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Voorwoord

Het is reeds vele jaren geleden dat ik op een keer met Harrie van Veen een glas wijn
dronk bij hem thuis op de bank. Het betalen van dividendbelasting bij de uitkering
van dividenden, ook al wordt die onder het Verdrag USA-Nederland verlaagd tot
5%, werd door Harrie gezien als een soort middeleeuwse vorm van straffen. Als fis-
caal student, niet gehinderd door enige praktijkkennis, was een oplossing snel ge-
vonden.  Door het gebruik  van een Commanditaire Vennootschap  ('CV') als holding
company zou dividendbelasting kunnen worden vermeden. Een idee dat ik vervol-
gens heb uitgewerkt in mijn afstudeerscriptie: 'Personenvennootschappen als hol-
ding companies'.

Reeds tijdens het schrijven van deze afstudeerscriptie kwam ik tot de ontdekking dat
de fiscale behandeling van personenvennootschappen, in het bijzonder de CV, nu
niet  bepaald is uitgekristalliseerd.  Toen  eind   1995 de mogelijkheid zich voordeed
om de fiscale problemen van de CV nader te onderzoeken en in een proefschrift uit
te werken, waren de plannen snel gesmeed. De universiteit (Tilburg) en de promoto-
res (Essers en Juch) waren voor mij voor de hand liggende keuzes. De afronding van
het proefschrift liet, niet in de laatste plaats door een meerjarig verblijf in Duitsland,
enige jaren op zich wachten. Met name de accurate en stimulerende begeleiding van
beide promotores vormde een belangrijke impuls om dit werkstuk af te maken. Ik
ben hen daar dan ook zeer dankbaar voor.

Het schrijven van een proefschrift is niet mogelijk zonder de steun van velen. In de
eerste plaats spreek ik mijn grote dank uit aan mijn medevennoten van de maatschap
Loyens & Loeff, die mij de ruimte hebben geboden om dit proefschrift te schrijven.
Daarnaast wil ik Jan Giele bedanken voor de spontane wijze waarop hij zijn Fiscale
Monografie over de CV voor mij heeft vrijgegeven. Uiteindelijk heeft de redactie
van de Fiscale Monografieen beslist om dit proefschrift onder een nieuw nummer te
laten verschijnen, maar dit doet niets af aan zijn initiele gebaar.

Inhoudelijk ben ik de vele collega's die telkens weer met nieuwe praktijkvragen
kwamen, zeer dankbaar. Hopelijk kan het eindproduct ook nog enige tijd behulp-
zaam zijn bij het oplossen van vraagstukken. In het bijzonder de discussies in de
(L&L) werkgroep personenvennootschappen NBW, alsmede in de commissie belas-
tingheffing van samenwerkingsverbanden (VBW), zijn erg vruchtbaar geweest bij
het ontwikkelingen van een eigen zienswijze. Voor de administratieve ondersteuning
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ben ik veel dank verschuldigd aan 'mijn' secretaresses (Yolande, Yvonne, Sylvia en
Caroline) alsmede het TVC van Loyens & Loeff, Rotterdam. Esther Roest en Anne
Mieke Holland wil ik danken voor de codrdinatie van de vertalingen respectievelijk
het opstellen van de bijlagen.

Ten slotte, maar zeker niet op de laatste plaats, ben ik Trixi en de kinderen onuit-
spreekbare dank verschuldigd voor hun geduld en opvangvermogen.

Oosterhout, september 2002
Ton Stevens
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Inleiding

Voor u ligt een proefschrift inzake enige fiscale aspecten van de commanditaire
vennootschap ('CV'). Hoewel een handboek inzake de fiscale behandeling  van  de
CV zeker een 'gat in de markt' i  zou opvullen, komt het schrijven van een dergelijk
handboek niet overeen met het doel en de opzet van dit proefschrift. Wat dan wel?,
zo zult u zich afvragen.  Met de subtitel ('Een knelpuntenoplossing vanuit rechtsver-
gelijkend perspectief) heb ik beoogd de vlag beter de lading te doen dekken. In deze
inleiding wordt een nadere uitleg gegeven inzake doel en opzet van dit proefschrift.

Doel/probleemstelling
Doel van dit proefschrift is het opsporen en oplossen van knelpunten, die zijn ont-
staan bij de behandeling van de CV in het fiscale recht. Het succes van een rechts-
vorm hangt naast een duidelijke juridische structuur ook af van een consistente be-
handeling in de fiscale heffingswetten. In het verleden is met betrekking tot de CV
een aantal inconsistenties gesignaleerd. In dit proefschrift zal worden onderzocht in
hoeverre hier sprake is van een belemmering van de CV in het maatschappelijke
verkeer (met andere woorden een knelpunt). Waar mogelijk zal een oplossing wor-
den aangedragen. Deze oplossing is in eerste instantie gezocht binnen het bestaande
fiscale systeem. In situaties waar dit niet mogelijk of wenselijk bleek - te denken

valt bijvoorbeeld aan de open CV of de CV naar NBW - is tevens een alternatieve
oplossing aangedragen.

Dejinitie knelpunt
Indien men als doelstelling neemt het vinden c.q. oplossen van knelpunten, is het
noodzakelijk om allereerst vast te stellen wat nu precies onder een knelpunt dient te
worden verstaan. Dit betreft derhalve de vraag naar een definitie van het begrip
'knelpunt'.

Als uitgangspunt bij de definiering van het begrip 'knelpunt' is de civielrechtelijke
rechtsvorm van de CV genomen: een vennootschap met 66n of meer beherende ven-
noten, die de onderneming van de CV drijven en Mn of meer commanditaire venno-
ten, die optreden als geldschieters. De fiscaliteit zou in principe rechtsvorm-neutraal
dienen te werken. Vanuit dit uitgangspunt wordt in dit proefschrift een knelpunt ge-

1. Het enige handboek op dit gebied van de hand van Giele (De CV. FM nr. 44) dateert van 1987.
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definieerd als de situatie waarin het gebruik van de CV in vergelijking tot het civiel-
rechtelijke uitgangspunt in onevenredige mate wordt gehinderd c.q. bevorderd door
een niet-neutrale fiscale behandeling. Als voorbeelden van een niet-neutrale fiscale
behandeling kunnen worden genoemd:

-  het ontbreken van wettelijke regelingen of jurisprudentie, het bestaan van tegen-
strijdige jurisprudentie of literatuuropvattingen;

- een verschil in behandeling in de diverse heffingswetten;
-  een onduidelijke of ontbrekende verdragsterminologie;
- een verschil in fiscale behandeling in vergelijking met andere rechtsvormen die

economisch voor hetzelfde doel worden gebruikt.

De CV is in het verleden een aantal malen gebruikt om specifieke fiscale voordelen
te behalen, waarbij in sommige gevallen werd gesproken van 'constructies'. Ook in
deze situaties dient te worden onderzocht of sprake is van een knelpunt. Vandaar dat
zowel het belemmeren als het in onevenredige mate bevorderen door fiscale regel-
geving van het gebruik van de CV onder de definitie van knelpunt is gebracht.

Rechtsvergelijking
Bij het zoeken naar oplossingen komt men - zeker in een tijdperk van globalisering
en een eenwordend Europa - al snel op de vraag op welke wijze men een knelpunt
in een ander land heeft opgelost. Besloten is daarom om een rechtsvergelijking met
Duitsland en USA in het onderzoek op te nemen. Duitsland is in dit geva12 een voor
de hand liggende keuze, omdat de behandeling van de Duitse KG in het civiele en
fiscale recht in grote mate vergelijkbaar is met de behandeling van de CV in Neder-
land. De verwachting was dat op een groot aantal punten met Nederland vergelijkba-
re problemen zouden existeren c.q. hebben geexisteerd. De Duitse oplossingen zou-
den dientengevolge voor het Nederlandse onderzoek zeer waardevol kunnen zijn.
Daarnaast is gezocht naar een land dat een fiscale behandeling van personenven-
nootschappen heeft die sterk afwijkt van de Nederlandse behandeling. Dit vanuit de
gedachte dat indien vergelijkbare problemen konden worden ontdekt, het interessant
is om te zien welke oplossing voor het probleem is gevonden. Met name vanwege de
hoeveelheid personenvennootschappen (dit geldt ook voor Duitsland) die in de USA
in het economische verkeer worden gebruikt, is gekozen voor een rechtsvergelijking
met dit land.

Werkwijze/opzet
De te onderzoeken knelpunten zijn in eerste instantie gerubriceerd per heffingswet.
Hierbij viel op dat het grootste aantal (potentiele) knelpunten voorkwam bij die hef-
fingswetten, die niet de CV als zodanig tot uitgangspunt nemen, maar voor de belas-
tingheffing aansluiten bij de vennoten van de CV. Dientengevolge zijn de Wet op de

2. Naast uiteraard het persoonlijke aspect van een meerjarig verblij f in dit land.
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INLEIDING

loonbelasting en de Wet op de omzetbelasting uit het onderzoek gelaten.1 Een af-

zonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de open CV en aan de CV naar NBW. Bij de
volgorde van de hoofdstukken is de besloten CV als uitgangspunt genomen. Dit
heeft geleid tot de volgende hoofdstukindeling:

Hoofdstuk 1 De CV in de Wet op de inkomstenbelasting
Hoofdstuk 2 De CV in de Wet op de vennootschapsbelasting
Hoofdstuk 3 De CV in de Wet Belastingen van Rechtsverkeer
Hoofdstuk 4 De CV in het internationale fiscale recht
Hoofdstuk 5 De open CV
Hoofdstuk 6 De CV naar NBW

In elk hoofdstuk wordt allereerst een omschrijving gegeven van de te onderzoeken
(potentiele) knelpunten. Vervolgens wordt elk knelpunt afzonderlijk onderzocht naar
nationaal recht. Hoewel de Wet IB 2001 zeker op een aantal gebieden (m.n. de be-
lastingheffing van inkomsten uit vermogen; box 3) een aardverschuiving heeft te-
weeggebracht, bleek voor de meeste knelpunten de fiscale behandeling in de Wet IB
1964 nog steeds relevant voor de behandeling onder het huidige recht. Dientenge-
volge is veelal zowel de behandeling  in de  Wet  IB  1964  als  in de  Wet  IB  2001  (in
afzonderlijke paragrafen) weergegeven. Na de behandeling naar nationaal recht
volgt in een afzonderlijke paragraaf de rechtsvergelijking per knelpunt met de beide
onderzoekslanden Duitsland en de USA. Aan het eind van elk hoofdstuk is een sa-
menvatting opgenomen van de gevonden conclusies ten aanzien van de gesignaleer-
de knelpunten en voorgestelde oplossingen. Dit proefschrift wordt ten slotte afgeslo-
ten met een samenvattend overzicht van de gevonden conclusies en aanbevelingen.

Het manuscript is afgerond op 1 juli 2002.

3. De fiscale behandeling van de CV in de Successiewet en de Wet op de dividendbelasting komt slechts
zijdelings aan de orde.
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1     De CV in de Wet op de inkomstenbelasting

1.1 INLEIDING

In de Inleiding voorafgaande  aan dit hoofdstuk is een knelpunt gedefinieerd  als de
situatie waarin het gebruik van de CV in vergelijking tot het civielrechtelijke uit-
gangspunt in onevenredige mate wordt gehinderd c.q. bevorderd door een niet-
neutrale fiscale behandeling. Met name in de inkomstenbelasting is in het verleden
een aantal (potentiele) knelpunten geconstateerd. Als belangrijkste (potentiele) knel-
punt zal hierna (§ 1.2) het fiscale ondernemerschap van de commanditaire vennoot
en de reikwijdte daarvan, worden onderzocht. De kritiek heeft zich met name toege-

spitst op de positie van de commanditaire vennoot, die fiscaal als ondernemer wordt
beschouwd, terwijl maatschappelijk veel meer sprake zou zijn van een belegger. De-
ze kritiek is voornamelijk ontstaan door het - deels gestimuleerd door de overheid -
opzetten van een groot aantal CV's (o.a. scheepvaart- en film-cv's), waarbij com-
manditaire vennoten als ondernemer gebruik konden (c.q. kunnen) maken van be-

paalde ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten. Eenzelfde kritiek is geuit ten aan-
zien van de Man-Vrouw CV. Doordat de problematiek van de Man-Vrouw CV, al
dan niet in de vorm van een onder-CV, meer in het verlengde ligt van de Man-
Vrouw firma  in het algemeen, wordt een afzonderlijke paragraaf  (§  1.5)  aan  deze
problematiek gewijd.

Op een tweetal punten zijn in het verleden juist ten aanzien van de fiscale positie
van de commanditaire vennoot in de fiscale literatuur tegenstrijdige opvattingen ge-
uit, waardoor mogelijk een knelpunt zou kunnen ontstaan. Het eerste punt betreft de
vraag naar de zgn. volledige fiscale transparantie, die in § 1.3 verder wordt uitge-
diept. Het tweede punt betreft de vraag naar de fiscale behandeling van het zgn. bui-
tenvennootschappelijke ondernemingsvermogen (§ 1.7), waarbij in het verleden in
de fiscale literatuur wel is gesuggereerd dat ten aanzien van de commanditaire ven-
noot in het geheel geen sprake zou kunnen zijn van buitenvennootschappelijk onder-
nemingsvermogen. Indien de commanditaire vennoot ten aanzien van deze punten
anders zou worden behandeld dan andere vennoten van (fiscaal transparante) ven-
nootschappen, zou sprake zijn van een niet-fiscaal neutrale behandeling, mogelijk
resulterend in de constatering van een knelpunt.

Op grond van het civiele recht is een commanditair vennoot niet aansprakelijk
voor schulden van de CV en slechts draagplichtig tot het bedrag van zijn (overeen-
gekomen) inbreng. De vraag doet zich voor of het fiscale recht aansluit bij dit civiel-
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1                       DE CV IN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING

rechtelijk uitgangspunt. Een afwijkende fiscale behandeling zou kunnen leiden tot
een knelpunt. Deze vraag is met name relevant in situaties dat de verliezen van de
CV het commanditaire kapitaal overstijgen. In § 1.4 wordt op deze vraag nader in-
gegaan.

In de praktijk wordt de CV vaak genoemd als een geschikte rechtsvorm voor de
bedrijfsopvolging in de familiesfeer. Om de bedrijfsopvolging geleidelijk te doen
plaatsvinden. wordt dan in eerste instantie meestal een VOF aangegaan tussen ouder
en kind(eren), waarna in een later stadium de ouder zijn positie van (beherend) ven-
noot omruilt voor een positie als commanditair vennoot. Op die manier kan het kapi-
taal van de commanditair vennoot voorlopig nog in de onderneming blijven zitten en
hebben de opvolgers (nog) niet te maken met hoge financieringslasten. Omdat er bij
een dergelijke omzetting geen liquide middelen vrijkomen, dient deze bij voorkeur
fiscaal zonder afrekening plaats te vinden. Afrekening bij een dergelijke omzetting
zou anders leiden tot een knelpunt. In § 1.6 wordt onderzocht in hoeverre een derge-
lijke omzetting inderdaad fiscaal neutraal plaats kan plaatsvinden.

Hierna zal op elk (potentieel) knelpunt afzonderlijk worden ingegaan. Doordat ten
gevolge van de invoering van de Wet IB 2001 juist ten aanzien van de fiscale positie
van de commanditaire vennoot een aantal verstrekkende wijzigingen' is doorge-
voerd, wordt telkens in afzonderlijke subparagrafen aandacht besteed aan de fiscale
behandeling  in  de  Wet  IB  1964  en  de  Wet  IB  2001.  In  § 1.8 wordt een rechtsverge-
lijking getrokken met de beide onderzoekslanden Duitsland en de USA. In § 1.9
volgt ten slotte een samenvatting van de getrokken conclusies en gevonden oplos-
singen.

1.2 DE REIKWIJDTE VAN HET ONDERNEMERSCHAP VAN DE COMMANDITAIRE
VENNOOT

1.2.1 Algemeen

In deze paragraaf staat het ondernemerschap van de commanditaire vennoot cen-
traal. Dit ondernemerschap en de reikwijdte ervan staan reeds vele jaren ter discus-
sie. De discussie werd met name gevoed door het spanningsveld dat is ontstaan,
doordat in bepaalde situaties de commanditaire vennoot fiscaal als ondernemer werd
behandeld, terwijl maatschappelijk veel meer sprake leek te zijn van een belegger.
Hoewel de jurisprudentie in de loop der tijd een duidelijke lijn heeft uitgezet, is de
discussie voort blijven gaan. Werd in eerste instantie de aanval op het onderne-
merschap van de commanditaire vennoot door het Ministerie van Financien2 ingezet,

1. Te denken valt aan de invoering van het quasi-ondememerschap Cart. 3.3 Wet IB 2001) en de verlies-
beperkingsregeling (art. 3.9 Wet IB 2001).
2. Ik   verwijs  naar de hierna nog nader te behandelen 'Barbizon'-resolutie  (6  november   1986,  BNB
1987/40). Later is de CV juist actief door de overheid 'gepromoot' d.m.v. de uitvoeringsresoluties inzake
de scheepvaart- c.4. de film-CV.
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REIKWIJDTE VAN HET ONDERNEMERSCHAP VAN DE CV 1.2

in een later stadium werd ook in de fiscale literatuur3 druk uitgeoefend om het fisca-
le ondernemerschap van de commanditaire vennoot af te schaffen. De kritiek is uit-
eindelijk uitgemond in het afschaffen van het ondernemerschap van de commandi-
taire vennoot in de Wet IB 2001, waarbij de commanditaire vennoot bij wege van
fictie wordt geacht winst uit onderneming te genieten (quasi-ondernemer).

Omdat een begrip van de ontwikkeling van het ondernemerschap van de commandi-
taire vennoot onontbeerlijk is voor de verkenning van de huidige reikwijdte van de
positie van de commanditaire vennoot als quasi-ondernemer, volgt hierna (§ 1.2.2)
allereerst een historisch overzicht. Vervolgens  ( § 1.2.3) wordt nader ingegaan  op de
reikwijdte van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot in de Wet IB
1964. Daarna (§ 1.2.4) wordt de positie van de commanditaire vennoot in de Wet IB
2001 besproken.

1.2.2 Historie4

De historie van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot begint bij de
Wet  op de Bedrijfsbelasting  1893.  In het oorspronkelijke wetsontwerp' werden  als
belastingplichtigen genoemd: 'personen, vennootschappen, verenigingen en instel-
lingen, waar ook gevestigd, voor winsten en beloningen verkregen uit bedrijven, be-
roepen  of ondernemingen  hier  te  lande  uitgeoefend of gedreven'  Cart.  1,  § 1, letter a).
In art. 1, § 2 van dit oorspronkelijke wetsontwerp werd de subjectieve belasting-
plicht van de commanditaire vennoot als volgt verduidelijkt: 'Ook hij, die als com-
manditair vennoot, voor de uitoefening van een bedrijf, kapitaal heeft verstrekt,
wordt geacht dat bedrijf uit te oefene,1.' Onder de  Wet  op  de  bedrijfsbelasting  1893
werd de commanditair vennoot derhalve aangemerkt als ondernemer en rechtstreeks
voor zijn winstaandeel belast. Dit werd nogmaals bevestigd bij de vaststelling van de
objectieve belastingplicht in art. 4, § 1, alwaar werd bepaald dat als zuivere baten
werden aangemerkt 'de verkregen voordelen l...1, een en ander verminderd met:
[...] e. de aan geldschieters, banken, of anderen ter zake van het bedrijf of het be-
roep, betaalde of verschuldigde renten; daaronder niet begrepen de winstuitkerin-
gen aan commanditaire vennoten  of andere  deelhebbers  in de onderneming.'

Onder de Wet IB 1914 werden o.a. als belastingsubjecten aangemerkt:
'Art.  1. a: zij die binnen het Rijk wonen;
Art. 2: [Aan de inkomstenbelasting zijn mede onderworpenl de niet binnen het

Rijk wonende of gevestigde personen en lichamen die:

3. Vgl. bijvoorbeeld Jansen. Het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting is aan herziening toe, WFR
1997/ 6242, blz. 581 e.v.
4. Gedetailleerde overzichten van de historie van het ondernemerschap van vennoten zijn o.a. te vinden
bij: Van Lindonk. De belastingheffing van vennoten in historisch perspectief, in: Gielebundel. blz. 371 -
383, Niessen, Winstrecht en ondernemerschap, in: Gielebundel, biz. 429 - 442.
5. Ontwer·p van Wet Tweede Kamer, zitting 1892-1893.71. nr. 2.
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1                         DE CV IN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING

anders dan als aandeelhouder, deelgerechtigd zijn in de opbrengst van een bedrijf
of beroep dat binnen het Rijk wordt uitgeoefend. tenzij dit slechts tijdelijk geschiedt.'

De binnenlandse commanditaire vennoot werd onder de Wet  IB  1914  niet als onder-
nemer belast, maar als genieter van opbrengst van roerend kapitaal. In art. 6 Wet IB
1914 werd nl. bepaald dat 'als opbrengst van roerend kapitaal worden beschouwd
de vruchten van kapitaal dat niet in onroerende zaken of in een eigen bedrijf of be-
roep  is  belegd,   zoals:   f...1  dividenden  en  rente  van  aandeelbewijzen,  obligatien  of
andere effecten: uitkeringen op geldschieting en commandite.'

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever slechts die
vennoten als ondernemer heeft willen aanmerken, die daadwerkelijk ondernemings-
activiteiten verrichten. Bij de behandeling van de rangorderegeling werd nl. als volgt
overwogen6: 'BU het opnemen van de woorden: "niet vallende onder art. 6" in het
eerste lid van het artiket, is voornamelijk gedacht aan gewone commanditaire ven-
noten. De particuliere bezitter van aandelen zal niet licht op de gedachte komen de
diridenden welke hij  geniet,  te  beschouwen als voordelen uit een bedrijf verkregen.
Voor hem bestaat slechts het effect waarvan hij de coupons knipt, als bron van in-
komen. De commanditaire vennoot daarentegen put rechtstreeks uit een bedrijf en
de voordelen, die hij trekt. :ijn alleen ter wille van eene systematische verdeling on-
der art. 6 gebracht. Immers, hij heeft met den aandeelhouder gemeen, dat hij niet
zelf ondernemer is, zodat de voordelen, die hij op grond van zijn kapitaaistorting
ontvangt, voor hem het karakter hebben van vruchten van kapitaal.' Doordat geen
onderscheid werd gemaakt tussen binnenlandse gewone commanditaire vennoten en
commanditaire vennoten in de CVOA. werden beiden belast als genieters van op-
brengst van roerend kapitaal. Algemeeni werd aangenomen dat het nadeel van deze
fiscale behandeling voor de commanditaire vennoten was dat verliezen niet aftrek-
baar waren, het voordeel dat een eventuele aanspraak op een aandeel in de stille re-
serves van de onderneming niet werd belast.

Voor buitenlandse commanditaire vennoten gold de hiervoor genoemde fictieM van
de kwalificatie als opbrengst van roerend kapitaal niet, zodat de buitenlandse gewo-
ne commanditaire vennoten met inkomsten uit een binnenlandse CV wel met deze
inkomsten o.g.v. de winstrechtbepaling in de Nederlandse heffing werden betrok-
ken.9

Zowel in de Wet op de bedrijfsbelasting  1893 als in de Wet IB  1914 was de gerech-
tigdheid tot de stille reserves bij liquidatie van de CV geen onderscheidend criterium
voor de belastingheffing van de commanditaire vennoot. In deze situatie kwam ver-

6. MvT, Tweede Kamer. zitting  1911 -1912. nr. 3, bl/. 30.
7. Vgl. Niessen. Gielebundel. t.a.p.. biz. 430 en de daar aangehaalde literatuur en jurisprudentie.
8. Vgl. de hiervoor aangehaalde passage uit de MvT. en Prinsen. Jurisprudentie-overzicht. Weekblad der
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 1932/ 3122. biz. 198.
9. Vgl. Rouwers. Buitenlandse belastingplicht, ac. proefschrift. Vermande  1996. biz. 280.
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andering onder het Besluit IB 1941. Op grond van art. 17 Besluit IB 1941 werden
geacht winst uit bedrijf te genieten zij, voor wier rekening het bedrijf wordt uitgeoe-
fend 'daaronder begrepen degenen. die, anders dan als aandeelhouder, medege-
rechtigd :ijn tot het bedrijfsvennogen. ook al nemen zij niet deel aan de feitelijke
uitoefening van het bedrijf.' Anders dan onder de Wet IB  1914 werden binnenlandse
commanditaire vennoten derhalve onder het Besluit  IB 1941 wederom  voor  hun
winstaandeel belast als winst uit onderneming. In de Leidraad bij het Besluit (§ 26.
tweede lid) wordt nader uiteengezet welke commanditaire vennoten fiscaal als on-
dernemer werden aangemerkt: 'Uit art.  17  blijkt,  dat  ook de  commanditaire  vennoot,
indien hij medegerechtigd is tot het bedrijfsvermogen - en dus ook tot datgene wat.
van het standpunt der vennootschap bezien. tot de stille reserves behoort - WINST
geniet. Zuivere inkomsten uit roerend kapitaa! geniet hij dus niet. is hij daarentegen
slechts een soort geldschieter tegen aandeel in de winst (:00 iemand :al in het ver-
volg worden aangeduid als: stille vennoot), dan geniet hij in den zin van het Besluit
niet WINST UIT BEDRUF, doch ZUIVERE INKOMSTEN UIT ROEREND
KAPITAAL.' Op grond van deze toelichting werd derhalve de commanditaire ven-
noot, die medegerechtigd is tot de stille reserves van de onderneming van de CV,
aangemerkt als ondernemer. Is de commanditaire vennoot niet gerechtigd tot de stil-
le reserves, dan geniet hij inkomsten uit vermogen ('roerend kapitaal'). De opvatting
van de Leidraad is bevestigd en verduidelijkt door de Hoge Raad in het sleutelarrest
van  1 juli  1964,  BNB  1964/ 259.  In dit arrest besliste de Hoge Raad.  dat het winst-
aandeel van de commanditaire vennoot als opbrengst van vermogen dan weI winst
uit ondememing dient te worden gekwalificeerd 'uitsluitend naar gelang de rechten
van deze vennoot, voor zover zijn aanded in de winst van het bedrijf betreD, zijn be-
perkt tot een aandeel in de jaarlijkse winst dan wel zich daarenboven uitstrekken tot
een aandeel in het overschot, dat bij het einde der vennootschap mocht blijken aan-
wezig te zijn boven de kapitalen waarvoor de vennoten hebben deelgenomen.'

Bij de totstandkoming van de Wet IB 1964 is de bepaling van art. 17 Besluit IB
1941 in een gewijzigde vorm overgenomen in art. 6, eerste lid, Wet IB 1964: '11/inst
uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een ondeme,ning wordt gedreven,
daaronder begrepen hij die, anders dan als aandeelhouder, medegereclitigd is tot
het vennogen van een ondememing.' Het laatste gedeelte van art. 17 Besluit - 'ook
al nemen zij niet deel aan de feitelijke uitoefening van het bedrijf - is in art. 6, eer-
ste lid, Wet IB 1964 niet meer opgenomen. In de MvT" is medegedeeld dat deze
zinsnede is weggelaten, omdat zij overbodig zou zijn. Volgens de MvA "  is de zin-
snede, die begint met 'daaronder begrepen ...', overgenomen om zeker te stellen dat
ook de bloot eigenaar van een onderneming ondernemer is. In de fiscale literatuur' 2
wordt mijns inziens terecht aangenomen dat dit 'medegerechtigdheid'-criterium in

10. MvT. blz. 33.
11. MvA, blz. 30.1.k.
12. Van Dijck. Wie geniet het inkomen?, in: Smeetsbundel. Deventer 1967. blz. 1659. Rijkers. De subjec-
tieve onderneming  in de inkomstenbelasting. in: Meelesbundel, Deventer  1985. biz. 126/127, Essers.  in:
personenvennootschappen. Algemeen Deel. Ii. 2-6/7.
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wezen slechts een onderdeel vormt van het 'voor rekening van'-criterium en in zo-
verre slechts als een overweging ten overvloede is opgenomen in de tekst van art. 6,
eerste lid. Wet IB 1964.

Voor de commanditaire vennoot werd in § 8, derde lid. van de korte toelichting -
onder verwijzing naar het bovengenoemde arrest HR 1 juli 1964, BNB 1964/ 259 -
nogmaals vastgelegd  dat ook onder  de  Wet  IB   1964 de gerechtigdheid  tot de stille
reserves bij liquidatie van de CV het doorslaggevende criterium blijft voor de bepa-
ling van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot. Ook in latere juris-
prudentie werd dit uitgangspunt nogmaals bevestigd door de Hoge Raad.

l 3

1.2.3  Wet IB 1964

Op grond van bovenstaand historisch overzicht kan worden geconcludeerd dat de
commanditaire vennoot fiscaal als ondernemer wordt aangemerkt o.g.v. art. 6, eerste
lid.  Wet  IB 1964. indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

1. De CV drijft een (objectieve) onderneming. 14 Een uitgebreid onderzoek  naar  de
criteria waaraan een objectieve onderneming moet voldoen, valt buiten de opzet
van dit proefschrift. De 'klassieke' definitie van de objectieve onderneming luidt:
'een diturzame organisatie van arbeid en kapitaal, waarmee wordt beoogd om,
door deelneming aan het maatschappelijke productieproces, winst te behalen. De-
ze winst moet vooraf redelijkenvijs te verwachten zijn'.

In de loop der tijd is in de jurisprudentiels een aantal nuanceringen aangebracht in
deze definitie. Essers'b geeft als gemoderniseerde versie de volgende omschrij-
ving: 'zelfstandige duurzaam bedoelde activiteiten, gericht op een risicodrage,ide
deelneming aan her economische verkeer'.

2. De commanditaire vennoot heeft de intentie om ondernemer te zijn. Dit criterium
komt uitgebreider aan de orde in § 5 (Man-Vrouw CV) van dit hoofdstuk.

3. De commanditaire vennoot is, naast een aandeel in de winst, gerechtigd tot het
liquidatieoverschot van de CV:7 Door het stellen van deze voorwaarde wordt de
positie van de commanditaire vennoot ingebed in de algemene spelregels van het

13. Zie bijvoorbeeld HR 8 januari  1992. BNB 1992/72.
14. Ten aanzien van de commanditaire vennoot is deze voc,rwaarde nogmaals uitdrukkelijk bevestigd in
het arrest HR 18 juni 1986, BNB 1986/242.
15. Voor een overzicht kan worden verwezen naar: Essers.  in:  Personenvennootschappen I Kluwer. losbl.).

Algemeen Deel. 11.2 - 2/5.
16. Essers. Personenvennootschappen. t.a.p.. 11.2-4.
17. Hierna wordt en'an uitgegaan  dat de commanditaire deelname niet behoort  lot een groter onderne-
mingsvermogen.
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subjectieve ondernemerschap. In de fiscale literatuur 18 worden deze spelregels
vaak samengevat in de voorwaarde, dat sprake dient te zijn van een kapitaalsrela-
tie met een onbeperkte winst- en/of verlieskans. Aanwezigheid van een verlies-
kans of het verrichten van arbeid19 zijn op zich niet doorslaggevend voor het fis-
cale ondernemerschap. De draagplicht van de commanditaire vennoot voor verlie-
zen van de CV is beperkt tot zijn inbreng,20 terwijl zijn arbeid - vanwege het ver-
bod tot beheersdaden-  - vaak beperkt zal zijn of geheel zal ontbreken. Indien hij
echter is gerechtigd tot de stille reserves bij liquidatie, voldoet hij in het algemeen
aan het vereiste van een kapitaalsrelatie met onbeperkte winstkans, zodat hij fis-
caal kwalificeert als ondernemer.

Hoewel het criterium van de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot in het alge-
meen een duidelijk en in de praktijk goed te hanteren criterium is, bleef een aantal
probleempunten bestaan. Als belangrijkste drie punten kunnen worden genoemd:

(i)   Is de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot voldoende, of dient deze ge-
rechtigdheid te bestaan naast een normaal winstaandeel?

(ii)  Dient de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot te bestaan uit een gerech-
tigdheid tot stille reserves en goodwill?

(iii) Is de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot een formeel of een materieel
criterium?

Op elk van deze punten wordt hierna afzonderlijk ingegaan.

I.   GERECHTIGDHEID TOT HET LIQUIDATIEOVERSCHOT NAAST WINST-
AANDEEL?

Hoewel normaliter in de praktijk de commanditaire vennoot een winstaandeel ge-
niet, kan men zich theoretisch een situatie voorstellen, waarbij de commanditaire
vennoot geen of een slechts tot een jaarlijks vast bedrag beperkt winstaandeel geniet

18. Rijkers, in: Meeles-bundel. Deventer 1985, biz. 129/130, Van Lindonk, De onderneming en haar fis-
calc verschuningsvormen. ac. proefschrift. Gouda Quint (Amhem,  1990), biz. 261.
19. Zie echter de arresten HR 16 december 1998. nr. 34 172 en 34 174. BNB 1999/147 en 148 (noot Es-
sers), waar de Hoge Raad concludeert dat het verrichten van arbeid in samenhang met een onbeperkte
verlieskans op zich wei voldoende is voor het ondernemerschap. In deze beide arresten benadrukt de Ho-
ge Raad het criterium van het verrichten van arbeid. wat tot onduidelijkheden zou kunnen leiden. Essers
noemt  in zijn noot onder BNB 1999/147 het voorbeeld van de commanditaire vennoot. die niet gerechtigd
is tot het liquidatieoverschot. maar weI intern arbeid verricht en daarvoor ook bij de winstverdeling wordt
beloond. Mijns inziens ontstaat geen ondernemerschap voor deze commanditaire vennoot. omdat een on-

beperkte verlieskans ontbreekt. Met Essers houd ik het er voorlopig op dat de Hoge Raad dergelijke 'exo-
tische' figuren niet voor ogen heeft gehad bij het concipieren van deze arresten.
20. Art. 20, derde lid. WvK.
21. Art. 20, tweede lid, WvK.
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22en daarnaast is gerechtigd tot het liquidatieoverschot bij beeindiging van de CV.
De vraag is, of in dergelijke situaties de commanditaire vennoot fiscaal ondernemer
is in de zin van art. 6, eerste lid, Wet IB 1964. Concrete jurisprudentie is mij niet be-
kend. In het arrest BNB 1964/259 ('uitsluitend naar gelang de rechten van deze ven-
noot  [ . . . ] zijn beperkt  tot een aandeel  in de jaarlijkse winst  dan  wel zich daarenbo-
ven [onderstreping: TS] uitstrekken tot een aandeel in het [liquidatie]overschot')
lijkt23 de Hoge Raad ervan uit te gaan dat gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot
naast een regulier winstaandeel noodzakelijk is voor het ondernemerschap van de
commanditaire vennoot. De positie van de commanditair vennoot in dergelijke situa-
ties kan worden vergeleken met die van de verhuurder/bloot eigenaar van een on-
derneming. Immers, in beide gevallen bestaat slechts een recht op de liquidatieresul-
taten van de onderneming, en niet op de perioderesultaten. In het geval van de ver-
huurder/bloot eigenaar gaan zowel jurisprudentie24 als wetsgeschiedenis25 ervan uit
dat deze fiscaal ondernemer is in de zin van art. 6, eerste lid, Wet IB  1964. In de lite-
ratuur bestaat echter geen eensluidendheid over de vraag of de verhuurder/bloot ei-
genaar slechts fiscaal ondernemer is, indien hij voordien de onderneming zelf heeft
gedreven en later heeft afgesplitst,26 of ook, indien hij de afgesplitste eigendom van
de onderneming anderszins heeft verkregen.27 Mijns inziens is de verhuurder/bloot
eigenaar ook te zien als fiscaal ondernemer, indien hij uitsluitend de afgesplitste ei-
gendom van de onderneming heeft verkregen. In zoverre is sprake van originair on-
dernemerschap en geen voortgezet ondernemerschap. Er is immers sprake van een
kapitaalsrelatie met een onbeperkte winstkans. die als doorslaggevend wordt geacht
voor het ondernemerschap. In feite vormt het liquidatieoverschot slechts een door
goed koopmansgebruik veroorzaakte opeenstapeling van niet-gerealiseerde perio-
dewinsten. Het gerechtigd zijn tot het liquidatieoverschot houdt derhalve ook een
(uitgestelde) gerechtigdheid tot periodewinsten in. Mijns inziens betekent dit. dat
ook de commanditaire vennoot. die uitsluitend is gerechtigd tot het liquidatieover-
schot (zonder recht op de jaarwinst), als fiscaal ondernemer in de zin van art. 6, eer-
ste lid. Wet IB 1964 is aan te merken. Men zou zich erover kunnen verbazen dat in
de omgekeerde situatie - de commanditaire vennoot deelt slechts in de jaarwinsten

22. Er wordt hier niet nader ingegaan op de zakelijkheid van een dergelijke regeling. Civielrechtelijk leidt
een dergelijke regeling mijns inziens niet tot nietigheid van de CV-overeenkomst o.g.v. de 'societas leo-
nina' (art. 7A: 1671. tweede lid. BW). Immers. het verrm,gensrechtelijke voordeel wordt nog steeds tussen
alle vennoten verdeeld. hoewei er een verschil in verdeling tussen gewone jaarwinst en liquidatiewinst
ontstaat.
23. Zowel in BNB 1964/259 als in BNB 1992/72 betrof het situaties waarin zowei een recht bestond op
een aandeel in de jaarwinst als op het liquidatieoverschot. In HR 22 april  1998. BNB 1998/23 I  was spra-
ke van een commanditair vennote. die de facto slechts was gerechtigd tot een jaarlijkse rentevergoeding
op het ingebrachte kapitaal en daarnaast tot het liquidatieoverschot. De Hoge Raad concludeerde dat in
deze situatie de commanditair vennote in beginsel als ondernemer dient te worden aangemerkt.
24. BNB 1955/216 en BNB 1957/33 in Zake de verhuurder.
25. MvA. biz. 3(). 1.k. bij de invciring van art. 6 Wet IB 1964 t.a.v. de bloot eigenaar.
26. Van Dijck. Wie geniet het inkomen". in: Smeetsbundel. Kluwer 1967. biz. 167/168. Ook Rijkers. in:
Meelesbundel.  t.a.p.,  biz.  126/127  lijkt  in  een/elfde  richting te denken.  VIg.  ook zijn artikel  in  WFR
1990/5937. Vervreemding tegen winstrecht is staking. biz. 1638-1639. Evenzo Zwemmer, De fiscale ge-
volgen van de vervreemding van genotsrechten. FED Deventer 1975. biz. 25.
27. Cursus Belastingrecht. IB. 2.2.1. B. IB-37 (Suppl.).
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en niet in het liquidatiesaldo - deze niet als fiscaal ondernemer kan worden aange-
merkt. Immers. ook in de perioderesultaten kunnen liquidatieresultaten in de zin van
stille reserves zijn opgenomen. Door het niet-gerechtigd zijn in het liquidatieover-
schot valt echter de onbeperkte winstkans weg, die in de visie van de Hoge Raad es-
sentieel is voor het fiscale ondernemerschap.

II.  GERECHTIGDHEID TOT STILLE RESERVES EN GOODWILL?

Lange tijd was onduidelijk of de voor het fiscale ondernemerschap van de comman-
ditaire vennoot noodzakelijke gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot dient te be-
staan uit een gerechtigdheid tot stille reserves en goodwill of dat een gerechtigdheid
tot stille reserves en/of goodwill voldoende is. Uit oude jurisprudentie- kan worden
afgeleid dat wellicht een gerechtigdheid tot stille reserves en/of goodwill voldoende
is. In de hiervoor reeds genoemde arresten BNB 1964/259 en BNB 1992/72 wordt
echter gesproken van 'de stille reserves'39 en 'stille reserves en goodwill'.  Ook in de
literatuur zijn de meningen verdeeld.  In het arrest van de Hoge Raad van 19 juni
1996 (BNB 1996/305 met noot van Aardema) kwam deze kwestie expliciet aan de
orde. Het betrof een CV tussen echtgenoten, waarbij belanghebbende als commandi-
tair vennoot alle verliezen droeg. Hij had recht op alle stille reserves. terwijl zijn
echtgenote, als beherend vennote, recht had op de volledige goodwill bij liquidatie
van de CV. Ten aanzien van het fiscale ondernemerschap overwoog de Hoge Raad:

'Een commanditaire vennoot ontleent zijn eventueel ondernemerschap in de zin van artikel 6,  lid  L
van de Wet aan het medegerechligd zijn tot het vermogen van de onderneming. Beslissend is daarbij
niet dat medegerechtigdheid bestaat tot elk onderdeel van het vermogen. Voldoende is dat een
gerechtigdheid bestaat in het overschot dat bij het einde der vennootschap mocht blijken aanwezig te

zijn boven de kapitalen, waarvoor de vennoten hebben deelgenomen. Dat belanghebbende, die als
enige is gerechtigd tot de stille reserves van het bedrijfsvermogen, niet is gerechtigd tot de goodwill.
is dan ook geen beletsel hem als ondernemer aan te merken'.

Het gegeven dat belanghebbende, hoewel commanditair vennoot, alle verliezen had
te dragen, speelt in het arrest van de Hoge Raad geen enkele rol meer, zodat mag
worden aangenomen dat de Hoge Raad in dit arrest een algemene regel heeft gefor-
muleerd die ook geldt voor situaties, waarin de commanditaire vennoot conform de
wettelijke regel slechts gehouden is verliezen te dragen ten belope van zijn in-
breng.31 Vanuit het criterium van de kapitaalsrelatie met een onbeperkte winstkans is
dit arrest van de Hoge Raad consequent te noemen. Immers, dit criterium stelt niet
de eis dat er een recht dient te bestaan op alle stille reserves, inclusief goodwill, van

28.  HR  11  mei  1960, BNB 1960/171. Zie ook recenter nog: HR 7 december  1994. BNB 1995/37.
29. In navolging van § 26. tweede lid, van de Leidraad bij het Besluit op de IB 1941.
30. Voor een overzicht kan worden verwezen naar de conclusie van plv. P-G Van Soest bij het arrest
BNB   1996/305. Van Soest stelt  zich  in deze conclusie overigens  op het standpunt, op basis  van  een  taal-
kundige uitleg van § 26. tweede lid. Leidraad Besluit IB 1941, dat sprake dient te zijn van gerechtigdheid
tot stille reserves en goodwill.
31.  Zo ook  Essers, in: Personenvennootschappen, Algemeen  Deel. 11. 2-18/19.
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de (objectieve) onderneming van de CV, maar slechts dat het recht op een aandeel in
de stille reserves niet bij voorbaat afwezig is of beperkt wordt tot een bepaald vast
bedrag.

