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Per 1 januari 2010 heeft de nieuwe Duitse regering een pakket belastingmaatregelen 
ingevoerd om lasten voor burgers en bedrijven te verlichten en de economische groei te 
bevorderen. In deze bijdrage worden de belangrijkste veranderingen in de Duitse 
belastingwetgeving voor kapitaalvennootschappen behandeld. Aan de orde komen o.a. 
versoepeling van de verliesverrekeningsregels, versoepeling van de renteaftrekbeperking 
en de invoering van een interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting. 

1  ��������� 
‘Wij zetten onze hoop op groei’, luidde het credo van de Duitse bondskanselier Merkel 
tijdens de vorig jaar in oktober gewonnen verkiezingen. De nieuw gekozen regering 
CDU/CSU en FDP beloofde lastenverlichting in de vorm van belastingverlaging voor 
ondernemers en burgers om de economie te stimuleren. Enkele fiscale maatregelen die 
per 1 januari 2008 waren ingevoerd in Duitsland zouden te weinig rekening houden met 
de huidige economische en financiële crisis en de nieuwe regering voelde zich 
genoodzaakt om deze maatregelen te versoepelen. Kritiek kwam er van de deelstaten en 
gemeenten die van de totale € 8,5 miljard uitgaven respectievelijk € 2,3 miljard en € 1,6 
miljard moeten bijdragen. Daarnaast kwam er ook kritiek van toonaangevende 
economische experts die niet geloven dat deze uitgaven door de voorspelde economische 
groei in de komende jaren kunnen worden terugbetaald. Ook ‘onze’ minister Wouter Bos 
van Financiën uitte zijn bezorgdheid in de Tweede Kamer en gaf aan dat Duitsland door 
het overheidstekort op te laten lopen veel minder in staat is de traditionele rol van 
bewaker te spelen. Ondanks de kritieken en bezorgdheden is het pakket maatregelen ook 
door de Bondsraad (de vertegenwoordiging van de deelstaten) goedgekeurd en zijn de 
meeste veranderingen per 1 januari 2010 in werking getreden. [1]  



Het pakket maatregelen ziet op een wijziging in de berekening van niet aftrekbare 
huurkosten in de ‘Gewerbesteuer’ (§ 3), veranderingen in de verliesverrekeningsregels 
(§ 4) en overdrachtsbelasting (§ 6), die fiscale knelpunten bij reorganisaties moeten 
wegnemen, en versoepelingen in de renteaftrekbeperkingen (§ 5). Verder is 
ondernemingen de mogelijkheid geboden om vanaf 1 januari 2010 activa met een 
geringe waarde (minder dan € 410) bij aanschaf in één keer ten laste van de winst te 
brengen. In de btw is de 7% btw-categorie uitgebreid (met name voor de hotelbranche). 
In het Duitse erfrecht zijn de tarieven verlaagd en zijn de regels omtrent een 
bedrijfsoverdracht aan erfgenamen versoepeld en tot slot zijn de kinderbijslag en 
‘kinderkorting’ verhoogd. 
 
Daar Duitsland één van de belangrijkste handelspartners is van Nederland, moge het 
duidelijk zijn dat de veranderingen op het gebied van de Duitse belastingen van invloed 
kunnen zijn op het Nederlandse bedrijfsleven. [2] Daarnaast is het interessant om te zien 
hoe ons buurland omgaat met de fiscale problematiek inzake bijvoorbeeld renteaftrek en 
verliesverrekening. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen in de 
Duitse wetgeving voor kapitaalvennootschappen per 1 januari 2010. Op de hierboven 
beschreven overige maatregelen inzake afschrijvingen van activa met geringe waarde, 
btw, erfrecht, kinderbijslag en kinderkorting zal verder niet worden ingegaan. 
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De totale winstbelasting voor kapitaalvennootschappen bestaat uit de 
‘Körperschaftsteuer’ (vennootschapsbelasting), ‘Gewerbesteuer’ (bedrijfsbelasting) en 
‘Solidaritätszuschlag’ (solidariteitsheffing). [3] Rechtspersonen die als belastingplichtige 
lichamen worden behandeld zijn subjectief onderworpen aan de Duitse 
vennootschapsbelasting. Het Duitse nominale vennootschapsbelastingtarief bedraagt 
vanaf 1 januari 2008 15%. Daarnaast zijn vennootschappen die een activiteit in Duitsland 
uitoefenen bedrijfsbelasting verschuldigd. De bedrijfsbelasting is een objectheffing, 
waarvan de opbrengst toekomt aan de Duitse gemeente(n) waarin de onderneming 
gevestigd is. Het bedrijfsbelastingtarief wordt bepaald door het zogenoemde 
‘Steuermesszahl’ en de ‘Hebesatz’ [4] en gemiddeld bedraagt deze 14%. De 
‘solidariteitsheffing’ op de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is destijds 
ingevoerd om de kosten van de hereniging van West- en Oost-Duitsland te kunnen 
financieren en deze bedraagt 5,5% van de betreffende belasting. Het gecombineerde 
belastingtarief van de totale winstbelasting op ondernemingswinsten komt daarmee net 
onder de 30% uit. 
 
