlies leidt.
De budgettaire gevolgen voor de desbetreffende landen zijn aldus volstrekt
onberekenbaar. De vergelijking met een casino dringt zich op. Doordat de
'unitary taxation'-benadering de 'arm's length'-benadering geheel verlaat,
dienen ook aIle internationale verdragen ter voorkoming van dubbele belas-
ting te worden herzien, hetgeen geen sinecure is.

Ten slotte lijkt ook een beperkte invoering - bijvoorbeeld op Europees ni-
veau - geen oplossing. In EG-externe verhoudingen wordt dan het 'arm's
length'-beginsel weer actueel. Disputen over de interne verrekenprijzen en de
thin capalisation worden dan in bilaterale verhoudingen nog moeilijker oplos-
baar. Bovendien dienen de belastingadministraties beide standaards - inclu-
sief hun specifieke problemen - te ontwikkelen.

De 'unitary taxation'-benadering leidt er weliswaar toe dat thin capitalisa-

23. European Communities - Commission, Report of the Committee of Independent Experts
on Company Taxation (Ruding-rapport), biz. 130, Luxembourg, 1992.
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tion ten aanzien van de directe belastingen geen 'issue' meer is, doch zij roept
zoveel problemen op dat ik in mijn betoog dit alternatief niet verder zal uit-
werken als oplossing voor het vraagstuk van thin capitalisation.

5. Aftrekverbod voor 'intercompany'-interest

5. I. SYSTEEMBESCHRlJVING

Hiervoor is reeds geconstateerd dat de internationale economische dubbele
heffing wordt veroorzaakt door het land dat de interestaftrek weigert. Men
zou kunnen denken aan een regeling waarbij de interestaftrek op concernle-
ningen wordt verboden indien en voor zover daartegenover door de crediteur
geen externe financiering is aangetrokken. Ook de garantiestellingen door een
concernmaatschappij ter verstrekking van extra zekerheid ten opzichte van
overige crediteuren dienen naar mijn mening onder dit aftrekverbod te vallen
(zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.4). Dit alternatief maakt binnen concernverhou-
dingen geen verschil in de fiscale behandeling van de verschillende financie-
ringsvormen. Men verlaat overigens weI geheel de vaststelling van de fiscale
winst vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. In dit alternatief sneuvelt im-
mers naast de aftrekbaarheid van de vergoeding op het eigen vermogen ook
de interestaftrek. De gedachte van een verbod op de aftrek van 'intercom-
pany' -interest zou kunnen worden gebaseerd op de verlengstukgedachte. On-
der de verlengstukgedachte verstaat men de gedachte dat de dochtermaat-
schappij als een partiele voortzetting van de moedermaatschappij wordt ge-
zien.24 Tegenstanders van de verlengstukgedachte+ wijzen erop dat, uit-
gaande van die gedachte, uiteindelijk de heffing op het niveau van de moeder-
maatschappij dient plaats te vinden. Dit argument gaat niel op. Bij toepassing
van de vrijstellingsmethode voor de winst uit een buitenlandse vaste inrichting
vindt de heffing immers ook niet uitsluitend plaats bij het hoofdkantoor. In-
dien de moedermaatschappij haar dochtermaatschappij met een lening in
plaats van kapitaal heeft gefinancierd, leidt het aftrekverbod op 'intercom-
pany' -interest tot een zelfde resultaat. Voor de verlengstukgedachte pleit even-
wel dat er in internationaal verband naar wordt gestreefd de buitenlandse
dochtermaatschappij en de vaste inrichting zo veel mogelijk gelijk(waardig) te
behandelen.P'

24. D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, diss., FED, Deventer,
1984; J. Verburg, Vennootschapsbelasting, Fiscale hand- en studieboeken nr. 4, Kluwer, Deven-
ter, 1984 en J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling - met name in internatio-
nale verhoudingen, FM 20, diss., Kluwer, Deventer, 1989.
25. Zie onder andere: D. Briill, Subjectieve en objectieve aspecten van het fiscale winstbegrip,
diss., FED, Amsterdam, 1964.
26. Hetgeen overigens in een aantal situaties niet wordt gerealiseerd. Te denken valt bijvoorbeeld
aan de mogelijkheid van verliescompensatie.
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Indien we van deze gelijk(waardig)e behandeling zouden uitgaan, kan voor
wat betreft de rente-aftrek in concernverhoudingen worden aangesloten bij de
- voor de vaste inrichting internationaal gangbare - praktijk dat de interest
alleen ten laste van de belastbare winst kan worden gebracht, indien en voor
zover de moedermaatschappij de middelen voor de lening aan haar dochter-
maatschappij via leningen van derden heeft verworven. 27

Een ander voordeel van het aftrekverbod is dat het omleiden van financie-
ringsstromen via zogenaamde 'tax haven' -vennootschappen niet langer aan-
trekkelijk is, omdat ook de interest betaald aan een aldaar gevestigde concern-
financieringsmaatschappij wordt getroffen.

5.2. BINNENLANDSE CONCERNVERHOUDINGEN

Allereerst moet ook nu worden bestudeerd of een aftrekverbod van 'intercom-
pany'-interest leidt tot fiscale neutraliteit ten aanzien van de vermogensvor-
men.

Voorbeeld 5.1:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met eigen vermogen gefinan-
cierd.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd
met eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermo-
gen, waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100.

Vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D VV

dochtermaatschappij:

belastbare winst 1000 1000 1000 1000
af: vennootschapsbelasting
(350/0) 350 350 350 350

27. Commentaar, t.a.p., Article 7, para. 18.
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moedermaatschappij:

ontvangen dividend 650 550
interest 'intercompany' -lening 100

totale winst 650
af: deelnemingsvrijstelling 650

belastbare winst 0

vennootschapsbelasting
(35%) 0
af: credit voor onderliggende
belasting

verschuldigde vennootschaps-
belasting 0

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 350
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij 0

650
550

100

35

35

350

35

totale vennootschapsbelasting 350 385

1000 900
100

1000 1000

1000 1000

350 350

350 350

0 0

350 350

0 0

350 350

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat in een vrijstellingsland een aftrek-
verbod van 'intercompany' -interest, zonder dat deze niet-aftrekbare interest
bij de crediteur wordt vrijgesteld, niet leidt tot een fiscaal ncutrale behande-
ling van financieringsvormen. De invoering van een dergelijk systeem dient
derhalve als consequentie te hebben dat het reflecterende werking heeft. De
niet-aftrekbare interest dient met andere woorden bij de crediteur vrijgesteld
te worden.

Voorbeeld 5.1a:

In het vrijstellingsland wordt de aftrek van 'intercompany' -interest verboden
indien en voor zover hiervoor door de moedermaatschappij geen externe fi-
nanciering wordt aangetrokken. De niet-aftrekbare interest wordt als voordeel
uit hoofde van de deelneming beschouwd, waarvoor de deelnemingsvrijstel-
ling geldt.

Ret bovenstaande voorbeeld (5.1) luidt ten aanzien van het vrijstellingsland
nu als volgt:
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Vrijstellingsland

D = EV D VV

dochtermaatschappij:

belastbare winst
af: vennootschapsbelasting (35070)

1000
350

1000
350

moedermaatschappij:

ontvangen dividend
interest 'intercompany' -lening

650 550
100

totale winst
af: deelnemingsvrijstelling

650
650

650
650

belastbare winst o o
vennootschapsbelasting (350J0) o o
vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij

350 350

o o
totale vennootschapsbelasting 350 350

Vervolgens is de situatie aan de orde dat de moedermaatschappij volledig met
vreemd vermogen wordt gefinancierd, waardoor de 'intercompany' -interest
voUedig in aftrek kan worden gebracht bij de dochterrnaatschappij.

Voorbeeld 5.2.:

Stel: - Moedermaatschappij wordt volledig met vreemd vermogen gefinan-
cierd.

- Dochtermaatschappij wordt respectievelijk volledig gefinancierd met
eigen vermogen en volledig gefinancierd met vreemd vermogen,
waarop een interestvergoeding moet worden betaald van 100.
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Vrijstellingsland Creditland

D = EV D = VV D = EV D VV

dochtermaatschappij:

winst voor financieringsver-
goeding lOOO lOOO lOOO lOOO
af: 'intercompany' -interest lOO lOO

belastbare winst lOOO 900 lOOO 900
af: vennootschapsbelasting
(35070) 350 315 350 315

moedermaatschappij:

ontvangen dividend 650 585 lOOO 900
interest 'intercompany' -lening 100 lOO

totale winst 650 685 lOOO lOOO
af: deelnemingsvrijstelling 650 585

interest aan derden lOO* 100 lOO* lOO

belastbare winst -lOO 0 900 900

vennootschapsbelasting
(35070) -35 0 315 315
af: credit voor onderliggende
belasting 350 315

verschuldigde vennootschaps-
belasting -35 0 -35 0

vennootschapsbelasting
dochtermaatschappij 350 315 350 315
vennootschapsbelasting
moedermaatschappij -35** - 35***

tot ale vennootschaps belasting 315 315 315 315

* Indien sprake is van een buitenlandse deelneming zijn deze kosten niet af-
trekbaar (artikel 13(1) Vpb'69).

** Mits de moedermaatschappij overige belastbare baten realiseert.
*** Mits het vestigingsland van de moedermaatschappij een verrekening van

een excess credit toestaat.
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Wanneer de moedermaatschappij van derden leningen aantrekt ter financie-
ring van haar dochtermaatschappij met eigen vermogen, zal in binnenlandse
verhoudingen de interest Diet ten laste van de dochtermaatschappij komen. In-
dien de moedermaatschappij over voldoende overige belastbare winsten be-
schikt, kan zij deze interest zelf voor haar rekening nemen. Overigens leidt een
en ander binnen het concernverband niet tot een verschillende belastingdruk.

5.3. BWTENLANDSE CONCERNVERHOUDINGEN

De uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling voor niet-aftrekbare 'intercom-
pany' -interest (voorbeeld 5.1) is in internationale verhoudingen Diet afdwing-
baar, waardoor het risico van economische dubbele heffing - evenals bij de
aftrek van primair dividend en aftrek van primair rendement - blijft bestaan.
Hiermee wordt weer bevestigd, dat een wereldwijde invoering van dit reflecte-
rende systeem een noodzaak is.

Indien de moedermaatschappij van derden leningen aantrekt ter financie-
ring van de dochtermaatschappij met eigen vermogen, doet zich een probleem
voor. De door de moedermaatschappij betaalde interest heeft immers betrek-
king op een buitenlandse deelneming, waarmee belastingvrije winst wordt ge-
genereerd. Dergelijke kosten worden meestal Diet in aftrek toegestaan (bij-
voorbeeld § 3c EStG in Duitsland en artikel 13, lid 1 Vpb'69 in Nederland).
Indien de moedermaatschappij de interest op grand van dergelijke bepalingen
niet kan aftrekken, is sprake van een economische dubbele heffing. In voor-
beeld 5.2 wordt dan in zowel het vrijstellings- als het creditland de totale be-
lastingdruk 350. De concernfinanciering met vreemd vermogen is dan uitein-
delijk gunstiger. Naar mijn mening zou de invoering van het voorgestelde sys-
teem gepaard moeten gaan met de afschaffing van 'artikel 13, lid 1'-achtige
bepalingen.

Buitenlandse vennootschappen met een binnenlandse vaste inrichting en bin-
nenlandse vennootschappen met een buitenlandse vaste inrichting behoren
vervolgens op gelijke wijze in de belastingheffing te worden betrokken als bin-
nenlandse vennootschappen. Dit betekent dat in de verhouding tussen hoofd-
kantoor en vaste inrichting geen rekening mag worden gehouden met betaalde
'interne' rente, indien en voor zover het hoofdkantoor deze interest Diet aan
een derde verschuldigd is. Dit is internationaal reeds gebruikelijk, Door de-
zelfde regeling ook toe te pass en in de verhouding tussen moeder- en dochter-
maatschappij, wordt ten aanzien van de financieringsvorm geen onderscheid
meer gemaakt tussen de buitenlandse dochtermaatschappij en de buitenlandse
vaste inrichting.
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5.4. ALLOCATIEPROBLEMATIEK

Door een causaliteit aan te brengen tussen de financiering met vreemd vermo-
gen bij de moedermaatschappij en de aftrek van de financieringskosten bij de
dochtermaatschappij, ontstaat een allocatieprobleem.P' Steeds moet men zich
irnmers afvragen in welke mate de door de moedermaatschappij van derden
aangetrokken leningen worden aangewend ter financiering van de dochter-
maatschappij. Dit probleem is vergelijkbaar met het allocatieprobleem dat we
reeds kennen ten aanzien van de vaste inrichting en met betrekking tot de zo-
genaamde 'artikel I3(l),-kosten. Hofstra-? onderscheidt in dat verb and de
historische, de mathematische en de bedrijfseconomische methode.