Uit bovengenoemd arrest BNB 1996/305 zou men wellicht kunnen afleiden dat de
Hoge Raad het vereiste aanlegt dat sprake moet zijn van een gerechtigdheid in het
liquidatieoverschot bij het einde van de objectieve onderneming. De Hoge Raad
spreekt immers van een gerechtigdheid 'in het overschot dat bij het einde der ven-
nootschap [onderstreping: TS] mocht blijken aanwezig te zijn boven de kapitalen,
waarvoor de vennoten hebben deelgenomen'. Ik meen echter dat dit vereiste niet
zonder meer uit dit arrest kan worden afgeleid. De Hoge Raad lijkt veeleer van de
veronderstelling uit te gaan dat er in de desbetreffende CV-akte geen regeling over
het einde van de CV32 is opgenomen, zodat dienaangaande de wettelijke regeling33

geldt. Uittreden of overlijden van 6dn van de vennoten betekent dan automatisch het
einde van de vennootschap. Mocht een andersluidende bepaling zijn opgenomen in
de CV-akte, dan is de voortzetting van de (objectieve) onderneming van de CV geen
belemmering voor het fiscale ondernemerschap van de uittredende commanditaire
vennoot, mits de commanditaire vennoot bij zijn uittreden is gerechtigd tot een deel
van de stille reserves en/of goodwill van de (objectieve) onderneming van de CV.

34

De regel luidt derhalve, meer gepreciseerd, dat sprake moet zijn van een gerechtigd-
heid tot een aandeel in de stille reserves en/of goodwill van de (objectieve) onder-
neming van de CV bij het einde van de subjectieve onderneming van de commandi-
tair vennoot (door uittreden of overlijden van de commanditaire vennoot of liquida-
tie  van  de  CV).  Uit het arrest BNB 1992/72 kan worden afgeleid  dat  ook  de  Hoge
Raad de hiervoor geformuleerde regel aanhangt. Voor de gerechtigdheid tot de stille
reserves acht de Hoge Raad in dit arrest van bijzonder belang 'de bepalingen die re-

gelen wat de vennoten uit dat vermogen toekomt, ingeval bij liquidatie, uittreden of
overlijden te hunnen aanzien [onderstreping: TSJ aan de \,ennootschap een ei,ide
komt.'

Men kan zich afvragen wat de invloed is op het fiscale ondernemerschap van de
commanditaire vennootschap, indien de gerechtigdheid tot de stille reserves en/of
goodwill niet in alle gevallen hetzelfde is. Bijvoorbeeld, bij liquidatie bestaat recht
op een aandeel in de stille reserves en goodwill, terwijl bij uittreden of overlijden
slechts recht bestaat op een aandeel in de stille reserves (zonder goodwill). Mijns
inziens blijft de commanditaire vennoot in dergelijke gevallen fiscaal ondernemer.
Immers, in elk geval blijft er een gerechtigdheid bestaan in de stille reserves of
goodwill, wat conform het arrest BNB 1996/305 voldoende  is  voor het onderne-
merschap. Een andere vraag is of nog kan warden gesproken van fiscaal onderne-
merschap, indien in niet alle gevallen sprake is van een gerechtigdheid tot stille re-

32. In het arrest zijn slechts de bepalingen uit de CV-akte omtrent de winstverdeling opgenomen.
33. Art. 1683 Boek 7A BW.
34. Vgl. ook Rijkers. WFR 1990/5937. biz. 1636 laatste alinea. die ter onderbouwing van zijn betoog ook
nog wijst op een passage in het arrest BNB 1964/259 (biz. 770. regel 49-52).
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serves en/of goodwill. Bijvoorbeeld, bij liquidatie bestaat recht op een aandeel in de
stille reserves en goodwill, terwijl bij uittreden of overlijden slechts recht bestaat op
terugbetaling van het saldo van de kapitaalrekening (op basis van een balans tegen
boekwaarden). Ik ben geneigd om in deze gevallen het voldoende te achten dat
slechts in 66n bepaalde situatie een gerechtigdheid tot de stille reserves en/of good-
will bestaat, mits het intreden van deze situatie niet bij voorbaat irreeel is (bijv. een
CV met een korte looptijd, waarbij slechts een recht op een aandeel in de stille re-
serves bestaat bij overlijden van de commanditaire vennoot).

III.  GERECHTIGDHEID TOT HET LIQUIDATIEOVERSCHOT EEN FOR-
MEEL OF MATERIEEL CRITERIUM?

In de fiscale literatuur35 is in de jaren tachtig van de vorige eeuw een discussie ont-
staan omtrent de vraag of de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot een louter
formeel criterium is, of dat aan dit formele criterium materiele dimensies kunnen
worden toegevoegd. Deze discussie was in hoge mate aangewakkerd door de zgn.
'Barbizon' -resolutie36   van   de toenmalige staatssecretaris Koning. Het uitvaardigen
van deze resolutie en de ingenomen standpunten zijn op hevige kritiek gestoten in de
fiscale pers,37 m.n. omdat de in de resolutie opgenomen standpunten niet overeen-
stemden met de criteria, zoals vastgelegd in de wet en de jurisprudentie. Ten aanzien
van de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot werd onder punt 2 van deze resolu-
tie als volgt overwogen:

'Indien sprake is van een besloten commanditaire vennootschap die als zodanig een onderneming
drijft is naar mijn oordeel bestrijding van het ondernemerschap van de commandites-natuurlijke
personen wenselijk in die gevallen waarin de gerechtigdheid in het liquidatiesaldo van de
commanditaire vennootschap van ondergeschikte betekenis is en derhalve in feite reele praktische
betekenis mist. In zodanige gevallen moet het er voor worden gehouden dat het motief voor het
scheppen van de (geringe) gerechtigdheid in het liquidatiesaldo is gelegen in de wens van
belanghebbenden een toestand in het leven te roepen waarin zij voor de heffing van
inkomstenbelasting niet als belegger maar als ondernemer worden aangemerkt. Dit geldt naar mijn
mening evenzeer indien de gerechtigdheid in het liquidatiesaldo van meer dan geringe omvang is
doch het bedrag van de commanditaire participatie relatief en/ of absoluut gering is.
Onder deze omstandigheden zouden doel en strekking van de wet worden miskend indien
natuurlijke personen die maatschappelijk gezien te dezen beleggers zijn, het ondernemerschap en de
daaraan verbonden faciliteiten deelachtig worden.'

35. Vgl. Essers, in: WFR  1986/ 5715, biz. 149, Giele/ Oranje, in: WFR  1987/ 5771, biz. 512, en de con-
clusie van A-G Verburg onder het hierna te bespreken arrest BNB 1993/94.
36. Resolutie van 6 november 1986, nr. 286-15 172, BNB 1987/40.
37. Vgl. Geppaart, De rechtsbescherming  van de belastingplichtige,  FED  1990,  biz. 36, Zwemmer,  in:
FED  1986/1339,  biz. 4806, Mulder, Aanschrijving Financien inzake CV ernstige bedreiging voor foume-
ring risicodragend vermogen, MBB 1987/2,  biz.  33 e.v., Gier/Hertoghs, Barbi-tje moet hangen !  (Wolken
aan de commanditaire horizon). WFR 5746/1986. biz. 1307 e.v.
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Hoewel  uit het arrest BNB 1988/25338 wellicht reeds kon worden afgeleid  dat  de
Hoge Raad deze opvatting van de staatssecretaris niet zou delen, heeft het tot 1992
geduurd voordat deze kwestie expliciet aan de Hoge Raad is voorgelegd.39 In dit ar-

rest, gepubliceerd in BNB 1993/94, betrof het een CV die ten doel had het opsporen
en winnen van olie en gas in de Verenigde Staten van Amerika en het verkopen van
gewonnen olie en gas. Belanghebbende nam, als Mn van in totaal 269 commanditai-
re vennoten, met een gestort kapitaal van f 6000 deel in de CV. De inspecteur en la-
ter de staatssecretaris beriepen zich op de ondergeschikte betekenis van de gerech-

tigdheid in het liquidatiesaldo en de relatief en absoluut geringe omvang van de par-
ticipatie. Zowel het hof als de Hoge Raad wezen de ingenomen standpunten af,
waarbij de Hoge Raad als volgt overwoog:

3.4 Het Hof heeft geoordeeld dat. nu vaststaat dat de commanditaire vennoten gerechtigd waren in
een eventueel liquidatieoverschot van de CV. zij op grond van artikel 6, lid 1, van de Wet op de
inkomstenbelasting   1964 in fiscale zin ondernemers waren, ongeacht de absolute en relatieve

omvang van hun participatie.

In dit oordeel ligt besloten 's Hofs oordeel dat het geen redenen aanwezig heeft geacht te
veronderstellen dat in werkelijkheid de commanditaire vennoten. anders dan in de
vennootschapsakte is vermeld. niet tot het liquidatieoverschot gerechtigd zouden 7.ijn. of dat deze

gerechtigdheid in feite reele praktische betekenis mist. welk oordeel als van feitelijke aard in
cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst.

3.5  Anders  dan het tweede middel betoogt vindt de opvatting  dat  aan een commanditaire vennoot

met een geringe aanspraak op een deel van het liquidatiesaldo het ondernemerschap dient te worden
ontzegd. geen steun in het recht, zodat in 7.overre het middel faalt.

Op grond van het hiervddr overwogene faalt het middel evenzeer. voor zover het betoogt dat doel en
strekking van de wet warden miskend, indien natuurlijke personen die maatschappelijk gezien

beleggers zijn, het ondernemerschap deelachtig muden worden.'

Voor de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot en het ondernemerschap van de
commanditaire vennoot acht de Hoge Raad derhalve de absolute en relatieve om-
vang van de commanditaire participatie niet van belang. Een aanspraak op een deel
van het liquidatiesaldo is in principe voldoende. mits niet sprake is van twee moge-
lijke uitzonderingen:

i. in werkelijkheid, in afwijking van de vennootschapsakte. is de commanditaire
vennoot niet tot het liquidatieoverschot gerechtigd, of

ii. de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot mist in feite reele praktische beteke-
nls.

38. HR 27 april 1988. BNB 1988/253. met noot van Hofstra.
39. HR 9 december  1992.  BNB  1993/94. met noot van Hoogendoorn.
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Helaas geeft de Hoge Raad niet aan welke situaties hem voor ogen hebben gestaan
bij het concipieren van deze beide uitzonderingen.

Ten aanzien van situaties waarin 'in werkelijkheid' de commanditaire vennoten niet
tot het liquidatieoverschot gerechtigd zijn, noemt Essers40 gevallen, waarin er
weliswaar sprake is van een in de statuten vastgelegde gerechtigdheid tot het liqui-
datiesaldo, maar deze gerechtigdheid aan dermate vergaande voorwaarden is gebon-
den dat redelijkerwijze is te verwachten dat daaraan niet zal kunnen worden voldaan.
Als voorbeeld van dergelijke gevallen noemt hij een commanditaire vennoot die
weliswaar is gerechtigd tot het liquidatiesaldo, maar uitsluitend indien de gemiddel-
de winst over de afgelopen tien jaar een irreeel hoog bedrag overschrijdt. In de pro-
cedure van de uitspraak van 10 december 1998 van het Hof Amsterdam41 stelde de
inspecteur dat partijen, in weerwil van de vennootschapsakte, zouden hebben be-
doeld om belanghebbende/commanditair vennoot ieder recht op een gedeelte van
een liquidatieoverschot te ontzeggen. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke stel-
ling zeer moeilijk is te bewijzen.

Ten aanzien van situaties waarin de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot in fei-
te reele praktische betekenis mist, kan worden verwezen naar de casus van het arrest
BNB 1988/253.42 De Hoge Raad besliste in dit arrest dat de gerechtigdheid tot het
liquidatieoverschot geen werkelijke betekenis heeft, indien ten tijde van de contrac-
tuele vastlegging van de liquidatieoverschotregeling een liquidatieoverschot redelij-
kerwijs niet valt te verwachten. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke op voor-
hand vast te stellen situatie niet eenvoudig kan worden bewezen. Dit ondervond de

43inspecteur in bovengenoemde procedure voor het Hof Amsterdam, waarbij hij had
gesteld dat in de praktijk zich geen liquidatieoverschot zou kunnen voordoen. Het
Hof Amsterdam achtte deze stelling niet voldoende aannemelijk, waarbij het hof met
name van belang achtte dat 'het gezien de aard van het bedrijf en de samenstelling
i,an /let bedrijfsvermogen heel wel mogelijk is dat de vennootschap bij staking ivinst
niaakt op de  bij de aanvang  aanwezige  of nadien te venverven activa:

Essers 4 leidt  uit  het  arrest  BNB   1993/94  af dat  'bij  de  beoordeling  van  de  reele
praktische betekenis van de deelname de absolute en relatieve omvang van de ge-
rechtigdheid in het liquidatiesaldo kennelijk naar de mening van de Hoge Raad niet
van betekenis (is)'. Het gebruik van de uitdrukking 'reele praktische betekenis' in
combinatie met 'de deelname',45 werkt enigszins verwarrend, omdat de Hoge Raad
de uitdrukking 'reele praktische betekenis' slechts gebruikt bij de bepaling van de

40. Noot onder BNB 1998/231 en Personenvennootschappen, Algemeen  Deel  II.  2-21.
41. Hof Amsterdam 10 december 1998, kenmerk P98/01859. Verwijzingsuitspraak  van het arrest  BNB
1998/231.

42. HR 27 april 1988, BNB 1988/253.
43. Hof Amsterdam 10 december 1998, P 98/01859. Verwuzingsuitspraak van het arrest BNB 1998/231.
44. Personenvennootschappen, Algemeen deel Il. 2-21.
45. Verder in zijn betoog gebruikt Essers de uitdrukking 'de commanditaire participatie' i.p.v. 'de deel-
name
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gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot. Ik neem aan dat Essers bedoelt te zeggen
dat de Hoge Raad voor het ondernemerschap van de commanditaire vennoot de ab-
solute en relatieve omvang van de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo, evenmin
als de absolute en relatieve omvang van de commanditaire participatie, 6 van bete-
kenis acht. Uit r.0.3.5. zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad deze opvat-
ting in zijn algemeenheid onderschrijft. In deze rechtsoverweging wordt o.a. als
volgt overwogen: 'Anders dan het tweede middel betoogt vindt de opvatting dat aan
een commanditaire vennoot met een geringe aanspraak op een deel van het liquida-
tiesaldo het ondernemerschap dient te worden ontzegd, Keen steun in het recht, zo-
dat in :overre het middel faalt.'

Het lijkt mij echter geenszins uitgesloten dat de Hoge Raad bij de beoordeling van
de reele praktische betekenis van de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo, de abso-
lute en relatieve omvang een rol zal laten spelen. Indien immers op voorhand vast-
staat dat de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo in absolute termen slechts hoege-
naamd nul zal kunnen bedragen, lijkt het mij dat deze gerechtigdheid in feite reele
praktische betekenis mist. Hetzelfde zal dienen te gelden, indien de gerechtigdheid
tot het liquidatiesaldo in relatieve termen t.o.v. de commanditaire vennoot. die niet is
gerechtigd tot de stille reserves, slechts kan leiden tot een zeer geringe extra-

aanspraak.
47

De belangrijkste conclusie van het arrest BNB 1993/94 lijkt mij dan ook dat de
Hoge Raad het formele criterium van de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo ac-
cepteert, maar er tevens een materiele invulling aan toevoegt. Het opnemen van de
gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo sec in de CV-akte is niet voldoende. Ook in
werkelijkheid dient een gerechtigdheid te kunnen bestaan en deze gerechtigdheid
dient reele praktische betekenis te hebben.

1.2.4     Wet IB 2001

1.2.4.1 Wetge\,ingsproces

In de vorige paragraaf is de reikwijdte van het ondernemerschap van de commandi-
taire vennoot in de Wet IB 1964 onderzocht. Uit dit onderzoek is naar voren geko-
men dat het ondernemerschap van de commanditaire vennoot op grond van een con-
sistente lijn in de jurisprudentie is ingebed in de algemene spelregels van het subjec-
tieve ondernemerschap. Op grond van het vereiste van een kapitaalsrelatie met een
onbeperkte winstkans wordt de commanditaire vennoot  in  de  Wet  IB   1964  tot  on-
dernemer gekwalificeerd, indien hij is gerechtigd tot het liquidatiesaldo bij beeindi-
ging van de CV. Met dit vereiste was in het algemeen een duidelijk en in de praktijk
goed te hanteren criterium geschapen, wat past binnen het rechtskader van het sub-
jectieve ondernemerschap. Desalniettemin is de discussie omtrent de positie van de

46. Uiteraard is meestal de omvang van de gerechtigdheid toi het liquidatieoverschot gerelateerd aan de
omvang van de commanditaire participatie.
47. Essers. t.a.p.. spreekt van 'enkele dubbeltjes of guldens
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commanditaire vennoot voort  blij ven   gaan.   In het algemeen spitste deze discussie
zich toe op belastingplichtigen die via hun participatie als commanditair vennoot in
een CV de voordelen van het ondernemerschap deelachtig werden,48 terwijl men in
het maatschappelijk verkeer eerder geneigd zou zijn deze belastingplichtigen als be-
leggers te bestempelen (men denke bijv. aan de scheepvaart- en film-CV's). Het be-
trof hier met name de scheidslijn tussen winst uit onderneming (art. 6 Wet IB  1964)
en inkomsten uit vermogen (art. 24 Wet IB  1964). Het verschil tussen deze twee  in-
komenscategorieen betrof voornamelijk de volgende drie punten:

i.   de belastbaarheid van capital gains/aftrekbaarheid van capital losses;
ii. het tijdstip van genieten;
iii. de toepasselijkheid van ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten.

Wat  betreft de eerste twee punten was onder  de  Wet  IB   1964 het ondernemerschap
in het algemeen voor beleggers minder aantrekkelijk. Immers, in het geval van in-
komsten uit vermogen waren capital gains in principe onbelast en werden inkomsten
pas belast op het tijdstip waarop zij effectief werden ontvangen. Met name het derde
punt (de toepasselijkheid van ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten) vormde de
aantrekkelijke  kant  van het ondernemerschap  t.t.v.  de  Wet  IB  1964. Als belangrijk-
ste faciliteiten t.t.v. de Wet IB 1964 kunnen worden genoemd: de zelfstandigenaf-
trek,49  de  (energie-)investeringsaftrek,"  de  FOR,5 I de versnelde afschrijvingsmoge-
lijkheden,52 de stakingsfaciliteiten53 en de ondernemingsvrijstelling in de vermo-
gensbelasting.

54

In de literatuur voorafgaande aan de invoering van de Wet IB 2001 bestonden ver-
schillende opvattingen over de toekomst van het ondernemerschap van de comman-
ditaire vennoot. In mijn WFR-bijdrage 1999/635255 heb ik drie mogelijke toekomst-
scenario's beschreven:

48. Op de tariefsvoordelen die mogelijk kunnen ontstaan bij de Man-Vrouw CV (of de onder-CV) wordt
hier niet nader ingegaan. Bij deze constructies gaat het met name ook om de scheidslijn winst uit onder-
neming - inkomsten uit arbeid. Zie §  1.5 (De Man-Vrouw CV) van dit hoofdstuk.
49. Afdeling 58 Wet IB  1964.
50. Art. 11 Wet IB 1964.
51.  Afdeling 5A Wet  IB  1964.
52.  Art. 10, derde  lid.  Wet  IB 1964. verder uitgewerkt  in de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving
(Regeling  van 27 december 1995. Stat. 251. zoals laatstelijk gewijzigd bij Regeling  van 7 december
1998. Stort. 239).
53. De stakingsvrijstelling ex art. 8, eerste lid, onderdeel d Wet 8, het bijzondere tarief ex art. 57, eerste
lid, onderdeel b Wet B en de nieuwe stamrechtvrijstelling (vijfde tranche) ex art. 45a, vijfde lid, Wet IB.
54. Art. 7, tweede lid. Wet VB 1964.
55. Het ondernemerschap  van de commanditaire vennoot: eindstand of tussenstand?,  WFR  1999/6352,
blz. 1090.
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(i)   Afschaffing van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot;
(ii)  Uitbreiding van het ondernemerschap tot alle commanditaire vennoten, d.w.z.

ook tot de commanditaire vennoten die niet zijn gerechtigd tot het liquidatiesal-
do;

(iii) Voortzetting van de bestaande regeling m.b.t. het ondernemerschap van de
commanditaire vennoot, maar aanscherping van de regeling op bepaalde pun-
ten. Als mogelijke alternatieven voor een dergelijke aanscherping zijn door mij
beschreven (a) het invoeren van minimumvereisten t.a.v. de gerechtigdheid tot
het liquidatieoverschot, (b) het aanpassen van de ondernemingsfaciliteiten, en
(c) het invoeren van een aparte inkomenscategorie voor inkomsten genoten
door commanditaire vennoten.

Uiteindelijk heeft de wetgever gekozen voor een combinatie  van de scenario' s  (ii) en
(iii),  waarbij de commanditaire vennoot is gedegradeerd  tot een 'quasi-ondernemer'.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel was echter een duidelijke keuze voor het hier-
voor genoemde scenario (i) gemaakt door de commanditaire vennoot op te nemen in
box 3. Slechts voorzover de medegerechtigdheid van de commanditaire vennoot was
ontstaan als rechtstreekse voortzetting van de (mede)gerechtigdheid als ondernemer.

56werd de commanditaire vennoot op verzoek in box 1 ingedeeld.
Als motivering voor het indelen van de commanditaire vennoot in box 3 wordt in

de MvT57 het volgende overwogen:

'Achtergrond en opzet van de nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001 vragen om een fiscaal

ondernemersbegrip dat recht doet aan de economische en maatschappelijke werkelijkheid. Derhalve
wordt het ondernemersbegrip beperkt tot personen voor rekening van wie een onderneming wordt

gedreven. Voor hen staat het winstregime, en met name de ondernemingsfaciliteiten. open. Personen

die weliswaar gerechtigd zijn tot het vermogen van een ondememing maar geen
ondernemerswerkzaamheden verrichten komen in beginsel niet meer in aanmerking voor het
winstregime inclusief de ondernemingsfaciliteiten. Zij vallen voortaan, net als andere beleggers.
onder box III.'

Met de indeling van de commanditaire vennoot in box 3 ging de staatssecretaris in
tegen de forse kritiek van de Raad van State58:

'De beperking van het ondernemersbegrip leidt ertoe dat personen die beperkt gerechtigd zijn tot het

vermogen van een onderneming niet als ondernemer worden aangemerkt en derhalve niet in

aanmerking komen voor ondememingsfaciliteiten. Het belangrijkste voorbeeld hiervan vormen
commanditaire vennoten. Deze toelichting overtuigt de Raad niet. In de eerste plaats wordt
onvoldoende onderscheid gemaakt tussen het toepassen van het winstregime en het genieten van
ondememingsfaciliteiten. niet iedereen op wie het winstregime van toepassing is, komt in
aanmerking voor het genieten van de faciliteiten. In de tweede plaats kunnen ook personen die niet

56. Vgl. de oorspronkelijke tekst van art. 3.2.1.la, tweede lid. Wet IB 2001, zoals opgenomen in Vakstu-
die Wet IB 2001. biz. 430. Ook bij vererving hetzij echtscheiding bleef het voortgezette ondernemerschap
mogelijk.
57. MvT, Kamerstukken II 1998/99.26 727. nr. 3. blz. 28.
58. Advies Raad van State. Kamerstukken 11 1998/99,26 727. punt 2 1.
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onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verliezen van een onderneming, wezenlijk ondernemingsrisico
lopen. Naar het oordeel van de Raad dienen alle personen die een wezenlijk winstafhankelijke
opbrengst genieten en niet onder een gezagsverhouding staan onder het regime van winst uit
onderneming gebracht te worden. Uit een oogpunt van draagkrachtheffing is dit regime superieur
aan de vermogensrendementsheffing. reden waarom naar het oordeel van de Raad het bereik van het
winstregime niet verkleind dient te worden ten gunste van het beleggingsregime.'

Pas bij de tweede Nota van Wijziging is de commanditaire vennoot als quasi-
ondernemer overgebracht  naar  box 1, waarbij het overgrote  deel  van de onderne-
mers- en ondernemingsfaciliteiten slechts is voorbehouden aan de 'echte' onderne-
mers. Uit de parlementaire geschiedenis lijkt te kunnen worden afgeleid dat het
overbrengen van de commanditaire vennoot van box 3 naar box 1 met name het ge-
volg is van het voortschrijdende inzicht van de staatssecretaris dat het belasten van
het winstaandeel van de commanditaire vennoot in de 'pret'-box 3 vermoedelijk zou
leiden tot een verhoogde belangstelling voor deze rechtsvorm door 'echte' onderne-
mers.59 Een aanwijzing voor dit vermoeden kan worden gevonden in het Nader Ver-
slagbo

'Uiteraard zijn wij bereid om te bezien of de afbakening die wij hebben gekozen nog wat kan
worden bijgesteld, door in meer gevallen van medegerechtigdheid dan thans in het wetsvoorstel zijn
opgenomen, zonder dat van 'echt' ondernemerschap kan worden gesproken, het winstregime toe te
passen in plaats van het forfaitaire rendement van Box III. Voor de vraag of dat wenselijk is, is
onder meer van belang dat een generieke uitsluiting van het winstregime van belastingplichtigen die
mede-gerechtigden zijn tot het vermogen van een ondememing tot gevolg kan hebben dat
constructies mogelijk worden die inhaken op het verschil in belastingdruk dat optreedt tussen de
'echte' ondernemer die voor zijn winstinkomen progressief wordt belast in Box I en de
commanditaire vennoot die in het wetsvoorstel onder het forfaitaire rendement valt zonder dat ten
aanzien van hem sprake is van voordruk van vennootschapsbelasting zoals dat bij de belegger in
aandelen wei het geval is. Hiermee zou de keuze voor het gebruik van een commanditaire
vennootschap in belangrijke mate kunnen worden beinvloed door het verschil in belastingheffing,
wat uiteraard eveneens ongewenst zou zun.'

1.2.4.2    Quasi-ondernemerschap

Ten gevolge van de tweede Nota van Wijziging zijn de commanditaire vennoten als
quasi-ondernemers aldus terechtgekomen  in  box  1. Op basis  van  art. 3.3, eerste  lid,
onderdeel a, Wet IB 2001 worden zij geacht (belastbare) winst uit onderneming te
genieten. Art. 3.3, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 luidt in zijn uiteindelijke ver-
sie als volgt:

59. Zie ook mijn WFR-bijdrage in WFR 1999/6532, blz. 1092.
60. NV, Kamerstukken H 1999/2000,26 727, nr. 7, blz. 124-125.
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'Art. 3.3.- 1. Belastbare winst uit ondememing is mede:
a. de winst die de belastingplichtige, anders dan als ondernemer of aandeelhouder, als
medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming geniet uit een of meer ondernemingen

(paragraaf 3.2.2):'

De ondernemer wordt gedefinieerd in art. 3.4 Wet IB 2001 als 'de belastingplichtige
voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt
verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.'

Volgens de parlementaire toelichtinga' zijn de begrippen 'verbonden' en 'verbin-
tenissen' afkomstig uit het privaatrecht en dienen deze begrippen op overeenkomsti-
ge wijze te worden uitgelegd. Bedoeld is dat de belastingplichtige tegenover zakelij-
ke crediteuren aansprakelijk is voor de schulden betreffende de onderneming. Het
gaat derhalve slechts om de externe aansprakelijkheid en niet om de draagplicht,
m.a.w. ook de vennoot die slechts extern aansprakelijk is, maar intern niet is gehou-
den om bij te dragen in de verliezen, zal eveneens als ondernemer kwalificeren. Men
kan zich afvragen of een dergelijke vennoot wel ondernemersrisco's loopt, en niet
slechts crediteurenrisico t.o.v. zijn overige vennoten. Mijns inziens was het derhalve
te prefereren geweest om aan te sluiten bij draagplicht en niet bij aansprakelijkheid.
Vanuit het oogmerk van de wetgever om door het creeren van een beperkt onderne-
mersbegrip m. n. de commanditaire vennoten/beleggers buiten een aantal onderne-
mersfaciliteiten te houden, valt het aansluiten bij aansprakelijkheid wellicht te be-
grijpen,62 maar de vraag blijft of dit doel (de beperking van ondernemersfaciliteiten
voor commanditaire vennoten/beleggers) niet op een andere, wetssystematisch juis-
tere wijze had kunnen worden bereikt.67

Aangezien commanditaire vennoten normaliter in het geheel niet aansprakelijk
zijn voor schulden van de commanditaire vennootschap, zullen zij in het algemeen
niet  kwalificeren als ondernemer  in  de  zin  van  art.  3.4  Wet  IB  2001. Een uitzonde-

ring hierop vormt een commanditair vennoot die zijn naam aan de CV verleent
(art. 20, eerste lid, WvK) of daden van beheer t.b.v. de CV verricht (art. 20, tweede
lid, WvK). In deze gevallen wordt hij o.g.v. art. 21 WvK hoofdelijk aansprakelijk
voor alle schulden van de CV, als ware hij beherend vennoot. Mitsdien zal de com-
manditair vennoot vanaf het moment dat de gewraakte handeling zich voordoet, als
ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001 kwalificeren. Tijdens de parlementai-
re behandeling is nog de vraag aan de orde gekomen of het aansprakelijk zijn (aan-
sprakelijkheid naar materieel recht) voldoende is of dat een aansprakelijkstelling
noodzakelijk is voor het ondernemerschap van de commanditair vennoot die daden
van beheer verricht. Hoewel aanvankelijk in de Nota n.a.v. het Verslag64 werd ge-

61. MvT, Kamerstukken Il 1998/99,26727, nr. 3,97-98.
62. Een oplossing zou kunnen worden gevonden door aan te sluiten bij een onbeperkte draagplicht. Hier-
door zou ook de stille maat die zelf nia handelt of wordt gebonden, maar wel onbeperkt meedraagt in de
winsten c.q. verliezen van de maatschap toch als ondernemer kwalificeren, wat mijns inziens beter past
als de behandeling als quasi-ondernemer. Zo ook: Essers, De nijvere stille maat moet IB-ondernemer blij-
ven, NTFR. 17 januari 2002, biz.  1-3.
63. Zie ook hierna onder § 1.2.4.4.
64.  NV.  Kamerstukken 11 1999/2000,26 727,  nr.  7. blz. 454-455.
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suggereerd dat pas sprake zou zijn van ondernemerschap indien een aansprakelijk-
stelling in rechte komt vast te staan, komt de staatssecretaris in de Nota n.a.v. het
Nader Verslag65 tot de conclusie dat de aansprakelijkheid naar materieel recht vol-
doende is. Dit lijkt mij in overeenstemming met de overige aansprakelijke vennoten
in maatschap, VOF, of CV, waarbij eveneens het materieelrechtelijk aansprakelijk
zijn voldoende is.66 In de praktijk zal het materieelrechtelijk aansprakelijk zijn vaak
moeilijk te bewijzen zijn in situaties waarin geen aansprakelijkstelling heeft plaats-
gevonden. Dit neemt mijns inziens niet weg dat een normale bewijslastverdeling
(wie het ondernemerschap stelt, zal het dienen te bewijzen) mij hier op zijn plaats
lijkt.

In het algemeen zal de commanditaire vennoot derhalve als 'quasi-ondernemer' in
de zin van art. 3.3 Wet IB 2001 kwalificeren. Onderdeel a van lid 1 van dit artikel
stelt als voorwaarde dat de belastingplichtige 'als medegerechtigde tot het vermogen
van een onderneming' winst geniet uit een of meer ondernemingen. De vraag komt
hierbij naar voren wat onder het begrip 'medegerechtigde tot het vermogen' dient te
worden verstaan. Eenzelfde begrip komt reeds voor in art. 6 Wet IB 1964, maar zo-
als hiervoor uiteengezet in § 1.2.2, is deze bepaling slechts ter verduidelijking opge-
nomen, m.n. om zeker te stellen dat ook de bloot eigenaar van een onderneming
wordt geacht winst te genieten. Een zelfstandige betekenis is derhalve in de Wet IB
1964 niet aan het begrip 'medegerechtigde tot het vermogen' toe te kennen. Enigs-
zins merkwaardig wordt dan ook in de memorie van toelichting67 gesteld dat 'de
term medegerechtigdheid tot het vermogen van een onderneming dient te worden
opgevat overeenkomstig de uitleg die dit begrip heeft gekregen bij de jurisprudentie
inzake   artikel   6  van  de   Wet   op   de   inkomstenbelasting   1964:  Bij  deze   opmerking
dient echter te worden bedacht dat t.t.v. de memorie van toelichting slechts de com-
manditaire vennoten/'voortzetters' onder art. 3.3 vielen, terwijl de overige comman-
ditaire vennoten nog in box 3 werden belast. Vermoedelijk is derhalve deze opmer-
king bedoeld om duidelijk te maken dat slechts commanditaire vennoten zijn be-
doeld die delen in het liquidatiesaldo van de CV, en derhalve reeds onder de Wet IB
1964 als ondernemers kwalificeerden. Aangezien bij het overbrengen van de com-
manditaire vennoten van box 3 naar box 1 het quasi-ondernemerschap is uitgebreid
tot alle commanditaire vennoten, derhalve ook tot degenen die niet zijn gerechtigd
tot het liquidatiesaldo (art. 3.3, tweede lid, Wet IB 2001), kan aan deze opmerking
geen nadere interpretatieve betekenis voor het begrip 'medegerechtigdheid' worden
ontleend. Een verdere uitleg van het begrip 'medegerechtigdheid tot het vermogen
van een onderneming' wordt in de parlementaire behandeling niet gegeven.

In TFO 2000/5 168 tracht Van Kempen een diepere betekenis van het begrip 'me-
degerechtigdheid tot het vermogen van een onderneming' te vinden in het privaat-

65. NNV, Kamerstukken LI 1999/2000,26 727,  nr.  17, biz.  62-63.
66. Meussen, De commanditaire vennoot in de Wet inkomstenbelasting 2001, WFR 2000/6378, daarente-
gen onderschrijft de opvatting uit de Nota n.a.v. het Verslag.
67. MvT, Kamerstukken  H  1998/99,  26 727,  nr.  3,  blz. 96-97.
68. Van Kempen, De fiscale behandeling van vennoten in personenvennootschappen in de Wet inkom-
stenbelasting 2001, TFO 2000/51, blz. 210-214.
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recht, m.n. in het goederenrecht. Zij maakt daarbij een onderscheid tussen goederen-

rechtelijke medegerechtigdheid en economische deelgerechtigdheid. Mijns inziens
terecht komt zij tot de conclusie dat met het begrip 'medegerechtigdheid' in art. 3.3
Wet IB 2001 niet een goederenrechtelijke medegerechtigdheid kan zijn bedoeld.
Immers, op grond van het Erik Schaaper- en het Hardy-arrestm is het mogelijk dat
tussen de commanditaire vennoten en de beherende vennoot van een CV geen goe-
derenrechtelijke gemeenschap ontstaat.70 In dat geval zullen de commanditaire ven-
noten niet op grond van art. 3.3 Wet IB 2001 kunnen worden belast, maar alsnog in
box 3 vallen. Het moge duidelijk zijn dat dat in elk geval niet de bedoeling van de
wetgever is geweest.71 Van Kempen concludeert dientengevolge dat mogelijk een
economische deelgerechtigdheid is bedoeld door de wetgever. Op grond van privaat-
rechtelijke j urisprudentie72 formuleert   zij de volgende definitie van economische
deelgerechtigdheid:

'Van een economische deelgerechtigdheid in het vennootschapsvermogen kan derhalve worden
gesproken ingeval men bij uittreden uit de vennootschap of na ontbinding van de vennootschap
gevolgd door de vereffening van het vennootschapsvermogen een aanspraak heeft op een gedeelte

van het "eigen vermogen" van de vennootschap. Deze aanspraak kan enerzijds bestaan uit het door
een vennoot ingebrachte kapitaal, anderzijds uit een vermogensoverschot boven de door de vennoten

ingebrachte kapitalen. De enkele gerechtigdheid tot de stille reserves via een recht op de jaarwinst
doet volgens het arrest Otten-Otten nog geen economische deelgerechtigdheid in het
vennootschapsvermogen ontstaan'.

Ten aanzien van commanditaire vennoten wordt algemeen73 aangenomen dat alleen
de inbreng van arbeid in de CV niet mogelijk is. Naast de inbreng van arbeid is ten
minste de inbreng van geld en/of goederen noodzakelijk. Dientengevolge zullen
commanditaire vennoten op grond van de omschrijving van Van Kempen altijd eco-
nomisch deelgerechtigd zijn in het vennootschapsvermogen van de CV en daardoor
winst uit onderneming ex art. 3.3 Wet IB 2001 genieten (in overeenstemming met de
bedoeling van de wetgever). Ten aanzien van de niet-verbonden maten van een stille
maatschap ontstaat echter op grond van deze definitie van medegerechtigdheid een
tweedeling Voorzover een niet-verbonden maat slechts arbeid en/of het zuiver ge-
not74 van goederen inbrengt en bovendien niet is gerechtigd tot het liquidatieover-

69.  HR 4 januari  1937,  NJ   1937.  586  en  HR 3 februari   1956,  NJ   1960,   120. De uitspraak  van  de  Hoge
Raad in de zaak Erik Schaaper betrof in feite geen arrest, maar een beschikking. Hierna wordt gemaks-
halve toch gesproken van een arrest.
70. Inmiddels is de algemene opvatting dat een dergelijke goederengemeenschap wei kan, maar niet be-
hoeft te ontstaan. Vgl. Maeijer, Asser-serie, Bijzondere overeenkomsten, Deel 5, blz. 430-432, en Van
Mourik, De personenvennootschap, vierde druk, Zwolle: Tjeenk Willink 1993, blz. 20 en 74.
71. Vgl. NNV, Kamerstukken II 1999/2000,26 727.  nr.  17,  blz. 58, alwaar wordt overwogen:  'Dit  zou
betekenen dat commanditaire vennoten en andere medegerechtigden tot het vermogen van een onderne-

ming steeds als genieter van winst uit onderneming in de heffing worden betrokken.'
72. Het arrest Otten-Otten.  HR  3  mei  1968.  NJ  1968,  267.
73. Zie: Maeijer, t.a.p.. blz. 430. De inbreng van arbeid naast geld en/of goederen wordt algemeen moge-

lijk geacht.
74. Te onderscheiden van inbreng van het recht op genot in de zin van inbreng van de economische ei-
gendom. Vgl. Maeijer, t.a.p.. biz. 212.
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schot, zal deze maat niet als winstgenieter in de zin van art. 3.3 Wet IB 2001 worden
belast, maar afhankelijk van zijn inbreng resultaat uit een werkzaamheid genieten
en/of onder de vermogensrendementsheffing vallen. Men kan zich afvragen of dit de
bedoeling van de wetgever is geweest. De intentie van de wetgever lijkt te zijn ge-
weest om een tweedeling te scheppen tussen de 'oude' winstgenieters o.g.v. art. 6
Wet  IB in ondernemers  ex  art. 3.4 en quasi-ondernemers  ex  art.  3.3  Wet  IB  2001,
waarbij slechts de ondernemers gerechtigd  Zijn tot alle ondernemers- en onderne-
mingsfaciliteiten. Het lijkt niet de bedoeling te zijn geweest om de kring van winst-
genieters o.g.v.  art. 6 Wet  IB  1964 te beperken,75 eerder om deze uit te breiden. Ter
verduidelijking van deze intentie had de wetgever mijns inziens er beter aan gedaan
om de quasi-ondernemers te omschrijven als 'de overige belastingplichtigen voor
rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die niet rechtstreeks worden
verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming'.

In een antwoord op vragen over het nieuwe belastingstelse176 lijkt het Ministerie
van Financien overigens een uitgebreidere betekenis aan het begrip 'medegerechtigd
tot het vermogen van een onderneming' toe te kennen dan Van Ke,npen doet. Op de
vraag in welke situaties een belastingplichtige medegerechtigd is tot het vermogen
van een onderneming, word als volgt geantwoord:

'Een belastingplichtige is medegerechtigd tot het vermogen van een onderneming ingeval hij deel
uitmaakt van een samenwerkingsverband en hij bij beeindiging daarvan aanspraak heeft op
teruggave van vermogensbestanddelen die destijds zijn ingebracht, of op vermogensbestanddelen
die daarvoor in de plaats zijn gekomen dan wei op een vermogenswaarde die daar geheel of
gedeeltelijk mee overeenkomt. Een belastingplichtige die deel uitmaakt van een
samenwerkingsverband is tevens medegerechtigd tot het vermogen van een onderneming ingeval hij
een aanspraak heeft op (een gedeelte van) het liquidatiesaldo van het samenwerkingsverband of op
de reserve in een of meer vermogensbestanddelen  via de jaarwinst.'

Met  name het laatste gedeelte  van de tweede  zin  ('of op de reserve  in  een  of meer
vermogensbestanddelen via de jaarwinst') lijkt erop te duiden dat in de visie van het
Ministerie van Financien de niet-verbonden maat met slechts een recht op de jaar-
winst toch als quasi-ondernemer wordt beschouwd.

Samenvattend, geniet de commanditaire vennoot winst uit onderneming in de zin
van art. 3.3 Wet IB 2001, indien wordt voldaan aan de volgende drie, cumulatieve
criteria:

1. De CV drijft een (objectieve) onderneming;
2. De commanditaire vennoot heeft de intentie om (quasi-)ondernemer te zijn. In de

jurisprudentie t.t.v.  de  Wet  IB 1964 wordt dit criterium ook wel verwoord als het

75. Op grond van de arresten BNB 1999/147 en 148 (noot Essers) wordt de (onder)maat die slechts arbeid
inbrengt en niet is gerechtigd tot de stille reserves toch als winstgenieter in de zin  van art. 6 Wet  IB  1964
aangemerkt.
76. Besluit van 13 februari 2001, nr. CPP 2000/3210. V-N 2001/14. biz. 1749 (Vraag/Antwoord B.3.2.h.).
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'rechtstreeks gerechtigd' zijn tot de winst van de CV. In § 5.3 wordt nader op de
toepasbaarheid van dit criterium in de Wet IB 2001 ingegaan;

3. De commanditaire vennoot is gerechtigd tot de winst en/of het liquidatieoverschot
van de CV.

In vergelijking met de voorwaarden voor het ondernemerschap van de commanditai-
re vennoot in de Wet IB 1964 kan worden geconcludeerd dat de criteria (1) en (2)
gelijk gebleven zijn en dat criterium (3) is uitgebreid. Deze uitbreiding (art. 3.3,
tweede lid, Wet IB 2001) zorgt ervoor dat ook de commanditaire vennoten die niet
delen in het liquidatieoverschot van de CV toch worden geacht winst uit onderne-
ming te genieten. In mijn bijdrage aan WFR 1999/635277 heb ik betoogd dat naar
mijn mening een dergelijke uitbreiding van het ondernemerschap voor commanditai-
re vennoten binnen het wettelijke systeem  van  de  Wet  IB   1964 niet dient te worden
doorgevoerd. Binnen het boxensysteem van de Wet IB 2001 acht ik een dergelijke
uitbreiding echter te rechtvaardigen op grond van de volgende twee argumenten. In
de eerste plaats lijkt het mij wetssystematisch onjuist, indien een wetgever het ver-
strekken van (winstdelende) leningen aan wil merken als het genieten van winst uit
onderneming c.q. het verrichten van overige werkzaamheden (box  1) en daarnaast de
commanditaire vennoot die slechts is gerechtigd tot de jaarwinst van de CV als be-
legger in box 3 zou onderbrengen. In de tweede plaats zou het opnemen van de
commanditaire vennoot die slechts is gerechtigd tot de jaarwinst van de CV in box 3
vermoedelijk de aantrekkingskracht van deze box verder versterken en aanleiding
geven tot nieuwe CV-constructies. Vanuit het uitgangspunt van een fiscaal-neutrale
behandeling van de rechtsvorm van de CV kan het opnemen van alle commanditaire
vennoten in box 1 dientengevolge zinvol worden genoemd.