Per 1 januari 2008 hebben er in Duitsland ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden in 
onder andere de vennootschaps- en de bedrijfsbelasting. [5] Belangrijkste punt van de 
herziening destijds was een verlaging van het gecombineerde belastingtarief van de totale 
winstbelasting op ondernemingswinsten naar minder dan 30%. Praktisch gezien zal een 
effectief tarief van net onder de 30% nauwelijks gehaald worden, vanwege de op 
hetzelfde tijdstip ingevoerde grondslagverbredende maatregelen. 
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De winstbepaling voor de bedrijfsbelasting vindt plaats door op de heffingsgrondslag 
voor de vennootschapsbelasting bepaalde correcties toe te passen, hetgeen effectief 
resulteert in een aftrekbeperking voor bepaalde posten. De regels voor deze zogenoemde 
‘Hinzurechnung’ zijn per 1 januari 2008 aanzienlijk aangescherpt. Sinds 2008 komen 
bepaalde kostenposten, waarin een rente-element zit, niet meer volledig in aftrek voor de 
bedrijfsbelasting. Naast de rentelasten zelf, wordt aangenomen dat een fictief rentedeel 
samenhangt met leasebetalingen voor roerende zaken (20%), royaltybetalingen (25%), en 
leasebetalingen voor onroerend goed (65%). Dit (fictieve) rentedeel komt vervolgens 
voor 25% niet in aftrek. [6]  
 
Vanaf 1 januari 2010 is bepaald dat het fictieve rente-element inzake leasebetalingen 
voor onroerend goed niet 65% bedraagt, maar 50%. Het deel dat effectief niet in aftrek 
komt voor de bedrijfsbelasting wordt dus verlaagd van 16,25% naar 12,5%. Voor 
Nederlandse bedrijven die veel huurkosten maken in Duitsland betekent dit een 
aangename verlaging van de bedrijfsbelastingdruk. Een voorbeeld ter verduidelijking. 
 
Voorbeeld 1: 
Een Nederlandse onderneming heeft een Duitse dochtervennootschap (GmbH). Deze 
GmbH huurt onroerend goed (bijvoorbeeld winkelpanden) om haar producten in 
Duitsland te verkopen. De jaarlijkse huurkosten bedragen € 2.000.000. De huurkosten 
zijn volledig aftrekbaar voor Duitse vennootschapsbelastingdoeleinden. Vóór 1 januari 
2010 werd 65% van de huurkosten (zijnde € 1.300.000) toegevoegd aan de winst voor 
bedrijfsbelastingdoeleinden en voor 25% (zijnde € 325.000) niet aftrekbaar geacht. 
Vanaf 1 januari 2010 wordt 50% van de huurkosten (zijnde € 1.000.000) toegevoegd aan 
de winst voor bedrijfsbelastingdoeleinden en 25% van dit bedrag (zijnde € 250.000) niet 
aftrekbaar geacht. 
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Vanaf 1 januari 2008 kan de mogelijkheid om verliezen te verrekenen in Duitsland 
beperkt worden of zelfs helemaal vervallen, indien er ergens in het concern een 
aandeelhouderswisseling plaatsvindt. [7] Zowel een directe als indirecte overdracht van 
tussen de 25% en 50% van de aandelen van een Duitse vennootschap binnen vijf jaar 
leidt tot een pro-rataverdamping van de verliezen. Een directe of indirecte overdracht van 
meer dan 50% van de aandelen van een Duitse vennootschap binnen vijf jaar leidt er 
zelfs toe dat alle aanwezige nog te verrekenen verliezen verdampen. Bovenstaande geldt 
zowel voor de vennootschapsbelasting- als de bedrijfsbelastingverliezen en ook voor de 
niet aftrekbare rente die als gevolg van de renteaftrekbeperking (‘Zinsschranke’, zie § 5) 
voortgewenteld is. Vanuit de Duitse praktijk kwam er veel kritiek op deze nieuwe regel, 
aangezien ook bij bijvoorbeeld interne reorganisaties, waarbij het uiteindelijke belang 
ongewijzigd blijft, toch Duitse verliezen verloren kunnen gaan. De Duitse regering 
realiseerde zich dit ook en besloot, de huidige economische situatie in ogenschouw 
nemende, om de ‘Mantelkaufregelung’ te versoepelen. [8] Per 1 januari 2010 is in 
werking getreden: 
–  Een niet in de tijd gelimiteerde toepassing van de ‘reorganisatiebepaling’ 