De historische methode gaat uit van een voldoende causaliteit tussen de ex-
terne lening aangegaan door de moedermaatschappij en de intercompany-
lening aan de dochtermaatschappij. Als argument tegen de toepassing van de
historische methode wordt aangevoerd het feit dat zij bij uitstek manipulatie-
gevoelig zou zijn.30 De vraag is of de fiscus hiertegen geen middelen kan in-
zetten, die een dergelijke manipulatie door belastingplichtigen kunnen tegen-
gaan. Bovendien kan deze kritiek worden weerlegd door erop te wijzen dat,
indien een moedermaatschappij er feitelijk voor zorgt dat haar niet-
deelnemingen meer dan voorheen met vreemd vermogen zijn gefinancierd ten-
einde de deelnemingen zo veel mogelijk met eigen vermogen te financieren, dit
ook een reele betekenis heeft, die fiscaal gevolgd kan worden.U

De mathematische methode verdeelt het eigen en het vreemd vermogen naar
evenredigheid over alle individuele actiefposten op de balans, inclusief de vor-
dering op de dochtermaatschappij. De aftrekbaarheid van de interest op de
'intercompany'-lening is nu positief gecorreleerd met de debt/equity-ver-
houding bij de moedermaatschappij. Daarmee is deze methode een grove be-
nadering van de werkelijkheid. De Vries en SiHevis32 kiezen naar rnijn me-
ning op negatieve gronden (de manipulatiegevoeligheid van de historische me-
thode) voor deze methode. In de parlementaire behandeling van het
wetsontwerp- Vermeend f wordt het argument van de vereenvoudiging als
doorslaggevend ten faveure van de mathematische methode aangevoerd.
Juch34 geeft terecht aan dat dit niet het geval zal zijn. Bij toepassing van de

28. Overigens bestaat een dergelijk allocatieprobleem eveneens ten aanzien van de door he!
hoofdkantoor aangetrokken lening ten behoeve van de vaste inrichting.
29. H.J. Hofstra, Overzicht van nieuwe fiscale rechstpraak onder punt 6: Financiering van aande-
len met opgenomen gelden, De NV 1944, biz. 38-40.
30. N.H. de Vries/L.W. Sillevis, Misverstanden over de mathematische methode ter bepaling van
het niet-aftrekbare gedeelte van deelnemingskosten, Weekblad 1988/5828, biz. 774.
31. J .A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling - met name in internationale ver-
houdingen, FM nr. 20, biz. 230, Kluwer, Deventer, 1990.
32. N.J. de Vries/L.W. Sillevis, t.a.p., biz. 773-774.
33. Zie onder andere de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp (kamerstuk nr. 19729) als-
mede het Eindverslag.
34. D. Juch, Misverstanden of meer principiele verschillen?, Weekblad 1988/5828, biz. 775.
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mathematische methode wordt immers - in tegenstelling tot in het huidige
systeem - de fiscale boekwaarde van de deelneming weer van belang. Inhe-
rent aan de forfaitaire allocatie is dat sommige belastingplichtigen gunstiger,
anderen juist on guns tiger worden behandeld. Dit kan aIleen dan worden ge-
rechtvaardigd, indien het beginsel van de eenvoud opweegt tegen het beginsel
van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. In casu is naar mijn mening een
individuele benadering heel goed mogeJijk via de historische methode, zodat
de hiervoor bedoelde afweging niet ten gunste van het beginsel van de eenvoud
uitvalt.

De bedrijfseconomische methode rekent het eigen en het vreemd vermogen
toe aan de vordering naar bedrijfseconomisch inzicht. Deze methode zal in
casu niet geeigend zijn, omdat de bedrijfseconomische theorie geen regels kent
ten aanzien van de financiering van vorderingen. Bovendien is de bedrijfseco-
nomische theorie er tot op heden niet in geslaagd een theoretisch optimale
debt/equity-verhouding vast te stellen.

Ondanks de bezwaren die worden geuit tegen de toepassing van de histori-
sche methode, is zij naar mijn mening de minst arbitraire methode.

6. Reflecterende debtlequity-verhouding

6. I. SYSTEEMBESCHRIJVlNG

Ten slotte kan de internationale economische dubbele heffing als gevolg van
thin capitalisation worden opgelost door binnen concernverhoudingen op ba-
sis van reciprociteit een vaste debt/equity-verhouding voor te schrijven. De
debt/equity-verhouding zou zowel voor de aftrekbaarheid (debiteur) als voor
de belastbaarheid (crediteur) van de interest moeten gelden. In dat geval wordt
recht gedaan aan het feit dat thin capitalisation in wezen een probleem van
de internationale winstallocatie is.

Aan de fiscaal neutrale behandeling van de verschillende financieringsvor-
men wordt ook in dit alternatief slechts partieel voldaan, namelijk voor zover
normaliter het vreemd vermogen hoger is dan op grond van de debt/equity-
verhouding fiscaal wordt geaccepteerd. Van een fiscale winstbepaling op basis
van de bedrijfseconomische theorie is ook in dit alternatief echter geen sprake
meer.

De problematiek van de winstbepaling van de vaste inrichting laat zich in
dit alternatief oplossen door de wettelijke debt/equity-verhouding ook van
toepassing te verklaren op 'Ieningen' tussen hoofdkantoor en vaste inrichting.
De zelfstandigheidsfictie wordt hierdoor meer recht gedaan dan in de huidige
situatie.

Er laten zich binnen de reflecterende debt/equity-verhouding twee varianten
denken. In de eerste variant is sprake van een beperkte reflectie. Zolang de
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financieringsstructuur van de dochtermaatschappij binnen de door de wette-
lijke debt/equity-verhouding gestelde grenzen blijft, wordt de interest aan de
moedermaatschappij fiscaal als bedrijfskosten geaccepteerd. Indien de wette-
lijke debt/equity-verhouding echter wordt overschreden vindt over het exces-
sieve gedeelte van het vreemd vermogen geen aftrek van de interest meer
plaats en wordt de niet-aftrekbare interest bij de moedermaatschappij belast
(beperkte reflectie). De reciprociteit van de regeling geldt dan uitsluitend bin-
nen de wettelijke debt/equity-verhouding, met als gevolg een risico van econo-
mische dubbele heffing. Dit is mijns inziens acceptabel als men bedenkt dat,
wanneer in een bepaalde bedrijfstak een hogere debt/equity-verhouding ge-
bruikelijk is, de niet-aftrekbaarheid van de interest kan worden voorkomen
door externe financiering. Om te voorkomen dat de interestaftrek afhankelijk
wordt van onvoorspelbare toekomstige gebeurtenissen (bijvoorbeeld plotse-
linge daling van de feitelijke debtlequity-verhouding als gevolg van verliezen),
dienen flankerende maatregelen te worden genom en bij de toetsing van de fei-
telijke debt/equity-verhouding aan de wettelijke debt/equity-verhouding. Zo
zou men bijvoorbeeld als uitgangspunt de feitelijke debt/equity-verhouding
aan het begin van een boekjaar kunnen kiezen, waarbij de dochtermaatschap-
pij de mogelijkheid krijgt om in het lopende boekjaar een eventueel te hoge
feitelijke debt/equity-verhouding te corrigeren. Dit zou kunnen door 'inter-
company' -leningen om te zetten in externe leningen of eigen vermogen. Hier-
tegen kan als bezwaar worden aangevoerd, dat juist indien de dochtermaat-
schappij als gevolg van een verlies een te hoge debt/equity-verhouding heeft,
het omzetten van de 'intercompany' -lening tot problemen leidt. Het is immers
nog maar de vraag of een onafhankelijke crediteur wel bereid zal zijn additio-
neel vreemd vermogen ter beschikking te stellen. Als hij daartoe wel bereid is,
verstrekt hij de lening vermoedelijk alleen tegen een hogere interestvergoe-
ding. De verbetering van het bedrijfsresultaat bij de dochtermaatschappij lijkt
daarmee juist verder te worden belemmerd.
~ Een tweede variant is de absolute reflectie. Zolang de financieringsstructuur
van de dochtermaatschappij binnen de door de vaste debt/equity-verhouding
gestelde grenzen blijft, is fiscaal sprake van interest. Indien deze verhouding
wordt overschreden, moet zowel de bronstaat als de woonstaat de vergoeding
over het excessieve gedeelte van het vreemd vermogen als een winstuitdeling
beschouwen, waardoor te allen tijde een econornische dubbele heffing wordt
voorkomen (absolute reflectie). In binnenlandse verhoudingen wordt de abso-
lute reflectie gerealiseerd doordat de interest automatisch onder de werking
van de deelnemingsvrijstelling valt. In buitenlandse verhoudingen moet dit
worden geconcretiseerd door een verplichte corresponderende correctie in de
woonstaat van de crediteur. Deze internationale reciprociteit en daarmee de
voorkorning van internationale economische dubbele heffing kan bovendien
alleen worden gerealiseerd, indien zowel de woonstaat van de debiteur als de
woonstaat van de crediteur dezelfde debt/equity-verhouding accepteert. Dit
betekent dat wereldwijd een vaste debt/equity-verhouding zou moeten wor-
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den vastgesteld. Omdat de vaststelling van een dergelijke verhouding een
uitermate arbitraire zaak is en vele landen niet een eensluidend stand punt hier-
over zullen innemen, zou in het kader van de OECD een oplossing kunnen
worden gezocht. Ais alternatief zou eventueel kunnen worden gekozen voor
de vaststelling van debtlequity-verhoudingen in bilaterale verdragsonderhan-
delingen. Binnen de EO zou rnijn voorkeur uitgaan naar een richtlijn op dit
punt. Dit heeft als bijkomstig voordeel, dat een afwijkende nationale wette-
lijke bepaling door het RvJ EO kan worden getoetst aan het supranationale
EO-recht.

Mijn vookeur gaat uit naar de invoering van een beperkt reflecterende
debt/equity-verhouding. Deze methode laat immers bij de belastingplichtige
het risico van internationale economische dubbele belastingheffing in stand,
indien sprake is van een excessieve financiering met vreemd vermogen. Ret ex-
cessieve karakter wordt daarbij bepaald door een ruim gestelde wettelijke
debtlequity-verhouding. Op deze wijze wordt mede (deels) tegemoet gekomen
aan de internationale wens het gebruik van financieringsmaatschappijen
welke zijn gevestigd in een tax haven, terug te dringen.

6.2. VASTSTELLING VAN DE DEBT IEQUITY -VERHOUDING

De vaststelling van een acceptabele debtlequity-verhouding is een arbitraire
zaak. Mijn voorkeur gaat uit naar een verhouding, waarbij de financie-
ringsstructuren van nagenoeg aIle werkmaatschappijen als 'norm' dient te gel-
den. In de bedrijfseconomische theorie heeft men tot op heden geen weten-
schappelijke oplossing gevonden voor de vaststelling van een bedrijfsecono-
misch optimale debtlequity-verhouding. In de fiscale wetgeving c.q. praktijk
kan weI een aantal voorbeelden worden gevonden. Zo kan uit de Duitse wetge-
ving een debt/equity-verhouding van 3 : 1 worden afgeleid, uit de Neder-
landse ruling-praktijk een verhouding van ongeveer 5,67 : 1 (15070 eigen ver-
mogen) en uit de Franse wetgeving een verhouding van 1,5 : 1. In een aantal
Oosteuropese landen is met ingang van 1993 een debtlequity-verhouding van
4 : 1 ingevoerd.P Ret zou naar mijn mening derhalve mogelijk moeten zijn
om internationaal een verhouding van bijvoorbeeld 4 : 1 af te spreken.