1.2.4.3   Ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten

Hoewel derhalve de criteria, waaronder de commanditaire vennoot winst uit onder-
neming geniet, grotendeels ongewijzigd zijn gebleven in de Wet IB 2001, zit het
grote verschil in de inperking van de ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten voor
dergelijke 'quasi'-ondernemers. In het onderstaande overzicht worden de verschillen
in de toepasbaarheid van de ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten tussen onder-
nemers en quasi-ondernemers samengevat:

77. Het ondernemerschap  van de commanditaire vennoot: eindstand of tussenstand?. WFR 1999/6532.
biz. 1094.
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Faciliteit Ondernemer Quasi-ondernemer
- obj. vrijstellingen (art. 3.11-13)                       X                     X
- willekeurige afschrijving (art. 3.31-34)              X                     X
- tonnageregeling (art. 3.22)                            X                     X
- kleinsch. inv. aftrek (art. 3.41)                          X                       X
- energie-inv.-aftrek (art. 3.42)                              X                         --
- milieu-inv.-aftrek (art. 3.42a)                           X                       --
- filminvesteringsaftrek (art. 3.42b)                       --                         X78
- scholingsaftrek (art. 3.48)                                  X                         --
- egalisatiereserve/herinvesteringsreserve        X              X

(art. 3.53/54)

- FOR Cart. 3.67 e.v.)                                       X                         79
- onbeperkte voorwaartse verlies-

verrekening (art. 3.150, derde lid)                         X                           X80
-   aanloopverliezen (art.  3.10)                                                       X                                           --
- geruisloze omzetting (art. 3.65)                         X                         81
- ondernemersaftrek (stakingsaftrek/                    X                       --

zelfst. aftrek/meewerkaftrek/aftrek van-
wege speur- en ontw. werk) (art. 3.74
e.v.)

- stakingslijfrenteaftrek (art. 3.129)                      X                         82

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de
wetgever is geweest om de quasi-ondernemers slechts in aanmerking te laten komen
voor die ondernemingsfaciliteiten die investeringsgerelateerd zijn. Bij de tweede
Nota van Wijziging83 wordt hierover het volgende opgemerkt:

'Voorts stellen wij voor dat deze winstgenieters in aanmerking kunnen komen voor de
ondernemingsfaciliteiten die investeringsgerelateerd zijn. Het gaat daarbij om de willekeurige
afschrijving en de investeringsaftrek. De genoemde faciliteiten zijn immers gericht op de
instandhouding van de (objectieve) onderneming waartoe zij medegerechtigd zijn en met betrekking
waartoe ze ondernemersrisico lopen. Van belang daarbij is dat een te groot profijt bij de
investeringsaftrek in het wetsvoorstel reeds wordt voorkomen door het samentellen van de
investeringen voor de toepassing van de investeringsaftrek van de gerechtigden tot het vermogen
van de onderneming die de investering doet. Daarmee heeft het toekennen van deze faciliteit niet of
nauwelijks budgettaire gevolgen. Er is naar onie mening geen reden om de winstgenieters in
aanmerking te laten komen voor de ondernemersfaciliteiten (de zelfstandigenaftrek. de

78.  De fi Iminvesteringsaftrek  is pas ingevoerd  bij  de  Wet  van 14 december  2001 tot wijziging van enige
belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur) (Stb. 2001,641).
79. Alleen instandhouding bij voortzetting van een onderneming.
80. Wei verliesbeperkingsregeling ex  art.  3.9 Wet  IB  2001.
81. Uitzondering: de voortzettende ondernemer (art. 3.65, eerste lid, Wet 8 2001 ).
82.  Uitzondering: de voortzettende ondememer Cart. 3.129, vierde lid,  Wet  [B  2001).
83. Tweede NvW, Kamerstukken 11 1999/2000,26 727. nr.  19, blz. 26.
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meewerkaftrek, de toevoeging aan de oudedagsreserve. de stakingsaftrek en de scholingsaftrek)

aangezien het hier doorgaans niet gaat om personen die voor hun inkomensvoorziening (geheel)
athankelijk zijn van de onderneming'

Allereerst dient te worden opgemerkt dat voorgaande onderbouwing van de twee-
deling tussen ondememers en quasi-ondernemers veel van zijn overtuigingskracht
heeft verloren t.g.v. de invoering in 2002 van de filminvesteringsaftrek (art. 3.42b
Wet IB 2001)84. Immers. voor deze filminvesteringsaftrek geldt nu juist niet de sa-
mentellingsregeling zoals voor de investeringsaftrek. Bovendien komen weliswaar
de quasi-ondernemers voor de filminvesteringsaftrek in aanmerking, maar de 'echte'
ondernemers weer niet.

Vanuit de bedoeling van de wetgever om de quasi-ondernemers in elk geval in
aanmerking te laten konien voor die faciliteiten die zijn gericht op de instandhou-
ding van de (objectieve) onderneming (ondernemingsfaciliteiten), valt vervolgens
niet in te zien waarom de quasi-ondernemers niet ook gebruik zouden kunnen maken
van de energie- en milieu-investeringsaftrek, alsmede de scholingsaftrek. Ten aan-
zien  van de energie-investeringsaftrek85  is  bij de invoering  in  de  Wet  IB   1964 opge-
merkt dat de beperking tot belastingplichtigen die de onderneming voor eigen reke-
ning feitelijk drijven, is opgenomen om te voorkomen dat misbruik van deze facili-
teit zou worden gemaakt door het opzetten van CV's door particulieren die meer be-
legger dan ondernemer zijn.86 De kans op dergelijk misbruik lijkt mij onder de Wet
IB 1964 al zeer klein. omdat het verhuren van bedrijfsmiddelen in het algemeen niet
zal leiden tot de aanwezigheid van een (objectieve) onderneming. Onder de Wet IB
2001 is een dergelijk misbruik nog verder beperkt door de samentelling van investe-
ringen per samenwerkingsverband. Mijns inziens dienen de quasi-ondernemers der-
halve ook recht te hebben op de energie- en milieu-investeringsaftrek, en de scho-
lingsaftrek. Wetstechnisch is dit eenvoudig door te voeren door in de wettelijke be-
palingen het woord 'ondernemer' te vervangen door 'belastingplichtige'.

Ook onder de ondernemersfaciliteiten is er echter een aantal faciliteiten, waarbij
men zich kan afvragen waarom deze niet door de commanditaire vennoot kunnen

worden benut. Te denken valt in eerste instantie aan de regeling voor aanloopverlie-
zen (art. 3.10 Wet IB 2001), de geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001) en de
stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001). De regeling van art. 3.10 Wet IB 2001 be-
oogt kosten die zijn gemaakt in de opstartfase van een onderneming, in jaren waarin
mogelijk nog geen bron van inkomen aanwezig was, alsnog aftrekbaar te maken. In
wezen betreft het hier derhalve een regeling die beoogt de totale winst van een on-
derneming correct te berekenen. Deze regeling is mijns inziens meer ondernemings-
dan ondernemers-gerelateerd. Niet valt in te zien waarom deze regeling niet ook

84. Vergelijk voor een overzicht van de nieuwe regeling Rijkers, De film-CV in 2002. Forfaitair 2002/4.
biz.  10 e.v. Rijkers kwalificeert de nieuwe regeling als 'een gigantische goochelpartij' !
85. Ook voor de milieu-investeringsaftrek gold in de Wet IB 1964 eeni.elide beperking tot belastingplich-
tigen die feitelijk de onderneming drijven. Echter. voor de scholingsaftrek was een dergelijke heperking

niet opgenomen.
86. Belastingplan 1997. artikelsgewijze toelichting. art. I, onderdeel B Cart. 11 Wet IB 1964).
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dient te gelden voor de quasi-ondernemers (en wellicht ook voor de genieters van
inkomsten uit overige werkzaamheden).

De regeling voor de geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001) behoort strikt
genomen niet tot de ondernemersfaciliteiten, maar tot de doorschuiffaciliteiten.87 Op
grond van art. 3.65, eerste lid, Wet IB 2001 kan slechts de commanditaire vennoot,
voor wie de medegerechtigdheid de rechtstreekse voortzetting vormt van zijn (me-
de)gerechtigdheid als ondernemer, van deze faciliteit gebruikmaken. Als strekking
van art. 3.65 Wet IB 200188 wordt veelal genoemd het achterwege laten van afreke-
ning indien uitsluitend de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven, wordt
gewijzigd, maar overigens de feitelijke verhoudingen in stand worden gehouden.
Vanuit die optiek is er mijns inziens geen enkele reden om deze faciliteit te beperken
tot commanditaire vennoten/voortzetters.

De stakingsaftrek beoogt de belastingheffing over de winst bij staking van een
onderneming te verzachten. Bij staking worden de stille reserves van een onderne-
ming samengebald op 66n tijdstip gerealiseerd, waardoor een progressienadeel kan
ontstaan. Deze realisatie van stille reserves vindt bij de quasi-ondernemers op een-
zelfde wijze plaats als bij de 'echte' ondernemers. Mijns inziens dient derhalve de
stakingsaftrek ook voor de quasi-ondernemers te worden opengesteld. 89

Verder ontstaat door het uitsluiten van de quasi-ondernemers van de FOR en de
zelfstandigenaftrek een niet te rechtvaardigen overkill in situaties waarin een com-
manditaire vennoot intern werkzaam is in de CV en daarvoor een arbeidsvergoeding
ontvangt. Door het urencriterium (art. 3.6 Wet IB 2001) lijkt het mij uitgesloten dat
deze regelingen worden gebruikt door personen, waarvoor deze regelingen niet zijn
bedoeld. Het lijkt mij derhalve rechtvaardig om deze regelingen wel open te stellen
voor die quasi-ondernemers die zich in dezelfde omstandigheden bevinden als de
'echte' ondernemers.

Al met al vraagt men zich af of de wetgever niet een foute keuze heeft gemaakt door
de tweedeling tussen ondernemers en quasi-ondernemers in te voeren met als enig
doel om commanditaire vennoten/beleggers van bepaalde ondernemings- en onder-
nemersfaciliteiten uit te sluiten. Het was mijns inziens beter geweest, indien de wet-
gever deze tweedeling achterwege had gelaten en per faciliteit had bezien in hoever-
re misbruik door commanditaire vennoten/beleggers kon worden tegengegaan. 90

Door de uitbreiding van het urencriterium en de invoering van de samentellingsrege-
ling bij de investeringsaftrek was mijns inziens misbruik van ondernemings- en on-
dernemersfaciliteiten door commanditaire vennoten/beleggers reeds voldoende on-
dervangen.

87. In § 1.6.3.3 wordt nader ingegaan op de doorschuiffaciliteit bij leven (art. 3.63 Wet IB 2001).
88. Stevens, Inkomstenbelasting ZOOL  le druk 2001 (Kluwer, Deventer), blz. 415.
89. Evenzo: Meussen. WFR 2000/6378. t.a.p., biz. 396. Meussen wijst nog op de wrange situatie die ont-
staat voor de ondernemer die ervoor kiest om als medegerechtigde verder te gaan en zijn onderneming
niet te staken, waardoor zijn recht op de stakingsaftrek vervalt.
90. Vgl. ook mijn WFR-bijdrage 1999/6352, t.a.p.. blz. 1095-1097.
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1.2.4.4 Evaluatie

Als evaluatie van het nieuwe systeem van belastingheffing van de commanditaire
vennoot in de Wet IB 2001 kan worden gesteld dat de wetgever heeft gekozen voor
enerzijds een uitbreiding van het aantal commanditaire vennoten dat winst uit on-
derneming geniet en anderzijds een inperking door de commanditaire vennoot - be-
houdens uitzonderingssituaties  - tot een 'quasi' -ondernemer te degraderen.  Uit  de  in
§ 1.2.4.1 beschreven scenario's betreft het derhalve de keuze voor een combinatie
van scenario 2 en 3.

De uitbreiding van het aantal commanditaire vennoten dat winst uit onderneming
geniet. bestaat uit de toevoeging van de commanditaire vennoten die niet gerechtigd
zijn tot het liquidatieoverschot van de CV. Zoals in § 1.2.4.2 reeds werd aangege-
ven, is deze uitbreiding binnen het boxensysteem een begrijpelijke keuze, die een
fiscaal-neutrale behandeling van de rechtsvormkeuze vermoedelijk slechts zal be-
vorderen.

De invoering van het quasi-ondernemerschap is voornamelijk te zien vanuit de wens
van de wetgever om het gebruik van ondernemers- c.q. ondernemingsfaciliteiten in
beleggingsconstructies tegen te gaan. Vanuit het uitgangspunt van een fiscaal-
neutrale behandeling kan deze wens slechts worden onderschreven. Dientengevolge
is een aparte categorie van quasi-ondernemers binnen de winstgenieters geschapen,
die slechts beperkt gebruik kan maken van de ondernemers- c.q. ondernemingsfacili-
teiten. In de uitwerking van deze nieuwe regeling valt echter een aanzienlijke over-
kill te constateren. Als leidraad voor het toekennen van ondernemers- c.q. onderne-
mingsfaciliteiten aan de quasi-ondernemers noemt de wetgever het investeringsgere-
lateerde karakter van de faciliteit (behoud van de onderneming in plaats van speci-
fiek gerelateerd aan het zijn van ondernemer). Vanuit deze leidraad valt echter niet
in te zien waarom de quasi-ondernemers geen recht hebben op de energie- en milieu-
investeringsaftrek, alsmede de scholingsaftrek. Mede ten gevolge van de samentel-
lingsregeling voor investeringen per samenwerkingsverband is misbruik van deze
faciliteiten hoegenaamd uitgesloten. In het voorgaande is derhalve voorgesteld om
deze faciliteiten ook toe te staan voor de quasi-ondernemers.

Ook voor een aantal ondernemersfaciliteiten geldt dat misbruik via beleggings-
constructies o.a. door de strenge voorwaarden (bijv. het urencriterium) waaronder de
faciliteit wordt toegekend nauwelijks mogelijk is, terwijl quasi-ondernemers die wel
aan de strenge voorwaarden zouden voldoen van deze faciliteiten verstoken blijven.
Te denken valt aan de regeling voor aanloo verliezen (art. 3.10 Wet IB 2001), de

r
geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001  ), de stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB
2001), de zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001) en de FOR (art. 3.67 e.v. Wet
IB 2001). In het voorgaande is derhalve voorgesteld om te heroverwegen of deze
faciliteiten niet ook aan quasi-ondernemers dienen te worden toegestaan. Al met al

91. Zoals hiervoor in § 1.2.4.3 reeds uiteengezet. is de geruisloze omzetting strikt genomen geen onder-
nemersfaciliteit. maar een doorschuiffaciliteit.
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was het waarschijnlijk eenvoudiger en overzichtelijker geweest, indien de wetgever
de tweedeling tussen ondernemers en quasi-ondernemers niet had ingevoerd, maar
slechts de voorwaarden van de desbetreffende faciliteiten (m.n. de zelfstandigenaf-
trek en de investeringsaftrek), waarbij oneigenlijk gebruik was geconstateerd, had
aangescherpt. In Bijlage I is - zonder te streven naar volledigheid - een aantal
wetswijzigingen voorgesteld, die o.g.v. dit uitgangspunt beogen de tweedeling tus-
sen ondernemers en quasi-ondernemers op te heffen.

Uit de gebrekkige toedeling van ondernemers- c.q. ondernemingsfaciliteiten aan de
ondernemers en quasi-ondernemers blijkt mijns inziens reeds dat het knelpunt niet
zozeer steekt in het ondernemerschap van de commanditaire vennoot maar meer in
de hoeveelheid van faciliteiten en hun verschillende achtergronden. Het blijft mijns
inziens een gemiste kans"2 dat bij de invoering van de Wet IB 2001 geen poging is
gedaan tot een algehele herziening van de inkomenscategorie winst uit onderneming,
waarbij als uitruil voor een vorm van ondernemingswinstbelasting alle of nagenoeg
alle ondernemers- c.q. ondernemingsfaciliteiten kunnen worden afgeschaft. Bij het
invoeren van het NBW voor personenvennootschappen zullen deze personenven-
nootschappen de mogelijkheid krijgen om te opteren voor rechtspersoonlijkheid,
waardoor een nieuwe kans zal ontstaan voor de wetgever om de belastingheffing van
ondernemingen te overdenken. In Hoofdstuk VI wordt op de fiscale aspecten van de
CV onder het NBW nader ingegaan.

1.3 VOLLEDIGE FISCALE TRi\NSPARANTIE

1.3.1 Algemeen

In het algemeen wordt onder het begrip 'volledige' fiscale transparantie verstaan dat
voor fiscale doeleinden niet wordt uitgegaan van een deelneming in de CV als zoda-
nig, maar van een rechtstreeks aandeel in de onderliggende activa c.q. passiva van
de CV. De jurisprudentie op dit punt is schaars, terwijl in de literatuur vooralsnog
geen eensl uidende opvatting bestaat. Hierdoor  zou een situatie kunnen ontstaan  dat
de keuze voor de rechtsvorm van de CV door een fiscaal niet-neutrale behandeling
wordt belemmerd. Het vraagstuk van de volledige fiscale transparantie is voor de
toepassing  van  de  Wet  IB 1964 zowel van belang  voor de vraag  naar de toepasselij-
ke bron(nen) van inkomen (en daarmee het tijdstip van heffing), als naar de omvang
van de te belasten inkomsten binnen de toepasselijke bron van inkomen. De vraag
naar de volledige fiscale transparantie geldt derhalve zowel voor commanditaire
vennoten/ondernemers als voor commanditaire vennoten/niet-ondernemers. Zoals in
§ 1.2.4 van dit hoofdstuk is uiteengezet, zal in de Wet IB 2001 de commanditaire
vennoot in het algemeen niet langer ondernemer zijn, echter wel winst uit onderne-
ming (box 1) genieten. Het aantal commanditaire vennoten dat winst uit onderne-
ming geniet, is in de Wet IB 2001 uitgebreid ten opzichte van de Wet IB 1964,

92. Zie ook mijn WFR-bijdrage 1999/6532. blz. 1097.
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doordat ook de commanditaire vennoten die niet zijn gerechtigd tot het liquidatiesal-
do van de CV worden geacht winst uit onderneming te genieten (art. 3.3, tweede lid,
Wet IB 2001). Voorwaarde voor het genieten van winst uit onderneming blijft ui-
teraard dat de CV een (objectieve) onderneming drijft. Dientengevolge blijft ook in
de Wet IB 2001 het vraagstuk van de volledige fiscale transparantie van belang.
Hierna wordt op dit vraagstuk in de Wet IB  1964 en 2001 afzonderlijk ingegaan.

1.3.2     Wet IB 1964

Voor commanditaire vennoten/ondernemers ex art. 6 Wet IB 1964 zal in het alge-
meen de onderneming bron van inkomen zijn. Dit betekent in concreto dat alle
winsten - inclusief vervreemdingswinsten - die de commanditaire vennoot uit zijn
commanditaire aandeel geniet, worden belast als winst uit onderneming. De winst
wordt bij de commanditaire vennoot (voor zijn aandeel) belast in het jaar waarin de-
ze door de CV wordt gerealiseerd:3 De vraag naar de volledige fiscale transparantie
speelt voor de commanditaire vennoten/ondernemers derhalve geen rol voor het tijd-
stip van heffing. Wel is het antwoord op deze vraag - binnen de bron winst uit on-
derneming - van belang voor de toepassing van objectieve vrijstellingen (bijvoor-
beeld de landbouwvrijstelling) of de toepassing van investeringsfaciliteiten (bijvoor-
beeld de investeringsaftrek). Op grond van het subjectieve ondernemerschap zal ie-
dere commanditaire vennoot/ondernemer een eigen fiscale balans opstellen, waarin
zijn aandeel in de activa en passiva van de CV wordt opgenomen. De volledige fis-
cale transparantie is hiermee een gegeven geworden. Mijns inziens dient deze volle-
dige fiscale transparantie ook te gelden indien de commanditaire deelname deel uit-
maakt van een groter ondernemingsvermogen. Ook dan zal de commanditaire ven-
noot/ondernemer niet een commanditaire 'deelneming' activeren in zijn fiscale ba-
lans, maar zijn aandeel in de onderliggende activa en passiva van de CV.w Mijns
inziens is voor de volledige fiscale transparantie niet relevant of de commanditaire
vennoot juridisch mede-eigenaar is van de activa/passiva van de CV.95 Voldoende is
economische mede-eigendom.

96

93. HR 27 januari 1960. BNB 1960/76.
94. Zie ook § 2.3 inzake de commanditaire deelname door vennootschapsbelastingplichtige lichamen.
95. Essers. in: Personenvennootschappen (Kiuwer. losbl.). Algemeen Deel Il.2. - 69. laat nog enige vorm
van twijfel bestaan ten aanzien van de commanditiare vennoot in een CV. die 'ingevolge het Erik Schaa-
per- en het Hardy-arrest een vordering heeft op de beherende vennoot', maar tevens is gerechtigd tot het
liquidatieoverschot. Ten aanzien van deze categorie overweegt Essers dat deze 'waarschijnlijk toch' tot

de categorie commanditaire vennoten/ondememers dient te worden gerekend. Op grond van de in de vol-
gende voetnoot genoemde jurisprudentie kan mijns inziens worden aangenomen dat dit inderdaad het
gevalis.

96. Zowel in HR I juli 1964, BNB 1964/259 als in HR 18 juni 1986. BNB 1986/242 wordt overwogen
dat het voor het ondernemerschap van de commanditaire vennoot niet van belang is. wat de plaats van het
vennootschappelijk vermogen van de CV naar burgerlijk recht in het vermogen van de beherende vennoot
is. Van Soest in zijn nc)01 onder BNB 1964/259 spreekt van cert 'communis opinio'  op dit punt.  Vgl.  ook
Scheltens. De fiscale pc,1itie van de commanditaire vennoot, Ars Notarius IX. biz. 48.
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Bij de commanditaire vennoten/niet-ondernemers is het vraagstuk van de volledige
fiscale transparantie met name van belang voor de vraag naar de toepasselijke
bron(nen) van inkomen, m.a.w. vormt de deelneming in de CV als zodanig een bron
van inkomen of vormen de onderliggende activa c.q. passiva van de CV evenzovele
bronnen? Een antwoord op deze vraag kan gevolgen hebben voor de omvang van de
te belasten baten en het tijdstip van heffing.

Esser,91 gaat voor commanditaire vennoten/niet-ondernemers in beginsel uit van
de volledige fiscale transparantie.98 Hij verwijst daarbij naar de jurisprudentie t.a.v.
de onverdeelde nalatenschapw en beleggingspools:00 Essers maakt een voorbehoud
voor de situatie dat de commanditaire vennoot niet mede-eigenaar is van het ven-
nootschapsvermogen van de CV. Op basis van het Erik Schaaper- en het Hardy-
arrest'm kan een dergelijke situatie zich voordoen bij een CV met slechts 66n behe-
rend vennoot. In deze situatie dienen volgens Essers niet de onderliggende vermo-
gensbestanddelen van de CV als bronnen van inkomen te worden aangemerkt, maar
bestaat slechts 66n bron van inkomen, namelijk de 'vordering' op de beherende ven-
noot. Mijns inziens dient echter ook in deze situatie de volledige fiscale transparan-
tie te worden doorgetrokken, omdat de commanditaire vennoot in het algemeen in
een dergelijke situatie wel (nog) economisch mede-eigenaar is van de onderliggende
activa c.q. passiva van de CV. Dit lijkt mij in elk geval van toepassing ten aanzien
van de vermogensbeleggende CV met een commanditaire vennoot die deelt in de
stille reserves. Ook voor de commanditaire vennoot die niet deelt in de stille reser-
ves van de (vermogensbeleggende of ondernemende) CV, ben ik geneigd uit te gaan
van economische mede-eigendom (en derhalve volledige fiscale transparantie). Een
volledig economisch belang bij de onderliggende activa lijkt mij niet noodzake-
lijk. '02 Daniels'03 trekt op dit punt de vergelijking  met een vruchtgebruik op onroe-

rend goed. De vruchtgebruiker heeft hier ook geen volledig economisch belang,
maar wordt niettemin geacht inkomsten uit onroerend goed te genieten.

Essers'  maakt ten aanzien van de volledige fiscale transparantie geen verschil tus-
sen de commanditaire vennoot die inkomsten uit vermogen geniet, omdat de CV
slechts vermogensbeleggende activiteiten verricht (geen objectieve onderneming),
en de commanditaire vennoot die inkomsten uit vermogen geniet, omdat de CV
weliswaar een objectieve onderneming drijft, maar hij niet is gerechtigd tot het li-

97. Essers. in: Personenvennootschappen (Kluwer. losbl.), Algemeen Deel II.2.2.
98. Evenzo: Daniels, De buitentandse commanditaire vennoot: objectieve of subjectieve belastingplicht?,
in: Van Dijck-bundel (Deventer,  1988), biz. 84, in het geval van een vermogensbeleggende CV. Ten aan-
zien van de commanditaire vennoot in een ondernemende CV die inkomsten uit vermogen geniet omdal
hij niet is gerechtigd tot het liquidatieoverschot. lijkt Daniels te tenderen naar dEn bron van inkomen. Vgl.
ook Van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen. ac. proefschrift 1999.
blz. 105-107.
99. HR 22 mei 1936, B. nr. 6116 en HR 16 december 1936, B. nr. 6267.
100. HR 5 december 1951, B. nr. 9123.
101. HR 4 januari  1937, NJ  1937,586 (Erik Schaaper) en HR 3 februari 1956. NJ 1960, 120 (Hardy).
102. Zo ook: Daniels, Van Dijck-bundel, t.a.p., biz. 84/85.
103. Daniels, Van Dijck-bundel, t.a.p.. biz. 85.
104. Essers. Personenvennootschappen, t.a.p., biz. 58.
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quidatiesaldo. Vanuit de opzet van art. 24 Wet IB 1964 lijkt mij dat een juiste bena-
dering. Immers, het gaat er hierom of het aandeel in de CV als zodanig een bron van
inkomen (vermogensrecht) is, of dat de onderliggende activa/passiva van de CV
evenzovele bronnen van inkomen (onroerende zaken, roerende zaken en/of vermo-
gensrechten) zijn. Binnen art.  24 Wet IB  1964 is de onderneming geen afzonderlijke
bron.

De opvatting van Essers heeft consequenties voor de omvang van de belaste baten
en mogelijk voor het tijdstip van heffen. Indien bijv. de CV ten behoeve van haar
onderneming een onroerend goed bezit, zal de bij verkoop van het onroerende goed
gerealiseerde winst tot uitdrukking komen in het winstaandeel van de commanditaire

105vennoot.    In de visie van Essers, die ik zoals hierboven weergegeven onderschrijf,
zal deze verkoopwinst onbelast zijn (verkoop van de bron). Hetzelfde geldt bij liqui-
datie van de CV. In de Barbizon-resolutie wordt gesteld dat de commanditaire106

vennoot/niet-ondernemer rente geniet'07 en bij liquidatie van de CV de opbrengst
dient te worden belast voorzover deze de oorspronkelijk ter beschikking gestelde
hoofdsom te boven gaat. Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat deze beide
opvattingen van de staatssecretaris mijns inziens niet juist zijn. Ook108 om die reden
had deze resolutie naar mijn mening reeds t.t.v. de Wet IB 1964 dienen te worden
ingetrokken.

Ten aanzien van het tijdstip van genieten gaat Essers ervan uit dat de (com-109

manditaire) vennoten in het algemeen de inkomsten genieten op het moment dat de-
ze door de CV worden ontvangen. Vanuit de gedachte van de volledige fiscale
transparantie is deze opvatting consequent. Dit standpunt lijkt in de rechtspraak1  
althans in de situatie van een ondernemende CV - niet te worden gevolgd. Deze ju-
risprudentie 1" lijkt  er  veel  meer  van  uit  te  gaan  dat de inkomsten  uit het winstrecht
van de commanditaire vennoot pas vorderbaar en inbaar zijn op het moment dat de
jaarwinst van de vennootschap is vastgesteld. Van Kempen, 21

noemt twee mogelijke
verklaringen. waarom de jurisprudentie t.a.v. de ondernemende CV op dit punt af-
wijkt van die t.a.v. de beleggende CV. In de eerste plaats noemden de wetsbepalin-

113

gen,      waaronder de jurisprudentie is gewezen, het winstaandeel juist weI als afzon-
derlijke bron van inkomen. In de tweede plaats zou het kunnen zijn dat de Hoge

105. Er wordt hier uitgegaan van een commanditaire vennoot die niet gerechtigd is tot de stille reserves.
106.  Resolutie van 6 november  1986. no. 286-15172. BNB 1987/40. Zo ook de Resolutie van 26 novem-
ber 1984. nr. 284- 15 989. BNB 1985/14.
107. De rentevrijstelling Cart. 42b Wet [B  1964) wordt dan ook van toepassing geacht.
108. De overige punten van de resolutie waren ten gevolge van de arresten van de Hoge Raad BNB
1989/284 en BNB 1993/94 al achterhaald.
109. Essers, Personenvennootschappen. t.a.p.. biz. 61/62-66.
110. HR 18 december 1958, BNB 1958/141 en HR I juli 1964. BNB 1964/259.
1 1 1. Beide voomoemde arresten zijn gewezen onder het Besluit 8 1 9 4 1.
112. Van Kempen, proefschrift, t.a.p., biz. 107.
113. Art. 6 Wet IB 1914 noemt de 'uitkeringen op geldschieting en commandite' expliciet. Art. 31  Besluit
IB 1941 spreekt van 'alle aandelen in de winst weike den gerechtigde niet als winst in den  zin van art.  17
opkomen, en welke noch loon. noch opbrengst van goederen, noch dividend zijn'. Zie ook § 8.1.3 voor de
fiscale behandeling van de vergelijkbare problematiek in Duitsland.
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Raad het privaatrecht tot uitgangspunt heeft genomen en - op basis van de hiervoor
genoemde Erik Schaaper- en Hardy-arresten - heeft voorondersteld dat i.c. geen
goederengemeenschap aanwezig was en de commanditaire vennoot slechts een ach-

tergestelde vordering op de beherende vennoot had. Beide verklaringen leiden er
mijns inziens niet toe dat voor de Wet IB 1964 dwingend eenzelfde zienswijze dient
te worden gehanteerd.

1.3.3     Wet IB 2001

In de Wet IB 2001 is het onderscheid tussen commanditaire vennoten/ondernemers
en commanditaire vennoten/niet-ondernemers komen te vervallen. Indien de CV een
(objectieve) onderneming drijft, zal de commanditaire vennoot, ongeacht of hij is
gerechtigd tot het liquidatiesaldo van de CV, winst uit onderneming (box 1) genieten

(art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001). Indien de CV geen onderneming
drijft, maar bijvoorbeeld belegt in onroerende zaken, zal de commanditaire vennoot
in het algemeen in box 3 worden belast. Voor de vraag naar de volledige fiscale
transparantie dient in de Wet IB 2001 derhalve een onderscheid te worden gemaakt
tussen de belastingheffing van de commanditaire vennoot in box 1 (de CV drijft een
onderneming) en in box 3 (de CV drijft geen onderneming).

In  de  Wet  IB  2001  is het winstbegrip ongewijzigd gebleven."4 Dit betekent  dat  -
evenals in de Wet IB 1964 - voor de commanditaire vennoten die winst uit onder-
neming genieten  (box  1), het vraagstuk  van de volledige fiscale transparantie  niet
van belang is voor het tijdstip van heffing. Wel blijft dit vraagstuk van belang voor
de toepassing van objectieve vrijstellingen (bijvoorbeeld de landbouwvrijstelling) of
de toepassing van investeringsfaciliteiten (bijvoorbeeld de investeringsaftrek), der-
halve voor de omvang van de te belasten baten binnen de inkomstencategorie winst
uit onderneming.

115Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat het de bedoeling is
geweest van de wetgever om het subjectieve ondernemingsbegrip van de maat c.q.
firmant, zoals werd gehanteerd in de Wet IB 1964, voort te zetten. Daarmee is mijns
inziens ook de voortzetting van de volledige fiscale transparantie een gegeven. Uit
de invoering van art. 8, derde lid, Wet Vpb. 1969 kan mijns inziens niet (a contrario)
worden afgeleid dat voor de commanditaire vennoot als medegerechtigde tot het on-
dernemingsvermogen (quasi-ondernemer) een tegenovergestelde opvatting zou kun-
nen gelden. Het nieuwe lid 3 van art. 8 Wet Vpb. 1969 beoogt116 de volledige fiscale

transparantie van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam dat als commanditair
vennoot deelneemt in een CV vast te leggen. Deze bepaling is echter opgenomen in
het wetsvoorstel op het tijdstip dat de commanditaire vennooUnatuurlijk persoon in

114.  Vgl. de artikelen  3.8  en  3.25  Wet  IB  2001. De intentie van de wetgever om geen inhoudelijke wijzi-
gingen aan te brengen is vastgelegd in MvT. Kamerstukken II  1998/99.26 727, nr. 3. blz.  100 en  106.
115. MvT. Kamerstukken lI 1998/99.26 727. nr. 3. blz. 92-93.
116. Zie voor een nadere uiteenzetting t.a.v. art. 8, derde lid (nieuw), Wet Vpb.  1969 § 2.3.
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de inkomstenbelasting nog in box 3 was opgenomen. Door de opname van de com-
manditaire vennoot/natuurlijk persoon in box 1 is art. 8, derde lid, Wet Vpb. 1969
een overbodige bepaling geworden. Met name uit de regelingen voor de investe-
ringsaftrek"7 kan worden afgeleid dat de wetgever het subjectieve ondernemingsbe-
grip, en daarmee de volledige fiscale transparantie, ook heeft willen voortzetten voor
de commanditaire vennoten die op basis van art. 3.3 Wet IB 2001 winst uit onder-
neming genieten.

Ook indien de CV geen onderneming drijft, en de commanditaire vennoten dienten-
gevolge in box 3 worden belast, komt de vraag naar de volledige fiscale transparan-
tie aan de orde. Door de gewijzigde opzet van de heffing van vermogensinkomsten
in de Wet IB 2001, is deze vraag niet langer van belang voor het tijdstip van genie-
ten. Als 'surrogaat'-vermogensbelasting is voor de box-3-heffing een wettelijke
peildatum (art. 5.2 Wet IB 2001) ingevoerd. Voor de omvang van het te belasten
box-3-inkomen is de vraag naar de volledige fiscale transparantie nog wei van be-
lang. Het gaat hier met name om de vraag of het winstrecht van de commanditaire
vennoot als 6dn bezitting Cart 5.3. tweede lid, Wet IB 2001) moet worden meegeno-
men bij het bepalen van de rendementsgrondslag of dat de onderliggende acti-
va/passiva als afzonderlijke bezittingen dienen te gelden. Het antwoord op deze

II8

vraag kan van belang zijn voor de bepaling van de hoogte van de rendementsgrond-
slag indien de CV bepaalde vrijgestelde activa (bijv. voorwerpen van kunst en we-
tenschap of bos- en natuurterreinen) naast niet-vrijgestelde activa zou bezitten. 119

120Meussen lijkt te suggereren dat het winstaandeel van de commanditaire vennoot
als 6dn bezitting voor de bepaling van de rendementsgrondslag dient te worden ge-
waardeerd:2'  Uit de parlementaire geschiedenis kunnen geen argumenten  voor  of
tegen de ene of de andere opvatting worden afgeleid. Mijns inziens dient - gegeven
het feit dat de (commanditaire) vennoot juridisch en/of economisch mede-eigenaar is
van de activa/passiva van de CV - ook voor de bepaling van de rendementsgrond-
slag in box 3 de volledige fiscale transparantie te worden doorgevoerd. Dit betekent
dat voor de commanditaire vennoot in eerste instantie de onderliggende acti-
va/passiva van de CV als afzonderlijke bezittingen c.q. schulden dienen te worden
meegenomen voor de bepaling van de rendementsgrondslag. Dit voorkomt dat in-
komsten uit vrijgestelde bezittingen meegenomen zouden kunnen worden bij de be-
paling van de waarde in het economische verkeer van het winstaandeel van de com-
manditaire vennoot. Als voorbeeld kan worden gedacht aan een CV die belegt in

117. Vgl. bijvoorbeeld art. 3.41. derde lid, Wet IB 2001
118. Op grand  van art. 5.19. tweede  lid.  Wet  m 2001 dient. indien sprake zou  zijn  van een eenheid  van
bezittingen c.4. schulden. met dit gegeven rekening te worden gehouden bij de waardering.
119.  Men zou ook kunnen denken aan aandelen  in  een kapinalvennootschap die tot de activa van de CV
behoren. maar voor de commanditaire vennoc,f een aanmerkelijk belang vormen (box 2). en uit dien hoof-
de niet lot de grondslag van box 3 dienen te behoren.
120. Meussen, De commanditaire vennoot in de Wet inkomstenbelasting 2001. WFR 2000/6378, biz. 399.
1 2 1.O p grond van de parlementaire geschiedenis (V-N BP 21/1.7. biz. 497) worden winstrechten onder-
gebracht bij rechten die niet op zaken betrekking hebben in de zin van art. 5.3. tweede lid. onderdeel e
Wet  IB  2(X) 1.
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commercieel vastgoed en daarnaast een ingevolge de Natuurschoonwet   1928  aan-

gewezen landgoed bezit (art. 5.7, eerste lid, onderdeel c Wet IB 2001). Ten minste
l 22

een gedeelte van de door Meussen mijns  inziens  terecht  aangevoerde  waarde-
ringsproblematiek van box 3 kan daardoor worden voorkomen.

1.4 VERLIESNEMING BOVEN HET COMMANDrrAIRE KAPITAAL

1.4.1 Algemeen

Op grond van art. 20, derde lid, WvK draagt de commanditaire vennoot 'niet verder
i,1 de schade dan ten beloope der gelden, welke hij iii de vennootschap heeft inge-
bragt of heeD moeten inbrengen, zonder dat hij immer tot teruggave van genotene
winsten verpligt  zij'. Men spreekt hier ook wel over de schadeaansprakelijkheid van
de commanditaire vennoot, wat een enigszins verwarrende term is, omdat jegens
derden de commanditaire vennoot in het geheel niet aansprakelijk is voor vennoot-
schapsschulden. 123 Het betreft hier dan ook niet de aansprakelijkheid voor vennoot-

schapsschulden, maar de (maximale) draagplicht van de commanditaire vennoot
voor verliezen van de commanditaire vennootschap. In de civielrechtelijke litera-
tuur!24 wordt algemeen aangenomen dat art. 20, derde lid, WvK een dwingendrech-

telijke bepaling is, in die zin dat het een beperking oplegt aan de verder zo vrije mo-
gelijkheden om de winstverdeling tussen de vennoten van de CV vorm te geven.
Concreet betekent dit dat de regeling van de artikelen 1670-1672 Boek 7A BW ook
voor de CV geldt, maar er niet toe kan leiden dat de commanditaire vennoot wordt
verplicht tot het verlies meer bij te dragen dan tot het bedrag van de overeengeko-

men inbreng. Een beding waarbij de commanditaire vennoot in het geheel niet in de
verliezen behoeft bij te dragen, is zonder meer mogelijk. Een beding waarbij alle
verliezen bij uitsluiting  door de commanditaire vennoot worden gedragen, 125 heeft
slechts werking voorzover de verliezen de commanditaire inbreng niet overstijgen.

Fiscaalrechtelijk bestond er in de Wet IB 1964 geen afzonderlijke wettelijke regeling
voor de verliestoerekening aan de commanditaire vennoot. De jurisprudentie op dit
punt was zeer schaars, waardoor een situatie zou kunnen ontstaan dat de keuze voor
de rechtsvorm van de CV door een fiscaal niet-neutrale behandeling werd belem-
merd ofjuist bevorderd (knelpunt). In de Wet IB 2001 is - om onduidelijke redenen

- de verliesbegrenzingsregeling van art. 3.9 Wet IB 2001 opgenomen. Omdat bij de
invoering  van deze bepaling nadrukkelijk is gewezen op de (vermeende manco' s van

122. Meussen. WFR 2000/6378, t.a.p., biz. 399.
123. In het verleden zijn op dit punt verschillende opvattingen in de civielrechtelijke literatuur verdedigd.
Ik verwijs voor een overzicht naar: Asser-Maeijer, Bijzondere overeenkomsten, Decl V, zesde druk
(1995). biz. 426/427.
124. Zie: Asser-Maeijer, t.a.p., blz. 428.
125. Uit de fiscale jurisprudentie kunnen twee arresten worden genoemd, waarin een dergelijke clausule

in  de  CV-akte was opgenomen:  HR   19 juni   1996.  nr.  30 795. BNB 1996/305  en  HR 12 februari   1997.

nr.  31394. BNB 1997/176. In beide procedures was echter de verliesneming niet in geschil.
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de) jurisprudentie ten tijde van de Wet IB 1964, wordt hierna op de regelingen  in de
Wet IB 1964 en de Wet IB 2001 afzonderlijk ingegaan.

1.4.2     Wet IB 1964

De Wet IB 1964 kende geen afzonderlijke regeling voor de verliestoerekening aan
de commanditaire vennoot. Uit de jurisprudentie is m.n. het arrest van de Hoge Raad
BNB 1970/152126 van belang. Het betrof in dit arrest een commanditair vennoot in
een CV, die een bungalowcentrum met camping exploiteerde. In de CV-akte was
o.m. bepaald dat van winstuitkering eerst sprake kon zijn, wanneer een verliessaldo
over voorgaande jaren was ingehaald, terwijl in het geval van ontbinding der ven-
nootschap een eventueel verlies door de vennoten zou worden gedragen in dezelfde
verhouding als de winsten werden verdeeld, met dien verstande dat de commanditai-
re vennoten niet meer in de verliezen behoefden bij te dragen dan de inbreng waar-
toe zij zich verbonden hadden. Belanghebbende wilde in een bepaald jaar een verlies
uit de CV aftrekken, hoewel zijn commanditaire inbreng reeds in het voorafgaande
jaar door verliezen was opgesoupeerd. De Hoge Raad, in navolging van het Hof,
stond deze aftrek niet toe, met de volgende overwegingen:

'dat belanghebbende als commanditaire vennoot niet verder in het verlies van de vennootschap deelt
dan ten belope van zijn inbreng.
dat belanghebbende mitsdien. nu hij blijkens de uitspraak het verlies van de vennootschap tot dat
beloop heeft gedragen in een yong jaar, in het onderhavige jaar niet in het verlies van de
vennootschap deelt:'

Als hoofdregel voor de fiscale verliestoerekening kan mijns inziens uit dit arrest
worden afgeleid dat de Hoge Raad in eerste instantie aansluit bij de draagplicht zoals
die o.b.v. het civiele recht heeft te gelden. Hierna zal dientengevolge eerst een aantal
civielrechtelijke varianten op de boven beschreven draagplichtregeling nader wor-
den bezien op hun fiscale implicaties. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre er
uitzonderingen op de hiervoor genoemde hoofdregel bestaan.