(‘Sanierungsklausel’, § 4.2); 
–  Invoering van een ‘groepstoets’, waardoor bij interne reorganisaties verrekenbare 
verliezen in beginsel niet verdwijnen (‘Konzernklausel’, § 4.3); 
–  Invoering van een ‘stillereservebepaling’, waarbij de verliezen niet verdwijnen in 
zoverre daar in Duitsland belastbare stille reserves tegenover staan (§ 4.4). 
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Vanwege de economische en financiële crisis heeft de Duitse wetgever eind juli vorig 
jaar al een ‘reorganisatiebepaling’ geïntroduceerd, waardoor potentiële investeerders die 
belangstelling hebben voor in moeilijkheden verkerende vennootschappen niet worden 
afgeschrikt door de verdamping van verliezen bij een eventuele overname. [9] De Duitse 
regering heeft per 1 januari 2010 een maatregel ingevoerd die inhoudt dat bovenstaande 
reorganisatiebepaling niet alleen voor de financiële jaren 2008 en 2009 van toepassing is, 
maar ook voor toekomstige jaren. Voor toepassing van de reorganisatiebepaling dient 
aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

–  De aandeelhoudersoverdracht moet geschieden in het kader van een reorganisatie. Dit 
is het geval indien de aandeelhoudersoverdracht plaatsvindt op het moment dat de 
betreffende vennootschap al insolvent is (of dit verwacht wordt), of een te zware 
schuldenlast heeft. Daarnaast is bepaald dat de betreffende vennootschap geschikt moet 
zijn om er weer bovenop te komen (bijvoorbeeld aan te tonen met een reorganisatie- 
en/of toekomstplan);én 
–  De belangrijkste bedrijfsstructuren moeten behouden blijven. Deze bedrijfsstructuren 
blijven behouden op het moment dat er een ondernemingsovereenkomst over het behoud 
van arbeidsplaatsen wordt gesloten, óf wanneer een bepaalde loonsom binnen vijf jaar 
niet met meer dan 20% onderschreden wordt, óf wanneer er voldoende kapitaalstortingen 
binnen twaalf maanden plaatsvinden, zodat het vermogen van betreffende vennootschap 
met minimaal 25% toeneemt. Bij deze laatste voorwaarde moet rekening worden 
gehouden met het feit dat dividenduitkeringen in de drie jaar na de kapitaalstortingen het 
vermogen van betreffende vennootschap doen verminderen (zodat wellicht onder de 
25%-grens wordt gekomen). 
 
 
Bovenstaande regeling kan dus bijvoorbeeld interessant zijn bij externe overnames door 
Nederlandse bedrijven van in moeilijkheden verkerende Duitse bedrijven. 
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Een voor de praktijk belangrijke nieuwe bepaling is de ‘groepstoets’. Deze bepaling, per 
1 januari 2010 in werking getreden, schrijft voor dat de verrekenbare verliezen van een 
Duitse vennootschap niet verdampen, indien dezelfde persoon direct of indirect 100% 
van de aandelen houdt van de overdrager en de overnemer van de Duitse vennootschap 
met verliezen. Het moge duidelijk zijn dat deze bepaling een zeer welkome uitkomst 
biedt bij interne reorganisaties. 
Voorbeeld 2: 
Stel een GmbH met nog te verrekenen verliezen wordt door haar indirecte Nederlandse 
aandeelhouder verhangen naar een Nederlandse (groeps)houdstermaatschappij. Vóór 
1 januari 2010 leidde een dergelijke aandelenoverdracht tot de verdamping van verliezen 
bij de verliesgevende GmbH. Vanaf 1 januari blijven de verliezen van de GmbH bestaan 
omdat het Nederlandse concern 100% van de aandelen houdt in zowel de overdragende 