De voorgestelde oplossing beschouwt thin capitalisation als een winstalloca-
tieprobleem. Bij het vaststellen of sprake is van een 'ongewenste' winstver-
schuiving zou de regeling moeten worden beperkt tot gelieerde vennootschap-
pen, zoals bedoeld in artikel 9 OECD. Wanneer de belastingplichtige zich
houdt aan de wettelijke debtlequity-verhouding wordt winstverschuiving ech-
ter voor dat gedeeJte nog steeds niet voorkomen.

35. Onder andere in Hongarije en de Tsjechische Republiek.
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Een ander probleem is op welke wijze het eigen vermogen moet worden
vastgesteld. Indien de debt/equity-verhouding voldoende ruim wordt vast-
gesteld, zou het voorkeur verdienen aan te knopen bij het fiscale vermogen
(indusief winstreserves). Ook de fiscale reserves behoren tot het fiscale vermo-
gen. De vervangingsreserve dient echter te worden geelimineerd, omdat deze
reserve in feite het doorschuiven van een stille reserve betreft. De stille reserves
behoren naar mijn mening niet tot het fiscale vermogen zolang zij niet worden
gerealiseerd.

Voorbee/d 6.1.:

Stel een dochtermaatschappij heeft de volgende balans:

Activa 400 Eigen vermogen
Concernfinanciering
Vervangingsreserve

10
300
90

400 400

De debt/equity-verhouding bedraagt 300 : 100 ofwel 3 : l.
Indien de vervangingsreserve (doorgeschoven stille reserve) uit het fiscale

vermogen wordt geelimineerd, bedraagt de debt/equity-verhouding 300 : 10
ofwel 30 : 1

De dochtermaatschappij besluit tot vervangingsinvestering met een waarde in
het economisch verkeer van 190, waarvoor zij een banklening aangaat. De ba-
lans van de dochtermaatschappij luidt na deze transactie:

Activa 500 Eigen vermogen
Concernfinanciering
Banklening

10
300
190

500 500

De debt/equity-verhouding bedraagt 300 : 10 ofwel 30 : 1

Wanneer de debt/equity-verhouding wordt ingevoerd op basis van absolute
reflectie is het niet meer van belang of de beoordeling van een 'intercompany'-
lening aan de debt/equity-verhouding plaatsvindt op het moment waarop zij
wordt verstrekt of jaarlijks. De onvoorspelbare resultaten als gevolg van de
jaarlijkse toetsing (een verlies heeft invloed op de hoogte van het eigen vermo-
gen) worden irnmers volledig bij de crediteur gecorrigeerd. De jaarlijkse toet-
sing lijkt op grond van het eenvoudsbeginsel de voorkeur te genieten. Een his-
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to risehe toetsing vereist immers een extraeomptabele registratie van de fiscale
kwalifieatie. Bij invoering van een beperkt reflecterende debt/equity-verhou-
ding zou de jaarlijkse toetsing moeten worden aangevuld met een herstelrege-
ling (zie paragraaf 6.1).

7. Conclusie

Thin capitalisation wordt veroorzaakt door de fiscaal verschillende behande-
ling van eigen vermogen en vreemd vermogen. De fundamentele oplossing
moet derhalve mijns inziens worden gezoeht in een fiscaal neutrale behande-
ling van de verschillende financieringsvormen. In land en met een verreke-
ningsstelsel wordt deze fiscaal neutrale behandeling reeds in verregaande mate
gerealiseerd. Daarentegen ontbreekt deze fiscaal neutrale behandeling in lan-
den met een klassiek stelsel. De landen met een verrekeningsstelsel zijn in het
algemeen niet bereid de verrekening ook in internationale verhoudingen te
verlenen en keren dan terug naar het klassieke stelsel. am tot een fiscaal neu-
trale behandeling van de versehillende financieringsvormen te komen, zijn
twee alternatieven voorgesteld: de aftrek van primair dividend en de aftrek
van primair rendement. Een stelsel van aftrek van primair dividend leidt met
name in internationale verhoudingen tot een aantal complicaties. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door het feit dat dit stelsel aansluit bij de feitelijke
winstuitdeling. Minder gecomplieeerd is daarentegen het stelsel van aftrek van
primair rendement. De aftrek is nu onafhankelijk van de feitelijke winstuitde-
ling. Dit stelsel sluit voor wat betreft de winstbepaling aan bij de bedrijfseco-
nomisehe theorie.

Hoewel prineipieel de oorzaak van thin capitalisation wordt opgelost, geeft
aftrek van primair rendement vermoedelijk geen oplossing voor de internatio-
nale economisehe dubbele heffing. Dit wordt met name veroorzaakt doordat
een wereldwijde invoering nauwelijks denkbaar is. In de landen met een verre-
keningssysteem zullen complicaties ontstaan ten aanzien van het belastingkre-
diet (bijvoorbeeld het 'Steuergutschrift' en de 'avoir fiscal'). Bovendien zal de
belastinggrondslag ingrijpend verminderen, waardoor invoering vermoedelijk
op budgettaire bezwaren zal stuiten.

Inmiddels is sprake van een internationale tendens om thin capitalisation-
bepalingen in te voeren, die de aftrek van interest beperken, zonder daarbij
het niet-aftrekbare gedeelte als dividend te kwalificeren. Daardoor wordt thin
capitalisation in de sfeer van de winstbepaling getrokken. Het gevolg is dat in
internationale verhoudingen de eeonomische dubbele heffing niet kan worden
voorkomen. Artikel 9 OECD voorziet immers slechts in een correetie van de
- reeds vastgestelde - winst. Het is derhalve dringend gewenst hiervoor een
oplossing te vinden.

De eerste mogelijkheid om deze internationale economische dubbele heffing
te voorkomen, is de invoering van een 'unitary taxation' -systeem van winstbe-
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paling. Dit systeem roept zoveeI vragen op en betekent bovendien een voIIe-
dige breuk met de internationaaI gangbare winstbepalingsmethode, dat zij niet
verder is uitgewerkt.

Ais alternatief zou - analoog aan de behandeling van interestbetaIingen
tussen hoofdkantoor en vaste inrichting - kunnen worden gedacht aan een
aftrekverbod van interest op 'intercompany' -leningen. Een voordeel van deze
methode voor de fiscus is, dat de concernstructuren, waarin gebruik wordt ge-
maakt van een financieringsmaatschappij in een belastingparadijs, niet langer
effectief zijn. Ook moet worden gewezen op een gunstig effect op de belas-
tingopbrengst, doordat de belastinggrondslag in de bronstaat zal toenemen.
Daartegenover staat dat de belastingopbrengst in de woonstaat van de ontvan-
ger zal afnemen als gevolg van een vrijstelling voor de niet-aftrekbare interest
(reflecterende werking). Ten slotte is er dan nog het probleem van de vaststel-
ling van de causaliteit tussen de 'externe' lening en de 'interne' lening.

Een andere oplossing is de introductie van een internationaal geaccepteerde
reflecterende debt/equity-verhouding, dat wil zeggen op basis van reciproci-
teit door zowel de bronstaat als de woonstaat geaccepteerd. Binnen dit sys-
teem kunnen twee varianten worden onderscheiden. De beperkt reflecterende
methode accepteert op basis van reciprociteit dat een 'intercompany' -lening
fiscaal als zodanig blijft aangemerkt voor zover de wettelijke debtl equity-
verhouding niet wordt overschreden. Indien sprake is van een hogere
debt/equity-verhouding kan de interest over het bovenmatige gedeelte van de
'intercompany' -lening niet in aftrek worden gebracht. De beperkte reflectie
houdt in dat de niet-aftrekbare interest door de woonstaat van de crediteur
niet als dividend behoeft te worden behandeld. Hierdoor ontstaat derhalve
een economische dubbele heffing. De debt/equity-verhouding zou jaarlijks
moeten worden getoetst aan de wettelijke verhouding, met een correctie-
mogelijkheid ten aanzien van geleden verliezen. Dit leidt bij de dochtermaat-
schappij tot het vreemde resultaat dat juist in een financieeI moeilijke situatie
'intercompany' -leningen moeten worden omgezet in externe leningen of eigen
vermogen.

Een andere methode, die eenvoudiger is, is de absolute reflectie, waarbij
ook voor wat betreft de niet-aftrekbare interest een corresponderende correc-
tie door de woonstaat van de crediteur moet worden verleend. Het moment
waarop de toets van de feitelijke aan de wettelijke debt./equity-verhouding
plaatsvindt, is daarmee rninder relevant. In binnenlandse verhoudingen kan
de absolute reflectie worden gereaIiseerd door fiscale kwalificatie van de ex-
cessieve lening als eigen vermogen, waardoor de niet-aftrekbare interest als di-
vidend wordt aangemerkt en bij de crediteur een voorkorning van dubbele be-
lasting wordt gegeven (vrijstelling of credit).

In internationale verhoudingen moet de reciprociteit worden afgedwongen
door een verplichte corresponderende correctie. Om dat te bereiken ligt het
voor de hand de debt/equity-verhouding, aIsmede deze corresponderende cor-
rectie ten minste in bilaterale belastingverdragen vast te leggen. Dit zou bij-
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voorbeeld kunnen door aanpassing van artikel 9 OECD of invoering van een
nieuw artikel speciaal met betrekking tot thin capitalisation. Binnen EG-
verband dient een geharmoniseerde debtlequity-verhouding op basis van reci-
prociteit te worden vastgelegd in een richtlijn. Door te kiezen voor een beperkt
reflecterende debt/equity-verhouding wordt bet onwenselijk gebruik van con-
cernmaatschappijen in belastingparadijzen ten minste gedeeltelijk beperkt. De
belastingplichtige behoudt aldus nog steeds een zeker risico van economische
dubbele beffing in gevaI van excessieve financiering met vreemd vermogen. Ik
acht dit acceptabel.
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Hoofdstuk 11. Samenvatting

In dit boek wordt een onderzoek gedaan naar de fiscale aspecten van thin ca-
pitalisation. In het bijzonder wordt daarbij de afbakening van eigen vermogen
ten opzichte van vreemd vermogen bestudeerd aan de hand van een rechtsver-
gelijking tussen de EO-lidstaten.

Thin capitalisation is geplaatst in het kader van de vraag of vreemd vermo-
gen kan worden beschouwd als verkapt eigen vermogen. Thin capitalisation
kan dan worden herleid tot de fiscaalrechtelijke afbakening van het vreemd
vermogen ten opzichte van het eigen vermogen. In deze studie heb ik mij ge-
concentreerd op deze problematiek, waarbij de financiering binnen concern-
verhoudingen centraal heeft gestaan.

In hoofdstuk 2 worden eerst enkele algemene bedrijfseconomische en civiel-
rechtelijke aspect en van eigen vermogen en vreemd vermogen besproken.

Vervolgens wordt vastgesteld dat bij de vaststelling van de kostprijs van het
vermogen fiscale element en een belangrijke rol spelen. Dit wordt met name
veroorzaakt door de verschillende fiscale behandeling van eigen en vreemd
vermogen in concernverhoudingen: het systeem van de vennootschapsbe-
lasting, de aanwezigheid van een kapitaalsbelasting, een vermogensbelasting
voor rechtspersonen, verstorende gemeentelijke belastingen en tariefverschil-
len tussen de kapitaalvrager en de kapitaalverstrekker.