CIVIELRECHTELIJKE VARIANTEN VAN DE DRAAGPLICHTREGELING

Ter verduidelijking van de civielrechtelijke draagplichtregeling wordt het volgende
eenvoudige voorbeeld gegeven:

CV X heeft 66n beherende vennoot (X) en edn commanditaire vennoot (Y). Winsten
en verliezen worden verdeeld conform ieders kapitaalinbreng (50%-50%):

Kapitaalinbreng X 10000
Kapitaalinbreng Y 10 000

126. HR 3 juni  197(). nr.  16 346. BNB  197()/152.
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In jaar X wordt door de CV een verlies geleden van 30 000. In het daaropvolgende
jaar (X  + 1) wordt een winst gerealiseerd van  10 000.

Zonder speciale regeling hoeft Y in jaar X op grond van art. 20, derde lid, WvK
slechts  10 000 verlies te dragen. Het restant  (20 000) wordt  door X gedragen.  In  het

jaar X+1 zal zonder nadere regeling de winst in de verhouding 50%-50% worden
verdeeld, d.w.z. dat zowel Y als X ieder 5000 winst krijgen toebedeeld. Fiscaal dient
deze civielrechtelijke verdeling naar mijn mening te worden gevolgd: in jaar X mag
Y  derhalve   1 0 000 verlies verrekenen met overige inkomsten, terwijl  in jaar  X+1
bij Y 5000 winst wordt belast.

Om de onrechtvaardigheden, 127 die uit de hiervoor beschreven regeling kunnen voort-
vloeien, enigszins te mitigeren wordt in de praktijk in CV-contracten regelmatig een
regeling opgenomen. waarbij de commanditaire vennoten in later jaren geen winst
krijgen toebedeeld, totdat de extra-verliezen die de beherende vennoot in het verle-
den heeft geleden, zijn ingehaald. In het onderhavige voorbeeld zou dit betekenen
dat commanditair vennoot Y i n jaar X+1 geen winst krijgt toebedeeld, omdat deze
winst juist voldoende is om het extra-verlies van beherend vennoot X uit jaar X te
compenseren. Fiscaal wordt m.i. ook deze civielrechtelijke verdeling gevolgd: in
jaar X mag Y derhalve ook in deze variant 10 000 verlies verrekenen met overige
inkomsten, maar in jaar X+1 krijgt Y geen winst toebedeeld en valt er derhalve
niets te belasten.

In de literatuur 1 28 wordt wel gesuggereerd dat de interne afspraken van de vennoten
kunnen afwijken van de externe schadeaansprakelijkheid op basis van art. 20, derde
lid, WvK. In het hierboven beschreven voorbeeld zou men intern kunnen afspreken
dat X en Y de verliezen gelijkelijk zullen dragen. Met Spaanstra l 29  ben ik vanrne-

ning dat in een dergelijke situatie fiscaal de interne afspraken tussen de vennoten
doorslaggevend zijn. In bovengenoemd voorbeeld zou dit betekenen dat de com-
manditaire vennoot Y i n jaar X een verlies van 15 000 kan aftrekken en in jaar X+1
een winst van 5000 dient te belasten.

UITZONDERINGEN OP DE HOOFDREGEL

In het vorenstaande zijn de fiscale gevolgen van een aantal varianten van de draag-
plichtregeling van art. 20, derde lid, WvK besproken. Deze fiscale gevolgen zijn te-
rug te voeren op de hiervoor beschreven hoofdregel, zoals door de Hoge Raad be-
vestigd in het arrest BNB 1970/152, dat voor de fiscale verliesneming in principe de

127. De beherende vennoot krijgt i.c. wel alle verliezen die de kapitaalinbreng van de commanditaire ven-
noot overstijgen, te dragen. maar deelt slechts voor 50% in latere winsten.
128. Spaanstra, De schade-aansprakelijkheid  van de commanditaire vennoot, WFR 1970/5005,
biz. 757/758.
129. Spaanstra, WFR 1970/5005. t.a.p., blz. 758.
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civielrechtelijke regeling als uitgangspunt dient te worden genomen. Op deze hoofd-
regel bestaat een aantal uitzonderingen:

(i). De commanditaire vennoot kan naast zijn commanditaire deelname nog buiten-
vennootschappelijk ondernemingsvermogen bezitten. Zo er in dit buitenvennoot-
schappelijk ondernemingsvermogen verliezen zouden ontstaan, kunnen deze fiscaal
worden afgetrokken, ook al is het commanditaire kapitaal reeds opgesoupeerd door
verliezen. Deze kwestie kwam o.m. aan de orde in het arrest BNB 1988/124.131

130

Het betrof een commanditair vennoot X, die deelnam in een CV die een garagebe-
drij f exploiteerde. De CV oefende haar activiteiten uit in een pand dat gedeeltelijk in
eigendom was van X. Het pand diende mede ter hypothecaire zekerheid van een
banklening die de CV had opgenomen. Toen X werd aangesproken, doordat de bank
de aflossing van de lening opeiste. wilde X het hieruit ontstane verlies aftrekken. De
inspecteur weigerde deze aftrek. Nadat het hof belanghebbende in het gelijk had ge-
steld, ging de staatssecretaris in cassatie, waarbij hij o.a. het standpunt innam dat het
verlies op grond  van  art. 20, derde  lid,  WvK en het arrest BNB 1970/152 niet aftrek-
baar was. De Hoge Raad verwierp echter het beroep, overwegende dat de uit hoofde
van buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen opgekomen nadelen niet on-
der de werking van art. 20, derde lid, WvK vallen.

(ii). De regeling van art. 20, derde lid, WvK is een civielrechtelijke regeling die aan-
sluit bij de winst c.q. het verlies, zoals dat naar voren komt uit de commerciele ba-
lans. Voorzover de fiscale winstberekening afwijkt van de commerciele winstbere-
kening, kunnen er derhalve situaties ontstaan. waarin er fiscaal grotere verliezen
kunnen worden afgetrokken dan voortvloeien uit de commerciele winst- en verlies-
rekening. Zolang de commerciele verliezen het bedrag van de commanditaire in-
breng niet overschrijden, blijven de hogere fiscale verliezen aftrekbaar, ook al zou-
den de fiscale verliezen deze inbreng wel overschrijden. Giele'32 noemt in zijn Fis-
cale Monografie twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is de situatie dat er bij de
overname van een commanditaire deelneming een extra bedrag boven de nominale
waarde wordt betaald voor goodwill en/of stille reserves. Het tweede voorbeeld is de
situatie, waarin sprake is van fiscaal vervroegde afschrijvingen. In de Wet IB133

130. In het arrest HR 29 augustus  1997.  nr. 31  866, V-N  11 september 1997/12, biz. 3156 e.v. ging het
om een commanditair vennoot die een lening had verstrekt aan de CV. Het geschil spitste zich echter toe
op de vraag of de Iening buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen was of niet. Partijen gingen er
stilzwijgend van uit dat, indien de lening buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen vormde. het
verlies op deze lening aftrekbaar was, ongeacht de hoogte van de verliezen die reeds op het commanditai-
re kapitaal in mindering waren gebracht. De verdeling van het verlies tussen afboeking kapitaal en af-
waardering vordering wordt in dit arrest niet verder uitgewerkt.
131. HR 24 februari 1988, nr. 24 143. BNB 1988/124
132. Giele. De commanditaire vennootschap, ™ 44, Kluwer, Deventer ( 1987), biz. 62-66.
133.  In het arrest  HR 15 september  1999. BNB 1999/405*  gaat  het Hof Amsterdam er impliciet  van  uit
dat de fiscaal grotere verliezen die t.g.v. vervroegde afschrijving het commanditaire kapitaal hebben over-
schreden, kunnen worden verrekend met overige winsten van een BV-commanditair vennoot. In de cassa-
tieprocedure laat de Hoge Raad de juistheid van dit standpunt in het midden.
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1964 kan daarbij worden gedacht aan de (energie-)investeringsaftrek en de willekeu-
rige afschrijvingsmogelijkheden van art. 10, derde lid, wet IB 1964.

Giele noemt vervolgens nog de situatie dat er stille reserves en/of goodwill
134

aanwezig zijn in de CV. In het geval dat de verliezen het commanditaire kapitaal
overstijgen, zouden deze verliezen op grond van het arrest BNB 1970/152 niet af-
trekbaar zijn, terwijl de commanditaire vennoot, voorzover het zijn aandeel in de
stille reserves en/of goodwill betreft, deze materieel wel heeft te dragen. Als oplos-
singen voor het vermijden van deze problematiek noemt Giele het toch toestaan van
een negatief fiscaal kapitaal of het overgaan tot herwaardering, zodanig dat het
commanditaire kapitaal nihil wordt. Giele geeft zelf al aan dat de eerste oplossing in
stijd is met het arrest BNB 1970/152. De tweede oplossing lijkt zich moeilijk te ver-
dragen met de regels van goed koopmansgebruik. Zolang de Hoge Raad (en de wet-
gever)135 vasthoudt aan het arrest BNB 1960/34,136 zou mogelijk met een beroep op
dit arrest door middel van een commerciele herwaardering een fiscale herwaardering
kunnen worden afgedwongen.

(iii). Ten aanzien van buitenlandse equivalenten van de CV geldt art. 20, derde lid,
WvK niet. Men zou zich kunnen afvragen of ook hier een afwijking van de hoofdre-
gel dient te gelden. Mijns inziens is dit niet het geval. Ook ten aanzien van buiten-
landse equivalenten van de CV dient mijns inziens de civielrechtelijke draagplicht-
regeling, zoals blijkt uit de buitenlandse CV-akte en het buitenlandse civiele recht,
uitgangspunt te zijn voor de fiscale verliesneming. Ook het Hof Arnhem,37 lijkt dit
uitgangspunt te hanteren in een procedure inzake de commanditair vennote in een
Duitse KG.  In een bepaald jaar leed de KG een verlies, waarvan het aandeel van de
commanditair vennote haar kapitaalrekening overtrof. Voor het bedrag waarmee het
verlies de kapitaalrekening oversteeg, werd de commanditair vennote gedebiteerd
('negatief Kapitalkonto'). Op grond  van de Duitse wettelijke regeling  (§ 169, eerste
lid, tweede zin van het Duitse Handelsgesetzbuch) kon de commanditair vennote
haar toekomende winstaandelen in latere jaren niet opvorderen, zolang haar kapitaal-
rekening beneden het bedrag van haar oorspronkelijke commanditaire inbreng bleef.
Het Hof Arnhem onderzocht eerst of op grond van de Duitse wettelijke regeling
voor het negatieve Kapitalkonto een rechtstreekse aansprakelijkheid jegens crediteu-
ren of een directe aanzuiveringsplicht ontstond. Aangezien het hof tot de conclusie
kwam dat dit niet geval is, stond het de aftrek van verliezen ter hoogte van het nega-
tieve Kapitalkonto niet toe. Latere winsten, die met het negatieve Kapitalkonto wer-
den gecompenseerd, behoefden echter niet in het belastbare inkomen van de com-
manditair vennote te worden opgenomen.

134. Giele, FM, t.a.p.. blz. 63.
135. Zie hiervoor uitvoerig in §  1.6.
136. HR 16 december 1959, BNB 1960/34.
137. Hof Arnhem 7 november 1986. M I rolnr. 1849/84, Infobulletin 86/640.
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1.4.3     Wet IB 2001

In de Wet IB 2001 is - in tegenstelling tot de Wet IB  1964 - wel een aparte regeling
(art. 3.9 Wet IB 2001) voor de verliesverrekening van de commanditaire vennoot
opgenomen. De uitwerking van deze nieuwe regeling is uiterst ingewikkeld'38 en een
duidelijke motivering waarom deze regeling noodzakelijk zou zijn, ontbreekt.

Het doel van de regeling kan worden ontleend aan de memorie van toelichting, 139

alwaar als volgt wordt overwogen:

'Deze bepaling is nieuw en strekt er toe het fiscaal in aanmerking te nemen verlies bij
medegerechtigden tot het vermogen van een subjectieve onderneming te beperken. Deze beperking
komt er kori gezegd op neer dat gedurende de periode van de medegerechtigdheid anders dan als
ondernemer in totaal niet meer verlies kan worden genomen dan de fiscaal onbeclaimde waarde van
de ondememing van de belastingplichtige ten tijde van het ontstaan van die medegerechtigdheid.
vermeerderd met hetgeen hij later per saldo heeft gestort.'

Het doel van de regeling is derhalve om de verliesneming bij 'medegerechtigden' te
beperken. Daarmee is echter nog niet aangegeven, waarom deze verliesneming zou
moeten worden beperkt. Met name komt de vraag naar voren of vanwege de civiel-
rechtelijke verliesbeperkingsregeling van art. 20, derde lid, WvK en het arrest BNB
1970/152 nog een verdere of andersluidende beperking noodzakelijk is. Op vragen
van de fracties van het CDA, D66 en de SGP wordt de regeling van art. 3.9 Wet IB
2001 in de Nota n.a.v. het Verslag in de Tweede Kamer,40 toegelicht met het vol-
gende voorbeeld:

'Wij illustreren de werking van de regeling aan de hand van een vennootschap onder firma, waarvan
ddn der firmanten besluit om zich terug te trekken uit het ondernemerschap. In overleg met de
andere firmanten wordt de vennootschap onder firma omgezet in een commanditaire vennootschap.
waarin de teruggetreden firmant zijn aandeel in de vennootschap onder firma beschikbaar stelt als
commanditair vermogen. Op het moment dat de teruggetreden firmant commanditair vennoot wordt,
is hij geen ondernemer meer in de  zin van artikel  3.2.1.2 (TS: thans art. 3.4). Hij maakt echter
gebruik  van de mogelijkheid'4' van artikel  3.2.1.la  (TS:  thans  an. 3.3)  om  de  opbrengst  van  zijn
commanditair vermogen als winst uit onderneming in de belastingheffing te betrekken. Deze keuze
houdt tevens in dat hij verondersteld wordt zijn onderneming niet te hebben gestaakt. 1ndien zijn
aandeel  in de vennootschap onder firma een boekwaarde  had  van  f 600 000  en een werkelijke
waarde van f 1 000 000. dan bedraagt zijn aansprakelijk vermogen f 1 000 000. waarop een fiscale

138. Illustrerend mag zijn dat in het eerste voorbeeld dat in de parlementaire toelichting wordt gegeven,
reeds een rekenfout was geslopen.  Zie:  MvT.  Kamerstukken H 1998/99.26 727.  nr.  3,  biz.  101-102,  ge-
corrigeerd in de (Eerste) NvW, Kamerstukken II 1999/2000,26 727. nr. 18. biz. 28.
139. MvT, Kamerstukken II 1998/99.26727. nr. 3. blz. 100-101.
140. NV, Kamerstukken Il 1999/2000.26 727. nr. 7. blz.  129/130.
1 4 1. Bedacht dient te worden  dat  op  het  tijdstip  van het Nader Verslag de commanditaire vennoot  nog
opgenomen was in box 3, en slechts die belastingplichtige als medegerechtigde geacht werd winst uit
onderneming te genieten. waarvoor de medegerechtigdheid de rechtstreekse voortzetting vormde van de
gerechtigdheid of medegerechtigdheid als ondernemer en bij de aangifte een dienovereenkomstig verzoek
werd ingediend.
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claim  mst  van  f 400 000.  Om te voorkomen  dat de commanditair vennoot bij tegenspoed verliezen
tot f 1 000 0000 in mindering kan brengen  op zijn belastbaar inkomen, terwijl van dit bedrag
f 400 000 nooit betrokken is geweest in de belastingheffing, geeft artikel 3.2.2.1 a (TS: th£ins an. 3.9')

een beperking in de verliesverrekening. Het verlies kan in beginsel niet meer bedragen dan de
boekwaarde van de onderneming op het moment van beeindiging van het ondernemerschap, in casu
f 600 000. Wij merken  op dat het arrest  van de Hoge Raad  van 3 juni  1970, BNB 1970/152, de leden
van de fracties van de VVD en het CDA vragen daarnaar, in zijn algemeenheid bepaalt dat de
commanditair vennoot tot het bedrag van zijn inbreng verlies in aftrek kan brengen. Voor een
situatie zoals in het bovenstaande voorbeeld geschetst. biedt het arrest echter onvoldoende handvat.'

Het voorbeeld blinkt niet uit door duidelijkheid. Aangenomen mag worden dat bij de
omzetting van een firma-aandeel naar een commanditair aandeel geen commerciele
herwaardering heeft plaatsgevonden, omdat alsdan op grond van het arrest BNB
1960/34142 fiscaal afrekening dient plaats te vinden. Commercieel zal derhalve als
kapitaalrekening een bedrag van f 600 000 worden voortgezet door de commanditair

143
vennoot (en als commanditair kapitaal ingeschreven bij de KvK). In de literatuur
wordt in dergelijke situaties aangenomen dat het arrest BNB 1970/252 ertoe zou lei-
den dat de commanditaire vennoot niet meer dan een bedrag ad f 600 000 als verlies
kan aftrekken, ondanks het feit dat er stille reserves en/of goodwill in de onderne-
ming aanwezig zijn. Vanuit dit oogpunt valt bovenstaande opmerking, dat voor de
onderhavige situatie genoemd arrest onvoldoende handvat biedt, niet te begrijpen.
Het  feit  dat de stille reserves  ad  f 400 000  nog niet belast zijn, lijkt mij irrelevant.
Immers, de fiscale claim op deze stille reserves gaat niet verloren door het toestaan
van de aftrek van de verliezen. Al met al lijkt een (uitermate complexe) regeling

144

te zijn ingevoerd, die op basis van de jurisprudentie sowieso heeft te gelden. Doordat
art. 3.9 Wet IB 2001 niet geldt voor de vennootschapsbelasting,145 ontstaat boven-
dien een ongelijke behandeling op dit punt tussen natuurlijke personen/commandi-
taire vennoten en lichamen/rechtspersonen.

Naast een onduidelijke motivering kent de regeling van art. 3.9 Wet IB 2001 een
aantal onduidelijkheden c.q. onbillijkheden. Te noemen vallen:

i. Onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de vraag of buitenvennootschappelijk
ondernemingsvermogen meetelt bij het bepalen van het zgn. referentiebedrag

142. Zie hierover nader § 1.6.
143. Giele. t.a.p., blz. 63. In de parlementaire geschiedenis wordt ook naar de opvatting van Giele verwe-
zen, maar van de hand gewezen, omdat de regeling van art. 3.9 Wet IB 2001 tot een vergelijkbaar resul-
taat zou leiden. NNV, Kamerstukken H  1999/2000,26 727, nr.  17, blz. 64-65.
144. Verderop in de parlementaire geschiedenis wordt het voorbeeld nader uitgewerkt en impliciet toege-
geven dat er geen sprake is van het voorkomen van claimverlies over stille reserves. Schriftelijke ant-
woorden Belastingherziening  2001 op vragen die tijdens het wetgevingsoverleg  op 17 januari  2000  niet
zijn beantwoord, 19 januari 2000, kenmerk WDB 2000-62M.
145. Art. 8. eerste lid, Wet Vpb. 1969 verwijst uitdrukkelijk niet naar art. 3.9 Wet IB 2001.
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146 147 148(art. 3.9, tweede lid, Wet IB 2001). De redactie V-N en Jansen zijn van
mening dat door de invoering van art. 3.9 Wet IB 2001 het verlies met betrek-
king tot buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van een commandi-
taire vennoot - anders dan in de Wet IB 1964'49 - niet langer kan worden afge-

150trokken. Met Essers   ben ik van mening dat deze opvatting haaks staat op de
bedoeling van de wetgever. Het lijkt derhalve logisch dat zowel de verliezen uit
het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen meetellen als onderne-
mingsverliezen in de zin van art. 3.9, eerste lid, Wet IB 2001, als dat het buiten-
vennootschappelijk ondernemingsvermogen meetelt bij de bepaling van het refe-

rentiebedrag. Een andere oplossing zou zijn om zowel het buitenvennootschap-
pelijk ondernemingsvermogen als de ondernemingsverliezen uit dit buitenven-
nootschappelijk ondernemingsvermogen (met behoud van de verliesaftrek voor
deze verliezen) buiten de regeling van art. 3.9 Wet IB 2001 te houden, maar de
wettekst biedt m.i. hiervoor te weinig ruimte. In de situatie dat de commanditaire
participatie met vreemd vermogen is gefinancierd, leidt het toevoegen van het
buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen aan het referentiebedrag ex
art. 3.9, tweede lid, Wet IB 2001 tot een dienovereenkomstige verlaging van dit
referentiebedrag, wat uiteindelijk (zie hierna onder ii.) tot gevolg kan hebben dat

i 51civielrechtelijk te dragen verliezen fiscaal niet kunnen worden afgetrokken.
152   ··ii. Meussen wilst er mijns inziens terecht op dat bij aanhoudende verliezen, ge-

volgd door het einde van de commanditaire participatie, de aftrek van op grond
van art. 3.9, eerste lid, Wet IB 2001 gecorrigeerde verliezen definitief verloren
gaat. Het gaat hier derhalve om verliezen die per saldo het referentiebedrag over-
stijgen. Dit leidt mijns inziens tot een onbillijke situatie in die gevallen. waarbij
het referentiebedrag afwijkt van het bedrag van de civielrechtelijke draagplicht.
Indien dit laatste bedrag hoger zou zijn dan het referentiebedrag, dan kan de
commanditaire vennoot verliezen die hij civielrechtelijk wel heeft te dragen, fis-
caal niet aftrekken. In zoverre is de regeling van art. 3.9 Wet IB 2001 in strijd
met het fiscale totaalwinstbegrip (art. 3.8 Wet IB 2001), zoals dat overigens in de
Wet IB 2001 wordt gehanteerd.

153

iii. De bepaling van de totale winst op grond van lid 1 van art. 3.9 Wet IB 2001, die
vervolgens wordt afgezet tegen het referentiebedrag, is tekstueel onduidelijk ge-

146. Kort gezegd bestaat het referentiebedrag uit de fiscale boekwaarde van het ondernemingsvermogen
op het tijdstip van ontstaan van de medegerechtigdheid. verminderd met de fiscale reserves. en daarbij
opgeteld het saldo van stortingen en onttrekkingen.
147. V-N BP21/1.7, biz. 223.
148. Jansen. De Belastingherziening 2001  in de winstsfeer. WFR 1999/6362. biz.  1484.
149. Zie bijvoorbeeld het hiervoor aangehaalde arrest  HR 29 augustus  1997, BNB 1998/92.
150. Essers, in: Personenvennootschappen (Kluwer: losbladig), Bijzonder Deel, Wet IB 2001.2-7. Vgl.
ook Meussen. in: WFR 2000/6378. t.a.p.. biz. 394. en Van Wagensveld, De medegerechtigde en zijn ver-
liezen. in: WFR 2001/6460, biz. 1766-1774.
151. Van Wagensveld, in: WFR 2001/6460, t.a.p., blz. 1770, stelt voor om ook de jaarlijks te betalen fi-
nancieringsrente aan te merken als een storting die het referentiebedrag verhoogt
152. Meussen. in: WFR 2000/6378. t.a.p.. biz. 393.
153. Ook derhalve voor de commanditaire vennoot die winst uit onderneming ex art. 3.3 Wet IB 2001
geniet.

44



VERLIESNEMING BOVEN HET COMMANDITAIRE KAPITAAL 1.4

formuleerd. Op grond van het voorbeeld in de wetsgeschiedenis 154 blijkt de jaar-
winst voor het bepalen van het totaal van winsten en verliezen eerst te moeten
worden verminderd met de doorgeschoven verliezen op grond van het derde lid.
Dit blijkt echter nergens uit de wettekst. Mijn voorstel zou derhalve zijn - indien
art. 3.9 Wet IB 2001 zou dienen te worden gehandhaafd (quod non) - om het
eerste lid als volgt aan te vullen:

'Art. 3.9. - 1. Voorzover de winst van de belastingplichtige, bedoeld in artikel 3.3, in het jaar, Ila
toevassine van het derde lid en vddr toepassing van dit lid. tezamen met de winst etc.'
[onderstreping: TS]

Een andere oplossing met eenzelfde uitkomst zou zijn om voor het bepalen van
de totale winst in de zin van het eerste lid de winst voor toepassing van de gehele
regeling van art. 3.9 als uitgangspunt te nemen.

iv. De regeling van art. 3.9 Wet IB 2001 is m.i. ook van toepassing op de Neder-
landse commanditaire vennoten van een buitenlandse CV:55 Deze regeling zou
een additionele inperking van de verliesverrekening van verliezen van buiten-
landse CV's tot gevolg kunnen hebben. Zoals hien'oor is uiteengezet, lijkt de
schaarse jurisprudentie t.a.v. de Wet IB 1964 het uitgangspunt van de Hoge156

Raad  in BNB 1970/152  dat  voor de fiscale verliesverrekening in eerste instantie
dient te worden aangesloten bij de draagplicht zoals die uit het civiele recht kan
worden afgeleid, door te trekken naar de buitenlandse CV. Dit betekent dat voor
de bepaling van de draagplicht van de commanditaire vennoot in eerste instantie
het buitenlandse CV-contract en het buitenlandse civiele recht van toepassing
zijn. In de situaties waarin op basis van het buitenlandse civiele recht een uitge-
breidere draagplicht bestaat dan de draagplicht bij een Nederlandse CV, betekent
dit, dat de verliezen ook op basis van die uitgebreidere draagplicht aftrekbaar
zijn. Onder de nieuwe regeling worden de binnenlandse en buitenlandse CV naar
mijn mening ten onrechte gelijk getrokken.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de regeling van art. 3.9 Wet IB 2001 in fei-
te een overbodige bepaling is, omdat op basis van de civielrechtelijke regeling van
art. 20, derde lid,  WvK  en de jurisprudentie ten tijde  van de Wet  IB   1964 de verlies-
verrekening van de commanditaire vennoot reeds voldoende wordt ingeperkt. Voor-
zover de regeling van art. 3.9 bewerkstelligt dat uiteindelijk verliezen verloren gaan
die de commanditaire vennoot civielrechtelijk wel te dragen heeft, is deze regeling
mijns inziens in strijd met het totaalwinstbegrip in de inkomstenbelasting en leidt zij
tot een niet-fiscaal-neutrale behandeling van de positie van de commanditair ven-
noot t.o.v. andere vennoten in personenvennootschappen (knelpunt). Het voorstel op
dit punt is derhalve om art. 3.9 Wet IB 2001 te schrappen, bij voorkeur met terug-

154. MvT, Kamerstukken H 1998/99,26 727, nr. 3, blz. 101-102.
155. Vgl. ook mijn TFO-bijdrage, Intemationale gevolgen van de Wet inkomstenbelasting 2001  voor per-
sonenvennootschappen en hun vennoten, TFO 2000/51, blz. 244.
156. Vergelijk Hof Arnhem 7 november 1986. M I, rolnr.  1849/84, Infobulletin 86/640.
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werkende kracht tot 1 januari 2001, zodat belastingplichtigen in het geheel niet door
deze regeling kunnen worden getroffen.

1.5 DE MAN-VROUW-CV

1.5.1 Algemeen

In het verleden, met name in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, viel
een verhoogde belangstelling te constateren voor het aangaan van personenvennoot-
schappen, maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennoot-
schappen, tussen gehuwden/samenlevenden (de zgn. 'man-vrouw firma'). Doordat
de echtgeno(o)t(e)/samenlevende, bijvoorbeeld als beroepsuitoefenaar, vaak al deel
uitmaakte van een samenwerkingsverband, betrof de samenwerking tussen echtelie-
den/samenlevenden regelmatig ook een zgn. ondermaatschap. Deze verhoogde be-
langstelling kan m.n. worden verklaard door de fiscale voordelen (tariefsmatiging,
ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten en/of stakings- en doorschuiffaciliteiten)
die door het aangaan van een dergelijke personenvennootschap konden worden be-
reikt. Een dergelijke verhoogde belangstelling zou kunnen wijzen op een niet-
neutrale fiscale behandeling. Door de belastingdienst is het aangaan van man-vrouw-
firma's in eerste instantie bestreden door het ondernemerschap van de toetredende
gehuwde/samenlevende te ontkennen. Hierbij werd met name de stelling ingenomen
dat bij de toetredende gehuwde/samenlevende de intentie zou ontbreken om onder-
nemer te zijn. In de oudere jurisprudentie is dit criterium veelal aldus uitgelegd dat
de belastingplichtige 'rechtstreeks' dient te zijn gerechtigd in de winsten van de on-
derneming. Een indirecte gerechtigdheid zou niet voldoende zijn voor onderne-
merschap. De kruistocht van de belastingdienst richtte zich dientengevolge met na-
me tegen situaties waarin een man-vrouwfirma werd aangegaan tussen in algemene
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten of sprake was van een onder-
maatschap. In deze paragraaf zal voor de man-vrouw-CV worden onderzocht in
hoeverre in deze beide situaties sprake kan zijn van ondernemerschap. Indien hierbij
een afwijking van de normale regels voor het ondernemerschap van de commandi-
taire vennoot of voor de belastingheffing van personenvennootschappen zou worden
geconstateerd, zou sprake zijn van een knelpunt (niet-fiscaal-neutrale behandeling
van de rechtsvorm van de CV).

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is een aantal beperkingen ingevoerd om de
aantrekkelijkheid van de man-vrouw firma's te doen afnemen. Dientengevolge
wordt de positie  van de man-vrouw-CV hierna voor de  Wet IB  1964  en de  Wet IB
2001 afzonderlijk onderzocht.
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1.5.2     Wet IB 1964

Op grond van art. 6, eerste lid, Wet IB 1964 wordt de commanditaire vennoot als
ondernemer beschouwd, indien wordt voldaan aan de volgende, cumulatieve157

voorwaarden:
1.De CV drijft een (objectieve) onderneming;
2. De commanditaire vennoot is gerechtigd tot het liquidatieoverschot van de CV.
3. De commanditaire vennoot heeft de intentie om ondernemer te zijn.

Bij de man-vrouw-CV is met name het derde criterium van belang. In de jurispru-
dentie ten aanzien van het ondernemerschap van de echtgenoot van de onderne-
mer158 is dit criterium vaak als volgt verwoord dat de belastingplichtige 'recht-
streeks' gerechtigd dient te zijn in de winsten van de onderneming. Indirecte gerech-
tigdheid, bijv. via de huwelijksgemeenschap is, niet voldoende voor het onderne-
merschap. Ten aanzien van de man-vrouw-CV'59 kunnen twee vraagpunten worden
onderscheiden:

a. Is ondernemerschap mogelijk voor de commanditair vennoot in een man-vrouw-
CV tussen in algemene gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten?

b. Is ondernemerschap mogelijk voor de commanditair vennoot in een onder-CV?

Hierna wordt op beide vraagpunten afzonderlijk ingegaan.

Ad a. Op basis van constante jurisprudentie wordt het huwelijksgoederenregime niet
relevant geacht voor de vraag of sprake is van ondernemerschap. M.a.w., het ge-
huwd zijn in algemene gemeenschap van goederen leidt nog niet tot onderne-
merschap voor de gehuwde echtgenote van de ondernemer. Er dient sprake te zijn
van een rechtstreekse gerechtigdheid tot de ondernemingswinst; een gerechtigdheid
via de huwelijksgoederengemeenschap is niet voldoende. Ten aanzien van de in al-
gemene gemeenschap gehuwde commanditaire vennoot heeft de discussie  tot  1984
(invoering tweeverdienersoperatie)  in een verkeerd daglicht gestaan.  Tot  1984  werd
op  basis  van  art.  5  Wet  IB 1964 bepaald dat slechts de echtgenoot  die de onderne-
ming feitelijk (Reef, zelfstandig ter zake van de genoten winst uit onderneming kon

worden belast. In de jurisprudentielm uit die tijd is veel nadruk gelegd op het aspect
arbeid, waardoor ten onrechte de indruk werd gewekt dat de echtge-
noot/commanditair vennoot geen winst uit onderneming kon genieten. Art. 5 Wet IB
1964 bevat echter slechts een toerekeningsregeling nadat is vastgesteld of winst uit
onderneming wordt genoten. Met ingang van 1984 vormt winst uit onderneming een
bestanddeel van het persoonlijke arbeidsinkomen (art. 5, tweede lid, Wet IB 1964),

157. Zie ook §  1.2.3.
158. HR 15 november 1950, B. 8888 en 9 december 1953, BNB 1954/9.
159. Eenvoudshalve ga ik er hierna - tenzij anders wordt aangegeven - van uit dat de man de beherende
vennoot en de vrouw de commanditaire vennoot is.
160. Zie voor een overzicht: Essers, Personenvennootschappen (Kluwer, losbl.), Bijzonder decl. Hoofd-
stuk I, § 2.2.2.
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zodat de echtgenoot/commanditair vennoot die winst uit onderneming geniet hier-
voor zelfstandig wordt belast. Door deze zelfstandige belastingheffing van de echt-
genoot/commanditair vennoot is de man-vrouw-CV m.n. vanwege het verkrijgen
van de ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten fiscaal veel aantrekkelijker ge-

161

worden.
In de literatuur en in de jurisprudentie na 1984 wordt - juist in de situatie waarin

er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen tussen de echtgenotent62 _
m.n. onderzocht in hoeverre het afsluiten van een vennootschapscontract een wezen-
lijke verandering in de verhouding tussen de echtgenoten tot stand brengt in verge-
lijking met de situatie dat slechts Hn van de echtgenoten de onderneming drijft. Es-

163
sers onderscheidt hierbij de volgende aspecten:

- het bestuursaspect;
- het aansprakelijkheidsaspect;
- het verhaalbaarheidsaspect.

Op grond van art. 97, eerste lid, Boek 1 BW heeft slechts de echtgenoot die de on-
derneming drijft, het bestuur over de tot de onderneming behorende vermogensbe-
standdelen. In het geval van een vennootschap hebben op grond van art. 97, tweede
lid, Boek 1 BW beide echtgenoten de bestuursbevoegdheid over de tot de vennoot-
schap behorende vermogensbestanddelen, alsmede de bestuursmacht over de met de
vennootschap behaalde resultaten. 164 Dit geldt  ook  voor de commanditaire vennoot
die in gemeenschap van goederen is gehuwd met de beherende vennoot van de CV.
In de jurisprudentie 165 wordt in het algemeen het bestuur over het ondernemings-
vermogen als belangrijke indicatie voor het ondernemerschap gezien.

In een aantal gevallen zal het aangaan van een vennootschap tussen echtgenoten
leiden tot een uitbreiding van de aansprakelijkheid jegens derden/crediteuren. Bij
een CV tussen in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten is het goed zich
te realiseren dat de normale beperking van de aansprakelijkheid van de commandi-
tair vennoot in feite niet werkt, omdat via de onbeperkte aansprakelijkheid van de
beherende vennoot de huwelijksgemeenschap toch weer kan worden aangesproken.
In zoverre zou men kunnen concluderen dat het aangaan van een CV tussen in ge-
meenschap van goederen gehuwde echtgenoten neutraal is ten aanzien van het aan-

161.  In het algemeen  zijn  met het aangaan  van een man-vrouwfirma de volgende fiscale voordelen  te  be-
halen: progressiematiging. ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek. FOR, in-
vesteringsaftrek, en de ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting), en de stakings- en door-
schuiffaciliteiten.
162. Van Mourik, De personenvennootschap. t.a.p., blz. 89, concludeert dat het feit van gehuwd zijn in de
wettelijke gemeenschap van goederen civielrechtelijk geen bezwaar oplevert tegen het aannemen van een
CV tussen de echtgenoten.
163. Essers, Personenvennootschappen (Kluwer. losbl.), Bijzonder Deel. Hoofdstuk I, § 2.2.6. Zie ook
zijn noot onder HR 12 februari 1997 (nr. 31 394), BNB 1997/176*.
164. Van Mourik, De personenvennootschap. t.a.p.. biz. 98, en De man/vrouw-vennootschap. civielrech-
telijk bezien, in: Man/vrouw-firma, Deventer: Kluwer 1991. blz. 19.
165. HR 15 november 1950, B. nr. 8888: HR 29 september 1954, BNB 1954/333: HR 15 december 1965.
BNB  1966/54. en HR 17 oktober  1979, BNB 1979/294.
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sprakelijkheidsaspect. Ten aanzien van de verhaalbaarheid van schulden leidt het
aangaan van een man-vrouw-CV echter wel tot de nodige verschillen met de situatie
dat slechts 66n van de echtgenoten de onderneming drijft. Bij de verhaalbaarheid van
schulden spelen twee van elkaar te onderscheiden elementen een rol: de aanwezig-
heid van een afgescheiden vermogen en van een gebonden vennootschapsvermogen.
Op grond van de bekende jurisprudentie (Erik Schaaper/Hardy)166 heeft de CV met
den beherend vennoot geen afgescheiden vermogen. Dit neemt niet weg dat ook de
CV met 66n beherende vennoot in het algemeen een gebonden vennootschapsver-
mogen zal hebben.167 Ten gevolge van dit gebonden vennootschapsvermogen wor-
den privt-crediteuren van de echtgenote/commanditaire vennote beperkt in hun be-
schikkingsmacht om hun vorderingen te verhalen op het aandeel van de commandi-
taire vennote in de activa/passiva van de CV; verhaal is slechts mogelijk na ontbin-
ding van de CV. 168

Essers'69 concludeert op basis van de hierboven beschreven bestuurs- en aansprake-
lijkheidsaspecten, dat er 'duidelijke verschil/en zijn aan te ,vijzen tussen een man-
vrouwmacitschap, -VOF of -CV en de situatie dat uitsluitend de man een onder,ie-
ming drijft. Deze civielrechtelijke verschillen kunnen een bijdrage leveren aan het
realiteitsgehalte van het fiscale ondernemerschap van de toetredende vrouw. Aan
het ondernemerschap van de toetredende partner behoeft niet in de weg te staan het
gehuwd zijn in algehele huwelijksgoederengemeenschap, het niet-bezitten van de-
zelfde beroepskwalificaties als de andere partners, alsmede het feit dat het aan der-
den niet bekend is dat de ene echtgenoot participeert in een samenwerkingsverband
met de andere echtgenoot.'

Ten aanzien van de man-vrouw-CV kan aan deze opsomming nog worden toege-
voegd dat het verrichten van arbeid voor de echtgenote/commanditair vennote geen
voorwaarde voor het ondernemerschap van de toetredende partner is. Daarmee is
mijn voorlopige conclusie dat er voor het ondernemerschap van de echtgeno-
te/commanditair vennote in een man-vrouw-CV geen nadere eisen dienen te gelden
dan voor de commanditair vennoot in het algemeen. Deze conclusie lijkt te worden
gevolgd in de jurisprudentie. Ten aanzien van de man-vrouw-CV kunnen worden
genoemd de arresten van de Hoge Raad BNB 1996/305,170 BNB 1997/17617' en
BNB 1998/231. In het hierna  nog te behandelen arrest BNB 1997/176 overwoog172

de Hoge Raad.' 'Nu de tussen belanghebbende en zijn echtgenote gesloten en lot uit-

166. HR 4 januari  1937, NJ  1937.586 (Enk Schaaper) en HR 3 februari  1956. NJ 1960.120 (Hardy).
167. Vergelijk  Mohr, t.a.p.,  blz.  176. en Van Mourik. De personenvenoootschap,  t.a.B biz.  73-74. Twij-
fel zou kunnen bestaan in de situatie dat de commanditaire vennoot slechts contanten inbrengt en deze
contanten niet worden gestort op een gemeenschappelijke rekening. terwijl overigens geen mede-
eigendom wordt overeengekomen.
168. Vergelijk Van Mourik, De man/vrouw-vennootschap, civielrechtelijk bezien. t.a.p.. biz. 20-2 1.
169. Essers. Personenvennootschappen. Bijzonder Deel, Hoofdstuk I (De man-vrouw firma); § 2.2.6,
biz. 25.
170. HR  19 juni  1996. BNB 1996/305'*. Onduidelijk in dit arrest is of de echtgenoten in gemeenschap
van goederen waren gehuwd.
171. HR 12 februari 1997. BNB 1997/176*. Het betrof eenonder-CV.
172. HR 22 april 1998. BNB 1998/231*. Er was hier niet sprake van gehuwden. maar van 'huisgenoten'
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voering gebrachte overeenkomst inhoudt dat ieder van hen kapitaal en/of arbeid in
de commanditaire vennootschap inbrengt, waaronder belanghebbendes onderne-
ming, bestaa,ide uit zijn aandeel in de maatschap, en de winsten uit de commandi-
taire vennootschap, na toekenning van ee,1 arbeidsbetoning, ieder voor de helft toe-
konien, drijft de echtgenote door middel van haar deeiname in de commanditaire
vennootschap een onderneming in de zin van artikel 6 van de Wet op de inkonisten-
belasting 1964, mits zou komen vast te staan dat zij is gerechtigd in het liquidatie-
overschot van de commanditaire vennootschap'.

De Hoge Raad toetst hier in eerste instantie of inderdaad een (commanditaire)
vennootschap'71 tot stand is gekomen. Het aangaan en feitelijk doorvoeren van een
vennootschap zijn blijkbaar voldoende om de intentie van het ondernemer willen
zijn, te kunnen substantieren. Daarna wordt, uitgaande van een objectieve onderne-
ming, getoetst of belanghebbende als commanditair vennote als subjectief onderne-
mer kan worden aangemerkt. Dit is in de visie van de Hoge Raad het geval, mits zij
gerechtigd zou zijn in het liquidatieoverschot van de CV.

Ad b. Het tweede vraagpunt betreft de kwestie of ondernemerschap mogelijk is voor
de commanditair vennoot van een zgn. onder-CV. Op grond van art. 7A: 1678 BW
mag elke vennoot, zonder toestemming van de overige vennoten, een derde persoon
aannemen als deelgenoot in zijn maatschapsaandeel. Zonder toestemming van de
andere vennoten kan hij echter niet een derde als medevennoot tot de maatschap toe-
laten. Het toelaten van een derde persoon als deelgenoot in een maatschapsaandeel
wordt vaak enigszins onzuiver aangeduid als het aangaan van een 'onder-
maatschap'.  Dit  is in zoverre onzuiver, omdat het toelaten  van een derde als deelge-
noot in een maatschapsaandeel op grond van art. 7A: 1678 BW niet per definitie tot
het ontstaan van een nieuwe maatschap behoeft te leiden. Ook hier dient afzonderlijk
te worden getoetst of sprake is van een maatschap of bijv. van een pot- of poolover-
eenkomst. Bij een pot- of poolovereenkomst wordt algemeen aangenomen dat

174 175

geen sprake is van rechtstreekse gerechtigdheid tot de ondernemingswinst, zodat
geen ondernemerschap ontstaat voor de participant in een dergelijke overeenkomst.