vennootschap (GmbH) als de overnemende vennootschap (Holding-bv) van de GmbH 
met nog te verrekenen verliezen. 
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Ook vanaf 1 januari 2010 in werking getreden is een maatregel die bepaalt dat nog te 
verrekenen verliezen van een Duitse vennootschap behouden blijven voor zover daar 
stille reserves tegenover staan die in Duitsland belast worden. De stille reserve wordt 
bepaald door de waarde in het economische verkeer van de aandelen minus het gehele 
eigen vermogen als uitgangspunt te nemen. [10] Hieronder een voorbeeld ter 
verduidelijking. 
Voorbeeld 3: 
In juni 2010 verkrijgt bv A alle aandelen van een verliesgevende GmbH voor € 1,4 
miljoen van een Belgische nv. De nv en bv maken geen deel uit van dezelfde groep. Stel 
dat de GmbH vóór de aandeelhouderswisseling een eigen vermogen heeft van € 1,1 
miljoen en € 1 miljoen aan verrekenbare verliezen. De verliezen van de GmbH blijven 
behouden voor zover daar stille reserves tegenover staan die in Duitsland belastbaar zijn. 
Door de nieuwe regeling blijft € 300.000 van de verliezen bestaan en verdwijnt er 
‘slechts’ € 700.000 aan verrekenbare verliezen (voorheen € 1 miljoen). 
Bij bovenstaande bepaling moet er wel rekening mee worden gehouden dat alleen stille 
reserves worden meegenomen die belastbaar zijn in Duitsland. Indien (een deel van) de 
stille reserve toegerekend kan worden aan bijvoorbeeld een buitenlandse 
dochtervennootschap van de betreffende GmbH pakt bovenstaande regeling anders uit, 
aangezien de winst van deze dochtervennootschap onder de Duitse 
deelnemingsvrijstelling valt. [11] Indien bijvoorbeeld € 200.000 van de in totaal 
€ 300.000 stille reserves van de GmbH in bovengenoemd voorbeeld kan worden 
toegerekend aan een buitenlandse dochtervennootschap van de GmbH, dan telt deze 
€ 200.000 voor 95% niet mee als stille reserve, omdat deze niet belastbaar is in 
Duitsland. 
 
De regeling lijkt overigens in strijd met Europees recht, aangezien de verliezen alleen 
dan blijven bestaan indien er in Duitsland belastbare stille reserves tegenover staan. 
Activa die op grond van bijvoorbeeld een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting 
worden toegerekend aan het buitenland en dus niet onderhevig zijn aan Duitse 
belastingheffing worden niet in aanmerking genomen voor de stillereservebepaling. [12]  
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5.1  !���" ��� 
In tegenstelling tot de hoeveelheid renteaftrekbeperkingen die Nederland (nog [13] ) rijk 
is, kent Duitsland maar één renteaftrekbeperking. Deze renteaftrekbeperking, ingevoerd 
op 1 januari 2008, is zowel van toepassing op personenvennootschappen als op 
kapitaalvennootschappen in de vennootschapsbelasting en bedrijfsbelasting. [14] De 
regeling bepaalt dat de nettorentelast [15] (zowel van groepsleningen en leningen van 
derden) niet in aftrek kan worden gebracht voor zover deze meer bedraagt dan 30% van 
het fiscale EBITDA [16] , tenzij een ‘uitzondering’ van toepassing is. Een uitzondering is 
van toepassing op het moment dat: 
–  in het betreffende jaar de nettorentelast kleiner is dan € 1 miljoen, óf 
–  indien de onderneming niet deel uitmaakt van een groep, óf 
–  indien de onderneming deel uitmaakt van de groep, en een betere eigenvermogenratio 
heeft t.o.v. de groep [17] én de betaalde interest aan een verbonden persoon (> 25% 
belang) overschrijdt het saldo van de interestopbrengsten en interestkosten niet met meer 
dan 10%. 
 