Binnen de EO kan een aantal systemen worden onderscheiden in de wijze
waarop de vennootschapsbelasting is gestructureerd. In enkele lidstaten (bij-
voorbeeld Nederland en Luxemburg) hanteert men het zogenaamde 'klassieke
stelsel', waarbij de inkomsten- en vennootschapsbelasting als zelfstandige hef-
fing naast elkaar bestaan. Dit leidt ertoe dat de winstuitkeringen worden be-
last op het niveau van de vennootschap en vervolgens na uitdeling in concern-
verhoudingen op het niveau van de aandeelhouder zijn vrijgesteld. Het uitein-
delijke effect is dat de uitgedeelde winsten worden belast tegen het effectieve
tarief bij de dochtermaatschappij (de kapitaalvrager) verhoogd met eventueel
niet-verrekenbare bronbelasting. Daarentegen worden de interestbetalingen
belast tegen het effectieve tarief bij de moedermaatschappij (kapitaalgever).
Dit effectieve tarief kan onder andere worden beinvloed door de aanwending
van compensabele verliezen. In andere lidstaten (bijvoorbeeld Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) heeft de wetgever gekozen voor een
verrekeningsstelsel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een volledige
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en een partiele verrekening. Bij een volledig verrekeningsstelsel worden
winstuitkeringen belast op het niveau van de vennootschap, doch bij uitdeling
kan de aandeelhouder deze belasting volledig verrekenen (met eventueel terug-
gaaf in contanten) met de door haar verschuldigde belasting. Uiteindelijk wor-
den de winstuitkeringen nu - evenals de interestbetalingen - belast tegen het
effectieve tarief van de aandeelhouder. Behoudens in geval van verliescom-
pensatie bestaat in de nationale verhouding in deze systemen geen fiscaal gem-
diceerde motivatie om de vennootschap te financieren met vreemd vermogen.
Bij een partieel verrekeningsstelsel wordt dit resultaat uiteraard niet gereali-
seerd, omdat winstuitdelingen gedeeltelijk worden belast tegen het effectieve
tarief van de uitdelende vennootschap. Een kenmerk van de verrekeningsstel-
sels is dat in principe alleen de binnenlandse belastingplichtige aandeelhouders
gerechtigd zijn tot een verrekening. Aileen Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk geven in verdragssituaties onder voorwaarden het belastingkrediet aan
buitenlandse aandeelhouders. In internationale verhoudingen zien we dus dat
de meeste lidstaten niet bereid zijn de onderliggende vennootschapsbelasting
over de grens te verrekenen, waardoor de gevolgen van het klassieke stelsel
weer actueel worden.

In een aantallidstaten (bijvoorbeeld Duitsland en Italie) kent men naast de
(landelijke) vennootschapsbelasting ook een gemeentelijke winstbelasting.
Deze belasting sluit aan bij de winstbepaling voor de vennootschapsbelasting.
De gemeentelijke belastingen worden meestal, hetzij verrekend met de ver-
schuldigde vennootschapsbelasting, hetzij als bedrijfskosten in mindering ge-
bracht op de belastbare winst v66r vennootschapsbelasting (een uitzondering
vormt de ILOR in Italie, die sinds 1992 volledig cumuleert met de IRPEG).
Voor de voorkoming van de economische dubbele belastingheffing over
winstuitdelingen binnen concernverband wordt in het algemeen gekozen voor
een soort deelnemingsvrijstelling. Dit kan tot een ongelijke fiscale behande-
ling van financieringsvergoedingen leiden, met name wanneer deze gemeente-
lijke belasting een verschillend tarief per gemeente kent (zoals in de Duitse
'Gewerbesteuer') of wanneer sprake is van compensabele verliezen.

Een verstorende fiscale factor bij de financieringskeuze wordt voorts ge-
vormd door de kapitaalsbelasting. De kapitaalsbelasting is een belastinghef-
fing op het bijeenbrengen van kapitaal. Zij is gebaseerd op de EG-Richtlijn
69/335/EEG van 17 juli 1969. Deze Richtlijn schrijft de lidstaten echter niet
voor een dergelijke belastingheffing te introduceren. Zij begrenst op dit punt
slechts de competentie van de lidstaten. Bij herhaling is in de parlementaire
stukken gezegd, dat de achter de kapitaalsbelasting liggende gedachte is het
belasten van het bijeenbrengen van risicodragend kapitaal. Bij de kwalificatie
van kapitaal is niet de handelsrechtelijke betekenis, maar de feitelijke situatie
beslissend. Binnen deze heffing wordt derhalve eveneens onderscheid gemaakt
tussen eigen en vreemd vermogen, in die zin dat het bijeenbrengen van vreemd
vermogen in beginsel is vrijgesteld. Een aantal grote EG-lidstaten is recentelijk
overgegaan tot de afschaffing van deze belasting.
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Vit de hoofdstukken 3 tot en met 7 blijkt dat binnen de EG door de afzonder-
lijke lidstaten diverse mogelijkheden zijn beproefd - al dan niet met succes
- om het probleem van de thin capitalisation op te lossen. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van wettelijke regelingen, maar ook van bijzondere leerstuk-
ken, waarbij een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie mogelijk wordt.

De eerste methode is de introductie van een wettelijke vaste debt/equity-
verhouding, bijvoorbeeld Frankrijk. Met ingang van 1januari 1994 heeft ook
de Duitse wetgever - na een reeks van wetsvoorstellen en een ambtelijke aan-
schrijving - een vaste debt/equity-verhouding in de wet opgenomen. Een
vaste verhouding tussen de financiering met eigen en vreemd vermogen kan
aIleen worden gerechtvaardigd door de eenvoud die een dergelijke oplossing
met zich meebrengt.

De vraag is echter hoe de debtlequity-verhouding moet worden vastgesteld.
In Frankrijk wordt gekozen voor het vaststellen van een algemene ratio per
onderneming. In Duitsland heeft de wetgever gekozen voor een individuele ra-
tio per aandeelhouder.

Een volgend probleem is het vaststellen van de omvang van het eigen en het
vreemd vermogen. Vitgangspunt daarbij kan zijn de waardering op de han-
delsrechtelijke balans of de waardering volgens de fiscale balans. In sommige
lidstaten (bijvoorbeeld Duitsland) doet dit probleem zich niet voor, omdat een
strikte koppeling wordt gelegd tussen de beide balansen.

Ten slotte moet de vraag worden beantwoord op welk moment de
debtlequity-verhouding moet worden beoordeeld: een beoordeling op het mo-
ment waarop de lening wordt verstrekt of een jaarlijkse beoordeling. Een jaar-
lijkse beoordeling van de debt/equity-verhouding leidt tot onverwachte en
soms onwenselijke consequenties. Het onverwachte ligt besloten in de fluctua-
tie van de jaarlijkse winstrea1isatie. In verliesjaren dreigt de debt/equity-
verhouding immers groter te zijn, waardoor mogelijke interestbetalingen niet
langer als bedrijfskosten worden aangemerkt. De nieuwe Duitse regeling geeft
op dit punt een correctiemogelijkheid aan de belastingplichtige, zodat dit na-
deel wordt voorkomen. Gelet op de ratio achter de debt/equity-verhouding
lijkt mij overigens het enige juiste beoordelingsmoment dat waarop de lening
wordt verstrekt. Het fiscale karakter van de lening mag immers niet afhanke-
lijk worden gesteld van toevallige conjuncturele ontwikkelingen.

Een tweede methode wordt gevormd door het verbod om interestbetalingen
aan bepaalde aandeelhouders/crediteuren als bedrijfskosten in aanmerking te
nemen bij het vaststellen van de belastbare winst. Het Verenigd Koninkrijk
kent een dergelijke benadering van de problematiek waarbij in verdragssitua-
ties - onder 'arm's length'-voorwaarden - het aftrekverbod weer wordt in-
getrokken. Daarbij wordt de bewijslast of sprake is van een 'arm's length'-
situatie verschoven naar de betalende vennootschap. Deze benadering acht ik
fundamenteel onjuist. In situaties, waarin een lidstaat de aan haar gepresen-
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teerde winst corrigeert, behoort de bewijslast bij deze lidstaat te liggen en niet
bij de belastingplichtige.

Een derde methode, die door sommige EG-lidstaten (bijvoorbeeld Nederland)
wordt gekozen om vreemd vermogen af te bakenen van eigen vermogen, zou
ik willen omscbrijven als de materiele benadering. Daarbij wordt op grond
van schijn en wezen vastgesteld of in casu sprake is van vreemd vermogen dan
wel van eigen vermogen. Deze benadering ricbt zich derhalve op het vaststel-
len van het feitencomplex, doch kan bijvoorbeeld worden aangevuld met het
bijzondere leerstuk van de wetsontduiking. Kenrnerkend voor dat leerstuk is
dat steeds sprake moet zijn van een complex van rechtshandelingen, dat pri-
mair tot doel beeft de belastingheffing te ontgaan. Bovendien moet sprake
zijn van het miskennen van doel en strekking van de wet. Het overmatig finan-
cieren met vreemd vermogen kan door een dergelijke benadering, behoudens
in zeer specifieke situaties, echter niet worden aangepakt.

Een vierde methode is de 'arm's length'-benadering, die met name in het
OECD-rapport 'Thin Capitalisation' wordt gekozen. Het criterium bij de fis-
cale beoordeling van vreemd vermogen zou dan moeten liggen bij de vraag of
onafhankelijke derden onder gelijke omstandigheden ook vreemd vermogen
zouden hebben verschaft. Dit impliceert een bepaald referentiepunt. Dit be-
ginsel is tot op heden uitsluitend ontwikkeld in de sfeer van de 'onzakelijke'
vergoedingen. In casu gaat het echter om een 'onzakelijke' rechtshandeling,
waarvoor het 'arm's length'-beginsel nog niet is ingezet. In het kader van de
concretisering van de 'arm's length'-prijs blijkt de 'comparible uncontroled
price' in de praktijk vaak niet voorhanden. In dat verband werden oplossin-
gen gezocht in de 'cost-plus' - of 'sales-minus' -methoden (,Typisierung' van de
winstmarge). Ook ten aanzien van het verschaffen van vreemd vermogen zal
het in de praktijk vaak onmogelijk blijken te zijn een onafhankelijke crediteur
te vinden. De moedermaatschappij/crediteur heeft nu eenmaal een volstrekt
andere positie dan een 'onafhankelijke' handelsbank. Zij zal immers geneigd
zijn om bedrijfspolitieke redenen (bijvoorbeeld het continueren of penetreren
van een bepaalde markt, dan weI het veiligstellen van haar oorspronkelijke in-
vestering) tot financiering met vreemd vermogen over te gaan. Resteert de mo-
gelijkheid van een functionele analyse. Zo'n functionele analyse is niets meer
dan een diepgaand feitenonderzoek en zou dan moeten aansluiten bij hetgeen
in de Nederlandse jurisprudentie is geconcretiseerd door de leer van schijn en
wezen, het deelnemingscriterium en het 'bodemloze put'-argument. Ook in de
Duitse handelsrechtelijke jurisprudentie lijken mogelijkheden aanwezig om de
'arm's length'-benadering op het gebied van thin capitalisation concreet in-
houd te geven. Daar waar een lening immers als kapitaalvervangend wordt
aangemerkt zou het fiscale recht een aftrek van interestbetalingen kunnen
voorkomen. Er is sprake van een kapitaalvervangende lening indien de lening
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wordt verstrekt in een situatie van 'Kreditunwiirdigkeit' of 'Kreditunfahig-
keit'. Het BFH heeft echter onlangs anders beslist.

Alle hiervoor beschreven thin capitalisation-regelingen zien - met uitzonde-
ring van de Spaanse regeling - uitsluitend op de fiscale positie van de debi-
teur (aftrek). De fiscale positie van de crediteur (inkomsten) ontbreekt. Vast-
gesteld moet worden dat daardoor bewust een economische dubbele belasting-
heffing wordt geaccepteerd. Deze economische dubbele belastingheffing
wordt in de internationale verhoudingen nog versterkt door de diversiteit van
de regelingen.

Een winstcorrectie op grond van een thin capitalisation-regeling houdt der-
halve het gevaar in dat internationaal een dubbele belastingheffing optreedt.
In hoofdstuk 8 wordt onderzocht in hoeverre het huidige OECD-Model-
verdrag dit voorkomt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de juridi-
sche en de economische dubbele belastingheffing.

De juridische dubbele belastingheffing, waarbij het belastbare object meer
dan eenmaal in de heffing wordt betrokken bi] dezelfde belastingplichtige,
wordt in elk geval voorkomen, indien de thin capitalisation-regelingen de inte-
restbetaling direct of indirect (via een kwalificatie als kapitaal van hetgeen
prima facie een lening is) als dividend aanmerken. Doordat artikel 10(3)
OECD een 'open' definitie van de term 'dividend' hanteert, kan aansluiting
worden gevonden in de nationale wetgeving van de bronstaat (lex causae). De
formulering van de desbetreffende verdragsbepaling duidt erop dat de fiscale
behandeling door de bronstaat geen ruimte meer laat voor een andere fiscale
behandeling in de woonstaat van de crediteur. Daarmee is deze laatstge-
noemde staat verplicht om conform de voorschriften in artikel 23A of artikel
23B OECD de juridische dubbele belastingheffing bij de crediteur te voorko-
men. Artikel 10 OECD ziet dus slechts op de fiscale positie van de crediteur.
Indien de bronstaat (debiteur) de aftrek van interest verbiedt, dan weI de inte-
restaftrek beperkt, blijft de betaling als interest behandeld en voIgt op grond
van artikel 11 OECD toewijzing van de heffingsbevoegdheid ten aanzien van
de interest bij de crediteur. Ook dan dient op grond van artikel 23A of artikel
23B OECD de woonstaat van de crediteur eventueel de op grond van artikel
11 OECD toegestane bronheffing te verrekenen.