De vraag naar het ondernemerschap van de commanditaire vennoot in een onder-CV
kwam aan de orde in het hiervoor onder a. reeds genoemde arrest van de Hoge Raad
BNB  1997/176*.176 Het betrof hier de volgende situatie: belanghebbende. dierenarts,
was - samen met drie andere dierenartsen - lid van een maatschap, waarin voor ge-
meenschappelijke rekening een dierenartsenpraktijk werd uitgeoefend. Vervolgens
ging belanghebbende, samen met zijn in gemeenschap van goederen gehuwde echt-
genote. een commanditaire vennootschap aan, waarbij hijzelf als beherend vennoot

173. Vennootschap in de zin van een maatschap. d. w.z. een overeenkomst waarbij partijen zich verbinden
tot een inbreng in een gemeenschap met de bedoeling om het daaruit ontslane voordeel met elkaar te de-
len.
174. Zie voor het verschil tussen een maatschap en een pot- en poolovereenkomst: Maeijer. Asser-Serie,
deel V, be druk 1995. blz. 60.
175. Vgl. Essers, in zijn noot onder het hierna te bespreken arrest van de Hoge Raad BNB 1997/176*.
176.  HR 12 februari  1997 (nr. 31  394),  BNB  1997/176*, met noot van Essers.
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en zijn echtgenote als commanditaire vennote toetraden. Belanghebbende bracht
kennis, arbeid en vlijt in. Daarnaast brachten belanghebbende en zijn echtgenote ie-
der hun aandeel in het tot de huwelijksgemeenschap behorende maatschapsaandeel
en buitenvennootschappelijk vermogen in.

Ten aanzien van het ondernemerschap van de echtgenote/commanditair vennote
overwoog de Hoge Raad:

'Nu de tussen belanghebbende en zijn echtgenote gesloten en tot uitvoering gebrachte overeenkomst
inhoudt dat ieder van hen kapitaal en/of arbeid in de commanditaire vennootschap inbrengt,
waaronder belanghebbendes onderneming, bestaande uit zijn aandeel in de maatschap, en de winsten
uit de commanditaire vennootschap, na toekenning van een arbeidsbeloning, ieder voor de helft
toekomen, drijft de echtgenote door middel van haar deelname in de commanditaire vennootschap

een  onderneming in de zin van artikel  6 van de Wet op de inkomstenbelasting  1964,  mits zou komen
vast te staan dat zij is gerechtigd in het liquidatieoverschot van de commanditaire vennootschap.'

De Hoge Raad toetst ook hier de drie criteria voor het subjectieve ondernemerschap
(aanwezigheid van een objectieve onderneming, gerechtigdheid tot het liquidatie-
overschot en de intentie om ondernemer te willen zijn) afzonderlijk, maar dan op het
niveau van de onder-CV en niet op het niveau van de (boven)maatschap. Ook voor
de onder-CV is het voor het intentiecriterium blijkbaar voldoende dat een (comman-
ditaire) vennootschap wordt aangegaan en feitelijk doorgevoerd. Op basis van de in
het arrest gebruikte bewoordingen lijkt de Hoge Raad ook het criterium van de177

objectieve onderneming toe te passen op het niveau van de onder-CV. Aangezien de
Hoge Raad concludeert tot ondernemerschap voor de echtgenote/commanditair ven-
note  in dit arrest, 178  gaat  hij er blijkbaar van  uit  dat de onder-CV  zelf een objectieve
onderneming, los van die van de (boven-)maatschap, dreef. In zijn noot onder dit
arrest twijfelt Essers of in dit geval wel kan worden gesproken van een nieuwe ob-
jectieve onderneming. Bij de beide andere, gelijktijdig gewezen arresten van de Ho-
ge Raad inzake ondermaatschappen'79 brengen beide vennoten kennis, arbeid en vlijt
in. Een nieuwe, afzonderlijke organisatie van kapitaal en arbeid lijkt dan nog enigs-
zins voorstelbaar. In dit arrest bracht echter slechts de echtgenoot kennis, arbeid en
vlijt in. De commanditaire vennote bracht slechts haar aandeel in het tot de huwe-
lijksgemeenschap behorende maatschapsaandeel en buitenvennootschappelijk ver-
mogentso in. Op zich is het geenszins ongebruikelijk dat een commanditair vennoot
slechts kapitaal inbrengt. Echter, men vraagt zich af wat de inbreng van kennis, ar-
beid en vlijt door de echtgenoot nog toevoegt aan de kennis, arbeid en vlijt, die hij
reeds in de maatschap heeft ingebracht. Dat door deze kennis, arbeid en vlijt een
nieuwe, afzonderlijke organisatie van kapitaal en arbeid zou ontstaan, los van die

177. Met name de zinsneden 'waaronder belanghebbendes onderneming' en 'gerechtigd in het liquidatie-
overschot van de commanditaire vennootschap'
178. Mits sprake zou zijn van gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot.
179. HR 12 februari  1997 (nr. 30752), BNB 1997/173* en 12 februari  1997 (nr. 31127). BNB
1997/175'*
180. In het arrest wordt ook gesproken over arbeid die de echtgenote/commanditair vennote zou verrich-
ten. Zie het beroepschrift in cassatie van belanghebbende. regel 46 (in de BNB-nummering).
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van de maatschap, lijkt moeilijk voorstelbaar. De conclusie zou kunnen zijn dat de
Hoge Raad het voor het ondernemerschap van de vennoten in een ondermaatschap,
VOF of CV voldoende acht dat de bovenmaatschap een objectieve onderneming
drijft. Zoals gezegd, lijkt deze conclusie haaks te staan op de bewoordingen van de
Hoge Raad in genoemde arresten.

1.5.3     Wet IB 2001

Ten aanzien van de man-vrouw-CV c.q. onder-CV zijn door de invoering van de
Wet IB 2001 twee wijzigingen van belang:

a. het gewijzigde ondernemersbegrip;
b. de aanpassing van het urencriterium (art. 3.6 Wet IB 2001).

Ad a. Ten gevolge van het gewijzigde ondernemersbegrip zal de echtgenote/com-
manditair vennote in een man-vrouw-CV c.q. onder-CV in het algemeen niet langer
als ondernemer kwalificeren. Dit betekent dat het overgrote gedeelte van de on-

181

dernemersfaciliteiten (m.n. de zelfstandigenaftrek, de FOR,182 en de stakingsaftrek)
183niet langer voor de commanditair vennoot van toepassing zijn. De fiscale aantrek-

kelijkheid van een man-vrouw-CV c.q. onder-CV zal dientengevolge beperkt zijn tot
de mogelijkheid van tariefsmatiging.

De afschaffing van het ondernemerschap van de commanditair vennoot betekent
niet dat deze ook geen winst uit onderneming meer geniet. 184 In zoverre is de catego-
rie winst uit onderneming juist uitgebreid, doordat ook de commanditaire vennoot
die niet is gerechtigd tot een eventueel liquidatiesaldo, wordt geacht winst uit onder-
neming te genieten (art. 3.3, tweede lid, Wet IB 2001). Daarnaast kan men zich de
vraag stellen of het hiervoor onder § 1.5.2 genoemde derde vereiste van de intentie
om ondernemer te willen zijn (de zgn. 'rechtstreekse gerechtigdheid') nog wel van
belang is bij de winstgenieters van art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001.
Mijns inziens valt niet aan te nemen dat de wetgever dit criterium bij de winstgenie-
ters ex art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001 heeft willen laten vallen. Indien
dit namelijk wel het geval zou zijn, zou de echtgeno(o)t(e) van een commanditair
vennoot, die in gemeenschap van goederen is getrouwd, reeds uit dien hoofde winst
uit onderneming genieten voor de helft van het winstaandeel van haar c.q. zijn part-
ner. Indien een dergelijke omslag zou zijn gewenst, zou hieraan ongetwijfeld aan-
dacht zijn besteed in de parlementaire geschiedenis. Mijns inziens behoudt derhalve
de hiervoor behandelde jurisprudentie t.a.V. de man-vrouw-CV en de onder-CV zijn
belang bij de invulling van het medegerechtigdheidcriterium van art. 3.3, eerste lid.

181. Vgl.  §  1.2.3  voor een algemene beschouwing omtrent het ondernemerschap van de commanditair
vennoot onder de Wet IB 2001.
182. Vanwege de koppeling aan het urencriterium waren de zelfstandigenaftrek en de FOR reeds t.t.v. de
Wet IB  1964 voor de meeste commanditaire vennoten niet van toepassing
183. Zie voor een overzicht van de regelingen onder oud en nieuw recht § 1.2.4.
184. Zie uitgebreid § 1.2.4.
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onderdeel a Wet IB 2001. Wellicht was het beter geweest om in de wettekst op te
nemen dat sprake dient te zijn van een 'rechtstreeks medegerechtigde'. 185

Ad b. Op grond van art. 3.6, tweede lid, Wet IB 2001 komen niet langer voor het
urencriterium in aanmerking werkzaamheden die de belastingplichtige verricht in
een samenwerkingsverband met een verbonden persoon (bijv. de man-vrouw-CV),
indien (a) de werkzaamheden die de belastingplichtige verricht hoofdzakelijk van
ondersteunende aard zijn en er sprake is van een 'ongebruikelijk' samenwerkings-
verband, of (b) het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming
waaruit een met de belastingplichtige verbonden persoon als ondernemer winst ge-
niet, maar de belastingplichtige zelf niet (bijv. de onder-CV). Het moge duidelijk
zijn dat voor de man-vrouw-CV c.q. de onder-CV deze bepaling een 'papieren tij-
ger' is. Omdat de commanditaire vennoot reeds als quasi-ondernemer is uitgesloten
van de ondernemersfaciliteiten, is een situatie waarbij art. 3.6, tweede lid, Wet IB
2001 nog van toepassing kan zijn, moeilijk voorstelbaar. Als voorbeeld kan worden
gedacht aan de commanditaire vennoot die het beheersverbod ex art. 20, tweede lid,
WvK overtreedt en dientengevolge kwalificeert als ondernemer in de zin van art. 3.4
Wet IB 2001.

1.6 OVERGANG VAN BEHEREND VENNOOT NAAR COMMANDITAIR VENNOOT
(EN OMGEKEERD)

1.6.1 Algemeen

In het verleden is de CV vaak genoemd als een geschikte rechtsvorm om een be-
drijfsopvolging van ouders naar kinderen vorm te geven. In de praktijk wordt daarbij
meestal voorgesteld om een dergelijke bedrijfsopvolging te laten plaatsvinden in
twee stappen: in eerste instantie wordt een vennootschap onder firma aangegaan tus-
sen de ondernemer en zijn opvolger(s). Op een later tijdstip wordt de VOF omgezet
in een CV, waarbij de (voormalig) ondernemer de positie van commanditair vennoot
inneemt. Als belangrijkste reden voor het omzetten van de VOF in een CV wordt
veelal genoemd dat op die manier het kapitaal van de (voormalig) ondernemer voor-
lopig in de onderneming kan blijven zitten en de bedrijfsopvolger(s) daarom (nog)
niet te maken krijg(t)(en) met hoge financieringslasten. Doordat het kapitaal van de
(voormalig) ondernemer voorlopig in de onderneming blijft zitten, betekent dit ook
dat de omzetting van de VOF in de CV bij voorkeur zonder belastingheffing dient
plaats te vinden, omdat bij deze omzetting voorlopig geen liquiditeiten ter beschik-
king komen om deze belastingheffing te kunnen voldoen. Afrekening bij een derge-

185. Verwezen kan worden naar de 'rechtstreekse verbondenheid' voor ondernemingsschulden, zoals
opgenomen voor de ondernemer in art. 3.4. In de parlementaire geschiedenis van deze bepaling (MvT,
Kamerstukken II 1998/99,26 727.  nr.  3,  biz.  97-98  en NV, Kamerstukken H 1999/2000,  26  767,  nr.  7,
biz. 126) is uitdrukkelijk naar voren gekomen dat met het opnemen van het woordje 'rechtstreeks' mede
beoogd is de situatie onder de Wet [B  1964 te continueren, waarbij voor het ondernemerschap een gerech-

tigdheid via de huwelijksgemeenschap of nalatenschap niet voldoende is.
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lijke omzetting zou dan leiden tot een knelpunt (niet-fiscaal-neutrale behandeling
van de keuze voor de rechtsvorm van de CV). In deze paragraaf wordt dientenge-
volge onderzocht in hoeverre een dergelijke omzetting inderdaad fiscaal-neutraal
kan plaatsvinden.

In het verleden zijn op basis van de jurisprudentie een aantal technieken ontwik-
keld om deze belastingheffing bij omzetting te vermijden c.q. uit te stellen. Daar-
naast kent de wet een aantal doorschuiffaciliteiten. Deze doorschuiffaciliteiten zijn
m.n. in de situatie van de zgn. doorschuif bij leven (art.  17 Wet IB  1964) ten gevolge
van de invoering van de Wet IB 2001 drastisch aangepast (art. 3.63 Wet IB 2001).
Aanvullend dient daarom op dit punt de vraag te worden gesteld in hoeverre de hier-
voor genoemde technieken om belastingheffing bij omzetting te vermijden c.q. uit te
stellen ook na de invoering van de Wet IB 2001 nog kunnen worden gebruikt. Om
die reden wordt hierna  op de omzetting  van  een  VOF  in  een  CV  in  de  Wet  IB   1964
en de Wet IB 2001 afzonderlijk ingegaan. In de praktijk wordt de eerste stap, de in-
breng van de onderneming in een VOF, soms ook achterwege gelaten en wordt de
onderneming direct ingebracht in een CV, waarbij de (voormalig) ondernemer
commanditair vennoot wordt. Fiscaal gezien bestaat er - vanwege het subjectieve
ondernemingsbegrip - geen verschil tussen de inbreng van een onderneming in een
CV en de omzetting van een VOF in een CV. Dientengevolge wordt hierna volstaan
met de bespreking van de omzetting van een VOF in een CV, waarbij de beherend
vennoot commanditair vennoot wordt. Volledigheidshalve wordt ook de omgekeerde
situatie, de omzetting van een CV in een VOF (waarbij de commanditair vennoot
beherend vennoot wordt), behandeld.

1.6.2     Wet IB 1964

1.6.2.1    Overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot

Fiscaal dient bij de overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot een
onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende twee situaties:

i. De commanditaire vennoot wordt fiscaal niet meer als ondernemer aangemerkt:
ii. De commanditaire vennoot blijft fiscaal wel ondernemer (art. 6 Wet IB).

Zoals in § 1.2.3 uiteengezet, is voor het ondernemerschap van de commanditaire
vennoot  in  de  Wet  IB   1964  met  name van belang  of  hij is gerechtigd  tot  het  over-
schot bij liquidatie van de CV. Deelt de beherend vennoot na omzetting van zijn
deelname in een commanditaire deelname niet meer in het liquidatieoverschot, dan
zal hij niet langer als ondernemer worden gekwalificeerd. Hierna wordt op de fiscale
consequenties van beide situaties afzonderlijk ingegaan.

Ad i. Indien de beherend vennoot na omzetting van zijn deelname in een commandi-
taire deelname niet langer als ondernemer wordt gekwalificeerd, betekent de omzet-
ting in het algemeen de staking van zijn onderneming, waarop de stakingsfaciliteiten
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(de stakingsvrijstelling, 186 het bijzonder tarief, 187 en de stakingslijfrenteaftrek188) van
toepassing zijn. In de literatuur 1 89 wordt hierop een uitzondering gemaakt, indien de
vergoeding voor de commanditaire deelname als een winstrecht kan worden gekwa-
lificeerd. In dat geval wordt op grond van de jurisprudentie inzake de verkoop van
een onderneming tegen een winstrechtivo aangenomen dat de belastingplichtige de
keuzemogelijkheid heeft om winstneming uit te stellen. Jansenw' geeft in navolging
van Nobd"2 de volgende definitie van een winstrecht: 'Het recht op een aandeel in
de netto winst van een onderneming, dat wordt genoten door degene die niet :elf de
ondernemer is'.

Indien de commanditaire vennoot derhalve slechts een jaarlijkse vaste vergoeding
ontvangt, zal geen sprake zijn van een winstrecht en dient afrekening over de sta-
kingswinst plaats te vinden.

De stakingswinst kan dan worden berekend door het vastgestelde commanditaire
kapitaal te vermeerderen met de contante waarde van de toekomstige uitkeringen en
vervolgens te verminderen met de fiscale boekwaarde van het firma-aandeel. In de
literatuur'93 wordt nog gewezen op het punt dat als het commanditaire aandeel voor
de nominale waarde in de stakingswinst valt, van de jaarlijkse uitkering eerst een
'normale' rentevergoeding over het commanditaire kapitaal moet worden afgetrok-
ken en van het restant van de jaarlijkse uitkeringen de contante waarde moet worden
bepaald. Een andere methode, die eveneens recht doet aan het feit dat het comman-
ditaire kapitaal pas op een later tijdstip wordt ontvangen, is om de jaarlijkse uitke-
ringen voor het volle bedrag contant te maken, maar dan ook het commanditaire ka-
pitaal tegen de contante waarde op te nemen.

Indien de vergoeding voor de commanditaire deelname als een winstrecht kan wor-
den gekwalificeerd, heeft de beherende vennoot bij de omzetting van zijn positie
naar die van commanditair vennoot, twee mogelijkheden: directe of uitgestelde
winstneming. Bij directe winstneming kan over de stakingswinst worden afgerekend
onder toepassing van de stakingsfaciliteiten. Bij uitgestelde winstneming vindt be-
lastingheffing plaats over de ontvangen winstuitkeringen. Hierbij dient te worden
bedacht dat gefaciliteerde overdrachtswinst wordt ingeruild voor progressief belaste
jaarwinstuitkeringen. Normaal gesproken zal de commanditaire vennoot recht heb-
ben op uitkering van zijn commanditair kapitaal bij uittreden uit de CV. Voor de be-
rekening van het winstaandeel in de jaarlijkse uitkeringen betekent dit voor de me-

186.  Art. 8. eerste lid, onderdeel d Wet  IB  1964.
187. Art. 57, eerste lid, onderdeel b Wet IB 1964.
188.  Art.  45a,  vijfde lid, Wet  IB  1964.
189. Jansen, in: Personenvennootschappen, Kluwer (losbl.), Algemeen deel, Hoofdstuk VI, paragraaf
4.2.2.3.1, Giele/Vermeend, De VOF, FM nr. 10, 6e druk, Kluwer (Deventer, 1993), biz. 172.
190. HR 10 april 1957, BNB 1957/266. HR 24 mei 1961, BNB 1961/184, HR 14 november 1962, BNB
1963/59, HR 6 juli 1983, BNB 1984/58, HR 18 april 1990, BNB 1990/236.
191. Jansen, Personenvennootschappen. t.a.p., blz. VI.4-20.
192. Nobel, Winstrechten, FM nr. 24, Kluwer (Deventer, 1970), blz. 8.
193. Renes/Van Horzen, Het staken van een onderneming, FED fiscale brochures, 2e druk (Deventer.
1992),biz. 47. Jansen, Personenvennootschappen, t.a.p., blz. VI.4-20/21, onderschrijft deze visie.
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thode van uitgestelde winstneming dat het bedrag van het commanditaire kapitaal
niet eerst in mindering komt op de ontvangen jaarlijkse uitkeringen.

194

De vraag dient nog te worden gesteld wat de fiscale consequentie is, indien het
commanditaire kapitaal hoger wordt vastgesteld dan de fiscale boekwaarde van het
firma-aandeel. Op grond van het inmiddels beruchte arrest van de Hoge Raad BNB
1960/34:95 dient dit gedeelte van de meerwaarde waarschijnlijk als overdrachtswinst
te worden belast. Op  grond  van de jurisprudentie  (HR 14 november  1962,  BNB196

1963/59) kunnen voor dit gedeelte, ook indien daarnaast voor de overige winstrecht-

uitkeringen wordt gekozen voor uitgestelde winstneming, de stakingsfaciliteiten
worden benut.

Jansen'91 brengt nog de interessante vraag naar voren of verliezen die intering van
het commanditair kapitaal tot gevolg hebben tot een aftrekbaar verlies leiden. Indien
wordt gekozen voor de directe winstneming ontstaat geen aftrekbaar verlies, omdat
de contante waarde van het winstrecht en het firma-aandeel - evenals in de situatie
dat slechts een vaste vergoeding is overeengekomen - tot het priv6-vermogen beho-
ren. Een eventuele winst of eventueel verlies behoort alsdan tot de vermogenssfeer.

Indien wordt gekozen voor uitgestelde winstneming komt Jansen op basis van het
arrest  HR 18 april  1990, BNB 1990/236. alsmede het totaalwinstbegrip  tot  de  con-
clusie dat dit verlies als verlies uit onderneming aftrekbaar is. Ik kan deze conclusie
slechts onderschrijven.

Ad ii. Indien de beherend vennoot na omzetting van zijn VOF-aandeel in een com-
manditaire deelname ondernemer blijft, hangen de fiscale gevolgen van de omzet-
ting af van de vraag of ook de winstgerechtigdheid van de beherend vennoot veran-
dert. In het algemeen zal de winstgerechtigdheid zich na de ornzetting in een com-
manditaire deelname wijzigen, omdat immers doorgaans als commanditair vennoot

geen arbeid meer wordt verricht. Het wegvallen van de arbeidsbeloning zal in de re-
gel niet leiden tot een gedeeltelijke overdracht van de onderneming, omdat in zijn
algemeenheid voor het belang bij de onderneming de gerechtigdheid tot de over-
winst (zijnde de winst gecorrigeerd voor arbeidsbeloningen, rentevergoeding over de
kapitaalrekeningen en vergoedingen voor het gebruik van in genot ingebrachte of ter
beschikking gestelde bedrijfsmiddelen) bepalend is.  98 Mocht het zo zijn dat op basis

van zakelijke overwegingen de gerechtigdheid tot de overwinst na de omzetting199

194. Nobel. Winstrechten. t.a.p.. biz. 89. Instemmend: Jansen, Personenvennootschappen. t.a.p., biz. VI.4

-21.

195. HR 16 december 1959. BNB 1960/34.
196. Zo ook: Giele/Vermeend. De VOF. t.a.p.. biz. 173 onder herhaling van hun kritiek op dit arrest. Jan-
sen.  Personenvennootschappen.  t.a.p..  blz. VI.4-21,  gaat  eveneens  uit  van belastingheffing. zonder  in  te

gaan op de achterliggende reden,
197. Jansen. Personenvennootschappen. t.a.B blz. VI.4-21.
198. Zo  ook:   Giele/Vermeend.   De   VOF.   t.a.p.,  biz. 99. en Jansen. Personenvennootschappen.   t.a.p.

biz.  Ill. 2-6. die daarbij verwijg naar het arrest van de HR 4 november  1987. BNB 1988/31.

199. Indien de (ongewijzigde) gerechtigdheid niet op grond van zakelijke overwegingen lot stand is ge-

komen. zal sprake zijn van een helaste onttrekking. Met name in familieverhoudingen is in de jurispru-
dentie  in een aantal  gevallen niet-,akelijkheid geconstateerd:  HR  30  mei  1973.  BNB  1973/179.  Hof
's-Hertogenbosch I I mei 1975. BNB 1975/270 en HR 21 april 1976. BNB 1977/13.
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ongewijzigd blijft, dan leidt de omzetting mijns inziens niet tot belastingheffing. Op
dit punt is de fiscale literatuurzoo eensluidend. Veelal wordt hierbij als analogie ver-
wezen naar de zgn. verhuurarresten, waarbij de Hoge Raad heeft overwogen dat

201

een wijziging in de vorm van de bedrijfsuitoefening niet leidt tot liquidatie of over-
dracht van de onderneming. Op basis van het reeds genoemde arrest van de Hoge
Raad BNB 1960/34202 zal, indien  bij de omzetting commercieel zou worden geher-
waardeerd, deze herwaardering fiscaal tot (progressief) belaste herwaarderingswinst
leiden. Op dit arrest is in de literatuuri03 hevige kritiek geuit. Persoonlijk vermoed ik
dat, mocht een dergelijke casus opnieuw aan de Hoge Raad worden voorgelegd,
eenzelfde uitkomst niet behoeft te worden verwacht. Het blijft onbegrijpelijk dat de
wet- c.q. regelgever een dergelijke onzinnige inbreuk op het subjectieve onderne-
mingsbegrip tot op heden204 nog niet heeft gecorrigeerd. De meest eenvoudige op-
lossing voor dit knelpunt zou het uitvaardigen van een besluit zijn, waarbij wordt
vastgelegd dat de belastingdienst de verplichte herwaarderingsregel van het arrest
BNB  1960/34  niet meer tot uitgangspunt neemt. 205

Indien de gerechtigdheid tot de overwinst ten gevolge van de omzetting wel een
verandering ondergaat (veelal zal de gerechtigdheid in dat geval dalen vanwege de
positie als commanditair vennoot), zal belaste overdrachtswinst ontstaan, voorzover
de beherende vennoot een evenredig gedeelte van zijn onderneming overdraagt. Op
deze overdrachtswinst zijn de stakingsfaciliteiten van toepassing. Indien bij de om-
zetting commercieel een herwaardering plaatsvindt, ontstaat op basis van het reeds
genoemde arrest BNB 1960/34 tevens (progressief) belaste herwaarderingswinst.
Overdrachts- c.q. herwaarderingswinst kan in een dergelijke situatie worden voor-
komen met behulp van een aantal in de praktijk ontwikkelde, en door de jurispru-
dentie/belastingdienst als zodanig erkende technieken (creditering tegen boekwaarde
met verrekening buiten de boeken om, toekennen van een hoger winstaandeel of

•206voorbehoud stille reserves) of door gebruik te maken van de doorschuiffaciliteit
van art. 17 Wet IB 1964 (zie hierna onder § 1.6.2.3).

200. Jansen, Personenvennootschappen,   t.a.p., biz. Vl.4-22, Giele/Vermeend. De VOF, t.a.p..
blz. 171/172 en Nobel, Winstrechten, t.a.A biz. 88.
201. O.a. HR 26 januari 1955. BNB 1955/216, HR 26 oktober 1955, BNB 1956/55.
202.  HR 16 december  1959,  BNB  1960/34.
203. Zie Giele/Vermeend. De VOF, t.a.p., biz. 108, die naast de eigen kritiek ook een overzicht geeft van
de fiscale literatuur.
204. Ook in het recente besluit inzake firma-problematiek (kenmerk: CPP 2001/2374, Den Haag, 31 au-
gustus 2001) wordt aan het uitgangspunt van BNB 1960/34 (commerciele herwaardering betekent fiscaal
belaste herwaarderingswinst) vastgehouden. Zie met name Vraag en Antwoord nr. 1.
205. Jansen, Personenvennootschappen, t.a.p., blz. HI.2-13, heeft een vergelijkbaar voorstel.
206. Een uitgebreide uiteenzetting inzake de werking van deze technieken valt buiten het kader van dit
proefschrift. Voor een algemeen overzicht van deze technieken kan worden verwezen naar Gie-
le/Vermeend, De VOF, t.a.p., blz. 109-138.
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1.6.2.2 Overgang van comnianditair vennoot naar beherend vennoot

Ook bij de overgang van commanditair vennoot naar beherend vennoot kan een on-
derscheid worden gemaakt tussen de volgende twee situaties:

i. De commanditaire vennoot is op het tijdstip van omzetting fiscaal ondernemer
(art. 6 Wet IB 1964);

ii. De commanditaire vennoot wordt op het tijdstip van omzetting niet als onderne-
mer aangemerkt.

Voor het ondernemerschap van de commanditaire vennoot is m.n. van belang of hij
is gerechtigd tot het overschot bij liquidatie van de CV.207 Hierna wordt op de fiscale
consequenties van beide situaties afzonderlijk ingegaan, waarbij wordt verondersteld
dat de (commanditair) vennoot na de overgang als beherend vennoot als onder-208

nemer in de zin  van  art.  6 Wet IB 1964 kwalificeert.

Ad i. Indien de commanditaire vennoot op het tijdstip van omzetting als ondernerner
wordt aangemerkt, zijn de fiscale consequenties van een dergelijke omzetting mijns
inziens identiek aan de omgekeerde situatie (overgang van beherend naar comman-
ditair vennoot), zodat op dit punt kan worden verwezen naar het hiervoor gestelde
onder § 1.6.2.1. Afhankelijk van de wijziging in de gerechtigdheid tot de overwinst
en de in de commerciele balans doorgevoerde herwaardering zal bij de omzetting
belaste overdrachts- en/of herwaarderingswinst ontstaan. Ter vermijding van deze
overdrachts- c.q. herwaarderingswinst staan de commanditaire vennoot de gebruike-
lijke, hiervoor reeds genoemde technieken ter beschikking en/of de doorschuifrege-

ling van art. 17 Wet IB 1964 (zie hierna onder § 1.6.2.3).

Ad ii. Indien de commanditaire vennoot op het tijdstip van omzetting niet als onder-
nemer wordt aangemerkt, leidt de overgang naar de positie van beherend vennoot
met tot fiscale consequenties voor de commanditaire vennoot. Het commanditaire
belang behoort in die situatie immers tot het privt-vermogen van de commanditaire
vennoot, zodat een eventuele winst bij omzetting. al dan niet als herwaardering ver-
antwoord in de commerciele jaarstukken, een onbelaste vermogenswinst zal zijn. Dit
betekent overigens ook dat een eventueel verlies niet aftrekbaar is.

207. Zie § 1.2.3.
208. Voor de maat/beherend vennoot heeft  de  Hoge  Raad  in het arrest  van 16 december  1998.  BNB
1999/147 beslist   dat de gerechtigdheid   tot het liquidatiesaldo   niet van belang   is   voor het onderne-
merschap. Voldoende is de inbreng van arbeid tegen een aandeel in de winst. Voor de onduidelijkheden
die door dit arrest worden opgeroepen. kan worden verwezen naar de noot van Essers onder dit arrest.
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1.6.2.3    Doorschuiffaciliteit bij leven Cart.  17 Wet IB  1964)

Art. 17 Wet IB 1964 biedt de mogelijkheid om - onder bepaalde voorwaarden - af-
rekening bij de overdracht van een onderneming te voorkomen door de belastinghef-
fing over de stille reserves door te schuiven naar de voortzetter(s) van de onderne-
ming. De belangrijkste voorwaarden zijn:

- een gezamenlijk verzoek van de overdrager en de voortzetter(s);
- een beperkte kring van mogelijke voortzetters, gelegen in de familiesfeer: kinde-

ren, pleegkinderen of kleinkinderen, echtgeno(o)t(e) of partner (mits jonger dan
55 jaar);

- bij overdracht aan kinderen, pleeg- of kleinkinderen, dient de overdragende on-
dernemer hetzij de leeftijd van 55 jaar te hebben bereikt, hetzij voor 45% of meer
arbeidsongeschikt te zijn.

Het is niet noodzakelijk dat de gehele onderneming wordt overgedragen; voldoende
is eveneens de overdracht van een gedeelte van een onderneming. Volgens vaste ju-
risprudentie2(M wordt onder een gedeelte van een onderneming tevens verstaan een
evenredig gedeelte van een onderneming, zodat de doorschuiffaciliteit van art. 17
Wet  IB  1964 ook kan worden toegepast bij de inbreng in een personenvennootschap.
Ten aanzien van de hiervoor genoemde mogelijkheden van de CV als instrument
voor de (fiscaal geruisloze) bedrijfsopvolging biedt de doorschuiffaciliteit van
art. 17 Wet IB 1964 een aanzienlijke uitbreiding op een aantal punten:

- de overdragende ondernemer kan besluiten om zijn gehele onderneming te verko-
pen aan een CV, waarin zijn kinderen de beherende en commanditaire vennoten
zijn. Afrekening kan in een dergelijke situatie worden vermeden door een beroep
te doen op art. 17 Wet IB 1964;

- indien de overdragende ondernemer besluit om commanditair vennoot te worden
in een CV met een kind als beherend vennoot, waarbij hij als commanditair ven-
noot niet langer als ondernemer wordt aangemerkt,2" kan een keuze worden ge-
maakt tussen terstond afrekenen (met gebruik van de stakingsfaciliteiten) of door-
schuiven van de stille reserves naar het kind (met gebruik van art. 17 Wet IB
1964);

-   art.  17  Wet IB  1964  kan ook worden toegepast, indien commercieel tegen de  wer-
kelijke waarden wordt ingebracht. Dit betekent dat het risico dat kinderen die niet
bij de overdracht van de onderneming worden betrokken, worden benadeeld. aan-
zienlijk vermindert. Voor het gedeelte van de onderneming dat door de inbreng
wordt overgedragen aan de opvolger(s) bestaat geen twijfel dat inbreng tegen de
werkelijke waarde niet leidt tot afrekening, indien wordt gekozen voor de door-
schuiffaciliteit van art. 17 Wet IB 1964. Voor het gedeelte dat door de overdra-
gende ondernemer wordt behouden, kan op basis van het reeds vaker genoemde

209.  HR 24 juni  1959. BNB 1960/1.
210. Zie hiervoor onder §  1.6.2.1 ad i.
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arrest BNB 1960/34 worden getwijfeld of inbreng tegen de werkelijke waarde niet
211tot (belaste) herwaarderingswinst leidt. Zoals hiervoor in § 1.6.2.1 reeds aange-

geven, is een verduidelijkend besluit waarin afstand wordt genomen van genoemd
arrest, aanbevelenswaardig.

1.6.3     Wet IB 2001

1.6.3.1   Overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot

In de Wet IB 2001 is het voor de fiscale positie van de commanditaire vennoot niet
langer van belang of hij is gerechtigd tot de stille reserves bij liquidatie van de
CV.212 In beide gevallen wordt hij als medegerechtigde (art. 3.3, eerste lid, onder-
deel  a Wet  IB 2001) geacht winst uit onderneming te genieten. Zoals  in  §  1.2.4 be-
schreven. is op grond van het uitgebreide begrip 'medegerechtigdheid' een situatie
waarbij een commanditaire vennoot in een ondernemende CV toch in box 3 valt,
nauwelijks voorstelbaar. Dientengevolge wordt hierna afgezien van de in § 1.6.2.1
gehanteerde tweedeling tussen de overgang naar een commanditaire deelname waar-
bij nog winst uit onderneming wordt genoten, en de commanditaire deelname waar-
bij dit niet langer het geval is.

Een tweede verschil met de regeling van de inkomstenbron 'winst uit onderneming'
in de Wet IB 1964 is het onderscheid dat in de Wet IB 2001 wordt gemaakt tussen
de  'ondernemer'  (art.  3.4 Wet IB  2001) en de 'medegerechtigde'  (art. 3.3, eerste lid,
onderdeel a Wet IB 2001). In § 1.2.4 is reeds uiteengezet dat dit onderscheid met
name is ingevoerd om de medegerechtigden uit te sluiten van een groot aantal on-
dernemers- en ondernemingsfaciliteiten. Bij de overgang van beherend vennoot naar
commanditair vennoot is genoemd onderscheid eveneens van belang. Uit de parle-
mentaire geschiedenis'11 kan worden afgeleid dat de wetgever heeft beoogd om het
subjectieve ondernemingsbegrip, zoals dat is ontwikkeld in de Wet IB  1964 (en haar
voorgangers), voort te zetten. Dit betekent mijns inziens dat de overgang van behe-
rend vennoot ('ondernemer') naar commanditair vennoot ('medegerechtigde'),  bij
ongewijzigde (over)winstverdeling, ook onder de Wet IB 2001 niet tot belastinghef-

214

fing aanleiding geeft. De analogie met de verhuurarresten. waarbij de Hoge Raad
heeft beslist dat een wijziging in de vorm van de bedrijfsuitoefening niet leidt tot
liquidatie of overdracht van de onderneming, kan ook voor de Wet IB 2001 worden
toegepast. Een additioneel argument kan worden afgeleid uit de parlementaire ge-

315schiedents. alwaar de commanditaire vennoot in eerste instantie nog in box 3 was

211. Zie: Giele/Vermeend. De VOF. t.a.p.. blz. 234 en Giele. De CV. t.a.p.. hlz. 103.
212. Zie nader § 1.2.4.
213. MvT. Kamerstukken 11 1998/99.26 727. nr. 3. biz. 92/93.
214. Zie hiervoor onder §  1.6.2.1  ad ii. Op basis van de parlementaire geschiedenis (NV. Kamerstukken Il
1999/200(). 26 727, nr. 7, biz. 127) mag worden aangenomen dat de verhuurder van een voordien zelf
gedreven onderneming ondememer in de /in van art. 3.3 Wet IB  2001  blijft.
215. MvT, Kamerstukken Il 1998/99.26727. nr. 3, biz. 92-93.
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ingedeeld. Ook toen werd in een aantal situaties 'in het kader van bedrijfsopvolging'
de mogelijkheid geboden om als medegerechtigde in het winstregime belast te blij-
ven. Hierbij is uitdrukkelijk overwogen dat 'met deze opzet wordt bereikt dat in si-
tuaties van overgang van actief ondernemerschap naar medegerechtigdheid tot de-
zelfde onderneming, eindafrekening kan worden voorkomen.'

Onder de Wet IB 2001 is voor de overgang van beherend vennoot naar commandi-
tair vennoot derhalve voor de afrekening slechts van belang of de winstverdeling
zich wijzigt. Het lijkt mij logisch om voor de wijziging van de winstverdeling - con-
form het regime van de Wet IB  1964 - uit te gaan  van de overwinst (zijnde de winst
gecorrigeerd voor arbeidsbeloningen, rentevergoeding over de kapitaalrekeningen en
vergoedingen voor het gebruik van in genot ingebrachte of ter beschikking gestelde
bedrijfsmiddelen). Indien de gerechtigdheid tot de overwinst ten gevolge van de
overgang zich wijzigt (veelal zal de gerechtigdheid in dat geval dalen vanwege de
positie als commanditair vennoot), zal belaste overdrachtswinst ontstaan, voorzover
de beherende vennoot een evenredig gedeelte van zijn onderneming overdraagt. Op
deze overdrachtswinst zijn in principe de stakingsfaciliteiten van toepassing. In de
Wet IB 2001 zijn deze faciliteiten echter uiterst beperkt: het bijzonder tarief is afge-
schaft, de stakingsvrijstelling is beperkt tot de overdracht van een gehele onderne-
ming en derhalve in deze situatie niet van toepassing.216 Ik blij f dit een ongelukkige

217zaak vinden. In feite blijft in dergelijke situaties slechts de stakingslijfrente
(art. 3.129 Wet IB 2001) over om de overdrachtswinst te verlagen.218 Indien bij de
overgang commercieel een herwaardering plaatsvindt, lijkt219 ook in het regime van
de  Wet  IB  2001 het arrest  van  de  Hoge  Raad BNB 1960/34 van toepassing,  waar-
door tot het bedrag van de herwaardering (niet-overgedragen gedeelte) progressief
belaste herwaarderingswinst ontstaat. Voor mijn kritiek op genoemd arrest verwijs
ik kortheidshalve naar § 1.6.2.1. Overdrachts- c.q. herwaarderingswinst kan in een
dergelijke situatie slechts worden voorkomen door de eveneens in § 1.6.2.1 reeds
genoemde technieken (creditering tegen boekwaarde met verrekening buiten de boe-
ken om, toekennnen van een hoger winstaandeel of voorbehoud van stille reserves).

Anders dan onder het regime  van  de  Wet  IB 1964 betekent de overgang  van  behe-
rend vennoot ('ondernemer') naar commanditair vennoot ('medegerechtigde')   ook
het verlies van de mogelijkheid om in de toekomst bepaalde ondernemers- en onder-
nemingsfaciliteiten te benutten.220 Te noemen vallen:

216.  Voor de periode  2001  t/in 2005 geldt echter een overgangsregeling.  Zie  art.  I  onderdelen  A.  en  B.
van de Invoeringswet Wet  IB  2001.
217.  Zie ook mijn bijdrage in WFR 1999/6352, blz.  1091.
218. Op grond  van  art. 25 leden  16  en 17 Invorderingswet 1990 bestaat een gespreide betalingsregeling
(over 10 jaar) bij staking en overbrenging van de ondernemerswoning naar het privt-vermogen. alsmede
bij staking door overlijden.
219. Ook het recente besluit inzake firmaproblematiek (kenmerk: CPP 2001/2374M. Den Haag, 31 au-
gustus 2001) gaat hier van uit.
220. Voor kritiek op de beperking van de ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten voor commanditaire
vennoten verwijs ik naar § 1.2.4.3.
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- de ondernemersaftrek, waaronder ook de stakingsaftrek;
- de FOR.22' De FOR gaat weliswaar niet verloren, maar verdere opbouw is niet

meer mogelijk;
- de energie- en milieu-investeringsaftrek, alsmede de scholingsaftrek.

Behouden blijft de mogelijkheid om in de toekornst gebruik te maken van de sta-
kingslijfrente  (art. 3.129, vierde  lid,  Wet IB  2001)  en de geruisloze omzetting  in  een
BV (art. 3.65, eerste lid, Wet IB 2001), omdat deze regelingen ook voor de com-
manditaire vennoot gelden, mits zijn medegerechtigdheid de rechtstreekse voortzet-
ting is van een (mede)gerechtigdheid als ondernemer.

1.6.3.2   Overgang van commanditair vennoot naar beherend vennoot

Ook bij de overgang van commanditair vennoot naar beherend vennoot heeft het,
uitgaande van een ondernemende CV, mijns inziens weinig zin om een onderscheid
te maken tussen de situatie dat de commanditaire vennoot als medegerechtigde in
box 1 is ingedeeld en de situatie dat de commanditaire vennoot in box 3 is inge-
deeld. Vanwege het ruime begrip 'medegerechtigdheid' zal de commanditaire ven-
noot welhaast altijd in box 1 worden belast. De fiscale consequenties van een derge-
lijke omzetting zijn dan naar mijn mening identiek aan de omgekeerde situatie
(overgang van beherend naar commanditair vennoot), zodat op dit punt kan worden
verwezen naar het hiervoor gestelde onder § 1.6.3.1. Uiteraard zal de overgang naar
de  positie van beherend vennoot ('ondernemer'), de commanditaire vennoot  ('me-
degerechtigde') juist uitzicht bieden  op de uitgebreidere ondernemers- en onderne-
mingsfaciliteiten, die de ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001 in vergelij-
king tot de medegerechtigde (art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001) ter be-
schikking staan.

1.6.3.3    Doorschuiffaciliteit bij  leven (art.  3.63  Wet IB 2001)

In de Wet IB 2001 is de doorschuiffaciliteit bij leven (voorheen art. 17 Wet IB 1964)
drastisch aangepast. De nieuwe regeling is opgenomen in art. 3.63 Wet IB 2001.
Ook deze nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om afrekening bij de overdracht
van een onderneming te voorkomen door de belastingheffing over de stille reserves
door te schuiven naar de voortzetter(s) van de onderneming. De belangrijkste voor-
waarden om te kwalificeren voor de nieuwe faciliteit zijn:

- een gezamenlijk verzoek van de overdrager en de voortzetter(s);
- de over te dragen onderneming dient gedurende 36 maanden voorafgaande aan de

overdracht tot een samenwerkingsverband te hebben behoord, waarin de overne-

221. De  FOR  was ook t.t.v. de Wet  IB  1964  reeds gekoppeld aan  het urencriterium,  zodat ook onder de
Wet  IB  1964 bij een dergelijke overgang een verdere opbouw veelal niet mogelijk  was.
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mer als ondernemer winst heeft genoten (art. 3.63, vierde lid, Wet IB 2001), of de
overnemer is gedurende 36 maanden voorafgaande aan de overdracht als werk-
nemer in de over te dragen onderneming werkzaam geweest (art. 3.63, vijfde lid,
Wet IB 2001).