Mocht in het betreffende jaar rente niet in aftrek komen, dan gaat deze niet ‘verloren’, 
zoals in Nederland het geval is bij niet aftrekbare ‘art. 10a’-rente of thincaprente (van 
art. 10d Wet VPB 1969). Het niet in aftrek komende gedeelte kan in Duitsland worden 
doorgeschoven naar volgende jaren, wederom met in achtneming van de 
renteaftrekbeperkingsregels (zie ook voorbeeld 3 en 4). 
Vooral in de huidige economische crisis kan de renteaftrekbeperking van toepassing zijn, 
omdat de EBITDA bij ondernemingen relatief lager zal zijn in vergelijk met gunstige 
economische tijden. [18] Om de effecten van de renteaftrekbeperking te verzachten heeft 
de Duitse regering een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd. Per 1 januari 2010 is in 
werking getreden: 
–  Een niet in de tijd gelimiteerde toepassing van de vrije renteaftrek over € 3 miljoen 
(§ 5.2); 
–  Invoering van de mogelijkheid om niet benutte EBITDA voort te wentelen (§ 5.3); 
–  Invoering van een ‘stillereservebepaling’, waarbij de nog te verrekenen rente niet 
verdwijnt voor zover de stille reserves groter zijn dan de verrekenbare verliezen (§ 5.4). 
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In juli 2009 heeft de wetgever al de grens van € 1 miljoen vrije renteaftrek verhoogd naar 
€ 3 miljoen voor de financiële jaren 2008 en 2009. Indien dus de nettorentelast niet meer 
bedraagt dan € 3 miljoen, dan zijn alle rentelasten aftrekbaar, ongeacht de grootte van de 
EBITDA. De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat ook na het financiële jaar 2009 de grens 
van € 3 miljoen vrije renteaftrek blijft bestaan voor toekomstige financiële jaren. 
Uitgaande van een rentepercentage van 5% betekent dit dat – zonder rekening te houden 
met eventuele renteopbrengsten – een vennootschap € 60 miljoen aan vreemd vermogen 
mag hebben zonder dat deze vennootschap met renteaftrekbeperkingen te maken krijgt. 
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Per 1 januari 2010 is ook bepaald dat de ‘niet gebruikte EBITDA’ voor vijf jaren kan 
worden voortgewenteld. Indien de rentelast in een bepaald jaar minder dan 30% van de 



belastbare EBITDA bedraagt, dan wordt het verschil tussen deze beide bedragen 
doorgeschoven naar het volgende jaar.  
 
De rentelast in het volgende jaar is aftrekbaar tot 30% van de belastbare EBITDA plus 
het nog niet benutte belastbare EBITDA van de vijf voorgaande jaren. Hierbij geldt dat 
het oudste jaar als eerste wordt verrekend. Indien een vennootschap één van de hierboven 
in § 5.1 beschreven uitzonderingen in het betreffend jaar benut, dan is voortwenteling 
van niet-benutte EBITDA niet van toepassing in dat betreffende jaar. De regeling heeft 
terugwerkende kracht in die zin dat voor het jaar 2010 de eventuele niet benutte EBITDA 
uit de financiële jaren 2007-2009 meegenomen kan worden. Een voorbeeld ter 
verduidelijking. 
 
Voorbeeld 3: 
Een GmbH had in 2007, 2008 en 2009 een EBITDA van € 15 miljoen. Hierdoor was het 
mogelijk om in de betreffende jaren maximaal € 4,5 miljoen per jaar aan rente te 
verrekenen (ervan uitgaande dat de ‘EV-ratio-uitzondering’ niet van toepassing is). Stel 
dat de nettorentelast in de betreffende jaren € 3,5 miljoen per jaar bedroeg. Dit betekent 
dat er bij de GmbH een niet-benutte EBITDA van in totaal € 3 miljoen (€ 1 miljoen per 
jaar) is ontstaan die voortgewenteld kan worden naar 2010. 
Stel, in 2010 heeft de GmbH een EBITDA van € 20 miljoen. Hierdoor kan zij maximaal 
€ 6 miljoen rente in aftrek brengen. Stel dat de GmbH in 2010 € 8 miljoen aan 
nettorentelasten heeft, dan zou zij in principe € 2 miljoen niet mogen verrekenen. Echter, 
de nieuwe maatregel bepaalt dat de niet benutte € 3 miljoen EBITDA van de voorgaande 
jaren 2007-2009 gebruikt mag worden, zodat alsnog de gehele nettorentelast van € 8 
miljoen in aftrek komt. Hieronder is een overzicht opgenomen waaruit de systematiek 
van de voort te wentelen niet-benutte EBITDA en de nog niet verrekenbare rente blijkt. 
 