De economische dubbele belastingheffing, waarbij het belastbare object
meer dan eenrnaal in de heffing wordt betrokken bij verschillende belasting-
plichtigen, zou eventueel kunnen worden voorkomen, indien een winstcorrec-
tie door een thin capitalisation-regeling onder de werking van artikel 9 OECD
kan worden gebracht. Hier ligt een probleem. Als de thin capitalisation-
regeling slechts inhoudt dat de interest geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbaar
is, komt men niet toe aan artikel 9 OECD. Dergelijke regelingen kunnen na-
melijk worden gekarakteriseerd als wettelijke regelingen in het kader van de
fiscale winstbepaling. Artikel 9 OECD ziet daarentegen op de internationale
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allocatie van de autonoom vastgestelde belastbare winst. Op grond van de ver-
dragstekst lijkt ook een thin capitalisation-regeling, die de interestbetaling di-
rect of indirect als dividend aanmerkt, niet onder de werking van artikel 9(1)
OEeD te kunnen worden begrepen. Artikel 9(1) OEeD spreekt immers uit-
drukkelijk van 'conditions' in de financiele en commerciele relaties tussen ge-
lieerde partijen. Hoewel het commentaar op deze bepaling blijk geeft van een
andere opvatting, ben ik van mening dat de tekst niet toestaat een financiele
relatie (in casu de lening) als een voorwaarde te beschouwen. Overigens is het
gevaar van econornische dubbele belastingheffing, ook ingeval de winstcorrec-
tie als gevolg van een andere kwalificatie weI onder artikel 9(1) OEeD zou
kunnen worden begrepen, nog niet geweken. Artikel 9(2) OEeD houdt im-
mers geen verplichting in voor de woonstaat (crediteur) om een corresponde-
rende correctie toe te passen. Een oplossing laat zich in dit kader overigens
nauwelijks denken. Daarvoor zou immers hetzij de woonstaat tot een derge-
lijke correctie moeten worden verplicht, hetzij de bronstaat haar wettelijke be-
paling buiten toepassing moeten verklaren.

Een bescherrning tegen de toepassing van thin capitalisation-regelingen zou
voorts kunnen worden geboden door de werking van non-discri-
minatiebepalingen in het belastingverdrag. Dit is met name mogelijk indien
het verdrag een bepaling heeft opgenomen overeenkomstig artikel 24(4)
OEeD. Deze bepaling verplicht - buiten situaties als bedoeld in artikel 9
OEeD - interestbetalingen aan een buitenlandse crediteur fiscaal onder de-
zelfde voorwaarden in aanmerking te nemen als interestbetalingen aan bin-
nenlandse crediteuren. In concrete belastingverdragen ontbreekt deze bepa-
ling veelal, zodat er in de praktijk weinig tegen de toepassing thin
capitalisation-regelingen zal kunnen worden gedaan.

In het kader van het streven naar een interne markt binnen de EO is inmiddels
een aantal supranationale regelingen geintroduceerd en heeft het HvJ EO ju-
risprudentie ontwikkeld ten aanzien van onder andere het vrije verkeer van
personen en kapitaal. In hoofdstuk 9 zijn deze regelingen en jurisprudentie be-
sproken in het kader van het voorkomen van de econornische dubbele be-
lastingheffing als gevolg van de toepassing van thin capitalisation-regelingen.

De jurisprudentie van het HvJ EO tracht het vrije verkeer van personen en
kapitaal te concretiseren door inhoud te geven aan het begrip 'arbitrary discri-
mination'. Hiervan is sprake indien een onderscheid in de fiscale behandeling
wordt gemaakt op grond van de nationaliteit van belastingplichtigen dan wei
effectief op grond van andere criteria een zelfde resultaat wordt bereikt. Deze
indirecte discriminatie wordt aileen geaccepteerd, indien hiervoor een objec-
tieve rechtvaardiging ('rule of reason') bestaat. Zo'n objectieve rechtvaardi-
ging zou voor de thin capitalisation-regelingen aanwezig kunnen zijn. Er is op
het punt van de thin capitalisation-problematiek immers {nog) geen geharmo-
niseerde opvatting. Bovendien is de verschillende fiscale behandeling van bin-
nenlandse en buitenlandse belastingplichtigen door het HvJ EO (nog) niet als
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een 'arbitrary discrimination' aangemerkt. Ten slotte zou eventueel ook een
beroep op het zekerstellen van de 'fiscale coherentie' kunnen worden gedaan.

De moeder/dochterrichtlijn alsmede de voorgestelde rente/royalty-richtlijn
lijken evenmin waarborgen te bevatten die een econornische dubbele be-
lastingheffing als gevolg van de thin capitalisation-regeling kunnen voorko-
men. Het arbitrageverdrag - indien het ooit nog in werking zal treden - zou
weliswaar kunnen worden ingeroepen indien de thin capitalisation-regeling via
de kwalificatie van de lening als eigen vermogen tot een winstcorrectie leidt,
doch of het ook de economische dubbele heffing voorkomt, valt te betwijfe-
len. De adviescommissie moet in casu immers hetzij de woonstaat (crediteur)
een corrigerende correctie opleggen, hetzij de bronstaat (debiteur) verplichten
zijn nationale wetgeving in casu buiten werking te stellen.

Ten slotte zijn in hoofdstuk 10 enkele alternatieve oplossingen voor het thin
capitalisation-probleem besproken. De fiscaal neutrale behandeling van de
verschillende financieringsvormen en de voorkoming van internationale dub-
bele belastingheffing staan hierbij centraal. am een fiscaal neutrale behande-
ling van de verschillende financieringsvormen te realiseren, dient - in navol-
ging van de bedrijfseconomische winstbepaling - fiscaal rekening te worden
gehouden met de financieringsfunctie van eigen vermogen. Hiertoe is een
tweetal alternatieven geanalyseerd.

Het eerste stelsel betreft de aftrek van primair dividend. Een gedeelte van
de winstuitdeling wordt als bedrijfskosten in aanmerking genomen bij het be-
palen van de belastbare winst. Een dergelijk systeem heeft hoogstwaarschijn-
lijk tot gevolg dat de dividendquote zal toenemen. Het aftrekbare gedeelte van
het dividend zal worden uitgedrukt als een percentage van het nominaal
gestort kapitaal. De vaststelling van dit percentage is enigszins arbitrair. Daar-
bij zou bijvoorbeeld kunnen worden gekozen voor het gemiddelde rendement
op langlopende staatsobligaties. Het belangrijkste bezwaar van dit stelsel is
dat het in internationale verhoudingen tot complicaties aanleiding geeft. Zo
dient bijvoorbeeld een additionele bronheffing te worden ingevoerd, om te
voorkomen dat een zogenaamd 'Positiver Auslandereffekt' optreedt.

Het tweede stelsel betreft de aftrek van primair rendement. Dit stelsel wijkt
af van het stelsel van aftrek van primair dividend, doordat het niet aanknoopt
bij de winstuitdeling. Onafhankelijk van de vraag of een vennootschap haar
winst uitkeert, veroorzaakt het eigen vermogen kosten. Deze dienen evenals
de kosten voor het ter beschikking stellen van vreemd vermogen in aftrek te
komen bij het op een correcte wijze bepalen van de belastbare winst. Het pri-
maire rendement wordt bepaald als een percentage van het 'in de onderneming
werkzame' vermogen. Het percentage zou - evenals voor de aftrek van pri-
mair dividend - kunnen worden gekoppeld aan de gemiddelde interestver-
goeding op langlopende staatsobligaties. Bij de bepaling van het 'in de onder-
neming werkzame' vermogen wordt veelal als uitgangspunt het fiscale verrno-
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gen gekozen. Hierop vindt een aantal correcties plaats om te voorkomen dat
cumulatie van het primaire rendement optreedt.

Het belangrijkste nadeel van dergelijke stelsels is dat zij bet voorkomen van
de internationale economiscbe dubbele belasting niet oplossen. Deze dubbele
heffing wordt immers veroorzaakt door de bronstaat. De invoering van een
aftrek van prim air dividend of primair rendement is derhalve niet te verwach-
ten. Beide stelsels leiden bovendien tot een algehele verlaging van de belasting-
grondslag, waardoor invoering uit budgettaire overwegingen niet eenvoudig
zal zijn. Een ander - in het kader van dit onderzoek niet besproken - facet
betreft de fiscale positie van de aandeelhouders/natuurlijke personen. Met
name in landen die een verrekeningsstelsel hanteren zal invoering tot compli-
caties kunnen leiden.

De oplossing voor de internationale economische dubbele heffing is in theorie
de wereldwijde invoering van een 'unitary tax'-systeem. De invoering van zo'n
systeem leidt ecbter behalve tot technische problemen (vaststelling van de ver-
deelsleutel) ook tot onvoorspelbare budgettaire gevolgen. De huidige, interna-
tionaal alom geaccepteerde 'arm's length' -benadering blijft derhalve uitgangs-
punt. am tegemoet te komen aan een oplossing voor deze internationale eco-
nomische dubbele belasting, moet het probleem van de fiscaal neutrale finan-
ciering (tijdelijk) naar de achtergrond worden gedrongen.

De eerste mogelijkheid die wordt onderzocht, gaat uit van een aftrekverbod
van 'intercompany' -interest. Daarmee is deze mogelijkheid het verst verwij-
derd van een bedrijfseconomische winstbepaling. Aansluiting zou kunnen
worden gezocht bij de heersende opvatting ten aanzien van de fiscale behande-
ling van interestbetalingen tussen hoofdkantoor en vaste inrichting. De aftrek
van 'intercompany' -interest wordt aIleen toegestaan, indien de concern-
crediteur de middelen hiervoor via extern vreemd vermogen heeft verkregen.
Ook de leningen die worden verstrekt aan een vennootschap onder garan-
tiestelling van de moedermaatschappij, zouden aanleiding kunnen geven tot
een aftrekverbod voor de betaalde interest. Wanneer de garantiestelling echter
aIleen is bedoeld om de moedermaatschappij ervan te weerhouden haar doch-
termaatschappij ten koste van de crediteur te 'plunderen', zou een aftrekver-
bod ongepast zijn. Het aftrekverbod voor 'intercompany' -interest lijkt de
voorkeur te genieten van landen die thin capitalisation als een probleem (aan-
tasting van de nationale heffingsgrondslag) ervaren. Omdat de winstcorrectie
wordt gekoppeld aan de financiering door de crediteur, wordt de totale be-
lastingdruk bij het verstrekken van kapitaal in concernverhoudingen anders
gealloceerd dan bij 'intercompany' -leningen. Dit kan tot verstoringen leiden
indien de effectieve belastingdruk bij de moedermaatschappij/crediteur en bij
de dochterrnaatschappij/debiteur niet aan elkaar gelijk zijn. Dit kan bijvoor-
beeld doordat een van de vennootschappen over een compensabel verlies be-
schikt, of - in internationale verhoudingen - de belastingtarieven niet ge-
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harmoniseerd zijn. Een ander nadeel is dat een causaliteit moet worden vast-
gesteld tussen de 'intercompany' -lening en de externe lening. Het voordeel van
dit systeem is evenwei dat ook de ongewenste interestbetalingen aan buiten-
landse concernfinancieringsmaatschappijen gevestigd in een tax haven worden
verhinderd. Een ander (budgettair) voordeel is dat de belastinggrondslag in
het land van de debiteur wordt verbreed, hetgeen invoering eenvoudiger
maakt.