Ook bij de nieuwe regeling is het niet noodzakelijk dat de gehele onderneming
wordt overgedragen. Voldoende is eveneens de overdracht van een gedeelte van een
onderneming (art. 3.63, derde lid, Wet IB 2001), waaronder ook de overdracht van
een evenredig gedeelte van een onderneming (inbreng in een personenvennootschap)
valt. In vergelijking  met  de oude regeling  van  art.  17  Wet  IB 1964 vallen  twee  ver-
schillen op: enerzijds is de nieuwe regeling uitgebreider dan de oude regeling, omdat
nu ook de overdracht aan voortzetters buiten de familiekring onder de faciliteit valt.
Anderzijds is de regeling beperkter, omdat de geruisloze overdracht slechts mogelijk
is, indien hetzij de over te dragen onderneming vooraf gedurende 36 maanden heeft
behoord tot een samenwerkingsverband met de overnemer, waaruit deze overnemer
als ondernemer (art. 3.4 Wet IB 2001) winst heeft genoten, hetzij de overnemer ge-
durende 36 maanden voorafgaande aan de overdracht in de over te dragen onderne-
ming werkzaam is geweest. Deze wijzigingen hebben eveneens een aantal gevolgen
voor de mogelijkheden van de CV als rechtsvorm voor een (fiscaal geruisloze) be-
drijfsopvolging:

- een rechtstreekse overdracht van de onderneming van de overdrager aan een CV,
waarin zijn kinderen als beherende en commanditaire vennoten deelnemen, is -
anders  dan  bij  de oude regeling  van  art.  17  Wet  IB   1964  - niet langer geruisloos
mogelijk;

- toepassing van de doorschuiffaciliteit bij de inbreng in een CV is - vanwege de
36-maandsperiode - slechts met vertraging mogelijk. Dit betekent dat commercie-
le herwaardering van het gedeelte van de onderneming dat niet wordt overgedra-
gen op basis  van het hiervoor reeds meermaals genoemde arrest BNB 1960/34  al-
tijd tot belaste herwaarderingswinst leidt, indien men niet de 36-maandsperiode
wil uitzitten. De druk op de wet- c.q. regelgever om de negatieve gevolgen van dit
arrest teniet te doen, wordt hierdoor mijns inziens alleen nog maar groter.

Hoewel door toedoen van de gewijzigde doorschuiffaciliteit de bedrijfsopvolging
met behulp van de CV op enige plaatsen lijkt te zijn ingeperkt, is mijn verwachting
dat na invoering van de Wet IB 2001 de interesse voor de CV als rechtsvorm voor
de bedrijfsopvolging per saldo zal toenemen. De volgende redenen kunnen daarvoor
worden aangevoerd:

- door de aanscherping van de stakingsfaciliteiten (beperking van de stakingsvrij-
stelling, afschaffing van het bijzondere tarief) zal het direct afrekenen bij over-
dracht sneller dan t.t.v. de Wet IB  1964 tot belastingheffing aanleiding geven, zo-
dat het voortzetten van de onderneming (bijv. als commanditair vennoot) in meer
gevallen aantrekkelijker kan zijn;
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- door de 36-maandstermijn van art. 3.63 Wet IB 2001 dient - indien men gebruik
wil maken van de doorschuifregeling buiten het geval van overdracht aan een
werknemer (art. 3.63, vijfde lid. Wet IB 2001) - voor de duur van deze periode
een samenwerkingsverband met de potentiele overnemer te worden aangegaan.
Zeker in situaties waarin de bemoeienis van de overdragende ondernemer met de
onderneming sterk gaat afnemen, lijkt de CV de ideale rechtsvorm voor dit sa-
menwerkingsverband gedurende deze 36-maandsperiode. De potentiele opvolger
kan toetreden als beherend vennoot, terwijl de overdragende ondernemer zijn on-
derneming als commanditair vennoot kan inbrengen. Ter voorkoming van afreke-
ning op het tijdstip van inbreng staan de overdragende ondernemer sinds de in-
voering van de Wet IB 2001 slechts de bekende, hiervoor genoemde technieken
ter beschikking. In situaties met derden zal veelal worden gekozen voor het voor-
behoud van stille reserves (gedurende de 36-maandsperiode). De beperkte moge-
lijkheden tot fixatie van het bedrag aan voor te behouden stille reserves, zoals
door de belastingdienst worden toegestaan, kunnen hierbij belemmerend wer-222

ken. Het verdient mijns inziens aanbeveling om nader te bezien of deze eveneens
op het arrest BNB 1960/34 gebaseerde beperkingen niet evengoed kunnen verval-
len223;

- als gevolg van de meesleepregeling (art. 3.91/3.92 Wet IB 2001) wordt bij over-
dracht van de onderneming binnen de familiesfeer tegen schuldigerkenning, de
vordering nog steeds binnen box 1 (overige werkzaamheden) belast. Dit geldt ook
voor eventuele overige bedrijfsmiddelen (bijv. het onroerend goed) die ter be-
schikking worden gesteld aan de onderneming van de voortzettende familieleden.
Een doorschuifregeling van ondernemerschap naar een werkzaamheid ontbreekt
echter in de Wet IB 2001, zodat bij overdracht van de onderneming welhaast al-
tijd dient te worden afgerekend. Het voortzetten als commanditair vennoot kan

224
dan fiscaal aantrekkelijk zijn. Jansen noemt als voordelen van de voorlzetting

als commanditair vennoot ten opzichte van de overdracht door middel van een
vordering:

1.  het  behoud   van de status van winst uit onderneming-genieter, waardoor  kan
worden voorkomen dat direct moet worden afgerekend. Het ontbreken van
voornoemde doorschuifregeling van ondernemerschap naar werkzaamheid kan
hierdoor worden vermeden:

222. Op grond van punt 5 van de Resolutie van 31 mei 1955. nr. 2. V-N 1955, blz. 376/377 wordt fixatie
van de voor te behouden stille reserves op een vast bedrag gezien als een verkapte herwaardering en ais
zodanig belast. Op grond van het recente besluit inzake de firmaproblematiek (kenmerk CPP
2001 /2374M,  Den  Haag, 31 augustus  2001)  is het toegestaan  om het bedrag aan voorbehouden stille re-
serves als rekengrootheid te gebruiken voor de berekening van de rentevergoeding over de kapitaaireke-
ningen van de vennoten.
223. Illustratief moge zijn de mogelijkheden die de wet- c.q. regelgever heeft geschapen c.q. geaccor-
deerd voor de fixatie van stille reserves bij de omzetting van gewoon aandelenkapitaal in (cumulatieD
preferent aandelenkapitaal bij de aanmerkelijkbelangregeling en de inbreng ex arl.  14 Wet Vpb.  1969.
224. Jansen. Het begin  en het einde  van een personenvennootschap  na  I  januari  2001, TFO 2000/51.
biz. 225/226.
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2. de handhaving van de fiscale oudedagsreserve. De commanditaire vennoot mag
weliswaar niet meer toevoegen, maar mag de FOR handhaven op zijn fiscale
balans;

3. de geruisloze doorschuiving van het commanditaire aandeel op grond van
art. 3.63 Wet IB 2001 blijft mogelijk. Op grond van het eerste lid van art. 3.63
Wet IB 2001 kan ook de commanditaire vennoot (belastingplichtige o.g.v.
art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001) als overdrager een beroep op deze
doorschuifregeling doen;

4. de lijfrenteaftrek bij staking blijft behouden. Op grond van art. 3.129, vierde
lid, Wet IB 2001 kan ook de commanditaire vennoot een beroep op deze rege-
ling doen, mits de medegerechtigdheid de rechtstreekse voortzetting vormt van
de voormalige gerechtigdheid als ondernemer. Hierbij dient te worden opge-
merkt dat t.g.V. de overgang naar het quasi-ondernemerschap van de comman-
ditaire vennoot de mogelijkheid om in de toekomst gebruik te maken van de
stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001) komt te vervallen225;

5. kwijtschelding en uitstel van betaling van successierecht. In de Invorderingswet
1990 was een tweetal faciliteiten (art. 25, elfde lid, en art. 26, vierde lid, Invor-
deringswet 1990) opgenomen die de druk van het schenkings- of het successie-
recht bij de overgang van de onderneming beoogden te verminderen. Deze faci-
liteiten golden ook voor de commanditaire vennoot. Inmiddels zijn deze facili-
teiten afgeschaft en vervangen  door een nieuwe betalingsregeling  in  art. 25,
dertiende lid, Invorderingswet 1990, alsmede de regeling van de te conserveren
waarde van art. 35b en 35c Successiewet 1956. Voor beide regelingen geldt dat
de commanditaire participatie kwalificeert als gefaciliteerd ondernemingsver-
mogen (art. 35b, tweede lid, onderdeel a Successiewet 1956).

1.7 BUITENVENNOOTSCHAPPELIJK ONDERNEMINGSVERMOGEN

1.7.1 Algemeen

In het civiele recht wordt wel onderscheid gemaakt tussen de begrippen 'vennoot-
schappelijk vermogen' en 'vennootschapsvermogen'.226 Met vennootschappelijk
vermogen wordt dan veelal bedoeld: alle vermogensbestanddelen die de personen-
vennootschap ter realisering van haar doel ten dienste staan, d.w.z. het vermogen in
verbintenisrechtelijke zin. Met vennootschapsvermogen wordt het vermogen be-

225. Voor kritiek op het niet-toekennen van de stakingsaftrek aan de commanditaire vennoot verwijs ik
naar § 1.2.4.3.111 principe leidt de overgang naar de positie van commanditair vennoot niet tot het verlo-
ren gaan van de mogelijkheid om gebruik te maken van de gespreide betalingsregelingen van art. 25, zes-
tiende en zeventiende lid, Invorderingswet  1990.
226. Zie bijvoorbeeld Giele, Spaanstra, Vermeend,  de VOF,  FM 10, zesde herziene druk, Kluwer (Deven-
ter, 1993), biz. 40-44 en Asser-Maeijer, Bijzondere overeenkomsten, Deel V-5, zesde druk, W.E.J. Tjeenk
Willink (Zwolle, 1995), blz. 208-213. Maeijer gebruikt voor de term 'vennootschapsvermogen' bij voor-
keur de term 'vennootschappelijke goederengemeenschap', ofwel kortweg 'gemeenschap'.
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doeld dat de vennoten gemeenschappelijk toebehoort, d.w.z. het vermogen in zaken-
rechtelijke zin.

Voor het fiscale recht is dit civielrechtelijke onderscheid niet van belang. Voor de
inkomstenbelasting bestaat de personenvennootschap - met uitzondering van de
open CV en andere personenvennootschappen 'op aandelen' - als zodanig niet. Ie-
dere vennoot heeft zijn eigen onderneming en dientengevolge ook zijn eigen onder-
nemingsvermogen. Voor de bepaling van de omvang van dit ondernemingsvermo-
gen kent het fiscale recht zijn eigen spelregels en begrippen, die de bovengenoemde
civielrechtelijke begrippen doorkruisen. In de jurisprudentie227 is voor de bepaling
van de omvang van het ondernemingsvermogen de driedeling in verplicht onderne-
mingsvermogen, verplicht privt-vermogen en keuzevermogen ontwikkeld. De eti-
ketteringsregels zoals ontwikkeld door de jurisprudentie, gelden in principe op een-
zelfde wijze voor de eenmanszaak als voor de vennoten in een personenvennoot-
schap. Hoofdregel is de zogenoemde etiketteringsvrijheid van de ondernemer, d.w.z.
dat het de ondernemer in beginsel vrijstaat om vermogensbestanddelen als privE- of
ondernemingsvermogen aan te merken, mits binnen de grenzen der redelijkheid.228
De grenzen der redelijkheid worden overschreden in de visie van de Hoge Raad door
vermogensbestanddelen die naar hun 'aard' slechts priv6- of ondernemingsvermo-
gen kunnen zijn, niet als zodanig te etiketteren. Het gaat hierbij uiteraard om de aard
van het gebruik, ofwel de functie van de vermogensbestanddelen. Vermogensbe-
standdelen die een 'essentieel bestanddeel' vormen van de onderneming, kunnen
slechts als ondernemingsvermogen worden aangemerkt (verplicht ondernemings-
vermogen). Vermogensbestanddelen die in het geheel niet in verband kunnen wor-
den gebracht met de onderneming, bijv. omdat zij uitsluitend het persoonlijke genot
dienen van de ondernemer, kunnen slechts als privd-vermogen bestempeld worden
(verplicht prive-vermogen). Vermogensbestanddelen waarbij een gemengd gebruik
mogelijk is (bijvoorbeeld een woon-werkpand), worden als keuzevermogen bestem-
peld. De keuze van de ondernemer zal veelal blijken uit de jaarstukken of de aangif-
te.

Bij personenvennootschappen doorkruisen deze etiketteringsregels het hierboven
genoemde civielrechtelijke onderscheid tussen vennootschappelijk en vennoot-
schapsvermogen. Zo kunnen vermogensbestanddelen in de personenvennootschap
zijn ingebracht - en derhalve behoren tot het vennootschapsvermogen - die niet be-
horen tot het ondernemingsvermogen van de vennoten. Men denke bijvoorbeeld aan
effecten of overtollige liquiditeiten:29 Omgekeerd kan het voorkomen dat vennoten
vermogensbestanddelen op contractuele basis ter beschikking stellen aan de ven-
nootschap, derhalve zonder dat deze vermogensbestanddelen deel gaan uitmaken
van het vennootschapsvermogen van de vennootschap, waarbij fiscaal wordt gecon-
cludeerd dat hier sprake is van verplicht ondernemingsvermogen. Men denke bijv.

227. Voor een overzicht wordt verwezen naar Giele, Spaanstra, Vermeend, t.a.p.. biz. 156-166.
228. HR 7 oktober 1953, BNB 1953/272.
229. Zie bijv. HR 29 juni  1955, BNB 1955/310. In HR 29 augustus  1984, BNB 1985/15. concludeerde de
Hoge Raad dat passieve beleggingen wei ondernemingsvermogen kunnen zijn, indien deze beleggingen
dienen ter versteviging van het bedrijf. Het betrof een verhuurd winkelcentrum. gehouden door een CV
die zich bezighield met projectontwikkeling
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aan de vennoot die een bedrijfspand gaat verhuren aan de personenvennootschap.
Fiscaal spreekt men hier ook wel van buitenvennootschappelijk ondernemingsver-
mogen.

Binnen het kader van dit proefschrift dient te worden onderzocht in hoeverre de fis-
cale etiketteringsregels van toepassing zijn op de commanditaire vennoot. Dit m.n.
omdat in het verleden in de literatuur wel is gesuggereerd dat een commanditair230

vennoot nooit buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen zou kunnen bezit-
ten. Indien deze opvatting juist zou zijn, zou sprake zijn van een knelpunt (fiscaal-
niet-neutrale behandeling van de rechtsvorm van de CV t.0.V. andere rechtsvormen).
De hiervoor genoemde etiketteringsregels zijn ontwikkeld in de jurisprudentie onder
de Wet IB 1964 en haar voorgangers. Ten aanzien van de Wet IB 2001 is een be-
langrijke vraag of deze etiketteringsregels onveranderd blijven gelden. Dientenge-
volge wordt hierna op de problematiek ten aanzien van het buitenvennootschappelijk
ondernemingsvermogen bij de commanditaire vennoot in de  Wet  IB   1964 en  de Wet
IB 2001 afzonderlijk ingegaan.

1.7.2   Wet IB 1964

In de literatuur2* is in het verleden wel gesuggereerd dat de commanditaire vennoot
nooit buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen kan hebben. Met name
wordt bij deze opvatting verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 21 april
1982, BNB 1982/197 en het betoog van Hofstra in zijn noot onder dit arrest. Mijns
inziens kan deze opvatting niet uit genoemd arrest worden afgeleid en evenmin Hof-
stra in de mond worden gelegd. In genoemd arrest betrof het de situatie van een
commanditaire vennoot die de helft van zijn commanditaire participatie had inge-
bracht in een BV, waarvan hijzelf alle aandelen hield en tevens directeur was. De
inspecteur rekende - in tegenstelling tot belanghebbende - de aandelen in de BV tot
het ondernemingsvermogen van de belanghebbende en het salaris als directeur tot de
winst uit onderneming. De Hoge Raad concludeerde dat het belanghebbende in dit
geval vrijstond om de aandelen in de BV tot zijn priv6-vermogen te rekenen. Daar-
naast oordeelde de Hoge Raad dat 'voorts uit de door het Hof als vaststaand aange-
merkte feiten even,nin volgt, dat de werkzaamheden van belanghebbende als direc-
teur van de BV zodanig met voormelde [de onderneming van de CV;TS] onderne-
ming samenhangen dat het voor die werkzaamheden ontvangen loon als winst uit
onderneming moet worden aangemerkt'. In zijn noot onder dit arrest oefent Hofstra
kritiek uit op de motivering van de Hoge Raad, hoewel hij de beslissing onder-

schrijft. Volgens Hofstra kunnen de aandelen in de BV in dit geval geen buitenven-
nootschappelijk ondernemingsvermogen zijn, en derhalve ook geen keuzevermogen
zoals de Hoge Raad besliste, omdat deze aandelen in het bedrijf van de CV geen en-
kele functie vervulden. Een principiele ontkenning van de mogelijkheid van buiten-

230. Zie hierna onder § 1.7.2.
231. Giele, De CV, FM 44, Kluwer (Deventer, 1987). biz. 98.

67



1 DE CV IN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING

vennootschappelijk ondernemingsvermogen komt in de noot van Hofstra niet aan de
orde. integendeel, voor de motivering van zijn betoog verwijst Hofstra naar een an-

der arrest van de Hoge Raad, BNB 1956/211,232 waarin de Hoge Raad uitdrukkelijk
concludeerde tot het bestaan van buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen.

Uit de constante lijn in de jurisprudentie'33 kan mijns inziens worden afgeleid dat
de Hoge Raad voor de commanditaire vennoot/ondernemer dezelfde etiketteringsre-
gels toepast als voor de andere ondernemers/vennoten. Rechtssystematisch valt
mijns inziens ook geen reden te bedenken waarom voor de commanditaire ven-
noot/ondernemer een andere aanpak zou hebben te gelden.

Het etiketteringsvraagstuk is eveneens van belang in de bijzondere situatie van de
zgn. BV&Co CV,234 de CV waarbij de enige commanditaire vennoot eveneens enig
aandeelhouder is van de BV, die dienst doet als beherend vennoot. In deze situatie
doet zich de vraag voor of de aandelen in de BV/beherend vennoot dienen te worden
aangemerkt als verplicht ondernemingsvermogen, keuzevermogen of verplicht pri-
vt-vermogen. Daarnaast doet zich de vraag voor of het salaris dat de commanditair
vennoot als directeur van de BV geniet, behoort tot de winst uit onderneming of niet.

Lo.sen suggereert, onder verwijzing naar het hiervoor genoemde arrest BNB235

1982/197. dat hier sprake is van keuzevermogen. Mijns inziens kan een antwoord op
dit vraagstuk slechts gedeeltelijk uit genoemd arrest worden afgeleid. omdat het een
geheel andere situatie betrof.  In het geval  van BNB 1982/197 betrof het immers een
BV die slechts een gedeelte van de commanditaire participatie hield en niet behe-
rend vennoot van de CV was. De jurisprudentie236 inzake de vermogensetikettering
gaat in het algemeen uit van verplicht ondernemingsvermogen. indien de vermo-
gensbestanddelen een essentieel bestanddeel vormen van het door de CV uitgeoe-
fende bedrijf. Nu worden de aandelen in de BV/beherend vennoot als zodanig niet in
het door de CV uitgeoefende bedrijf gebruikt.  In het arrest BNB 1982/197 gebruikt
de Hoge Raad echter een iets andere formulering om te concluderen tot keuzever-
mogen.  De  Hoge Raad overwoog  dat  uit  de i nbreng  van een gedeelte  van  de  com-
manditaire participatie in de BV 'niet kan worden afgeleid dat het bezit van de aan-

232.  HR 8 tebruari  1956.  BNB  1956/211.  Het  betrot- een geval. waar een commanditair vennoot het recht
tot gebruik van een *teentabriek had ingebracht in de CV.
233.  Naast de reeds genoemde jurisprudentie kunnen worden genoernd:   HR 13 maart  1958.  BNB
1959/186.  HR 12 oktober  1960. BNB 1960/298.  HR  3 l  januari  1968. BNB 1968/110.  HR 29 augustus
1984. BNB 1985/15. HR 24 februari 1988. BNB 1988/124, HR 29 augustus 1997, BNB 1998/92c.
234. Vcmr de civielrechtelijke aspecten van een dergelijke constructie wordt verwezen naar: Heyman,
Van   besloten   naar  commanditaire  vennootschap.   in:   De  CV  in  de actuele praktijk. Kluwer ( Deventer,
1988), bl/.. 1 1. Brood-Grapperhaus/Slagter. De construe'ties met de CV, in: De CV in de actuele praktijk,
biz. 74. en  Mohr. Van maatschap. VOF en CV. 42 herziene druk, Gouda Quint (Arnhem,  1992). biz.  185
e.v. Vixir de fiscaalrechtelijke aspecten wordt verwezen naar: Leysen, Fiscale aspecten van de CV, in: De
CV in de actuele praktijk. biz. 92-93. Meijer/Meijer. Commanditaire Vennootschap. iets voor u?. Delwel
('s-Gravenhage. 1993), biz. 53-60. Nathan. De BV & Co CV: ofwel: 'How low can you go. commanditai-
re vennoot?'. WFR 199()/5925, blz.  1153 e.v., Meijer. Verliesplanning en CV. WFR 1990/5902, biz. 217
e.v.

235. Leysen. Fiscale aspecten van de CV, in: De CV in de actuele praktijk, biz. 86.
236. Zie bijv. het hiervoor reeds genoemde arrest  HR 8 februari   1956.  BNB  1956/211.
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delen in de BV uitsluitend het belang van de onderneming van belanghebbende als
deelnemer in de C.V. dient'.237 In het geval van de BV & Co CV kan wellicht wel
worden verdedigd dat de aandelen in de BV uitsluitend het belang van de onderne-
ming van belanghebbende als deelnemer in de CV dienen, zeker indien de activitei-
ten van de BV zich beperken tot het zijn van beherend vennoot in de CV. In die situ-
atie acht ik het geenszins uitgesloten dat de Hoge Raad in een voorliggend geval zal
concluderen tot verplicht ondernemingsvermogen. Indien de BV/beherend ven-238

noot nog andere activiteiten zou ontplooien, lijkt mij sprake van keuzevermogen.
239

Indien de aandelen in de BV/beherend vennoot dienen te worden gerekend tot het
verplichte ondernemingsvermogen van de commanditaire vennoot, komt het belas-
ten van het salaris als directeur van de BV als winst uit onderneming eveneens een

stap dichterbij. De Hoge Raad stelt in het arrest BNB 1982/197 daartoe als voor-
waarde dat er een direct verband bestaat tussen de werkzaamheden van de comman-
ditair vennoot als directeur van de BV/beherend vennoot en de onderneming van de
commanditair vennoot. Indien de activiteiten van de BV (en derhalve ook van haar
directeur) zich uitsluitend beperken tot het zijn van beherend vennoot van de CV,
acht ik het niet uitgesloten dat de Hoge Raad tot een dergelijk direct verband con-
cludeert. In wezen wordt in een dergelijke situatie de onderneming van de CV ge-
dreven door de commanditair vennoot in zijn hoedanigheid als directeur van de
BV/beherend vennoot.

Een aanverwante problematiek is de positie van de zgn. nijvere commanditaire ven-
noot. Hiermee wordt bedoeld de commanditaire vennoot die tevens werkzaamheden
verricht in de onderneming van de CV. Op grond van art. 20, tweede lid, WvK mag
de commanditaire vennoot naar buiten toe geen daden van beheer op naam van de

237. Mijns inziens dient het in zijn algemeenheid te gaan om de vraag of de vermogensbestanddelen een
essentiele functie vervullen in de (subjectieve) onderneming van de commanditair vennoot en niet in de
(objectieve) onderneming van de commanditaire vennootschap. In de jurisprudentie wordt het vervullen
van een essentiele functie in de onderneming van de CV voorbehouden voor die gevallen. waarin de
commanditaire vennoot vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan de CV. In andere situaties wordt
weI gezocht naar het verband met de onderneming van de vennoot. bijv. in het geval van schulden die
warden aangegaan ter verkrijging van het aandeel  in de personenvennootschap (zie bijvoorbeeld HR  15

april   1998,  BNB   1998/194').  Men  zou hieruit kunnen atleiden dat, indien een essentiele functie wordt
vervuld in de onderneming van de CV, dit automatisch ook betekent dat een essentiele functie wordt ver-
vuld in de onderneming van de commanditaire vennoot als deelnemer in de CV. In het arrest HR 29 au-
gustus 1997. 1998/92'. wordt door de  Hoge  Raad  in het geval  van een  lening die werd verstrekt  door een
commanditaire vennoot aan de CV wel rechtstreeks een verband gezocht met de door belastingplichtige
als commanditair vennoot gedreven onderneming.
238.  In het bekende WIR-arrest,   HR 22 tebruari   1989,  BNB 1989/122, behoorden de aandelen  in  de
BV/beherende vennoot tot het ondememingsvermogen van de commanditaire vennoot. Uit de procedure
kan niet worden afgeleid of hier sprake was van een keuze of een verplichting. In het arrest HR 24 februa-
ri  1988, BNB 1988/124 wordt er impliciet van uitgegaan. dat aandelen  in de BV/beherend vennoot  tot  het

ondernemingsvermogen behoren.
239.  In het arrest  HR  8 juni   1988,  BNB   1988/216 was sprake  van  een  CV die onroerend goed verhuurde
aan een BV. waarvan een van de commanditaire vennoten tevens aandeelhouder was. De BV dreef een
eigen onderneming. De aandelen in de BV werden dan ook niet tot het ondernemingsvermogen van de

CV gerekend.
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CV verrichten, wat niet wegneemt dat hij intern voor de CV werkzaamheden kan
verrichten. In het verleden is door het Ministerie van Financien de stelling inge-

240

nomen dat de arbeidsvergoeding van een commanditaire vennoot niet als winst uit
onderneming of inkomsten uit vermogen kan worden belast, maar slechts als inkom-
sten uit arbeid. De kwalificatie als winst uit onderneming of inkomsten uit arbeid
was met name van belang voor het toekennen van de zelfstandigenaftrek en de dota-
tie aan de fiscale oudedagsreserve. De positie van de nijvere commanditaire vennoot
kwam aan de orde in het arrest van de Hoge Raad BNB 2000/358*.241 Het betrof een
commanditaire vennoot die, naast een rentevergoeding over zijn ingebrachte com-
manditaire kapitaal, een vergoeding ontving voor in de onderneming van de CV ver-
richte arbeid. Het Hof Leeuwarden oordeelde dat de commanditaire vennoot zijn
werkzaamheden heeft verricht in het kader van de onderneming waarin hij als on-
dernemer dient te worden aangemerkt, en dat derhalve de arbeidsvergoeding als
winst uit onderneming is aan te merken. De staatssecretaris ging in cassatie met twee
stellingen. Zijn eerste stelling betrof het standpunt dat de door de commanditaire
vennoot verrichte arbeid wordt verricht in de onderneming van de beherende venno-
ten. De tweede stelling betrof het beroep op een motiveringsgebrek. De Hoge Raad
schaarde zich achter de uitspraak van het hof met de volgende overwegingen:

'-3.6. Vooropgesteld moet worden dat een commanditaire vennoot zijn eventuele ondernemerschap
in de zin van artikel 6, lid  1. van de Wet ontleent aan het medegerechtigd zijn tot het vermogen van
de onderneming van de commanditaire vennootschap. Dit staat echter niet in de weg aan de
mogelijkheid dat de commanditaire vennoot in deze onderneming werkzaamheden verricht die
leiden tot de conclusie dat hij feitelijk een onderneming drijft. Hierbij is zonder betekenis of de
werkzaamheden al dan niet zijn aan le merken als het verrichten van daden van beheer.'

'-3.8. Nu erflater mede gerechtigd was tot het vermogen van de onderneming van de vennootschap.
dient er in beginsel van te worden uitgegaan dat zijn werkzaamheden en de deswege toegekende
beloning hun grondslag vinden in de vennootschappelijke rechtsverhouding tot de medevennoten, in
welk geval de werkzaamheden zijn verricht in de voor zijn rekening gedreven onderneming en de
beloning winst uit onderneming vormt. Dit is slechts anders indien de werkzaamheden en de
beloning hun grondslag vinden in een naast die vennootschappelijke rechtsverhouding tot een of
meer van de beherende vennoten bestaande persoonlijke arbeidsverhouding, in welk geval de
beloning dient te worden aangemerkt als inkomsten uit arbeid.'

In zijn noot bij voornoemd arrest constateert Meussen242 dat de Hoge Raad niet in-
gaat op de door hem van belang geachte bronnenvolgorde en het totaalwinstconcept
(art. 7 Wet IB 1964). Mijns inziens mag hieruit echter niet worden afgeleid dat deze
beide begrippen niet een rol hebben gespeeld bij de beoordeling door de Hoge Raad.
Het antwoord van de Hoge Raad op het eerste cassatiemiddel is mijns inziens niet
meer en niet minder dan een afwijzing van de stelling van de staatssecretaris dat de

240. Besluit d.d. 8 september 1999, nr. DB 99/2344M. BNB 1999/415.
241. HR 13 september 2000 (nr. 35 610). BNB 2000/358*, met noot van Meussen.
242.  Zie   ook zijn artikel, De commanditaire vennoot    in   de Wet inkomstenbelasting   2001.    WFR
2000/6378. biz. 397. Ten tijde van het totstandkomen van dit artikel was het arrest van de Hoge Raad
echter nog niet gewezen.
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commanditaire vennoot niet zelf een onderneming kan drijven en derhalve altijd ar-
beid verricht in de onderneming van iemand anders. Materieelrechtelijk maakt het
m.i. voor de onderhavige casus niets uit of de commanditaire vennoot winst uit on-
derneming drijft op basis van het medegerechtigd zijn tot het ondernemingsvermo-
gen of op basis van het zelf feitelijk drijven van een onderneming. Ook het tweede
cassatiemiddel dwingt mijns inziens niet tot de conclusie dat de Hoge Raad nieuwe
wegen inslaat en afwijkt van de door het hof zo nauwkeurig uiteengezette tweetraps-
raket. Eerst dient te worden vastgesteld of de commanditaire vennoot m.b.t. zijn
commanditaire deelname winst uit onderneming geniet. Deze vraag vloeit voort uit
de bronnenvolgorde. Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord, en er derhalve
sprake is van een subjectieve onderneming, dient de vraag te worden beantwoord of
de arbeid in het kader van deze onderneming wordt verricht. Hierbij komt pas het
totaalwinstbegrip aan de orde. De Hoge Raad lijkt in zijn antwoord op het tweede
cassatiemiddel een nader handvat te bieden voor de beantwoording van de vraag of
de arbeid in het kader van de (subjectieve) onderneming wordt verricht. Indien de
arbeid is gestoeld op de vennootschappelijke verhouding tussen de vennoten zal de
arbeid in het kader van de onderneming zijn verricht en behoren tot de winst uit on-
derneming. Slechts in het uitzonderlijke geval dat de arbeid is gegrondvest in een
persoonlijke arbeidsverhouding tot een of meer van de beherende vennoten, zal
sprake zijn van inkomsten uit arbeid. Ik zie hier een duidelijke parallel met het bui-
tenvennootschappelijk ondernemingsvermogen, waarbij het ook gaat om de functie
waarin iets ter beschikking wordt gesteld. Indien de arbeid in de functie van vennoot
ter beschikking wordt gesteld, zal sprake zijn van winst uit onderneming. Indien de
arbeid in de functie van werknemer of opdrachtnemer wordt uitgeoefend, zal sprake
zijn van inkomsten uit arbeid.

Terecht werpt Meussen in zijn noot onder bovengenoemd arrest de vraag op in hoe-
verre de Hoge Raad het onderscheid tussen vennootschappelijke verhouding en per-
soonlijke arbeidsverhouding ook zal toepassen in de situatie dat de commanditaire
vennoot deelneemt in een beleggende CV. Met name wijst hij erop dat in de onder-
havige procedure de vragen of de commanditaire vennoot arbeid heeft ingebracht en
in hoeverre de arbeidsbeloning wordt toegekend onafhankelijk van het resultaat van
de CV, niet van belang schijnen te zijn. Zoals hiervoor reeds aangegeven, is het door
de Hoge Raad geYntroduceerde onderscheid tussen vennootschappelijke verhouding
en persoonlijke arbeidsverhouding naar mijn mening te zien als een nadere uitwer-
king van de vraag of de arbeid in het kader van de onderneming wordt verricht, der-
halve een uitvloeisel van het totaalwinstbegrip. Bij een beleggende CV speelt het
totaalwinstbegrip geen rol, slechts de bronnenvolgorde is hierbij relevant. Aangezien
de bron inkomsten uit arbeid voor de bron inkomsten uit vermogen komt, lijkt mij
het antwoord op de vragen of de commanditaire vennoot arbeid heeft ingebracht en
in hoeverre de arbeidsbeloning wordt toegekend onafhankelijk van het resultaat van
de CV bij een beleggende CV wel van belang. Indien de arbeidsbeloning wordt toe-
gekend onafhankelijk van het resultaat van de CV lijkt mij sprake van inkomsten uit
arbeid. Voor het (overige) winstaandeel zal dan sprake zijn van inkomsten uit ver-
mogen. Uiteraard kan de mate van arbeid de grenzen van normaal vermogensbeheer
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overschrijden, zodat ook het (overige) winstaandeel als inkomsten uit arbeid kan
worden belast.

1.7.3     Wet IB 2001

In eerste instantie leek het erop dat de wetgever in de Wet IB 2001 de hiervoor be-
schreven etiketteringsregels wilde aanpassen door het keuzevermogen af te schaf-
fen.243 In een later stadium is dit voorstel echter weer teruggedraaid, zodat de hier-
voor beschreven uitgangspunten ten aanzien van het buitenvennootschappelijk on-
dernemingsvermogen van de commanditaire vennoot ook van toepassing zijn onder
de Wet IB 2001. 244

Ten aanzien van de nijvere commanditaire vennoot gelden in de Wet IB 2001 even-
eens dezelfde standpunten als in de Wet IB 1964 (zie hiervoor onder § 1.7.2). Het
belang van het genieten van winst uit onderneming of inkomsten uit arbeid is echter
in de Wet IB 2001 in grote mate afgenomen, omdat de commanditaire vennoot geen
recht meer heeft op de ondernemersaftrek. 245

Naast de voortzetting van de bestaande etiketteringsregels is er in de Wet IB 2001
een aantal specifieke regelingen (de artikelen 3.91 en 3.92 Wet IB 2001) opgeno-
men, waardoor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan com-
manditaire vennootschappen wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Hierbij dient
een onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarin de belastingplichtige
die het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan de CV. tevens commanditair
vennoot is in die CV, en de situatie waarin dit niet het geval is. Indien de belasting-
plichtige tevens (commanditair) vennoot is van de CV waaraan hij het vermogensbe-
standdeel ter beschikking stelt. zal op grond van art. 3.3 Wet IB 2001 de vergoeding
voor het ter beschikking stellen als winst uit onderneming worden belast.246 mits ui-
teraard het vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen kan worden gere-
kend. Indien het vermogensbestanddeel niet tot het ondernemingsvermogen kan
worden gerekend of indien de belastingplichtige niet tevens (commanditair) vennoot
is van de CV, kan toch sprake zijn van inkomsten uit een werkzaamheid, indien de

243. Zie het bij de tweede nota van wijziging (Kamerstukken 11 1999-200(). 26 727. nr. 19) ingevoerde
tweede lid van art. 3.8 Wet IB 2001, dat bijde vierde nota van wijziging (Kamerstukken II 1999/2000.
26 727, nr. 89) weer is geschrapt. Als motivering wordt in de toelichting bij de vierde nota van wijziging
C Kamerstukken  11  1999/2(*)0.  nr.  89,  biz.  9)  overwogen  dat  bij  het ter beschikking stellen van vermogens-
bestanddelen aan privt-ondememingen de bestaande etiketteringsregels in de praktijk tot hevredigende
resultaten leiden.
244. In de artikelsgewijze toelichting bij de Ze Nota van Wijziging (V-N BP 21/6, nr. 9. biz. 2178) wordt
de toepasselijkheid van de etiketteringsregels bij de commanditaire vennoot expliciet bevestigd.
245. Voor kritiek op dit onderdeel van de wetswijzigingen t.g.v. de invoering van de Wet IB 2001 verwijs
ik  naar §  1.2.4.
246. De uitzondering op de bronnenvolgorde die in art. 3.3. vierde lid, Wet IB 2()01 wordt geschapen
\oor de verstrekker van een winstdelende lening (art. 3.3. eerste lid. onderdeel b Wet IB 2001) geldt niet
voor de commanditaire vennoot Cart. 3.3. eerste lid. onderdeel a Wet IB 2001).
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belastingplichtige een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een CV waar-
in een verbonden persoon247 als vennoot deelneemt (art. 3.91 Wet IB 2001) of waar-
in een vennootschap als vennoot deelneemt, waarin de belastingplichtige of een ver-
bonden persoon een aanmerkelijk belang houdt (art. 3.92 Wet IB 2001). Voor deze
situaties kan derhalve worden gesproken van een uitbreiding van de etiketteringsre-
gels zoals deze golden t.t.v. de Wet IB 1964, waarvan het doel met name kan wor-
den gevonden in het tegengaan van arbitrageverschijnselen tussen de verschillende
boxen. Voor de commanditaire vennoot geldt in dit verband echter eenzelfde rege-
ling als voor de overige vennoten van een personenvennootschap. zodat ten aanzien
van dit punt geen nieuwe knelpunten ontstaan.

1.8 RECHTSVERGELIJKING

1.8.1 Duitsland

1.8.1.1    Alge,neen

Civielrechtelijk is de Duitse Kommanditgesellschaft ('KG') in belangrijke mate ver-
gelijkbaar met de CV. Op enkele punten bestaan er echter nuanceverschillen, die
wellicht voor de belastingheffing tot afwijkende regelingen hebben geleid. Zo kent
de Duitse KG weliswaar ook een gemeenschapsvermogen ('Gesamthand'), echter op
grond van § 124 HGB'48 is de KG zelfstandig drager van rechten en plichten, en kan
zij in eigen naam onroerend goed bezitten en als procespartij optreden.249 Men
spreekt hier niet van rechtspersoonlijkheid. maar van 'Teilrechtsfihigkeit'.25' Een
ander verschil bestaat bij het aanzuiveren van verliezen. Op grond van § 169, eerste
lid, HGB is wettelijk vastgelegd dat de Kommanditist zijn winstaandeel niet kan op-
vorderen, voorzover zijn commanditair kapitaal in voorgaande jaren door verliezen
is aangetast.

Fiscaalrechtelijk bestaat in Duitsland niet het verschil tussen een 'open' en 'beslo-
ten' KG.25' De KG wordt voor de heffing van de Klsrperschaftsteuer en de Einkom-

252mensteuer altijd als fiscaal transparant beschouwd. Pogingen om een zgn. GmbH
& Co. KG253 met een groot aantal commanditaire vennoten (zgn. 'Publikumsgesell-

247. De definitie van verbonden persoon is te vinden in art. 3.91, tweede lid. onderdeel b Wet IB 2001.
248. Via §  161  HGB  is deze bepaling ook op de KG van toepassing.
249.  K. Schmidt. Gesellschaftsrecht, biz. 1359 drukt het als volgt uit:  'Die OHG ist keine juristische Per-
son.  sondern eine Gesamthand': 'Die Gesamthand ist Rechtssubjekt'.
250. Hermann, Die Personengesellschaft  als  Rechtssubjekt   im  Zivil- und Steuerrecht.  DStZ   1998/3.
biz. 88.
251. Duitsland  kent  wel  de zgn. Kommanditgesellschaft auf Aktien  ('KGaA'), die volledige rechtsper-
soonlijkheid heeft en in de KOrperschaftsteuer wordt belast. Zie de uiteenzetting omtrent de KGaA in
§ 5.9.
252. Voor de Duitse ondernemingsbelasting ('Gewerbesteuer') wordt de  KG wei als entiteit beschouwd.
De behandeling van de KG in de Gewerbesteuer wordt hierna buiten beschouwing gelaten.
253. Een KG met een GmbH als beherend vennoot.
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schaft') als Korperschaftsteuer-subject aan te merken, zijn door de BFH254 afgewe-
zen met het argument dat het Kijrperschaftsteuergesetz in eerste instantie aanknoopt
bij de civielrechtelijke vormgeving (m.n. rechtspersonen) en de KG in § 1 (en 3)
KStG niet wordt genoemd. De KG wordt derhalve als zodanig niet belast, maar de
vennoten van de KG (al naar gelang het natuurlijke personen of lichamen betreft in
de Einkommensteuer respectievelijk de Korperschaftsteuer). In de Einkommensteuer
hanteert Duitsland - vergelijkbaar met ons systeem t.t.v. de Wet IB  1964 - het bron-
nenstelsel (§ 2 EStG), in hoofdzaak gebaseerd op het draagkrachtbeginsel.255 Voor
de Kommanditist/natuurlijke persoon in een KG is dan ook m.n. van belang of zijn
inkomsten als winst uit onderneming ('Einkunfte aus Gewerbebetrieb;  §  15  EStG')
of anderszins (bijv. inkomsten uit vermogen; § 20 EStG) worden belast. In § 8.1.3
wordt op dit onderscheid nader ingegaan.

Relatief gezien kent Duitsland een veel groter aantal KG's dan Nederland CV's (in
vergelijking met het aantal kapitaalvennootschappen dat in deze landen voorkomt).
Op dit punt mag niet onvermeld blijven dat de oorzaak van dit grote aantal KG's mede
is gelegen in de fiscale voordelen die de KG kende t.0. v. de GmbH. Tot 1 januari 2001
kende Duitsland een hoog vennootschapsbelastingtarief (40% voor niet-uitgedeelde
winsten), gecombineerd met een verrekeningsstelsel. Weliswaar was het toptarief van
de progressieve Einkommensteuer ook relatief hoog, maar dit toptarief wordt in zijn
algemeenheid - zeker bij gehuwden - pas bereikt bij relatief hoge bedragen en daar-
naast is  per  1  januari  1994 een afgetopt tarief voor winst uit onderneming ingevoerd.
Een belangrijk voordeel van de KG is gelegen in de waardering voor de successie-
rechten ('Erbschaftsteuer'): voor ondernemingsvermogen gelden speciale vrijstellin-
gen en bovendien wordt goodwill niet meegeteld in de waardering. Dientengevol-
geie worden met name familiebedrijven veelal in de vorm van een KG gedreven.