 
De mogelijkheid om niet-benutte EBITDA voort te wentelen naar andere jaren kan dus 
voor Duitse ondernemingen die tegen de renteaftrekbeperking aanlopen een gunstig 
effect hebben. 
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Indien geen uitzondering in de renteaftrekbeperkingsregel van toepassing is en de 
voortwenteling van EBITDA niet genoeg ruimte biedt om alle rente in aftrek te brengen, 
kan het niet in aftrek komende rentegedeelte worden doorgeschoven naar volgende jaren. 
Indien echter een schadelijke aandeelhoudersoverdracht plaatsvindt (zoals beschreven in 
§ 4) dan gold tot en met 31 december 2009 dat ook de nog te verrekenen rente vervalt. 
Per 1 januari 2010 geldt dat de nog te verrekenen rente behouden blijft voor zover de 
stille reserve van de betreffende vennootschap groter is dan de verrekenbare verliezen. 
Een voorbeeld ter verduidelijking. 
Voorbeeld 4: 
Stel de GmbH heeft nog te verrekenen rente van € 4 miljoen en nog te verrekenen 
verliezen van € 5 miljoen. De GmbH wordt verkocht aan een derde (schadelijke 
aandeelhoudersoverdracht >50%) en bij de verkoop blijkt de GmbH € 6 miljoen stille 
reserves te hebben. Door de aandeelhouderswisseling gaat € 3 miljoen aan nog te 
verrekenen rente verloren, m.a.w. de GmbH heeft nog € 5 miljoen aan verrekenbare 
verliezen en nog € 1 miljoen aan te verrekenen rente. Stel dat de stille reserves van de 
GmbH € 4 miljoen waren, dan blijft voor de GmbH nog € 4 miljoen aan verrekenbare 
verliezen over en verdwijnt de nog te verrekenen rente in haar totaliteit. 
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Een in de praktijk veel voorkomend fiscaal knelpunt bij reorganisaties in Duitsland is de 
‘Grunderwerbsteuer’, oftewel de overdrachtsbelasting. In Duitsland is 3,5% (in Hamburg 
en Berlijn 4,5%) overdrachtsbelasting verschuldigd op het moment dat het onroerend 
goed als zodanig wordt overgedragen, een eigendomsrecht berustend op het onroerend 
goed wordt overgedragen, of wanneer direct of indirect 95% of meer van de aandelen in 
een vennootschap met onroerend goed wordt overgedragen, dan wel wanneer deze 
aandelen in één hand samen komen. [19] Bij interne reorganisaties was vooral de laatste 
bepaling vervelend, aangezien Duitsland geen internereorganisatievrijstelling of een 
soortgelijke bepaling kende. [20]  
Vanaf 1 januari 2010 is hier verandering in gekomen en geldt dat geen 
overdrachtsbelasting verschuldigd is in geval van een overdracht van onroerend goed 
binnen concern, zodat bij interne reorganisaties de overdrachtsbelasting als fiscaal 
knelpunt lijkt te verdwijnen. Echter, aan de overdrachtsbelastingvrijstelling zijn ‘pittige’ 
voorwaarden verbonden. Voorwaarde voor de overdrachtsbelastingvrijstelling is dat het 
moet gaan om een fusie, splitsing, uitzakking of vermogensoverdracht in de zin van de 
Duitse Reorganisatiewet (Umwandlungsteuergesetz) [21] of een soortgelijke 
reorganisatiewet in betreffende EU/EER-staat. Daarnaast moet voldaan worden aan het 
verbondenheidscriterium. Verbondenheid wordt in dit geval verondersteld indien in de 
vijf jaren vóór de transactie en vijf jaren na de transactie, direct of indirect een 95%-
belang gehouden wordt. Met name deze laatste voorwaarde kan lastig zijn voor de 
praktijk. 
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Na de belastinghervorming voor vennootschappen die per 1 januari 2008 is ingevoerd, 
heeft Duitsland zijn wetgeving voor vennootschappen op enkele punten aangepast per 
1 januari 2010. Doel van de nieuwe maatregelen is om de effecten te verzachten die de 
economische en financiële crisis hebben op de toentertijd ingevoerde maatregelen. 