Een tweede mogelijkheid is de invoering van een reflecterende debtlequity-
verhouding voor concernleningen. Het reflecterende karakter kan worden be-
reikt doordat de woonstaat van de crediteur de fiscale kwalificatie in de
bronstaat volgt, Daarbij kan een beperkte reflectie of een absolute reflectie
worden gehanteerd. Bij een beperkte reflectie wordt in de woonstaat van de
crediteur de fiscale kwalificatie van de bronstaat gevolgd voor zover de
debt/equity-verhouding niet wordt overschreden. Daarmee wordt de econo-
mische dubbele belastingheffing niet voorkomen als de concernvennootschap
bovenmatig met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Bij de absolute reflec-
tie zal de woonstaat daarentegen ook de fiscale kwalificatie van de bronstaat
volgen als de debtlequity-verhouding wordt overschreden. De belastingplich-
tige loopt dan geen enkel risico van dubbele belastingheffing meer. Voor-
waarde voor de invoering is dat een zo breed mogelijk (lees: wereldwijd) geac-
cepteerde debt/equity-verhouding wordt vastgesteld.

De conclusie is dat noch de huidige belastingverdragen (gebaseerd op het
OECD-modelverdrag) noch het EO-recht een bescherming biedt tegen een
economische dubbele heffing. Omdat thin capitalisation steeds vaker wordt
opgelost door wettelijke winstbepalingsvoorschriften, dient de oplossing naar
mijn mening in beginsel te worden gevonden in een fiscaal-neutrale behande-
ling van eigen vermogen en vreemd vermogen. De voorgesteide stelsels van af-
trek primair dividend en primair rendement kunnen echter geen oplossing bie-
den voor de internationale economische dubbele belastingheffing. Mijn voor-
stel om deze dubbele heffing als gevolg van thin capitalisation-regelingen op
te heffen, is de invoering van een beperkt reflecterende debt/equity-ver-
houding. Deze vaste debt/equity-verhouding zou bij voorkeur in het OECD-
modelverdrag moeten worden opgenomen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt
te zijn, zou de EO een richtlijn op dit punt moeten opstellen, waardoor de eco-
nomische dubbele heffing in elk geval binnen de interne markt verdwijnt.
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Summary

This book comprises a research on the international aspects of thin capitalisa-
tion. Based on a comparative study of the tax systems in EC Member States,
the research focuses especially on the distinction between equity contributions
and debts.

Thin capitalisation is viewed in the context of hidden capitalisation. As a
result thin capitalisation can be defined as the distinction between equity con-
tributions and debts for tax purposes. In this research I concentrated on thin
capitalisation problems within a group of companies.

Chapter 2 discusses some general business and legal aspects regarding equity
and debt. Furthermore, it should be stated that in determining the costs of
capital, tax aspects play an important role. This is mainly caused by the differ-
ent tax treatment of equity contributions and debts within a group of compa-
nies: the system of corporate income tax, the capital contribution tax, the net
wealth tax for legal entities, distorting municipality taxes and, last but not
least, differences in tax rates between the applicants and subscribers of the
funds.

Within the EC a distinction can be made in the way several Member States
integrate their corporate income tax with their personal income tax. In some
Member States (e.g. the Netherlands and Luxembourg) the legislation chooses
the so-called 'classical' system, which means that there is no integration be-
tween the personal income tax and the corporate income tax. As a result,
profit distributions are taxed at the level of the distributing company - after
distribution with the group of companies - while they are tax exempt on the
level of the shareholder. The final effect is that the distributed profit will be
taxed at the effective rate applicable to the subsidiary (the applier of the
funds), possibly increased by the excess withholding tax credit. On the other
hand, interest payments are taxed at the effective rate applicable to the parent
company (the subscriber of the funds). The effective tax rates can be in-
fluenced - amongst other things - by using carryover facilities of losses.
In other Member States (e.g. Germany, France and the United Kingdom) the
legislation chooses to integrate the personal income tax and the corporate in-
come tax to some extent: these are the so-called imputation systems, which are
further differentiated into full imputation and partial imputation systems. In
a full credit system the shareholder receives a credit at distribution according
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to the underlying corporate income tax (possibly in the form of a cash refund)
against his personal income tax. Finally the profit distributions - like the in-
terest payments - are now being taxed at the effective rate of the shareholder.
Except for the situation of loss carryover in domestic situations these systems
do not have any tax argument to finance the company with debt rather than
equity. Naturally, in case of a partial imputation system this result will not
be realized, as the dividends are partially taxed at the effective rate of the dis-
tributing company. Imputation systems are characterized by the fact that in
principle only domestic shareholders enjoy the tax credit. Exceptions are
made in France and the United Kingdom where a credit is also granted to
qualifying shareholders under the applicable tax treaty. In international situa-
tions the Member States are - in principle - not prepared to give the tax
credit across the border. As a result the tax consequences with respect to the
financial structure of international groups of companies are the same as
described for the 'classical' system.

In several other EC Member States (e.g. Germany and Italy) apart from the
(federal) corporate income tax there is also a profit tax levied by the municipal
authorities. This municipality tax is merely based upon the determination of
the profit for corporate income tax. This municipality tax is either creditable
against the corporate income tax due, or is treated as a business expense for
corporate income tax purposes (as from 1992 the Italian ILOR is, however,
fully cumulating with the IRPEG). In order to avoid economic double taxa-
tion on profit distributions within a group of companies generally a kind of
participation exemption applies. This can result in a different tax treatment
regarding the remunerations on funds provided. This is the case if e.g. the rate
of these municipality taxes differ for each municipality (like in Germany) or
if there is a loss carryover facility.

Another tax factor which causes distortions in the choice of the financial
structure is the capital contribution tax. This is a tax on the paid up capital
funds. The capital contribution tax is based on the EC-Directive 69/335/EEC
dating from July 17th, 1969. This Directive, however, does not prescribe the
introduction of a capital contribution tax to the Member States. It just limits
the introduction of 'far going' and 'heavily loaded' incorporation taxes by the
Member States. As was repeatedly mentioned during the discussions in Dutch
parliament preliminary to the relevant law, the idea behind this tax is to tax
the paying up of risk-bearing funds. In order to qualify these funds, it is not
the legal form which is decisive but the real situation. Within this concept a
distinction is also made between equity funds (risk-bearing) and debt-funds,
which are not covered by this tax. Some of the bigger Member States have re-
cently abolished this capital contribution tax.

As can be deduced from chapters 3 to 7, the EC Member States have deve-
loped several approaches - not all of them being successful - to try and
abandon thin capitalized companies.
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The first method is the introduction of a fixed debt/equity ratio, e.g. by
France. As from January 1st, 1994, the German legislation also contains a
fixed debt/equity ratio. In my opinion, such a fixed ratio can only be justified
by its simplicity.

The question arises however, how to determine this fixed debt/equity ratio.
In France the legislation chooses a general debt/equity ratio which applies to
the company. In Germany the legislation, however, chooses an individual ap-
proach in which the debt/equity ratio of the shareholder is decisive.

Another problem is the valuation of the equity and debt funds. This valua-
tion can be effected by taking into account the commercial balance sheet or
the balance sheet for tax purposes. In some of the Member States (e.g. Germa-
ny) this problem does not arise as there is a strict linkage between both balance
sheets.

Last but not least, the question arises as to at which time the debt/equity
ratio should be determined, i.e. should this be the time when the debt is given
or should there rather be a continuous test. The latter leads to unexpected and
sometimes unwanted consequences. The unexpected is due to the annual fluc-
tuation of profit realisation. In a year in which the company realizes a loss,
the debt/equity ratio will be higher due to a lower equity fund, and as a result
some interest payments might no longer be deductible. With respect to this
situation the new German thin capitalisation law contains a possibility for the
taxpayer to correct this insufficient equity fund within a period of 3 years.
Taking into account the idea behind the fixed debt/equity ratio it seems to me
that the only correct point of time, however, is the moment at which the debt
is being provided. The character of a loan for tax purposes should not be de-
pendent on accidental economic developments.

A second method prohibits the interest payments within a group of companies
as business expenses. This method prerequisites that within a group of compa-
nies there is only financing with equity funds. An example of a Member State
which to a certain extent follows this method is the United Kingdom.
However, in tax treaties the UK usually accepts - under 'arm's length' condi-
tions - those payments as deductible items, the onus of proof whether the
interest payments are at arm's length lying with the paying company. I think
this approach is not correct. In this view the competence of the tax authorities
to levy tax should be the subject. In situations, in which a Member State wants
to correct the presented allocation of profits, the onus of proof should lie with
that state and not with the taxpayer.

A third method, the so-called material approach, is introduced by some Mem-
ber States (e.g. the Netherlands) to distinguish debt from equity. According
to this method, the tax treatment is based on the 'substance over form' ap-
proach. This approach concentrates on the assessment of the facts, but can
be complemented by the anti-abuse doctrine. The characteristic feature of this
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doctrine is that there must always be a (chain of) legal transaction(s) the
primary prospect of which is to escape taxation. In addition, these transac-
tions must be misleading the objective and purpose of the law (whatever that
may be). Any excessive debt-financing cannot be tackled by this doctrine, un-
less in very specific situations.

A fourth method is the arm's length approach. This method was chosen in the
OECD-report on thin capitalisation. The criterion for the tax treatment of a
debt has to be the question whether under the same circumstances an indepen-
dent third person would also have given the debt. This implies a certain
reference-object. The 'arm's length' principle has till now only been deve-
loped in the context of remunerations which have been paid in an unbusiness-
like manner. In case of thin capitalisation it is, however, legal transactions
which are effected in an unbusinesslike manner, this being a context for which
the 'arm's length' principle has not been used yet. Within this 'arm's length'
approach the realization based on the comparable uncontrolled price is, in
practice, not always possible. Therefore, solutions have been found in the
'cost-plus' or 'sales-minus' methods (fictitious determination of taxable
profit). In case of funding with debt, in practice it will also be difficult (or
even impossible) to find an independent third creditor. After all, the position
of a parent company towards the debtor is completely different from that of
an independent commercial bank, for the parent company will be inclined to
finance with debt on account of business reasons (e.g. to continue or penetrate
into a certain market, or to secure their original investments). There remains
only the possibility of a functional analysis. Such an analysis is nothing more
than a profound research of the facts and circumstances of the capital funding
and should be in conformity with the Dutch case law with respect to the 'sub-
stance over form' approach, the 'participation' approach and the 'pouring
money down the drain' approach. According to the German case law regard-
ing commercial law, there seems to be a possibility to define the term 'arm's
length'. In cases in which the debt is treated as a capital-substitute ('kapitaler-
setzend'), the tax treatment should follow this commercial law and prohibit
the deductibility of the interest-payments. The commercial treatment as a
capital-substitute appears if the debt is given in a situation of 'Kreditunwiir-
digkeit' or 'Kreditunfahigkeit'. The Bundesfinanzhof has, however, recently
decided otherwise.

All the above-mentioned thin capitalisation approaches (either by law or by
case law), except for the Spanish regulation, deal only with the position of the
debtor (deductibility of the remuneration). The tax treatment at the creditor's
is lacking. It must be concluded that by using this lopsided approach an eco-
nomic double taxation is explicitly accepted by those states. This economic
double taxation is further strengthened in the international concept by the
diversity of measurements.

319



SUMMARY

A profit correction based on thin capitalisation rules thus contains a risk of
international double taxation. In chapter 8, research is done on the question
to what extent the existing OECD Model Convention on double taxation actu-
ally prohibits this double taxation. For this purpose, a distinction is made be-
tween legal double taxation and economic double taxation.

The legal double taxation (which means that the same income is taxed twice
with regard to the same tax-subject) is avoided if the thin capitalisation regula-
tion qualifies the interest-payment directly or indirectly (by qualifying the pri-
ma facie debt as equity) as a dividend distribution. As article 10(3) OECD
contains an open definition of 'dividend', it is the national legislation of the
state of source which is decisive (lex causae). The text of this article indicates
that the tax treatment by the state of source leaves no space for another tax
treatment in the state of residence of the creditor. Thus, in conformity with
the rules laid down in article 23A or article 23B OECD the latter state is ob-
liged to avoid the legal double taxation of the creditor. Article lO OECD only
concerns the tax position of the creditor. If, however, the state of source (deb-
tor) does not allow the deduction of interest (either in full or partially) the
remuneration will still be qualified as interest. In that case article 11 OECD
will allocate the tax jurisdiction of the interest received by the creditor. In that
situation, too, the state of residence of the creditor should grant an imputa-
tion of the withholding tax of the state of source based on article 23A OEeD
and article 23B OECD.