Met ingang van 1 januari 2001 is het verrekeningsstelsel afgeschaft en vervangen
door een klassiek stelsel. Daarnaast is het vennootschapsbelastingtarief aanzienlijk
verlaagd tot 25%. Hierdoor zal de GmbH als rechtsvorm vermoedelijk aantrekkelij-

257ker worden.

254. BFH 25 juni 1984. GrS 4/82. BStBI. Il 1984, blz. 751 e.v.
255. L. Schmidt. ESIG-Kommentar. 16e druk 1997 (Beck-Verlag). § 2, T/. 2.
256. Ki.ikt men uitsluitend naar de winstbelastingen. dan concluderen Essers/Janssen (Fiscale grensverge-
lijkingen. Kluwer, Deventer 1994, biz. 46-48) voor het jaar  199 I  dat de GmhH bij de door hen gehanteer-
de w,oronderstellingen voordeliger is. Door de wetswij,igingen per I Januari 1994 lijkt per saldo het
voordeel voor latere jaren weer door te slaan naar de KG. Vgl. Schultz. Auswirkungen des Standortsiche-

rungsgesetzes und des Gesetzes zum f'Oderalen Konsolidierungsprogramni auf die nationale und internati-
onale Steuerplanung. DB 1993/44. blz. 2193 e.v. en Flick, Motto 1994: Raus aus der GmbH. rein in die
Personengesellschaft.  DB  1994/2, biz. 64.
257. De Einkommensteuer-tarieven zijn echter ook aanzienlijk verlaagd en voor de ondernemers in de
Einkommensteuer is een speciale mitigatieregeling ingevoerd. waarbij de Einkommensteuer mag worden
verlaagd met een fictieve credit van de Gewerbesteuer. Hierdoor zal de GmbH waarschijnlijk slechts

voordeliger zijn bij hoge rendementen en langere perioden van oppotting van winsten. Zie: Tischer.
Rechtsformwahl nach der Unternehmenssteuerreform im Endwed-Modell. FR 2000/19. biz. 1009 e.v.. en
Heidemann. INF 2()00/23. Entscheidungskriterien for die Rechtsformwahl unter besonderer Berucksichti-
gung des Steuersenkungsgektz. bl/. 716 e.i.
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1.8.1.2   Ondernemerschap van de Kommanditist

De inkomstenbron winst uit onderneming wordt geregeld in § 15 EStG. In wezen
wordt de belastingheffing van (commanditaire) vennoten in § 15 EStG op een verge-
lijkbare wijze geregeld als de Nederlandse regeling t.t.v. de Wet IB 1964 (art. 6 Wet
IB   1964).  In de eerste plaats dient de personenvennootschap een objectieve onder-
neming (§ 15, tweede lid, EStG) te drijven. Vervolgens dient de (commanditaire)
vennoot als (mede)ondernemer ('Mitunternehmer';  § 15, eerste lid, nummer 2 EStG)
te kunnen worden gekwalificeerd.

§ 15, tweede lid, EStG geeft een omschrijving van een objectieve onderneming, die
vergelijkbaar is met de omschrijving zoals ontwikkeld in de Nederlandse jurispru-
dentie: 'eine selbstandige nachhaltige Beteiligung, die mit der Absicht, Gewinn zu
erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr darstellt: Een bijzonderheid is opgenomen in § 15, derde lid, EStG. In
onderdeel 1 van dit artikellid wordt ten eerste vastgelegd dat, indien een KG naast
ondernemingsactiviteiten nog andere activiteiten verricht, de inkomsten uit deze an-
dere activiteiten eveneens tot de winst uit onderneming worden gerekend (zgn. 'Ab-
fairbe-' of 'Infektions'-theorie). Het doel van deze regeling is onduidelijk. Vermoe-
delijk258 is het doel om - met het oog op de Gewerbesteuer-opbrengst - te vermijden
dat belastingplichtigen meerdere activiteiten in 66n personenvennootschap samen-
brengen (zonder duidelijke splitsing in de boekhouding), zodat opbrengsten uit on-
derneming weg zouden kunnen lekken naar andere activiteiten. In onderdeel 2 van
dit artikellid wordt daarnaast bepaald dat een KG waarvan de onbeperkt aansprake-
lijke vennoten kapitaalvennootschappen zijn, en alleen deze vennoten gerechtigd
zijn tot het voeren van het management van de KG, altijd wordt geacht een (objec-
tieve) onderneming te drijven (zgn. 'gewerblich gepragte' KG). Deze 'Geprage'-
theorie is een uitvinding van de rechtspraak. In het zgn. 'GepragebeschluB

259
'260 is

de GroBe Senat van de BFH teruggekomen op deze theorie met de overweging dat
de kwalificatie van de inkomsten uit een KG in eerste instantie wordt bepaald door
de activiteiten van de KG, en niet door de activiteiten c.q. de positie van de venno-
ten. Vanuit theoretisch oogpunt kan men deze uitspraak alleen maar onderschrijven.
Het afschaffen van de Geprage-theorie zou echter tot grote praktische problemen
aanleiding hebben gegeven. Doordat 'gewerblich gepragte'   KG' s op grote schaal
werden gebruikt voor beleggingsproducten (door de kwalificatie als winst uit onder-
neming konden ook versnelde afschrijvingsmogelijkheden worden benut), zou het
afschaffen van de Geprlige-theorie ertoe hebben geleid dat vele belastingplichtigen
wel verliezen in het verleden hadden afgezet tegen andere inkomsten, maar nu niet
meer werden belast voor eventuele vervreemdingswinsten. Om die reden heeft de
Duitse wetgever besloten om met terugwerkende kracht de Geprage-theorie in de

258. Driten, Uber Zweck und Grenzen der Abfarberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, FR 2000/4,
biz. 177 e.v.
259. O.a. BFH 24 april 1980. BStBI. H 1980. blz. 658 e.v.
260. BFH 25 juni 1984. BStBl. II 1984. biz. 751 e.v.
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wet (§ 15, derde lid. onderdeel 2 EStG) te verankeren. Het blijft de vraag of dit een
juiste beslissing is geweest, omdat de aantrekkingskracht van de 'gewerblich geprlig-
te' KG voor beleggingsproducten sindsdien alleen maar lijkt te zijn toegenomen.

Het begrip 'Mitunternehmer' is niet in de wet gedefinieerd, maar door de jurispru-
dentie261 verder uitgewerkt. In de uitwerking door de jurisprudentie kent het begrip
'Mitunternehmer' twee elementen: '(Mit-)Untemehmerinitiative' en '(Mit-)Unter-
nehmerrisiko'. Aan beide elementen dient de vennoot in een personenvennootschap
te voldoen, wil hij kwalificeren als Mitunternehmer. Daarbij is van belang dat niet
alle twee elementen even sterk dienen te zijn vertegenwoordigd. Indien een element
wat minder sterk aanwezig is, kan het aanwezig zijn van een zwaarder uitgebouwd
tweede element toch tot de kwalificatie als Mitunternehmer leiden. Ten aanzien van
het element 'Mitunternehmerinitiative' is in de jurisprudentie262 als ondergrens aan-
gegeven dat de vennoot in een personenvennootschap ten minste de stem-, controle-,
en bezwaarrechten van een Kommanditist op basis van het HGB dient te bezitten om
als Mitunternehmer te kwalificeren. In principe heeft een Kommanditist dezelfde
stemrechten als iedere andere vennoot. Op grond van § 166, eerste lid, HGB heeft de
Kommanditist het recht om de jaarstukken aan de hand van de boekhouding te con-
troleren. Daarnaast heeft de Kommanditist op grond van § 164 HGB de mogelijk-
heid om bezwaar te maken tegen handelingen van de beherend vennoot.

Aan het element 'Mitunternehmerrisiko' is bij de Kommanditist voldaan, indien
hij naast een aandeel in de jaarwinst medegerechtigd is tot een aandeel in de stille
reserves bij liquidatie van de KG. Deze regeling is derhalve vergelijkbaar met de

263

regeling van art. 6 Wet IB 1964.

1.8.1.3   Volledige fiscale transparantie

Bij de vraag naar de volledige fiscale transparantie dient een onderscheid te worden
gemaakt tussen de KG die een objectieve onderneming drijft, en de KG die belegt.

Bij de KG, die een objectieve onderneming drijft, dient - alvorens in te gaan op de
vraag naar de volledige fiscale transparantie - allereerst te worden ingegaan op de
wijze van winstbepaling. omdat deze principieel afwijkt van de Nederlandse aanpak.
Werd in het verleden de fiscale balans van de KG gezien als het samenstel van de
fiscale balansen van de vennoten/ondernemers (de zgn. 'Bilanzbundeltheorie', ver-
gelijkbaar met ons subjectieve ondernemingsbegrip), in de jaren zeventig en tachtig

261. Voor een overzicht   van de jurisprudentie   kan o.a. verwezen worden naar Schmidt.   EStG-
Kommentar.  t.a.p..   §  15. Tz. 250-265, Lange, Personengesellschaften im Steuerrecht,  blz. 76-93.  en
Schulze zur Wiesche, Mitunternehmerschaft und Mitunternehmerstellung. DB 1997/5, blz. 244 e.v.
262. BFH 1 februari 1973, BSIBI. II 1973. blz. 309 e.v.
263. BFH BStBI. 111981.663.
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264van de vorige eeuw is de BFH meer en meer van deze theorie afgestapt. In eerste
instantie leek het erop. dat in de nieuwe leer van de BFH (de zgn. 'Einheitstheorie')
de fiscale winst/balans van de KG dient te worden bepaald zonder rekening te hou-
den met de positie van de vennoten, alsof de KG de fiscale ondememer is. In latere
jurisprudentie265 lijkt de BFH weer enigszins terug te komen op dit uitgangspunt
door toch weer de positie van de vennoten in de beschouwing mee te nemen en de
vennoten uitdrukkelijk als de fiscale ondernemers te bestempelen. Schmid» vat de
huidige stand van de jurisprudentie aldus samen dat hij de KG als 'partiell Steuer-
subjekt' aanduidt. Partieel, omdat de KG slechts 'Subjekt der Gewinnerzielung, Ge-
winnermittlung und Einkunftequalifikation' is. Zijn de inkomsten op het niveau van
de KG bepaald (in omvang en kwaliteit). dan vindt een automatische toerekening als
originaire inkomsten plaats aan de vennoten/(mede)ondernemers (als enige belas-
tingsubjecten). In afwijking van de Nederlandse systematiek kan de Kommanditist
van een Duitse KG derhalve niet zijn eigen winstbepalingssysteem volgen, maar is
hij gebonden aan het door de KG gehanteerde systeem. Hoewel hij fiscaal niet recht-
streeks een aandeel heeft in de activa/passiva van de KG, werkt de toerekening als
originaire inkomsten in feite als het Nederlandse systeem van de volledige fiscale
transparantie. In het Duitse systeem ontstaan echter problemen op het moment dat
belastingfaciliteiten afhankelijk worden gemaakt van de persoonlijke positie van de
vennoten. Op dat moment wordt voor de winstbepaling als hoofdrege1267 afgestemd
op de vennoten als zodanig, tenzij uit de wettekst (of doel en strekking van de wet)
een tegengestelde opvatting kan worden afgeleid.

268

De positie van de Kommanditist die deelneemt in een ondernemingsmatige KG,
maar niet kwalificeert als Mitunternehmer, is onduidelijk. Op grond van de jurispru-
dentie269 wordt het winstaandeel van een dergelijke Kommanditist belast als inkom-
sten uit vermogen in de zin van § 20, eerste lid, onderdeel 4 EStG. Op grond van dit
onderdeel 4 wordt de winstafhankelijke rente op een Zgn. typische stille Beteiligung
en een zgn. partiarisches Darlehen als inkomsten uit vermogen gekwalificeerd.
Vanwege deze gelijkstelling met de typisch stille Beteiligung c.q. het partiarisches
Darlehen lijkt de volledige fiscale transparantie in deze situatie niet op te gaan. De

264. Voor overzichten van de stapsgewijze overgang van Bilanzbundeltheorie naar (gemodificeerde) Ein-
heitstheorie in de jurisprudentie kan worden verwezen naar Schon. Der GroBe Senat des Bundesfi-

nanzhofs und die Personengesellschaft,  StuW  1996/3. blz.  275  e.v.,  en Haas,  Ist die Bilanzbundeltheorie
tatsachlich Oberholt?, DStR 1997/44. blz.  1706 e.v.
265. BFH 3 mei 1993, BStBI. II 1993, blz. 616 e.v. ('gewerbesteuerlicher Verlustabzug'), en BFH 3 juli
1995. BStBI. Il 1995, biz. 617 e.v. ('gewerbliche Grundsluckshandel' ).
266. Schmidt. ESIG-Kommentar,  §  15, Tz. 407.
267. Schmidt, EStG-Kommentar. §  15, Tz. 4 1 1.
268. Bijvoorbeeld bij de toepassing van de Duitse vervangingsreserve, § 6b EStG, in de versie 7.oais die
gold  voor de jaren   19991/m  2001. Het vormen  van deze vervangingsreserve  kon  in deze periode slechts
binnen de KG of buiten de KG plaatsvinden. Het afboeken van winsten, ontstaan in het buitenvennoot-
schappelijk ondernemingsvermogen. op bedrijfsmiddelen van de KG (of omgekeerd) was niet toegestaan.
Zie: Schmidt, EStG-Kommentar. § 15, Tz. 416.
269. Schmidt, EStG-Kommentar, § 15, Tz. 259 noemt enige arresten. Daarnaast kan nog worden gewezen
op BFH 29 april 1981. BSIBI. 111981, biz. 663 e.v.. en BFH 24 maart 1998, BStBI. 11 1988, biz. 601 e.v.
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Kommanditist blijft echter deelhebben in het gemeenschappelijk vermogen van de
KG, zodat wellicht via de toepassing van § 39, tweede lid, onderdeel 2 AO (zie hier-
na) toch nog tot volledige fiscale transparantie kan worden geconcludeerd. 270

Indien de KG geen onderneming drijft, maar bijv. belegt in onroerend goed of aan-
delen, vindt de toerekening c.q. kwalificatie van inkomsten op eenzelfde wijze plaats
als bij de ondememingsmatige KG.271 Dit betekent dat allereerst op het niveau van
de KG omvang en karakter van de inkomsten (bijv. Einkunfte aus Vermietung und
Verpachtung (§ 21) of Einkunfte aus Kapitalvermogen (§ 20)) worden vastgesteld en
vervolgens deze inkomsten voor ieders aandeel aan de vennoten worden toegere-
kend. In de jurisprudentie272 wordt deze toerekening van niet-ondernemingsmatige
inkomsten273 gebaseerd op § 39, tweede lid, onderdeel 2, AO. In dit onderdeel wordt
bepaald dat bij een gemeenschappelijk vermogen de vermogensbestanddelen in
principe aan dit gemeenschappelijk vermogen worden toegerekend, tenzij voor fis-
cale doeleinden de toerekening aan de vennoten noodzakelijk is. Omdat de KG voor
de directe belastingen altijd fiscaal transparant is, is de toerekening aan de vennoten
noodzakelijk om tot belastingheffing te kunnen overgaan. Doordat ten gevolge van
deze toerekening bij de vennoten de originaire inkomsten van de KG worden belast.
kan in zoverre - evenals bij de ondernemingsmatige KG - van een volledige fiscale
transparantie worden gesproken.

1.8.1.4  Verliesneming boven het commanditaire kapitaal

Ook ten aanzien van de Kommanditist in een Duitse KG kan de vraag worden ge-
steld in hoeverre verliezen die het commanditaire kapitaal van de Kommanditist
overtreffen (zgn. 'negatives Kapitalkonto'), fiscaal aftrekbaar zijn van overige in-

274komsten.  In zijn beslissing  van 10 november 1980 heeft de GroBe Senat van de
BFH de aftrekbaarheid van verliezen, voorzover zij leiden tot een 'negatives Kapi-
talkonto', in zijn algemeenheid erkend. De BFH baseert zijn beslissing met name op
de Einheitstheorie (zie hiervoor onder § 1.8.1.3) en het zgn. 'MaBgeblichkeits'-
principe.275 Allereerst wordt vastgesteld dat de verliezen van de KG op basis van het
Duitse handelsrecht aan de vennoten dienen te worden toegedeeld. Aangezien op
basis van de desbetreffende KG-akte de winsten en verliezen worden verdeeld naar
rato van de kapitaalrekeningen, krijgt de Kommanditist ook een gedeelte van het

270. In het arrest van 24 maart 1988. BSIBI. 111988, blz. 601 e.v. liet de BFH deze vraag onbeantwoord.

271. Lange. Personengesellschaften im Steuerrecht. biz. 603.
272. BFH 5 mei 1981. BStBI. II 1981. biz. 574 e.v., Tipke/Kruse, Abgabenordnung. § 39. Tz. 37. stelt dat
de BFH hier over het hoofd ziet dat § 39 slechts een bepaling geeft over de toerekening van vermogens-
bestanddelen en niet van inkomsten.
273. De toerekening van winst vindt plaats op grond van § 15 EStG. dat op basis van vaste jurisprudentie
voorgaat op § 39 AO.
274. BFH 10 november 1980 GrS 1/79, BStBI. 11 1981. blz. 164 e.v.
275. Op grond van dit principe is de commerciele balans in principe het bindende uitgangspunt voor de
fiscalc balans.
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verlies toegerekend in de situatie dat dit verlies per saldo zijn kapitaalrekening over-
stijgt. Op basis van het Duitse handelsrecht kan een Kommanditist zijn winstaandeel
in latere jaren niet opeisen, indien en voorzover het 'negatives Kapitalkonto' (en het
bedrag van zijn verplichte kapitaalinbreng) niet is aangezuiverd (zgn. 'Verlusthaft-
ung mit kunftigen Gewinnanteilen'). Deze aanzuiveringsplicht met toekomstige
winstaandelen ziet de BFH als onderdeel van het (Mit-)Unternehmerrisiko (zie hier-
voor onder § 1.8.1.2). Tezamen met de mogelijkheid dat een 'negatives Kapitalkon-
to' bestaat terwij 1 er stille reserves aanwezig zijn in de activa/passiva van de KG,
leidt de aanzuiveringsplicht met toekomstige winstaandelen er in de visie van de
BFH toe dat verliezen ter grootte van het 'negatives Kapitalkonto' in eerste instantie
van overige inkomsten kunnen worden afgetrokken, tenzij op balansdatum vaststaat
dat de facto een aanzuivering met toekomstige winstaandelen niet meer mogelijk is.
Op dat tijdstip kunnen verdere verliezen die het 'negatives Kapitalkonto' verhogen,
niet meer worden afgetrokken en wordt het bestaande 'negatives Kapitalkonto' aan
de winst uit onderneming van de Kommanditist toegevoegd. Deze toevoeging volgt
noodzakelijk uit het Duitse civiele recht, omdat ook daar (§ 167, derde lid, HGB) -
evenals naar Nederlands recht - de Kommanditist niet verder draagplichtig is dan
het bedrag van zijn inbreng. Het verlies ter grootte van het 'negatives Kapitalkonto'
wordt op het tijdstip van de vrijval bij de Kommanditist toegerekend aan de behe-
rend vennoot (die dit verlies ook civielrechtelijk te dragen heeft), die dit verlies op
dat moment fiscaal kan verrekenen met overige inkomsten.

Al voordat voornoemd arrest was gewezen, heeft de Duitse wetgever geanticipeerd
op de bestaande praktijk om verliezen ter grootte van het 'negatives Kapitalkonto' af
te trekken door een afzonderlijke bepaling (§ 15a EStG) voor de verliesverrekening
van de Kommanditist in te voeren. Uit de parlementaire geschiedenis 276 kan Worden
afgeleid dat de nieuwe regeling met name ook is ingevoerd om de opkomst van de
vele beleggingsconstructies (zgn. 'Verlustzuweisungsgesellschaften') tegen te gaan.
Op grond van de regeling van § 15a EStG kunnen verliezen uit een KG die een 'ne-
gatives Kapitalkonto' doen ontstaan of vergroten, door de Kommanditist niet wor-
den verrekend met overige inkomsten (ongeacht of het winst uit onderneming of an-
dere inkomsten betreft) (§ 15a, eerste lid, EStG). Deze verliezen worden afzonder-
lijk geadministreerd (§ 158, vierde lid, EStG) en kunnen slechts met toekomstige
winsten uit dezelfde KG worden verrekend. Bij liquidatie van de KG vallen de op
grond van § 15a EStG nog te verrekenen verliezen, voorzover zij de eventuele liqui-
datiewinst overstijgen, weg.

In zijn uitwerking leidt derhalve § 15a ESIG, althans voor de Kommanditist,277 tot
een vergelijkbaar resultaat  als het arrest BNB 1970/152  voor de Nederlandse  rege-
ling t.t.v. de Wet IB 1964.

276. Schmidt, ESIG-Kommentar. § 154 Tz. 30.
277. De beherend vennoot van de KG kan ook bij toepassing van § 15a EStG het door hem te dragen ver-
lies ter grootte van het 'negatives Kapitalkonto' van de Kommanditist pas aftrekken op het tijdstip dat dit
'negatives Kapitalkonto' bij de Kommanditist wegvalt. Schmidt, EStG-Kommentar, § 154 Tz. 243.
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1.8.1.5   man-vrouw-CV

Het aangaan van een KG tussen echtgenoten vanwege speciale ondernemersfacilitei-
ten heeft in Duitsland geen hoge vlucht genomen. Dit houdt vermoedelijk verband
met het feit dat de meeste faciliteiten (als uitwerking van de Einheitstheorie; zie
hiervoor onder § 1.8.1.3) op het niveau van de onderneming van de KG worden toe-
gekend en vervolgens aan de vennoten worden toegerekend. Daarnaast is van belang
dat een mogelijk progressievoordeel door inkomsten over man en vrouw te verdelen
ook reeds kan worden bereikt door te kiezen voor een gezamenlijke aangifte (§ 26
EStG; 'Zusammenveranlagung'). Voor gehuwden geldt dan een apart tarief (zgn.
'Splittingtabelle'), waarbij het toe te passen taIief op het gezamenlijke inkomen
wordt bepaald op het tweevoudige tarief dat van toepassing is op de helft van het
gezamenlijke inkomen. Hierbij dient te worden bedacht dat voor in gemeenschap
van goederen gehuwden waarbij het KG-aandeel tot de gemeenschap behoort, beide

··  278echtgenoten Mitunternehmer zijn. In de familiesfeer wordt een KG wel vaker ge-
bruikt om kinderen als Kommanditisten tot de onderneming van de ouders te laten
toetreden. Naast tariefsmatiging speelt hier met name ook het verlagen van de279

successierechten over de aangroei van de waarde van de onderneming. Mits overi-
gens wordt gehandeld als tussen derden gebruikelijk is, wordt het opzetten van een
dergelijke 'Familien-KG' in zijn algemeenheid geaccepteerd.

Voor de deelname van een KG in een andere KG (zgn. 'doppelstockige KG') is naar
aanleiding van een arrest van de BFH280 een aparte bepaling opgenomen in § 15,
tweede lid, nummer 2 (laatste volzin) EStG. Hierin wordt bepaald dat de vennoot
van de boven-KG (rechtstreekse) Mitunternehmer is in de onder-KG, mits de boven-
KG Mitunternehmer is in de onder-KG en de vennoot ook voldoet aan de voorwaar-
den voor het zijn van Mitunternehmer in de boven-KG (een ononderbroken keten
van Mitunternehmerschaften). Ook kan een Kommanditist/Mitunternehmer in een
KG een derde (bijv. een familielid) toelaten tot zijn aandeel in de KG via een zgn.
Unterbeteiligung (vaak in de vorm van een zgn. a-typisch stille Beteiligung). Deze
derde zal dan ook als Mitunternehmer kwalificeren, mits hij in de interne verhou-281

ding met de Kommanditist vergelijkbare rechten heeft als een Kommanditist op
grond van het Duitse HGB en met name (indirect) deelt in de stille reserves bij li-
quidatie van de KG.

278. Schmidt. EStG-Kommentar, §  15, Tz. 376. Als voorbeeld kan worden verwezen naar het arrest BFH
4 november  1997 -  VIH R  18/95.  Steuer-Telex Nr. 1997/2210, waar sprake  was  van een Nederlands echt-
paar dat in gemeenschap van goederen was getrouwd, en deelnam in een Duitse KG.
279. Zie: Schmidt. ESIG-Kommentar, § 15, Tz. 740, en Bordewin, Besonderheiten der Ertragbesteuerung
bei Familienpersonengesellschaften,  DB  1996,  Heft 27/28.  biz.  1359 e.v.
280. BFH, BStBI. II 1991, biz. 691 e.v. De BFH besliste in dit arrest dat slechts de boven-KG Mitunter-
nehmer is in de onder-KG en niet de vennoten van de boven-KG, zodat eventuele rechtstreeks uit de on-
der-KG ontvangen Sondervergutungen bij de vennoten van de boven-KG niet belast konden worden als
winst uit ondememing (zowel voor de Einkommensteuer als voor de Gewerbesteuer).
281. Schmidt, EStG-Kommentar. § 15. Tz. 770. Lange, Personengesellschaften im Steuerrecht, blz. 116-
121.
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1.8.1.6 Overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot (en
omgekeerd)

Bij de overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot dient - vergelijk-
baar met de Nederlandse situatie t.t.v. de Wet IB 1964 - een onderscheid te worden
gemaakt tussen de Kommanditist die als Mitunternehmer kwalificeert, en de Kom-
manditist die niet als Mitunternehmer kwalificeert. In het algemeen zal de overgang
van de positie van beherend vennoot naar de positie van Kommanditist/Mitunter-
nehmer niet tot belastingheffing aanleiding geven, mits de gerechtigdheid tot de
overwinst niet verandert. 282 Indien de gerechtigdheid tot de overwinst wel verandert,

283wordt daarin de gedeeltelijke vervreemding van een Mitunternehmeranteil gezien.
De winst behaald bij deze gedeeltelijke vervreemding kan worden uitgesteld door de
vorming van zgn. '(negative) Erganzungsbilanzen'284(hetzij op basis van de juris-
prudentie, hetzij op basis van de wettelijke regeling van § 24 UmwStG285). Opmer-
kelijk is dat de vorming van een (negative) Ergiinzungsbilanz ook mogelijk is, indien
commercieel wordt geherwaardeerd, hetgeen derhalve een doorbreking is van het
zgn. MaBgeblichkeitsprinzip. De leer van de HR zoals vastgelegd in het arrest BNB
1960/34286 komt hierdoor m.i. nog verder op losse schroeven te staan.

Bij de overgang naar de positie van Kommanditist die niet kwalificeert als Mitun-
ternehmer, zal in het algemeen (§ 16, eerste lid, nummer 2 EStG) dienen te worden
afgerekend over het aandeel in de stille reserves van de KG. Indien de kapitaalreke-
ning ongewijzigd blijft, lijkt het mogelijk om te kiezen voor uitgestelde winstne-
ming.

287

Bij de overgang van Kommanditist naar beherend vennoot dient eveneens een on-
derscheid te worden gemaakt tussen de Kommanditist die kwalificeert als Mitunter-
nehmer, en de Kommanditist die dat niet doet. In het eerste geval geldt eenzelfde
behandeling als hiervoor voor de omgekeerde situatie (overgang van beherend ven-
noot naar Kommanditist) beschreven. In het geval dat de Kommanditist niet kwalifi-
ceert als Mitunternehmer, kan men twij felen of de omzetting naar een positie als be-
herend vennoot wel in alle gevallen belastingvrij kan plaatsvinden. Weliswaar be-
hoort de deelname als Kommanditist in dit geval tot het privd-vermogen, maar in de
jurisprudentie  ter  zake  van de typisch stille Beteiligung wordt een onderscheid288

gemaakt tussen de verkoop van de stille Beteiligung aan een derde (winst belasting-

282. Lange, Personengesellschaften, t.a.p., biz. 239 en 364.
283. Blumich, EStG-Kommentar, § 16, Tz. 73.
284. Blumich, EStG-Kommentar, § 16, Tz. 151.
285. § 24 UmwStG stelt vrij de inbreng van een onderneming in een personenvennootschap, mits de fis-
cale boekwaarde in de balans van de KG, tezamen met eventueel te vormen Ergbnzungsbilanzen, wordt
voortgezet. Onder inbreng wordt ook verstaan het toetreden van een nieuwe vennoot. De zittende venno-
ten worden alsdan geacht hun Mitunternehmeranteil in een nieuwe personenvennootschap te hebben in-
gebracht. Zie ook Tz. 24.01 van het EinfuhrungserlaB bij het Umwandlungssteuergesetz, BStBI. 1998 11,
biz. 338.
286. Zie hiervoor §  1.6.2.1.
287. Blumich, EStG-Kommentar, § 16, Tz. 261.
288. Schmidt, EStG-Kommentar, § 20, Tz. 148.
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vrij) en de uitkoop door de zgn. Inhaber van de onderneming (winst belast als in-
komsten uit vermogen). Het is onduidelijk of een omzetting van Kommanditist naar
beherend vennoot moet worden gezien als een verkoop aan een derde of een uitkoop
door de overige vennoten.

1.8.1.7    Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen

§ 15, eerste lid, nummer 2 EStG bestempelt niet alleen het winstaandeel van de
Kommanditist die Mitunternehmer is in een ondernemingsmatige KG, tot winst289

uit onderneming, maar ook de vergoedingen (zgn. 'Sondervergutungen') die de
Kommanditist ontvangt voor werkzaamheden in dienst van de KG,290 voor het ver-
strekken van leningen aan de KG of het ter beschikking stellen van bedrijfsmiddelen
(bijv. een gebouw of patenten) aan de KG. Anders dan de Nederlandse regeling kent
Duitsland derhalve een wettelijke fictie, waardoor bepaaide inkomsten tot winst uit
onderneming worden bestempeld en de daarmee samenhangende zaken tot het (ver-
plichte) buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen. De achtergrond van de-
ze wettelijke fictie is tweeledig29!:  op de eerste plaats  wil  men de vennoot  in  een
personenvennootschap zoveel mogelijk gelijkstellen met de eenmansondernemer die
geen contracten met zichzelf kan afsluiten. Op de tweede plaats wil men vermijden
dat door contractuele afspraken (buiten de winstverdeling om) de winst van de per-
sonenvennootschap wordt verminderd. Bij dit laatste punt dient te worden bedacht
dat de regeling van § 15 (eerste lid, nummer 2) EStG ook geldt voor de Gewerbe-
steuer. Door het bijtellen van de Sondervergiltungen bij de winst van de KG wordt
vermeden dat de winst voor de Gewerbesteuer kan worden uitgehold door bedrijfs-
middelen buiten de KG te houden en aan de KG te gaan verhuren.

Naast de hiervoor genoemde wettelijke fictie (§ 15, eerste lid, nummer 2 EStG) kent
Duitsland een toerekening aan het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermo-
gen ('Sonderbetriebsvermtigen) op basis van de indeling verplicht ondernemings-
vermogen - keuzevermogen - verplicht prive-vermogen ('notwendiges Betriebs-
vermogen - gewillkurtes Betriebsvermagen - notwendiges Privatvermiigen'). De
uitwerking van deze indeling komt in zijn algemeenheid overeen met de Nederland-
se regeling. Een bijzonderheid van het Duitse systeem is nog de indeling in Sonder-

292
betriebsvermogen I en SonderbetriebsvermOgen II. Het betreft hier buitenven-

289. Indien de KG geen onderneming drijft,  is de fictie van § 15, eerste lid, nummer 2 EStG niet van toe-
passing: BFH 7 april 1987, BStBl. II 1987, biz. 707 e.v. De kwalificatie van de inkomsten is dan afhanke-

lijk van de vraag of sprake is van winstverdeling of van afzonderlijke vergoedingen. Zie o.a.
Tulloch/Wellisch. Die Bedeutung von Ergebnisverteilungsabreden fur die Gesellschafter von vermogens-
verwaitenden Personengesellschaften, DStR 1999/27, blz.  1093 e.v.
290. De Kommanditist kan naar Duits recht een dienstverband aangaan met de KG. maar kan ook op ba-
sis van het KG-Vertrag voor de KG werkzaam zijn.
291. Schmidt, EStG-Kommentar, § 15 EStG, Tz. 561.
292. Zowel in Sonderbetriebsvermogen I als Il kan sprake zijn van toerekening als verplicht onderne-

mingsvermogen of als keuzevermogen.
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nootschappelijk ondernemingsvermogen dat dienstbaar is aan de onderneming van
de KG (Sonderbetriebsvermi gen I) of aan de commanditaire deelname van de
Kommanditist in de KG (Sonderbetriebsvermagen II). Bij SonderbetriebsvermBgen
I valt m.n. te denken aan de bedrijfsmiddelen die aan de KG ter beschikking worden
gesteld, en op basis van bovengenoemde fictie tot het buitenvennootschappelijk on-
dernemingsvermogen behoren. Bij Sonderbetriebsvermogen II kan worden gedacht
aan een lening, die een Kommanditist heeft opgenomen om de aankoop of verhoging
van zijn commanditaire deelname te financieren. Ook de aandelen in de GmbH/behe-
rend vennoot in een GmbH & Co. KG waarin een Kommanditist deelneemt, behoren
in het algemeen tot het Sonderbetriebsvermligen II,293 tenzij deze GmbH een eigen
onderneming (afzonderlijk van de onderneming van de KG) drijft met een enigszins
beduidende omvang.

294

1.8.2 USA

1.8.2.1 Algemeen

Civielrechtelijk is de US limited partnership295 Op een aantal punten vergelijkbaar
met de Nederlandse CV. Evenals de US general partnership is de limited partnership
'an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for
profit'.296 Bijzonderheid is uiteraard dat naast general partners de limited partnership
ook 66n of meer limited partners heeft. De general partners zijn hoofdelijk aanspra-
kelijk voor bepaalde acties ('torts and breaches of trust')  van de (overige) vertegen-
woordigers van de limited partnership en gezamenlijk aansprakelijk voor de schul-
den van de limited partnership. De limited partners zijn niet aansprakelijk voor

297

schulden van de limited partnership en draagplichtig tot het bedrag van de afgespro-
ken inleg, zolang de limited partner niet deelneemt in de 'control of the business of
the partnership'.298 De US kent niet een vergelijkbaar concept van rechtspersoon-
lijkheid zoals Nederland en Duitsland dat kennen. Hoewel Sec. 1106 (1985) RULPA
spreekt van een 'association' en 'co-owners', kan de US (limited) partnership in ei-
gen naam dagvaarden c.q. worden gedagvaard, eigendom van zaken verwerven en

199failliet worden verklaard.-

293. Dit geldt  ook  voor het salaris  dat de Kommanditist ontvangt. indien  hij als directeur  ('Geschtifts-
fuhrer') in dienst is van de GmbH/beherend vennoot.
294. Schmidt, EStG-Kommentar, §  15, Tz. 714 geeft een overzicht van de jurisprudentie op dit punt.
295. Elke deelstaat heeft zijn eigen statuut. maar het navolgende is gebaseerd op de Revised Uniform
Limited Partnership Act ('RULPA'), zoals gewijzigd  in   1985  (' 1985 RULPA').   In het algemeen  is  de
RULPA te zien als een aanvulling op het statuut van de general partnership. geregeld in de Uniform Part-
nership Act ('UPA').
296. Sec. 1106 ( 1985) RULPA.
297. Sec. 13, 14 en 15(a) UPA via Sec. 403(b) (1985) RULPA.
298. Sec. 303(a) (1985) RULPA. Sec. 303(b) (1985) RULPA geeft een opsomming van activiteiten die
niet schadelijk zijn, waaronder het optreden als agent of als werknemer van de limited partnership.
299. Sec. 8, 10 en 31 UPA.
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Evenals de Nederlandse CV kan de US limited partnership zowel fiscaal transparant
zijn als een belaste entiteit. Sinds 1 januari 1997 gelden voor de afbakening tussen
fiscale transparantie en belaste entiteit de zgn. 'check-the-box' regulations.300 Op
basis van deze regulations is er een aantal zgn. 'per se' corporations, waaronder301

bijv. de US Inc., de Duitse AG en de Nederlandse NV, die altijd als corporation zelf-
standig aan de belastingheffing worden onderworpen. De US entiteiten die niet kwa-
lificeren als per se corporation, zoals de US limited partnership,302 worden gezien als
fiscaal transparant, tenzij zij de keuze maken om als corporation zelfstandig te wor-
den belast. Voor de classificatie van buitenlandse entiteiten wordt verwezen naar
§ 4.7.2.4.

1.8.2.2   Ondernemerschap van de limited partner

De USA kent niet een concept, zoals Nederland en Duitsland, waarbij de limited
partner afhankelijk van zijn gerechtigdheid tot de inkomsten c.q. het vermogen van
de limited partnership en zijn bemoeienis met de activiteiten van de limited part-
nership wordt geacht winst uit onderneming of inkomsten uit vermogen te genieten.
Het karakter van de inkomsten303 wordt op het niveau van de limited partnership be-
paald. Vervolgens worden de inkomsten aan ieder van de partners voor zijn deel
toegerekend, ongeacht of het general of limited partners betreft. 304

1.8.2.3  Volledige fiscale transparantie

in de belastingheffing van US (limited) partnerships worden twee concepten door
elkaar gebruikt: het zgn. 'aggregate' concept, waarbij de partnership slechts wordt
gezien als een bundeling van de fiscale balansen van de partners en het zgn. 'entity'

3()5

concept, waarbij de partnership zelf wordt gezien als het belastingsubject.    Bij het
opstellen van de belastingwetgeving is geen duidelijke keuze voor 66n van beide
concepten gemaakt, maar is per onderwerp c.q. te belasten item nu eens gekozen
voor het ene concept, dan weer voor het andere concept. Als punten waarbij wordt

306uitgegaan van het 'entity' concept, kunnen worden genoemd   :

300. Treas. Reg. Sec. 301.7701-1(a). Zie ook § 4.5.3.
301. Treas. Reg. Sec. 301.7701-2 (b) (1)-(7)
302. Een uitzondering bestaat voor de zgn. -publicly traded' partnerships (Sec. 7704 (a) en (b) IRC). die -
enige uitzonderingen daargelaten (Sec. 7704 (c) en (d) IRC) - eveneens als corporations worden belast.
303. Sec. 63 IRC definieert belastbaar inkomen als 'gross income' minus bepaalde kostenposten. Sec.
61 (a) IRC noemi als 6dn  van de items van het 'gross income' - naast bijvoorbeeld 'gross income derived
from business'. rente. huur. royalty's en dividenden - het 'distributive share of partnership gross income'
304. Een belangrijke Uitiondering geldt voor verliezen die door een limited partner warden geleden. Deze
verliezen worden per definitie aangemerkt als zgn. 'passive losses' (Sec. 469(d)(4) IRC). Zie hierna onder

§ 1.8.2.4

3()5. Zie o.a. Cunningham. The logic of subchapter K. biz. 9. en Goldberg. The nature of a partnership.
306. Ontleend aan Goldberg. The nature of a partnership, t.a.p., blz. 158.
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3()7-  Het belastingjaar van de partnership wordt door de partnership zelf bepaald    ;
- De overdracht van een aandeel in een partnership leidt niet tot liquidatie van de

pal'tnership308 en wordt gezien als de verkoop  van een 'capital asset' 309;
-  Een partner kan transacties aangaan met de partnership alsof hij een derde 3310;
-  De meeste optiemogelijkheden ('elections') dienen door de partnership te worden

gemaakt en binden dan de partners
311'

3 2- De partnership dient een aangifte in.

Voor wat betreft de fiscale transparantie wordt echter uitgegaan van het 'aggregate'
concept. Niet de partnership wordt belast, maar ieder van de partners voor zijn aan-

313deel in de inkomsten van de partnership. Het karakter en de omvang van de in-
komsten worden bepaald op het niveau van de partnership,314 maar vervolgens zon-
der wijzigingen toegerekend aan de partners voor ieders aandeel. De partners genie-

315ten de inkomsten ook op het tijdstip waarop de partnership de inkomsten geniet.
In zoverre kan derhalve ook voor het US systeem worden gesproken van volledige
fiscale transparantie.

1.8.2.4   Verliesneming boven het commanditaire kapitaal

In de US belastingwetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen de zgn. 'inside'
en 'outside' basis in de activa/passiva van de partnership. De 'inside' basis is de
waarde van de activa/passiva in de boeken van de partnership. De 'outside' basis is
de fiscale kostprijs van de partners van hun aandeel in de partnership.316 Inside en
outside basis zijn niet noodzakelijk aan elkaar gelijk. Een belangrijk verschil is het
aandeel in schulden van de partnership, hetgeen onderdeel uitmaakt van de outside
basis van de partners. Een stijging van het aandeel in de schulden wordt dientenge-

307. Sec. 706 IRC. In principe moet echter wei hetzelfde belastingiaar worden gekozen als de meerder-
heid van de partners.
308. Sec. 708 (b) IRC. In principe blijft de boekwaarde van de partnership in het aandeel in de acti-
vii/passiva ('inside basis') ongewijzigd. behoudens een andersluidende zgn. special basis adjustment  op
basis van Sec. 743(b) of 755 IRC. Cunningham, t.a.p., blz. 134, schrijft hierover: 'In no case is the tension
between the entity and aggregate conceptions of partnerships more apparent than in the case of the sale of
a partnership interest'.
309. Sec.  741  IRC. Een uitzondering geldt  voor zgn. 'hot assets'  (Sec.  751 IRC). Onder 'hot assets'
worden verstaan 'unrealized receivables en 'inventory items'.
310. Sec. 707 IRC.
311. Sec. 703(b) IRC.
312. Sec. 6031 IRC.
313. Sec. 701  IRC.
314. Sec. 702(b) IRC.
315. Sec. 706(a) IRC. Het inkomen wordt geacht te zijn genolen op de laatste dag van het boekjaar van de
partnership.
316. Sec. 705 IRC.
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volge behandeld als een storting (verhoging van de outside basis)317; een daling van
het aandeel in de schulden als een onttrekking (verlaging van de outside basis).318

De outside basis is met name ook van belang voor de mate waarin een partner zijn
aandeel in een verlies van de partnership fiscaal mag aftrekken van overig inkomen.
Er is een aantal verliesbeperkingsregels: (1) 'basis limitation', (2) 'at risk limitati-
ons' en (3) 'passive activity loss limitations'. Op basis van de zgn. 'basis limita-
tion''I' kan een partner niet meer verlies aftrekken dan zijn outside basis in de part-
nership; het meerdere is slechts aftrekbaar op het tijdstip dat de partner wordt ver-
plicht het verlies aan te zuiveren. Op basis van de zgn. 'at risk limitations'320 kan een
partne22' niet meer verlies aftrekken dan het bedrag waarvoor hij 'at risk' is. Dit be-
drag bestaat uit het totaalbedrag van de stortingen, de niet opgenomen winsten en
het  bedrag  van de schulden waarvoor de partner persoonlijk aansprakelijk  is  ('re-
course debt').  Voor de  'at risk limitations' is dientengevolge  met  name het verschil
tussen 'recourse' en 'non-recourse' debt van belang. 'Recourse' debt wordt gedefi-
nieerd als schulden waarvoor 66n of meer van de partners het 'economic risk of loss'
loopt. Indien geen van de partners dit risico loopt, dan is de schuld 'non-recourse'.
De verdeling van een 'recourse' schuld over de partners komt overeen met de mate
waarin  zij het economische risico ('economic  risk of loss')  t.a.v. de desbetreffende
schuld lopen.322 De verdeling van een 'non-recourse' schuld over de partners vindt

323
plaats naar gelang bepaalde winst-items worden verdeeld. Omdat de limited part-
ner niet verder draagplichtig is dan het bedrag van zijn inbrengverplichting, zal hij in
het algemeen geen 'recourse' schuld krijgen toegerekend, tenzij hij de desbetreffen-
de schuld garandeert of door hypotheek op in privt gehouden onroerend goed verze-
kert.324 Het bedrag dat de partner op grond van de 'at risk limitations' niet mag af-
trekken in een bepaald jaar, schuift door naar toekomstige jaren.325 Het eindresultaat
van de 'basic limitation' en de 'at risk limitations' komt derhalve in belangrijke mate
overeen met de verliesbeperkingsregels in Duitsland en Nederland.