 
Met name in het geval van (interne) reorganisaties kan de nieuwe wetgeving volop 
mogelijkheden bieden om fiscale knelpunten te vermijden. De hoofdregel bij een 
aandeelhouderswisseling van meer dan 25% van een vennootschap met verliezen is dat 
deze nog te verrekenen verliezen (pro rata) verdwijnen. Bij een externe reorganisatie kan 
een uitzondering daarop van toepassing zijn indien de verlieslijdende vennootschap met 
een sanering mogelijk weer gezond gemaakt kan worden. Bij interne reorganisaties kan 
de ‘groepsbepaling’ van toepassing zijn, inhoudende dat verliezen van de Duitse 
vennootschap blijven bestaan indien voor en na de aandeelhouderswisseling ergens in de 
groep dezelfde persoon direct of indirect 100% van de aandelen in betreffende 
vennootschap houdt. Indien bovenstaande uitzonderingen geen toepassing vinden, kan bij 
een aandeelhouderswisseling de verliesvennootschap haar nog te verrekenen verliezen 
behouden voor zover daar stille reserves tegenover staan. Zijn de stille reserves groter 
dan de verrekenbare verliezen, dan gaat ook de eventueel nog te verrekenen rente niet 
verloren. 
 
Daar waar in Nederland de discussie over de fiscale behandeling van rente nog volop 
gaande is, kent men in Duitsland vanaf 1 januari 2008 de 
earningsstrippingrenteaftrekbeperking. Hoofdregel is dat de nettorentelast maximaal 30% 
van de EBITDA mag bedragen. Deze renteaftrekbeperking is met ingang van 1 januari 
2010 versoepeld door één van de uitzonderingen op de hoofdregel, de netto rentevrije 
drempel van € 3 miljoen, onbeperkt in de tijd te laten gelden. Verder is er een 
mogelijkheid opgenomen om niet-benutte EBITDA voort te wentelen naar andere jaren 
en is de EV-ratio-uitzondering wat versoepeld. 
 
Bedrijven die te maken hebben met hoge huurkosten in Duitsland mogen zich verheugen 
op voordeel in de bedrijfsbelastingsfeer, in die zin dat een groter deel van de huurkosten 
voor bedrijfsbelastingdoeleinden nu wel aftrekbaar is. 
 
Of de met de versoepelingen in de Duitse fiscale wetgeving gepaard gaande 
overheidsuitgaven door de voorspelde economische groei terug te betalen zijn, valt te 
betwijfelen. In ieder geval zal het bedrijfsleven blij zijn met de nieuwe mogelijkheden 
voor herstructurering zonder fiscale belemmeringen. Daarnaast zal het voor Nederland 
interessant zijn hoe de Duitse renteaftrekbeperkingsregels zich verder ontwikkelen en in 
de praktijk uitvallen in het kader van de discussie over de behandeling van vreemd 
vermogen. 
 

 
____________________________________________________________________  
 
[1]  Op 9 november 2009 heeft de Duitse regering het wetsontwerp 
‘Wachstumsbeschleunigungsgesetz’ gepubliceerd. Op 4 december 2009 heeft de Bondsdag 
het wetsontwerp goedgekeurd, gevolgd door de Bondsraad op 18 december 2009. 
[2]  In casu met name voor Nederlandse bedrijven die te maken hebben of krijgen met een 
Duitse verliesvennootschap(pen). 
[3]  In het artikel bedoel ik met vennootschapsbelasting de Duitse ‘Körperschaftsteuer’ en 
met bedrijfsbelasting de ‘Gewerbesteuer’. De solidariteitsheffing wordt verder in het artikel 
buiten beschouwing gelaten. 
[4]  ‘Steuermesszahl’ wordt vastgesteld door de Staat en deze bedraagt vanaf 1 januari 2008 
3,5%. De ‘Hebesatz’ wordt afzonderlijk vastgesteld per gemeente. Gemiddeld bedraagt deze 