The economic double taxation (which means that the same income is taxed
twice with regard to different tax-subjects) could be avoided if the correction
of taxable profit by the thin capitalisation regulation could be effected by arti-
cle 9 OECD. This is a problem to be solved. If the thin capitalisation regula-
tions just contain a non-deductibility or partial deductibility of interest-
payments, in my opinion, article 9 OECD does not apply at all. This is due
to the fact that such regulations have to be seen as legislation and in particular
with respect to the determination of taxable profits. Article 9 OECD,
however, deals with the correct allocation of the taxable profits between the
competent tax authorities. Based on the text of this article the thin capitalisa-
tion rules qualifying the interest-payment directly or indirectly as a dividend
distribution cannot be effected by article 9(1) OECD. Article 9(1) OECD ex-
plicitly uses the wording 'conditions in its financial and commercial relation'.
Although the commentary on this regulation shows evidence of a different in-
terpretation, in my opinion, the text does not allow to consider the financial
relation itself (the loan) as a condition. Apart from that the risk of economic
double taxation is still present, even if thin capitalisation corrections are ef-
fected by article 9(1) OECD. After all, the corresponding adjustment of arti-
cle 9(2) OECD does not oblige the state of residence (creditor) to follow the
corrections made by the state of source (debtor). With respect to this, a sub-
mission to arbitration can hardly be imagined as either the state of residence
(creditor) would have to be obliged to perform a corresponding adjustment
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or the state of source (debtor) would have to be obliged not to use its legal
rules to correct thin capitalisation.

An impediment of the application of thin capitalisation rules could result
from the non-discrimination rules in the tax treaty, especially if the tax treaty
contained a rule like article 24(4) OECD. According to this article interest-
payments to non-residents shall be treated under the same conditions for tax
purposes as interest-payments to residents. However, most of the existing tax
treaties do not contain such rule. As a result little can be done to prevent the
effective application of the thin capitalisation rules.

In view of the aim of an internal market, the EC introduced some community
laws. In addition the European Court developed case law regarding the free
movement of persons and capital. Chapter 9 discusses this community law
and case law as far as it might prevent economic double taxation as a result
of thin capitalisation rules.

The case law of the European Court tried to define the free movement of
persons and capital in more detail by the term 'arbitrary discrimination'. This
term applies in case a different tax treatment is made based on the nationality
of the tax-payer or is effectively made on account of other criteria. This in-
direct discrimination will only be accepted if there is an objective justification
for it ('rule of reason'). Such a justification seems to be present in case of thin
capitalisation rules. There is not (yet) any harmonized regulation or concep-
tion within the EC. In addition the different tax treatment of resident and
non-resident tax-payers has not (yet) been classified as 'arbitrary discrimina-
tion' by a decision of the European Court. Finally, the tax authorities in-
troducing thin capitalisation rules can appeal to the 'tax coherence' .

Neither the parent-subsidiary directive nor the proposed interest-royalty
directive seem to be able to guarantee that there will be no economic doubie
taxation whatsoever as a result of thin capitalisation rules. The treaty on ar-
bitration - if this treaty will ever be put into effect at all - might apply, but
it is doubtful whether the economic taxation can actually be avoided. In cases
of thin capitalisation the double taxation concerns the application of law,
rather than - e.g. in cases of intercompany pricing - the determination of
facts (prices). The advisory committee will either have to oblige the state of
residence (creditor) to perform a corresponding adjustment or the state of
source (debtor) to suspend its legal thin capitalisation rule.

Finally, chapter 10 discusses some alternative solutions for the thin capitalisa-
tion problem. There are two central issues: the tax neutrality between debt and
equity financing and the prevention of international double taxation. In order
to realize tax neutrality between debt and equity financing - following the
determination of business profit - the financing-function of equity should
also be taken into account for tax purposes. Two alternative systems are
described.
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The first system contains the introduction of a deduction for a primary divi-
dend. Part of the profit-distribution will be taken into account in order to de-
termine the taxable profit. Such a system results most likely in a higher
dividend-quota. The deductible part of the distribution shall be a percentage
of the paid-up share capital, the fixation of this percentage, however, being
slightly arbitrary. In practice, one could chose for the average yield on long-
term government bonds. The most important objection to this method is that
in international relations it can give rise to complications. E.g. an additional
withholding tax will have to be introduced in order to prevent a so-called
'Positiver Auslandereffekt' from occurring.

The second system contains the introduction of a deduction of primary
rent. This system deviates from the system of primary dividend deduction in
such a way that it does not tie up with the distribution. Irrespective of whether
the legal entity distributes or not, financing with equity causes costs. These
costs have to be taken into account in determining the taxable profit as well
as the costs of debt financing. The primary rent will usually be determined as
a percentage of capital, which is engaged in the business. This percentage
could be linked up - as for the deduction of a primary dividend - with the
average yield on long-term government bonds. In order to determine what
capital is engaged in the business, the capital for tax purposes can be the
starting-point. A number of corrections have to be made to avoid any cumula-
tion of primary rent.

A major disadvantage of these systems is that they do not avoid the interna-
tional economic double taxation, unless they are in effect world-wide. The
double taxation is caused by the state of source (debtor) and cannot be solved
by introducing these systems in the state of residence (creditor) only. The in-
troduction of a deduction for either a primary dividend or primary rent is not
to be expected. Both systems result in an overall reduction of the tax base,
which will not make the introduction from a budgetary point of view any easi-
er. A second aspect - not discussed in the scope of this book - which might
jeopardize the introduction, are the effects on physical persons. Especially in
countries which have an imputation system, introduction could lead to serious
complications.

The absolute solution to avoid any international economic double taxation is
the introduction of a so-called unitary tax system, although - except for tech-
nical problems (like the determination of the distribution codes) - the in-
troduction of this will lead to unpredictable budgetary consequences. The
generally accepted 'at arm's length' principle will therefore remain my basic
assumption. In order to avoid this double taxation, tax neutral financing
should be (temporarily) pushed backwards.

The first solution no longer accepts intercompany interest deduction in deter-
mining taxable profit unless the funds provided to the debtor are raised by the
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creditor also by debt. This concept is at the moment used with respect to the
internal loan between permanent establishment and its headquarters. The
loans which are granted under guarantee of the parent company can give
cause to the non-deductibility of the interest payments, too. In case this
guarantee refers only to keep the parent company away from distributing all
profits out of its subsidiary and therefore just to protect the creditor, this in-
junction is inappropriate. This method seems to be attractive for those
countries signalling a thin capitalisation problem. They are afraid of the base
erosion and see an opportunity to broaden the taxable base. As the correction of
profits is linked to the financing by the creditor, the total tax burden with
respect to capital contributions in a group of companies is allocated different-
ly from that for intercompany loans. This can create distortions if the effec-
tive tax burden for the parent company/creditor and for the subsidiary are not
identical. The reason for this can be either that one of the companies has a
carry-over facility or - in international - relations that the tax rates are not
harmonized. Another disadvantage is that there must be a causal connection
between the intercompany loan and the external loan. The advantage of this
system is, however, that it also prevents the unwanted deduction of interest
payments to foreign group financing companies which are resident in a tax
haven.

A second alternative is the introduction of a reflecting debtlequityratio
regarding intercompany loans. The reflecting character can be realized if the
state of residence of the creditor follows the qualification for tax purposes of
the state of source. A distinction can be made between limited reflection and
absolute reflection. In case of a limited reflection the qualification in the state
of source will only be followed by the state of residence (creditor) in so far
as the debt/equity ratio is not exceeded. This method does not prevent the eco-
nomic doubie taxation if the shareholder provides its company with excessive
debts. In case of an absolute reflection, however, the state of residence (credi-
tor) will also follow the qualification of the state of source in case the debt
financing exceeds the debt/equity ratio. In this alternative, the taxpayer does
not have any risk regarding double taxation. It should be stressed that this sys-
tem of reflecting debt/equity ratio's only works if introduced on a large scale
(preferably world-wide).

The conclusion is that neither in the existing tax treaties (based on the OECD
Model Convention), nor in EC-directives, nor in EC case law tax-payers are
protected from economic double taxation as a result of thin capitalisation
rules. As there is an increasing amount of rules that are formulated in law (as
a provision in order to determine taxable profit), in my opinion a solution
should be found in a tax treatment which makes no difference between equity
and debt financing. The suggested methods of deduction of primary dividend
and deduction of primary rent are, however, no solution for the international
economic double taxation. My suggestion in order to abolish this double tax-
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ation as a result of thin capitalisation rules is to introduce a limited reflecting
debt/equity ratio. This fixed debt/equity ratio should preferably be added to
the OECD Model Convention. If this appears to be impossible, the EC should
try to draw up a directive on this issue, which will abandon the economic dou-
ble taxation at least within the internal market.
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Wettelijke thin capitalisation-regelingen

NEDERLAND (ARTIKEL 12 WET VPB'69)

1. Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek renten van geldle-
ningen welke zijn verschuldigd aan met de belastingplichtige verbonden licha-
men die niet in Nederland zijn gevestigd, alsmede de kosten van deze geldle-
ningen, voor zover deze renten en kosten meer bedragen dan 50 percent van
de winst welke zou zijn genoten indien deze renten en kosten in het geheel niet
in aftrek zouden komen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de in dat lid bedoelde ren-
ten zijn verschuldigd aan een lichaam dat:

a. vanwege de Nederlandse Antillen, Aruba, of een andere mogendheid is
onderworpen aan een aldaar in enige vorm naar de winst geheven belasting
van ten minste 15 percent, zonder dat een keuzemogelijkheid, een mogelijk-
heid ervan te zijn vrijgesteld of toepassing van een bijzonder regime ertoe leidt
dat van de winst van het lichaam minder dan 15 percent wordt geheven, dan
wei

b. feitelijke werkzaamheden vcrricht als kredietinstelling, of
c. grotendeels andere werkzaamheden verricht dan:
10. het verstrekken van geldleningen aan de belastingplichtige of aan met

hem verbonden lichamen;
2°. het beleggen van vermogen of een daarmee overeenkomende werkzaam-

heid anders dan in het kader van een verzekeringsonderneming;
3°. het leveren van prestaties waarvoor royalty's worden ontvangen anders

dan als tegenprestatie voor het gebruik of het recht van gebruik van door het
lichaam zelf tot stand gebrachte goederen.

3. Voor zover in een jaar renten of kosten ingevolge het eerste lid niet in
aftrek zijn gekomen, worden zij aangemerkt als renten welke in het daarop
volgende jaar zijn verschuldigd aan de in dat lid bedoelde met de belasting-
plichtige verbonden lichamen, onderscheidenlijk als kosten van het daarop
volgende jaar van de in dat lid bedoelde geldleningen, met dien verstande dat
daarbij het tweede lid buiten toepassing blijft en dat artikel 20, vijfde lid, eer-
ste volzin, van overeenkomstige toepassing is.

4. Indien in een jaar de door de belastingplichtige aan niet in Nederland ge-
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vestigde, met hem verbonden lichamen verschuldigde renten van geldleningen
- met inbegrip van de kosten van deze geldleningen, alsmede de ingevolge het
derde lid doorgeschoven renten en kosten - minder bedragen dan de door de
belastingplichtige van niet in Nederland gevestigde, met hem verbonden licha-
men genoten renten, vindt met betrekking tot dat jaar het eerste lid geen toe-
passing.

5. Voor de toepassing van dit artikel en artikel13 wordt onder royalty's ver-
staan: vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het
recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letter-
kunde, kunst of wetenschap - daaronder begrepen bioscoopfilms -, een oc-
trooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een ge-
heim recept of een geheime werkwijze, of voor inliehtingen omtrent ervarin-
gen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.

6. Voor de toepassing van dit artikel en de artikelen 13b tot en met 13f, 17,
28 en 28b wordt als een met de belastingplichtige verbonden lichaam aange-
merkt:

a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde ge-
deelte belang heeft;

b. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de be-
lastingplichtige;

c. een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang
heeft, terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft
in de belastingplichtige.

DUlTSLAND (§ 8A KORPERSCHAFTSTEUERGESETZ)

§ 8a. Gesellschafter-Fremdfinanzierung

(1) Vergiitungen fur Fremdkapital, das eine unbeschrankt steuerpflichtige Ka-
pitalgesellschaft von einem nicht zur Anrechnung von Korperschaftsteuer be-
rechtigten Anteilseigner erhalten hat, der zu einem Zeitpunkt im Wirtschafts-
jahr wesentlich am Grund- oder Stammkapital beteiligt war, gelten als ver-
deckte Gewinnausschiittungen,

1. wenn eine nieht in einem Bruchteil des Kapitals bemessene Vergiitung
vereinbart ist und soweit das Fremdkapital zu einem Zeitpunkt des Wirt-
schaftsjahrs die Halfte des anteiligen Eigenkapitals des Anteilseigners iiber-
steigt, oder

2. wenn eine in einem Bruchteil des Kapitals bemessene Vergiitung verein-
bart ist und soweit das Fremdkapital zu einem Zeitpunkt des Wirtschaftsjahrs
das Dreifache des anteiligen Eigenkapitals des Anteilseigners iibersteigt, es sei
denn, die Kapitalgesellschaft hatte dieses Fremdkapital bei sonst gleiehen Um-
standen auch von einem fremden Dritten erhalten konnen oder es handelt sich
urn Mittelaufnahmen zur Finanzierung bankiiblicher Geschafte, Sind auch
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Vergiitungen im Sinne der Nurnrner 1 vereinbart worden und iibersteigt das
dort bezeichnete Fremdkapital die Halfte des anteiligen Eigenkapitals des An-
teilseigners nicht, tritt an die Stelle des Dreifachen des anteiligen Eigenkapitals
des Anteilseigners das Sechsfache des Unterschiedsbetrags zwischen dem
Fremdkapital im Sinne der Nummer 1 und der Halfte des anteiligen Eigenka-
pitals des Anteilseigners.

Satz 1 ist auch bei Vergiitungen fur Fremdkapital anzuwenden, daB die Ka-
pitalgesellschaft von einer dem Anteilseigner nahestehenden Person im Sinne
des § 1 Abs. 2 des AuBensteuergesetzes, die nicht zur Anrechnung von K6r-
perschaftsteuer berechtigt ist, oder von einem Dritten erhalten hat, der auf
den Anteilseigner oder eine diesem nahestehende Person zuriickgreifen kann.

(2) Anteiliges Eigenkapital des Anteilseigners ist der Teil des Eigenkapitals
der Kapitalgesellschaft zum SchluB des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs,
der dem Anteil des Anteilseigners am gezeichneten Kapital entspricht. Eigen-
kapital ist das gezeichnete Kapital abziiglich der ausstehenden Einlagen, zu-
ziiglich der Kapitalriicklage, der Gewinnriicklagen, eines Gewinnvortrags und
eines Jahresiiberschiisses sowie abziiglich eines Verlustvortrags und eines Jah-
resfehlbetrags (§ 266 Abs. 3 Abschnitt A, § 272 des Handelsgesetzbuches) in
der Handelsbilanz zum SchluB des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs; Son-
derposten mit Riicklageanteil (§ 273 des Handelsgesetzbuches) sind zur Halfte
hinzuzurechnen. Eine voriibergehende Minderung des Eigenkapitals durch ei-
nen Jahresfehlbetrag ist unbeachtlich, wenn bis zum Ablauf des dritten auf
das Wirtschaftsjahr des Verlustes folgenden Wirtschaftsjahrs das ursprung-
liche Eigenkapital durch Gewinnriicklagen oder Einlagen wieder hergestellt
wird.

(3) Eine wesentliche Beteiligung liegt vor, wenn der Anteilseigner am
Grundoder Stammkapital der Kapitalgesellschaft zu mehr als einem Viertel
unmittelbar oder mittelbar - auch tiber eine Personengesellschaft - beteiligt
ist. Gleiches gilt, wenn der Anteilseigner zusammen mit anderen Anteilseig-
nern zu mehr als einem Viertel beteiligt ist, mit denen er eine Personenvereini-
gung bildet oder von denen er beherrscht wird, die er beherrscht oder die mit
ihm gemeinsam beherrscht werden. Ein Anteilseigner ohne wesentliche Betei-
ligung, der allein oder mit anderen Anteilseignern steht einem wesentlich be-
teiligten Anteilseigner gleich, wenn er allein oder im Zusarnrnenwirken mit an-
deren Anteilseignern einen beherrschenden EinfluB auf die Kapitalgesellschaft
ausiibt.

(4) Bei einer Kapitalgesellschaft, deren Haupttatigkeit darin besteht, Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften zu halten und diese Kapitalgesellschaften zu
finanzieren oder deren Vermogen zu mehr als 75 vom Hundert ihrer Bilanz-
summe aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften besteht, tritt in Absatz 1
Nr. 2 an die Stelle des Dreifachen das Neunfache des anteiligen Eigenkapitals
des Anteilseigners sowie an die Stelle des Sechsfachen das Achtzehnfache des
Unterschiedsbetrags zwischen dem Fremdkapital im Sinne der Nummer 1 und
der Halfte des anteiligen Eigenkapitals des Anteilseigners. Vergiitungen fur
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Fremdkapital, das ein AnteiIseigner im Sinne des Absatzes 1, eine ihm nahe-
stehende Person oder ein Dritter im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 einer der Ka-
pitalgesellsehaft im Sinne des Satzes 1 naehgeordneten Kapitalgesellsehaft zu-
gefiihrt hat oder im Wirtsehaftsjahr zufiihrt, geiten als verdeekte Gewinn-
aussehiittungen, es sei denn, es handelt sieh urn Fremdkapital im Sinne von
Absatz 1 NT. 2 und die naehgeordnete Kapitalgesellsehaft hatte dieses Fremd-
kapital bei sonst gleiehen Umstanden von einem fremden Dritten erhalten
konnen oder es handeit sich urn Mittelaufnahmen zur Finanzierung bankiib-
lieher Geschafte. Bei einer Kapitalgesellschaft, die am Grund- oder Stamm-
kapital einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist, ohne die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 zu erfiillen, ist das Eigenkapital im Sinne des Absatzes 2 urn
den Buchwert dieser Beteiligung zu kiirzen.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten entsprechend
1. wenn der AnteiIseigner zur Anrechnung der Korperschaftsteuer nur be-

rechtigt ist, weil die Einkiinfte aus der BeteiIigung Betriebseinnahmen eines in-
landischen Betriebes sind, oder

2. wenn die Beteiligung iiber eine Personengesellschaft gehalten wird und
das Fremdkapital iiber die Personengesellschaft geleitet wird.

FRANKRIJK (ARTICLE 212 CODE GENERAL DES IMPOTS)

Les interets afferents aux sommes que les associes laissent ou mettent a la dis-
position de la societe sont admis dans les charges deductibles dans les condi-
tions prevues a I'article 39-1-3°.

Toutefois:
1° La deduction n'est admise, en ce qui concerne les associes ou aetionnai-

res possedant, en droit ou en fait, la direction de I'entreprise que dans la
mesure ou ces sommes n'excedent pas, pour I'ensemble desdits associes ou
actionnaires, Ie montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant
Ie 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exereice
ouvert a compter de cette date.

Cette limite n'est pas applicable:
a) Aux interets beneficiant des dispositions de l'article 125 C-I;
b) Aux interets afferents aux avances consenties par une societe a une autre
societe lorsque la premiere possede, au regard de la seconde, la qualite de
societe mere au sens de I'article 145;

2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxierne alinea, ne sont pas appli-
cables aux societes regies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la cooperation.
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VERENIGD KONINKRIJK. (INCOME AND CORPORATION TAXES ACT 1988, SEC.

808A)

808A. Interest: special relationship

(1) Subsection (2) below applies where any arrangements having effect by vir-
tue of section 788 -

(a) make provision, whether for relief or otherwise, in relation to interest
(as defined in the arrangements), and

(b) make provision (special relationship provision) that where owing to a
special relationship the amount of the interest paid exceeds the amount which
would have been paid in the absence of the relationship, the provision men-
tioned in paragraph (a) above shall apply only to the last-mentioned amount.

(2) The special relationship provision shall be construed as requiring ac-
count to be taken of all factors, including -

(a) the question whether the loan would have been made at all in the absence
of the relationship,

(b) the amount which the loan would have been in the absence of the rela-
tionship, and

(c) the rate of interest and other terms which would have been agreed in the
absence of the relationship.

(3) The special relationship provision shall be construed as requiring the
taxpayer to show that there is no special relationship or (as the case may be)
to show the amount of interest which would have been paid in the absence of
the special relationship.

(4) In a case where -
(a) a company makes a loan to another company with which it has a special

relationship, and
(b) it is not part of the first company's business to make loans generally,

the fact that it is not part of the first company's business to make loans gener-
ally shall be disregarded in construing subsection (2) above.

(5) Subsection (2) above does not apply where the special relationship provi-
sion expressly requires regard to be had to the debt on which the interest is
paid in determining the excess interest (and accordingly expressly limits the
factors to be taken into account).
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Overzicht van de verschillende Duitse wetsvoorstellen

Hieronder de karakteristieken van de verschillende voorstellen, het Verwal-
tungserla/3 en de uiteindelijke wettelijke regeling:

wetsvoorstel: subject: omvangs- object: die-ratio: kwalificatie:
criterium:

§ 8, Abs. 3 niet-kwalifi- geen SG/part.Darlehen vergoeding
cerende ah's overige alg. 3 : 2 en

indiv. 1 : 1

§ 8a (1982) niet-kwalifl- > 25070 aIle vv Generalklausel vergoeding
cerende ah's perahl:l

§ 8a (1986) aIle ah's 'nicht gering- winstafh. geen vermogen
fugig' niet-winstafh . branche-ublich

Verw.Erla/3 niet-kwalifi- geen aile vv safe-haven 9 : 1 vermogen
cerende ah's

§ 8a (1988) niet-kwalifi- > 25% niet-kap.prop, geen vergoeding
cerende ah's kap.prop. indiv. 1 : 1

§ 8a (1994) niet-kwalifi- > 25% niet-kap.prop. indiv. !h : 1 vergoeding
cerende ah' 5 kap.prop. safe-haven

indiv.3: 1
holding/financ.
indiv. 9 : 1

banken vrijge-
steld
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Stellingen
behorende bij het proe(schrift van G.M.M. Michielse, 'Thin capitalisation' in
het flscale recht

Het verdient aanbeveling om de fiscale verdragspolitiek van de lidstaten van
de Europese Unie beter op elkaar af te sternmen, waarbij in de eerste fase
gedacht zou kunnen worden aan het sluiten van een multilateraal belasting-
verdrag.

2 De tot de context behorende preambule levert geen bijdrage aan het voorko-
men van kwalificatieverschillen als gevolg van het interpreteren van
verdragsuitdrukkingen op grond van de lex fori-theorie.

3 De voorstellen van de wetgever om de aftrek van interest op leningen te
beperken ter handhaving van een 'fair share' van de belastingopbrengsten,
vertoont een sterke gelijkenis met de poging het houden van katten onder de
werking van de hondenbelasting te brengen.

4 Het amendement inzake een correctie van de rente-aftrek ter vaststelling
van de berekeningsgrondslag voor de nieuwe 68 %-regeling in de vermo-
gensbelasting vormt een ongewenste eerste stap in de richting van het
afschaffen van de rente-aftrek 301:;persconlijke verplichting.

5 In een geharmoniseerde Europese kapitaalmarkt dient de kapitaalsbelasting
te worden afgeschaft.

6 Het uitoefenen van de taak van penningmeester in een vereniging, die tot
doel heeft het gezamenlijk op enigerlei wijze zinvol besteden van vrije tijd,
vergt meer sociale vaardigheden dan financiele kennis.

7 Het verkeerslicht kan beter stoplicht genoemd worden, omdat dit laatste
woord meer aansluit bij de aard van de verkeershandelingen, die het meest
door deze installaties worden veroorzaakt.

8 Het deel kunnen nernen aan het openbaar vervoer voor een prijs, die slechts
een fraktie bedraagt van de werkelijke kostprijs, draagt slechts in geringe
mate bij tot de gewenste verschuivingen in vervoersstromen maar bevordert
in hoge mate de toename van ongewenste vervoersstromen.

9 Het 'Uzeren Gordijn' is wei gedemonteerd, maar het oxydatie-proces heeft
zijn eindpunt voorlopig nog niet bereikt.

10 Het schrijven van een dissertatie verbleekt bij de prestatie van Joannes
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, wiens laatste werk bij zijn
dood op vijfendertigjarige leeftijd het opusnummer 626 draagt.
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