400%. 
[5]  Unternehmensteuerreform 2008. Voor een uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen 
verwijs ik naar mijn artikel in MBB 2008, nr. 4. ‘Ontwikkelingen in de Duitse 
belastingwetgeving voor vennootschappen, gevolgen voor Nederland?’ en het artikel van 
mr.drs. J.H.A.M. van Helvoirt, drs. E.M.S. Spierts en prof.dr. A.J.A. Stevens in WFR 
2008/834: ‘De Duitse Unternehmensteuerreform 2008: een overzicht’. 
[6]  Er geldt een drempelbedrag van € 100.000. Zolang de genoemde posten onder dit bedrag 
vallen is de ‘Hinzurechnung’ niet van toepassing. In voorbeeld 1 wordt geen rekening 
gehouden met het drempelbedrag. 
[7]  § 8c Körperschaftsteuergesetz (KStG). Voor een uitgebreid vergelijk van het 
Nederlandse en Duitse systeem van de fiscale gevolgen van aandelenoverdracht en 
verliesverrekening verwijs ik naar het artikel van D.R. Post en M. Tippelhofer in Intertax 36 
(2008) nr. 10 (oktober), p. 462-469: ‘Dutch and German change of ownership legislation: 
a comparison’. 
[8]  De regels betreffende de carry-back- en carry-forwardmogelijkheden zijn ongewijzigd 
gebleven. In Duitsland geldt voor de vennootschapsbelasting een carry-back van één jaar en 
een onbeperkte carry-forward. De bedrijfsbelasting kent alleen een onbeperkte carry-forward. 
In Duitsland kennen ze voor de vennootschapsbelasting verder nog een regeling die de 
aanwending van verliezen beperkt (‘Mindestbesteuerung’) die eveneens ongewijzigd is 
gebleven. Deze regeling bepaalt dat de eerste € 1 miljoen van het belastbare resultaat 
verrekend kan worden en van het overige slechts 60% (over de resterende 40% moet dus 
belasting worden betaald). 
[9]  Bürgerentlastungsgesetz;, § 8c Abs.1a KStG. De regeling was met name toegeschreven 
op het noodlijdende ‘Opel’-concern. 
[10]  Indien tussen de 25% en 50% van de aandelen wordt overgedragen wordt de stille 
reserve bepaald door het verschil in de waarde in het economische verkeer van de aandelen 
en het betreffende pro-ratadeel van het eigen vermogen van de onderneming. 
[11]  § 8b Abs.2 KStG. De Duitse deelnemingsvrijstelling stelt 95% van dividenden en 
vermogenswinsten vrij. 
[12]  De analyse of de betreffende bepaling in strijd is met het Europese recht valt buiten het 
bestek van dit artikel. 
[13]  De renteaftrekbeperkingsregels stonden in Nederland het afgelopen jaar uitgebreid ter 
discussie in het op 14 juni 2009 gepubliceerde consultatiedocument. In het document is o.a. 
voorgesteld om een earningsstrippingmaatregel naar Duits voorbeeld ook in de Nederlandse 
wet op te nemen. Op 5 december 2009 liet de staatssecretaris echter weten dat hij de huidige 
Nederlandse renteaftrekbeperkingsregels voorlopig wil laten bestaan en alleen een bepaling 
wil toevoegen die ziet op beperking van renteaftrek bij overnamehoudstervennootschappen. 
[14]  § 8a KStG. 
[15]  Nettorentelasten zijn rentelasten verminderd met eventuele rentebaten. 
[16]  EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
[17]  EV-ratio is het EV ten opzichte van het balanstotaal en wordt bepaald door IFRS, local 
GAAP of US GAAP. Vanaf 1 januari 2010 wordt 2% onderschrijding geaccepteerd (voor 
genoemde datum gold een onderschrijding van max. 1%). 
[18]  Andere nadelen van de earningsstrippingregel kunnen zijn dat de regeling een 
ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen verschillende bedrijfstakken (sector met bijv. 
veel of weinig afschrijvingen) en dat de gevolgen van de regel onvoorspelbaar kunnen zijn 
vanwege een beweeglijke EBITDA. Zie ook het NOB-commentaar op het 
consultatiedocument op 30 juli 2009. 
[19]  § 1 Abs 1 bis 3 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG). 
[20]  Wel werd er in de praktijk vaak gebruikgemaakt van het feit dat er in de 



overdrachtsbelasting geen correctie naar werkelijke waarde plaatsvindt. Overdracht tegen 
symbolische waarde is niet toegestaan, maar bij interne overdrachten van het onroerend goed 
kon de verkoopprijs op 10% van de werkelijke waarde gesteld worden, zodat 
overdrachtsbelasting werd gespaard (voor vennootschapsbelasting en bedrijfsbelasting 
doeleinden vindt er overigens wel een correctie plaats naar werkelijke waarde). 
[21]  § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Umwandlungsteuergesetz (UmwG). 