Indien binnen de 'basic limitation' en de 'at risk limitations' wordt gebleven, kan
de verliesaftrek nog worden beperkt door de zgn. 'passive activity loss limita-

317. Sec. 752(a) IRC.
318. Sec. 752(b) IRC. Als een onttrekking leidt tot een negatief bedrag. wordt dit in principe behandeld
als een te belasten capital gain (Sec. 731(a) IRC).
319. Sec. 704(d) IIRC.
320. Sec. 465(a) en (b) IRC.
321.  De  'at risk limitations' gelden slechts voor natuurlijke personen  en voor corporations waarvan  meer
dan 50% van het aandelenkapitaal wordt gehouden door 5 of minder natuurlijke personen.
322. Treas. Reg. § 1.752-2(a). Hierbij wordt een soort fictieve liquidatiemethode gebruikt (Treas. Reg.
§ 1.752-2(b)).
323. Treas. Reg. § 1.704-2.
324. Treas. Reg. § 1.752-2(0, Example 3.
325. Sec. 465(a)(a)(2) IRC.
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tions'.326 Op basis van deze regels kunnen verliezen uit passieve activiteiten slechts
worden verrekend met winsten uit dergelijke activiteiten. Voorzover een dergelijk
passief verlies in een jaar niet kan worden verrekend met passieve winsten, wordt dit

327verlies voortgewenteld naar toekomstige jaren. Een passieve activiteit wordt gede-
finieerd als 'any activity which involves the conduct of any trade or business, and in
which the taxpayer  does not materially participate'.328 'Material participation' wordt
omschreven als het deelnemen aan de activiteiten op een 'regular, continuous, and

329substantial' wijze. Aangezien het de limited partner in zijn algemeenheid niet is
toegestaan om in de activiteiten van de partnership actief deel te nemen, zal het ver-

330liesaandeel van de limited partner veelal als passief verlies worden
aan emerkt.De regulations maken  op deze algemene regel een aantal uitzonderingen.-3'  De  par-

ticipatie van de limited partner wordt op basis van deze regulations toch als 'materi-
al' aangemerkt, indien hij (1) in het desbetreffende jaar voor meer dan 500 uur in de
onderneming van de partnership heeft gewerkt, (2) in de afgelopen tien jaar gedu-
rende ten minste vijf jaar voor meer dan 500 uur in de onderneming van de part-
nership heeft gewerkt, of (3) gedurende drie voorafgaande jaren meer dan 500 uur in
de onderneming van de partnership heeft gewerkt, waarbij de activiteiten van de

332
partnership van dienstverlenende aard zijn. In de literatuur wordt kritiek uitgeoe-
fend op het feit dat verliezen worden aangemerkt als passief, hoewel de limited part-
ner deze verliezen economisch wel heeft te dragen.

1.8.2.5 man-vrouw-CV

In het verleden kende de USA een progressief inkomstenbelastingtarief, gecombi-
neerd met een afzonderlijke aangifteplicht per individu (ook bij gehuwden). Part-
nerships (zgn. 'family partnerships') werden toen veelvuldig gebruikt om inkomsten
over zoveel mogelijk familieleden te verdelen om progressievoordelen te behalen.

333Deze 'family partnerships' werden door de IRS bestreden    met de stelling dat een
familielid slechts als partner kon kwalificeren, indien deze 'original capital' of 'vital

334services' in de partnership inbracht. In de jurisprudentie van het Supreme Court
werd deze stelling echter verworpen en werden 'family partnerships' geaccepteerd,

326. Sec. 469 IRC. De 'passive activity loss limitations' zijn alleen van toepassing op natuurlijke perso-
nen, corporations waarvan meer dan 50% van de aandelen worden gehouden door vijf of minder natuur-
lijke personen, of zgn. personal service corporations (corporations die zich bezighouden met het verrich-
ten van diensten en waarvan werknemers meer dan 10% van de aandelen houden) (Sec. 469(a)(2) IRC).
327. Sec. 469(b) IRC. Bij verkoop van het aandeel in de partnership kan een passief verlies ook worden
afgezet tegen capital gains (Sec. 469(g) IRC).
328. Sec. 469(c)( 1) IRC.
329. Sec. 469(h)(1) IRC.
330. Sec. 469(h)(2)IRC.
331. Treas. Reg. 1.469-5T.
332. Schwidetzky, A comparison of partnership income taxation in the US and Germany: a study in dif-
ferences, Am. U.J. Int. LL. & Pol'y, Vol. 10:4, blz. 1352.
333. Cunningham. The logic of subchapter K, t.a.p.. biz. 65.
334. Commissioner v. Culbertson. 337 U.S. 733 (1949).
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indien 'considering all the facts and circumstances... the parties  in good faith and
acting with business purpose intend to join together in the present conduct of the en-

335terprise'. Lagere rechtspraak hield echter - met name in situaties waarbij  het aan-
deel in de partnership geschonken werd aan een familielid - vast aan een oude theo-
rie (zgn. 'assignment of income doctrine'), waarbij het inkomen werd toegerekend
aan degene die het 'income-producing capital' in eerste instantie bezat. Als gevolg
van deze discrepantie tussen lagere en hogere rechtspraak heeft de US wetgever een
speciale bepaling (Sec. 704(e) IRC) ingevoerd, waarin min of meer de lijn van het
Supreme Court wordt vastgelegd. Op grond van lid 1 van Sec. 704(e) IRC wordt een
familielid336 die deelneemt in een partnership waarbij kapitaal een 'material income-
producing' factor is, als een partner beschouwd, ongeacht hoe hij zijn kapitaaldeel-
name (door koop of schenking) heeft verworven. Voor partnerships waarbij kapitaal
niet een 'material income-producing' factor is, geldt geen wettelijke regeling, zodat
daar op de rechtspraak van het US Supreme Court dient te worden teruggegrepen.

In lid 2 van Sec. 704(e) IRC is een regeling opgenomen om te vermijden dat 'ser-
vice income' van het ene familielid/partner wordt omgezet in 'capital income' van
een ander familielid/partner. Op basis van deze regeling wordt aan een familie-
lid/partner die een aandeel in een partnership heeft verkregen door schenking of
koop,337 het winstaandeel fiscaal toegerekend, echter slechts indien en voorzover het
schenkende c.q. verkopende familielid/partner een redelijke vergoeding krijgt voor
de diensten en het kapitaal dat hij aan de partnership ter beschikking stelt.

De regeling van Sec. 704(e) IRC heeft veel van zijn relevantie verloren, doordat
momenteel gehuwden een gezamenlijke aangifte kunnen indienen en er geen pro-

338gressieverschil meer bestaat tussen een individuele of gezamenlijke aangifte.
Daarnaast worden de inkomsten van minderjarige kinderen belast tegen het tarief dat

339op de ouders van toepassing is.

1,8,2.6   Overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot (en
orngekeerd)

Ten aanzien van de inbreng en onttrekking van bedrijfsmiddelen met stille reserves
in c.q. aan de partnership kent het US belastingrecht een zeer flexibel systeem,

340
waarbij als hoofdregel een dergelijke overdracht belastingvrij kan plaatsvinden.
Dit systeem is uiteraard gebaseerd op het 'aggregate' concept, waarbij als achterlig-
gende gedachte wordt aangevoerd dat het tussenschakelen van een (fiscaal transpa-

335. Cunningham. The logic of subchapter K, t.a.p.. biz. 66.
336. De wettekst noemt echter  niet  de  term ' familielid'. zodat deze bepaling in feite voor iedere partner
geldt.

337. Op basis van lid 3 van Sec. 704(e) IRC wordt koop gelijkgesteld met schenking voor de toepassing
van de regeling van lid 2.
338. Sec. 1(a) en 1(d) IRC.
339. Sec. 1(g) IRC, zgn. 'kiddie' tax.
340. Sec. 721(a) IRC ( contributions') en Sec. 731(a) IRC ('distributions').
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rante) partnership zo min mogelijk negatieve gevolgen mag hebben op onderne-
mingsactiviteiten. De winst bij verkoop van een aandeel in een partnership daar-

341

entegen wordt in het algemeen gezien als een belaste capital gain.
342

Onduidelijk is hoe de omzetting van een general partnership(-aandeel) in een limi-
343ted partnership(-aandeel) of omgekeerd dient te worden behandeld. Op basis van

een tweetal rulings344 lijkt de positie van de IRS te zijn dat bij een dergelijke omzet-
ting sprake is van een ruil, waarbij het omgezette aandeel wordt ingebracht in de
(voortgezette) partnership. Door aan te sluiten bij het inbrengbegrip, zal een derge-
lijke omzetting in het algemeen zonder heffing over stille reserves kunnen plaatsvin-
den.

Zoals hiervoor in § 1.8.2.4 uiteengezet, wordt het aandeel van een partner in de
schulden van de partnership bij zijn kapitaalrekening opgeteld om de 'outside' basis
van de partner in de partnership te bepalen. Doordat er een verschil bestaat in 're-
course' en 'non-recourse' schulden, kan de omzetting van een aandeel als general
partner in een aandeel als limited partner (en omgekeerd) invloed hebben op de 'out-
side' basis van de partner en mogelijk tot belastingheffing aanleiding geven. Indien
de general partner limited partner wordt,  kan zijn aandeel  in de ('recourse') schulden
verminderen, wat als onttrekking in mindering komt op de 'outside' basis. Voorzo-
ver de onttrekking groter is dan het bedrag van de 'outside' basis wordt een belaste
capital gain geconstateerd. Indien de limited partner general partner wordt. kan zijn
aandeel in de ('recourse') schulden toenemen, wat als storting wordt bijgeteld bij de
'outside' basis. Dit zal in het algemeen niet leiden tot belastingheffing bij de limited
partner die general partner wordt, maar mogelijk wel bij de overige general partners
die hun aandeel in de ('recourse') schulden zien afnemen.

1.8.2.7    Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen

De USA kent niet een concept van buitenvennootschappelijk ondernemingsvermo-
gen, zoals Duitsland en Nederland dat kennen. Echter, ook in de USA bestaat de
mogelijkheid dat een (limited) partner naast zijn winstaandeel afzonderlijke vergoe-
dingen ontvangt, bijvoorbeeld voor het ter beschikking stellen van gelden (lening) of
onroerend goed (verhuur).  Met  name het handelen als partner ('partner capacity')  of
als derde ('third party capacity')  is van belang  voor de belastinghe ffing  van deze  af-
zonderlijke vergoedingen. Hierbij kunnen drie categorieen worden onderscheiden:

(i)  Vergoedingen aan een partner in zijn hoedanigheid van partner als zodanig.
waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de winst van de part-
nership. Deze vergoedingen worden beschouwd als winstaandeel ('distributive

341. Cunningham, The logic of subchapter K. t.a.p., blz. 10, Schwidetzky, A comparison of partnership
income taxation in the US and Germany. t.a.p., biz. 1363.
342. Sec. 741 IRC.
343. Bonn. Taxation of Partnerships, t.a.p.. Chapter 9. § 9:78.
344. Rev. Rul. 84-52,1984 CB 157 en Rev. Rul. 84-115, 1984-2 CB 118.
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share')  en als zodanig belast  (Sec.  704(b)  IRC). Hier wordt derhalve  het  'ag-
gregate' concept toegepast.

(ii)  Vergoedingen aan een partner, die at arm's length zijn en niet worden ontvan-
gen in de hoedanigheid van partner als zodanig (maar als derde). Deze vergoe-
dingen zijn in zijn algemeenheid345 aftrekbaar op het niveau van de partnership
en belast bij de partner (als 'ordinary income' of 'capital gains' afhankelijk van
het type vergoeding), zoals bij een transactie tussen onafhankelijke derden
(Sec. 707(a)(1) IRC). Hier wordt derhalve het 'entity' concept toegepast.

(iii) Vergoedingen aan een partner in zijn hoedanigheid van partner als zodanig,
waarbij de hoogte van de vergoeding niet afhankelijk is van de winst van de
partnership (bijvoorbeeld een vaste vergoeding of een vergoeding afhankelijk
van de omzet). Deze vergoedingen worden als 'guaranteed payments' (Sec.
707(c) IRC) aangeduid. De belastingheffing van dergelijke 'guaranteed pay-
ments' vindt plaats op basis van een mengeling van het 'aggregate' en het 'enti-
ty' concept. In principe zijn de vergoedingen aftrekbaar bij de partnership en
als 'ordinary income' belast  bij de partner ('entity' concept).  Voor de overige
regelgeving worden de 'guaranteed payments' echter gelijkgesteld met het
winstaandeel ('distributive share'; 'aggregate' concept). Zo worden de 'guaran-
teed payments' bijvoorbeeld - evenals het winstaandeel - geacht te zijn geno-
ten door de partners op de laatste dag van het boekjaar van de partnership. on-
geacht het tijdstip van betalen.

Voor het onderscheid tussen de categorieen (ii) en (iii) is met name van belang,
wanneer een partner handelt in zijn hoedanigheid van partner en wanneer als derde.

Op dit punt bestaat nog de nodige onduidelijkheid, met name indien de partner dien-
346sten verricht aan de partnership. in het algemeen wordt een onderscheid gemaakt

tussen algemene managementdiensten ('partner capacity') en diensten. waarbij de
specifieke technische expertise  van de partner een doorslaggevende rol speelt ('non-

347

partner capacity').

1.8.3     Conclusies t.a.v. de rechtsvergelijking

Uit bovenstaande rechtsvergelijking met Duitsland en de USA kunnen ten aanzien
van de te onderzoeken knelpunten de volgende conclusies worden getrokken:

345.  Er  is een uitgebreide antimisbruikregelgeving. waarin wordt getracht   om het gebruik   van   part-
nerships met het doel  om te activeren kosten aftrekbaar te maken ( disguised capital expenditures' :  Sec.

707(a)(2)(a) IRC) c.q. belaste capital gains te vermijden ('disguised sales'; Sec. 707 (a)(2)(b) IRC) tegen

te gaan.
346. Met betrekking tot leningen en de verhuur van (on)roerende zaken lijkt het standpunt te zijn dat. mits

er sprake is van zakelijke verhoudingen, deze activiteiten in beginsel niet in de hoedanigheid van partner
worden verrieht: Bonn. Taxation of Partnerships. Ch. 8. § 8.28 en 8.42.
347. Cunningham, The logic of subchapter K. t.a.p.. biz.  120. en Bonn. Taxation of Partnerships. t.a.p..
Ch. 8. § 8.19.
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i. In grote lijnen komen de civielrechtelijke kenmerken van de Duitse Kommandit-
gesellschaft en de US limited partnership overeen met de Nederlandse CV. Belang-
rijk verschil is dat zowel de KG als de LP zelf eigendom van zaken kunnen verkrij-
gen. Naar NBW zal de CV met rechtspersoonlijkheid ('CVR') ook zelf eigenaar van
zaken kunnen zijn. Op de fiscale implicaties van het verkrijgen van rechtspersoon-
lijkheid wordt in Hoofdstuk 6 (De CV naar NBW) nader ingegaan.

Ten aanzien van de fiscale behandeling van de KG en LP valt op dat de KG naar
Duits fiscaal recht altijd als transparant wordt aangemerkt, terwijl voor de LP in feite
een keuzeregime geldt. In de USA kan een LP - vergelijkbaar met Nederland - der-
halve afhankelijk van de omstandigheden fiscaal transparant of een belaste entiteit
zijn. In Hoofdstuk 5 (De Open CV) wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre
het Duitse systeem (altijd transparant) of het US systeem (keuzeregime) te prefere-
ren valt boven het Nederlandse systeem (open of besloten al naar gelang de over-
draagbaarheid).

ii. Ten aanzien van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot lijkt het
Duitse systeem in hoge mate op het Nederlandse systeem t.t.v. de Wet IB 1964.
Duitsland kent evenals  de  Wet  IB   1964 een bronnenstelsel. De Kommanditist  kan
ofwel binnen de bron winst uit onderneming ofwel binnen de bron inkomsten uit
vermogen worden belast. Winst uit onderneming geniet de Kommanditist, indien de
KG een objectieve onderneming drijft en hij wordt aangemerkt als Mitunternehmer.
Een belangrijk aspect van het Mitunternehmer-schap is het lopen van risico, hetgeen
in de jurisprudentie ten aanzien van de Kommanditist veelal wordt uitgelegd als het
delen in het liquidatieoverschot van de KG. In vergelijking met het systeem van de
Wet  IB 1964 kunnen twee verschillen worden geconstateerd,  de zgn. 'Abflirbe'-
theorie en de zgn. 'gewerbliche Pragung'. Deze beide afwijkingen lijken ook binnen
het Duitse systeem niet consistent en met name de 'gewerbliche Pragung' lijkt, van-
wege de aantrekkingskracht op beleggingsconstructies, een knelpunt op te leveren in
het Duitse stelsel. Beide afwijkingen dienen dientengevolge naar mijn mening niet te
worden overgenomen in het Nederlandse systeem. In de Wet IB 2001 geniet de
commanditaire vennoot winst uit onderneming, ongeacht of hij is gerechtigd tot het
liquidatieoverschot. Zoals hiervoor in § 1.2.4.2 uiteengezet, is deze wijziging binnen
het nieuwe boxenstelsel een logische wijziging, waardoor mogelijke nieuwe knel-
punten worden vermeden. Aangezien Duitsland niet een dergelijk systeem kent, le-
vert een rechtsvergelijking met het Duitse systeem geen additionele suggesties op
voor wijziging van het Nederlandse systeem van de Wet IB 2001.

De USA kent geen concept, zoals Duitsland en Nederland t.t.v. de Wet IB  1964.
waarbij de limited partner - afhankelijk van bepaalde criteria - winstgenieter is of
genieter van inkomsten uit vermogen. Het karakter van de inkomsten wordt op het
niveau van de limited partnership bepaald en vervolgens ieder van de partners, gene-
ral en limited, voor zijn deel toegerekend. Het nieuwe systeem voor de ondernemen-
de CV onder de Wet IB 2001 lijkt derhalve opgeschoven in de richting van de US
benadering. Voor het karakter van de inkomsten is in de US met name het onder-
scheid tussen gross income (waaronder (lopende) winst uit onderneming) en capital
gains van belang, omdat capital gains tegen lagere tarieven worden belast. In feite
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kent de US een vermogenswinstbelasting. In zoverre is het Nederlandse boxenstelsel
als 'surrogaat'-vermogenswinstbelasting slechts in beperkte mate vergelijkbaar met
het US systeem. In het Nederlandse systeem blijft immers ook voor vermogenswin-
sten het onderscheid tussen winst uit onderneming (box  1) en box  3 van belang.  Ook
vanuit dit onderscheid is het laten vallen van de gerechtigdheid tot de stille reserves
als criterium voor ondernemerschap een logisch uitvloeisel van het boxensysteem.

iii. In zijn algemeenheid worden voor de belastingheffing van personenvennoot-
schappen in zowel Duitsland als de USA twee systemen door elkaar gebruikt: het
zgn. 'aggregate'-concept ('Bilanzbundeltheorie')  en  het  zgn.  'entity'-concept ('Ein-
heitstheorie'). In Duitsland lijkt de opkomst  van de Einheitstheorie  met  name  ver-
oorzaakt door het groeiende besef van de juridische zelfstandigheid van de KG en de
heffing van de Gewerbesteuer. Onduidelijkheden bestaan met name in situaties,
waarbij fiscale faciliteiten afhankelijk zijn van de persoonlijke positie van de venno-
ten. In de USA is eveneens geen duidelijke keuze gemaakt tussen den van beide
concepten, maar is min of meer per item een keuze tussen een van beide of zelfs een
combinatie van beide concepten gemaakt. Achterliggende gedachte is hierbij ge-
weest om de toepassing van de belastingregels ten aanzien van partnerships zo flexi-
bel mogelijk te maken. Deze mate van flexibiliteit houdt ook een groot risico van
oneigenlijk gebruik in, wat weer aanleiding heeft gegeven tot uitvoerige anti-
misbruikwetgeving. In beide landen lijkt het ontbreken van een duidelijke keuze
voor edn van beide concepten tot blijvende onduidelijke wetstoepassing en/of uit-
voerige (antimisbruik)regelgeving te hebben geleid. In zoverre kan de les voor de
Nederlandse wetgever zijn om een duidelijke keuze te maken voor 66n concept en
slechts sporadisch (goed gemotiveerde) afwijkingen toe te staan.

Zowel Duitsland als de USA kennen - ondanks het toepassen van een combinatie
van 'aggregate'- en 'entity'-concept - het systeem van de volledige fiscale transpa-
rantie. Onduidelijkheid bestaat in Duitsland nog ten aanzien van de positie van de
Kommanditist, die als Nicht-Mitunternehmer deelneemt in een ondernemende KG.
Het lijkt erop dat - vanwege de gelijkstelling met de typische stille Beteiligung -
voor deze Kommanditist de volledige fiscale transparantie niet geldt. Dit zou aanlei-
ding kunnen geven om ook de positie t.t.v. de Wet IB 1964 van de commanditaire
vennoot/niet-ondernemer die deelneemt in een ondernemende CV, te overdenken.
Echter, Nederland kent geen bepaling vergelijkbaar met § 20, eerste lid, onderdeel 4
EStG (inkomsten uit typisch stille Beteiligung/partiarisches Darlehen). Veeleer kent
art. 24 Wet IB 1964 meerdere bronnen van inkomen, waarbij echter de onderneming
geen afzonderlijke bron vormt. Dientengevolge dient mijns inziens de conclusie van
§ 1.3.2, dat de volledige fiscale transparantie ook geldt voor de commanditaire ven-
noot/niet-ondernemer die deelneemt in een ondernemende CV, gehandhaafd te blij-
ven.

iv. Ten aanzien van de verliesneming boven het commanditaire kapitaal sluiten zo-
wel Duitsland als de USA aan bij de civielrechtelijke draagplicht van de commandi-
taire vennoot. In zoverre wordt de hiervoor  (§ 1.3.1) gevonden conclusie ten aanzien
van de Nederlandse regeling bevestigd door de resultaten van de rechtsvergelijking.
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In afwijking van de Nederlandse civielrechtelijke regeling kent de Duitse regeling
(§ 169, eerste lid, HGB) een wettelijk verbod voor de Kommanditist tot het opvorde-
ren van winstaandelen, voorzover zijn commanditair kapitaal in voorgaande jaren
door verliezen is aangetast. Op grond van de Einheitstheorie en het zgn. 'MaBge-
blichkeits' -principe  is  door de  BFH - anders  dan de Nederlandse regeling - een  'ne-
gatives Kapitalkonto' fiscaal erkend. De Duitse wetgever heeft daarbij echter inge-
grepen en de regeling van § 15a EStG ingevoerd, waardoor de verliezen ter grootte
van het 'negatives Kapitalkonto' niet met overige inkomsten kunnen worden verre-
kend. Daarmee is de Duitse regeling in zijn uitwerking vergelijkbaar met de Neder-
landse regeling t.t.v. de Wet IB 1964. Een additioneel argument om art. 3.9 Wet IB
2001 te handhaven, kan mijns inziens aan de regeling van § 158 EStG niet worden
ontleend.

De regeling van de USA ten aanzien van de 'loss limitations' is met name inge-
wikkeld door de afzonderlijke toedeling van schulden aan partners en de uitgebreide
antimisbruikwetgeving. In zijn uitwerking komt de combinatie van de 'basic limita-
tion' en de 'at risk limitations' in belangrijke mate overeen met de Nederlandse en
Duitse regeling. Door de 'passive activity loss limitations' worden verliezen van de
limited partner echter, behoudens enige uitzonderingen, als passief aangemerkt en
kunnen deze slechts met passieve inkomsten worden verrekend. Ten aanzien van de
limited partner bevat deze regeling een hoge mate van overkill, en kan zij derhalve
niet als uitgangspunt dienen voor een aanpassing van de Nederlandse regeling.

v. In zijn algemeenheid worden in Duitsland en de USA personenvennootschappen
die zijn aangegaan tussen familieleden, fiscaal niet anders behandeld dan personen-
vennootschappen die zijn aangegaan tussen derden. In zoverre kan worden geconsta-
teerd dat de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake de man-vrouw-(onder-)CV een
vergelijkbaar uitgangspunt hanteert. Het aangaan van een commanditaire vennoot-
schap tussen echtgenoten vanwege speciale ondernemersfaciliteiten lijkt zowel in
Duitsland als in de USA geen hoge vlucht te hebben genomen. Vermoedelijk hangt
dit samen met het geringere aantal ondernemersfaciliteiten en de mogelijkheid om te
kiezen voor een gezamenlijke aangifte, zodat door het aangaan van personenven-
nootschappen ook geen extra tariefsvoordelen kunnen worden behaald. In de Wet IB
2001 is een aantal beperkingen (o.a. in het toepassen van het urencriterium; art. 3.6
Wet IB 2001) ingevoerd, waardoor man-vrouwfirma's veel van hun aantrekkelijk-
heid hebben verloren. Overgebleven is met name nog de mogelijkheid tot tariefsma-
tiging, waarbij een zakelijke winstverdeling als remmende factor werkt. Het verdient
mijns inziens aanbeveling nader te onderzoeken of de mogelijkheid tot tariefsmati-
ging nog steeds leidt tot het veelvuldig aangaan van man-vrouwfirma's. Mocht dit
het geval zijn, dan zou kunnen worden overwogen om - confurm het Duitse sys-
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teem348 - de onderneming(swinst) bij in gemeenschap van goederen gehuwden fis-
caal aan beide echtgenoten voor de helft toe te rekenen.

vi. Ten aanzien van de overgang van een positie als beherend vennoot naar die van
commanditair vennoot (en omgekeerd) kan in het algemeen belastingheffing, zowel
in Duitsland als in de USA, worden voorkomen of uitgesteld, ook in situaties waarin
er vanuit Nederlandse optiek sprake is van overdrachtswinst. Hierdoor ontstaat in
zijn algemeenheid een flexibeler systeem dan het Nederlandse (mede veroorzaakt
door de rigide eisen van art. 3.63 Wet IB 2001). In Duitsland wordt overdrachts-
winst voorkomen door het vormen van zgn. '(negative) Ergiinzungsbilanzen'. Sail-
lant detail bij deze regeling is dat het vormen van deze (negative) Ergtinzungbilan-
zen ook mogelijk is indien commercieel wordt geherwaardeerd, wat derhalve een
doorbreking  is  van  het zgn. 'MaBgeblichkeitsprinzip'. De Duitse regeling  kan  hier-
door mijns inziens als additioneel argument worden genoemd om de leer van de HR
zoals vastgelegd in het arrest BNB 1960/34 te laten varen.

Het US systeem wordt gekenmerkt door een zeer hoge mate van flexibiliteit,
waarbij in principe elk afzonderlijk vermogensbestanddeel tegen voortzetting van de
fiscale boekwaarde in een partnership kan worden gebracht. Deze flexibiliteit heeft
echter zijn prijs, doordat voor de doorvoering van een dergelijk systeem een tech-
nisch uiterst ingewikkelde regeling is ontstaan. Het volgen van elk bedrijfsmiddel
afzonderlijk dient mede te worden gezien in het licht van de belastingheffing van
capital gains, die zowel binnen als buiten de inkomenscategorie winst uit onderne-
ming afzonderlijk worden belast. In Nederland en Duitsland geldt echter een afzon-
derlijke categorie winst uit onderneming, waarbinnen op basis van het systeem van
de vermogensvergelijking vervreemdingswinsten worden belast, terwijl buiten de

349
categorie winst uit onderneming vervreemdingswinsten in het algemeen onbelast
zijn. De overgang van bedrijfsmiddelen van de ondernemingssfeer naar de prive-
sfeer (en omgekeerd) leidt dan automatisch tot waarderings- en afrekeningsvraag-
stukken. Dientengevolge is het US systeem voor de inbreng van bedrijfsmiddelen in
een partnership niet zonder overige systeemaanpassingen in Nederland door te voe-
ren.

vii. Ten aanzien van bijzondere vergoedingen die een (commanditair) vennoot naast
zijn winstaandeel ontvangt voor het ter beschikking stellen van arbeid, geld of speci-
fieke bedrijfsmiddelen aan de CV, kent Duitsland een wettelijke fictie (§ 15, eerste
lid, nummer 2 EStG), waardoor deze bijzondere beloningen altijd tot winst uit on-
derneming worden bestempeld. De achtergrond van deze regeling is met name gele-
gen in het tegengaan van winstuitholling voor de Gewerbesteuer. Voor de Neder-

348. Ook voor het Nederlandse systeem werd dit systeem in het verleden wel verdedigd. Zie: Sillevis.
Nieuw BW. fiscaal ondernemingsvermogen en de scheiding van een civielrechtelijke gemeenschap. in:
Nico de Vries-bundel (Gouda Quint. Arnhem   1995), biz. 270-272.   Bij de aanmerkelijkbelangregeling
(box 2) vindt een dergelijke toerekening reeds sinds jaar en dag plaats.
349. In Nederland uiteraard wel met de 'vermogensbelasting' van box 3. In Duitsland gelden aan- en ver-
kopen binnen bepaalde periodes als speculatie, waarbij de vervreemdingswinsten (tegen het progressieve
tarieD belast zijn.
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landse regeling is een dergelijke fictie derhalve niet zinvol. Voor het overige kent
Duitsland een indeling in verplicht ondernemingsvermogen, keuzevermogen en ver-
plicht priv6-vermogen, die in hoge mate vergelijkbaar is met de Nederlandse inde-
ling. De aandelen in de GmbH/beherend vennoot in een GmbH & Co. KG waarin
een Kommanditist deelneemt, behoren op grond van de jurisprudentie in het alge-
meen tot het verplichte ondernemingsvermogen, tenzij deze GmbH een eigen onder-
neming (afzonderlijk van de onderneming van de KG) drijft met een enigszins be-
duidende omvang. Deze jurisprudentie kan een vingerwijzing zijn dat de Hoge Raad
in een dergelijke situatie ook tot verplicht ondernemingsvermogen zou kunnen con-
cluderen.

De USA kent geen concept van buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen
zoals Duitsland en Nederland dat kennen. Voor de belastingheffing van afzonderlij-
ke  beloningen  is  met  name het handelen als partner ('partner capacity')  of als derde
('third party capacity') van belang. Doordat het toerekenen  aan de inkomstencatego-
rie winst uit onderneming in de USA niet relevant is, levert het US concept voor de
belastingheffing van afzonderlijke beloningen geen bruikbare suggesties op voor een
verbetering van het Nederlandse systeem.

1.9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Samenvattend kan ten aanzien van de in dit hoofdstuk onderzochte (potentiele)
knelpunten als volgt worden geconcludeerd:

I.   DE REIKWIJDTE VAN HET ONDERNEMERSCHAP VAN DE
COMMANDITAIRE VENNOOT

In het verleden is de rechtsvorm van de CV vaak gebruikt voor constructies, waarbij
werd beoogd om specifieke ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten toegankelijk
te maken voor een groot aantal commanditaire vennoten (te denken valt aan de
scheepvaart- en film-CV's). Opvallend hierbij is dat de overheid enerzijds op be-
paalde punten heeft geprobeerd deze constructies te bestrijden, terwijl op andere

punten zij juist het opzetten van dergelijke constructies bewust heeft gestimuleerd.
Vanuit het uitgangspunt van een fiscaal-neutrale behandeling van de CV zou hier
sprake kunnen zijn van een knelpunt. De kritiek ten aanzien van het gebruik van de
CV voor dergelijke constructies luidde met name dat hierdoor de positie van de
commanditaire vennoot/ondernemer werd gebruikt door belastingplichtigen die
maatschappelijk veel meer werden gezien als beleggers. Vanuit de historie is dien-
aangaande de reikwijdte van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot in
de Wet IB 1964 onderzocht. Op grond van art. 6 Wet IB 1964 werd de commanditai-
re vennoot als ondernemer aangemerkt, indien (1) de CV een (objectieve) onderne-
ming drijft, (2) de commanditair vennoot de intentie heeft om ondernemer te zijn. en
(3) de commanditair vennoot is gerechtigd tot het liquidatieoverschot van de CV.
Door deze voorwaarden bleek het ondernemerschap van de commanditaire vennoot
op grond van een consistente lijn in de jurisprudentie ingebed in de algemene spel-
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regels van het subjectieve ondernemerschap. Een niet-fiscaal-neutrale behandeling
kan hierdoor ten aanzien van de reikwijdte van het fiscale ondernemerschap van de
commanditaire vennoot niet worden vastgesteld. Deze conclusie lijkt te worden be-
vestigd door de rechtsvergelijking, met name door het Duitse systeem dat in hoge
mate overeenkomt met het Nederlandse. Enkele afwijkingen houden specifiek ver-
band met de Duitse situatie en lijken aldaar tot een knelpunt te leiden. Dientenge-
volge zijn deze afwijkingen niet als aanbeveling voor het Nederlandse systeem
overgenomen.

In de Wet IB 2001 is de reikwijdte van het ondernemerschap van de commanditai-
re vennoot uitgebreid, doordat op grond van art. 3.3, tweede lid, Wet IB 2001 ook
commanditaire vennoten, die niet zijn gerechtigd tot het liquidatieoverschot, worden
geacht winst uit onderneming te genieten. Deze reikwijdte is echter ook aanzienlijk
ingeperkt, doordat de commanditaire vennoot niet langer als ondernemer (art. 3.4
Wet IB 2001) kwalificeert, doch slechts bij wijze van fictie (art. 3.3, eerste lid, on-
derdeel a Wet IB 2001; als zgn. 'quasi-ondernemer') wordt geacht winst uit onder-
neming te genieten.

De uitbreiding van de groep 'quasi-ondernemers' met de commanditaire vennoten
die niet zijn gerechtigd tot het liquidatieoverschot, is mijns inziens binnen het
boxensysteem van de Wet IB 2001 aanvaardbaar en voorkomt dat de aantrekkings-
kracht van box 3 verder zou worden versterkt (waardoor mogelijk nieuwe knelpun-
ten zouden ontstaan). Deze uitbreiding leidt ertoe dat het Nederlandse systeem van
belastingheffing van commanditaire vennoten meer is gaan lijken op het US sys-
teem. Doordat de US een (echte) vermogenswinstbelasting kent, terwijl in Neder-
land (en ook in Duitsland) vervreemdingswinsten binnen de inkomstencategorie
winst uit onderneming (vermogensvergelijking) worden belast. is het niet mogelijk
gebleken om verdere suggesties voor het Nederlandse systeem aan het US systeem
te ontlenen.

De beperking van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot door de
invoering van de regeling van het quasi-ondernemerschap is voornamelijk te zien
vanuit de wens van de wetgever om het gebruik van ondernemers- c.q. onderne-
mingsfaciliteiten in beleggingsachtige constructies tegen te gaan. Vanuit het uit-
gangspunt van een fiscaal-neutrale behandeling is deze nieuwe regeling een verbete-
ring t.o.v. het oude systeem, hoewel de vraag blijft of de rigide tweedeling tussen
ondernemers en quasi-ondernemers noodzakelijk was om het doel van de wetgever
(indamming van oneigenlijk gebruik van bepaalde ondernemers- en ondernemings-
faciliteiten) te realiseren. Daarnaast valt in de uitwerking van deze nieuwe regeling
een aanzienlijke overkill te constateren. Vanuit de door de wetgever geformuleerde
leidraad voor het toekennen van ondernemers- c.q. ondernemingsfaciliteiten (het in-
vesteringsgerelateerde karakter van de faciliteit: behoud van de onderneming in
plaats van specifiek gerelateerd aan het zijn van ondernemer) valt niet in te zien
waarom de quasi-ondernemers geen recht hebben op de energie- en milieu-
investeringsaftrek, alsmede de scholingsaftrek. Mede ten gevolge van de samentel-
lingsregeling voor investeringen per samenwerkingsverband is oneigenlijk gebruik
van deze faciliteiten hoegenaamd uitgesloten. Dientengevolge is hier derhalve voor-
gesteld om deze faciliteiten ook toe te staan voor de quasi-ondernemers. Ook voor
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een aantal ondernemersfaciliteiten geldt dat oneigenlijk gebruik via beleggingscon-
structies o.a. door de strenge toekenningsvoorwaarden (bijv. het urencriterium)
nauwelijks mogelijk is, terwijl quasi-ondernemers die wel aan de strenge voorwaar-
den zouden voldoen van deze faciliteiten verstoken blijven. Te denken valt aan de
regeling voor aanloopverliezen (art. 3.10 Wet IB 2001), de geruisloze omzetting
(art. 3.65 Wet IB 2001), de stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001), de zelfstandigen-
aftrek (art. 3.76 Wet IB 2001) en de FOR (art. 3.67 e.v. Wet IB 2001). Op dit punt is
derhalve voorgesteld om te heroverwegen of deze faciliteiten niet ook aan quasi-
ondernemers dienen te worden toegestaan.

Al met al is de conclusie dat de wetgever een foute keuze heeft gemaakt door de
tweedeling tussen ondernemers en quasi-ondernemers in te voeren met als enige
doel om commanditaire vennoten/beleggers van bepaalde ondernemers- en onder-
nemingsfaciliteiten uit te sluiten. Het was mijns inziens beter geweest indien de wet-
gever deze tweedeling achterwege had gelaten en per faciliteit had bezien in hoever-
re oneigenlijk gebruik door commanditaire vennoten/beleggers kon worden tegen
gegaan. Door de uitbreiding van het urencriterium (art. 3.6 Wet IB 2001) en de in-
voering van de samentellingsregeling bij de investeringsaftrek was mijns inziens on-

eigenlijk gebruik van ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten door commanditaire
vennoten/beleggers reeds voldoende ondervangen. In Bijlage I is - zonder te streven
naar volledigheid - een aantal wetswijzigingen voorgesteld, waarbij de tweedeling
tussen ondernemers en quasi-ondernemers wordt opgeheven en de hiervoor gecon-
stateerde overkill t.a.v. de beperking van ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten
wordt tenietgedaan.

Uit de gebrekkige toedeling van ondernemers- c.q. ondernemingsfaciliteiten aan
de ondernemers en quasi-ondernemers kan worden afgeleid dat het knelpunt niet zo-
zeer steekt in het ondernemerschap van de commanditaire vennoot maar meer in de
hoeveelheid van faciliteiten en hun verschillende achtergronden. Het blijft naar mijn
mening een gemiste kans dat bij de invoering van de Wet IB 2001 geen poging is
gedaan tot een algehele herziening van de inkomenscategorie winst uit onderneming,

waarbij als uitruil voor een vorm van ondernemingswinstbelasting alle of nagenoeg
alle ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten kunnen worden afgeschaft. De eerst-
volgende gelegenheid tot een dergelijke, algehele heroverweging dient zich aan bij

350

de invoering van het NBW voor personenvennootschappen.

Il. VOLLEDIGE FISCALE TRANSPARANTIE

In het algemeen wordt onder het begrip 'volledige' fiscale transparantie verstaan dat
voor fiscale doeleinden niet wordt uitgegaan van een deelneming in de CV als zoda-
nig, maar van een rechtstreeks aandeel in de onderliggende activa c.q. passiva van
de CV. Doordat de jurisprudentie ten aanzien van dit vraagstuk schaars is en de op-

vattingen in de literatuur niet eensluidend, zou mogelijk een knelpunt aanwezig
kunnen zijn. Uit de rechtsvergelijking komt naar voren dat zowel Duitsland als de
USA in principe uitgaan van de volledige fiscale transparantie. Ten aanzien van het

350. Zie ook Hoofdstuk 6 (De CV naar NBW).
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algehele concept van de belastingheffing van personenvennootschappen blijken ech-
ter beide landen een combinatie van twee systemen, het zgn. 'aggregate'-concept
('Bilanzbundeltheorie')  en  het zgn. 'entity'-concept ('Einheitstheorie'), te gebrui-
ken. In beide landen heeft het toepassen van een combinatie van systemen tot inge-
wikkelde regelgeving en een verhoogde onzekerheid omtrent de toepassing van deze
regelgeving geleid. Voor Nederland kan hieruit de les worden getrokken om zoveel
mogelijk te blijven bij Edn concept en slechts sporadisch (goed gemotiveerde) afwij-
kingen toe te staan.

Bij het onderzoek naar de toepassing van de volledige fiscale transparantie is een
onderscheid gemaakt tussen een CV met een (objectieve) onderneming en een CV
die belegt. Voorzover de commanditaire vennoten van een ondernemende CV wor-
den geacht winst uit onderneming te genieten, geldt - zowel onder de Wet  IB  1964
als onder de Wet IB 2001 - het zgn. subjectieve ondernemingsbegrip. Op grond van
dit subjectieve ondernemingsbegrip zal iedere commanditaire vennoot een eigen fis-
cale balans opstellen, waarin zijn aandeel in de activa en passiva van de CV wordt
opgenomen. De volledige fiscale transparantie is hiermee een gegeven geworden.
Op  grond  van  het  feit dat binnen  art.  24  Wet  IB   1964 de onderneming geen afzon-
derlijke bron is, dient de volledige fiscale transparantie Ook te worden doorgetrok-
ken naar de commanditaire vennoot in een ondernemende CV, die - vanwege het
ontbreken van enige gerechtigdheid  tot het liquidatiesaldo - onder  de  Wet  IB   1964
inkomsten uit vermogen geniet. Onder de Wet IB 2001 is ook deze commanditaire
vennoot winst-uit-onderneming-genieter en geldt voor hem het subjectieve onder-
nemingsbegrip (en daardoor de volledige fiscale transparantie). Voor de commandi-
taire vennoot in een beleggende CV geldt op basis van de economische medegerech-
tigdheid tot de onderliggende activa/passiva van de CV eveneens de volledige fisca-
le transparantie. Dit uitgangspunt geldt zowel voor de Wet IB 1964 (inkomsten uit
vermogen) als voor de Wet IB 2001 (box 3).

III. VERLIESNEMING BOVEN HET COMMANDITAIRE KAPITAAL

Op grond van het civiele recht is een commanditair vennoot niet aansprakelijk voor
schulden van de CV en slechts draagplichtig tot het bedrag van zijn (overeengeko-
men) inbreng. De vraag doet zich voor of het fiscale recht aansluit bij dit civielrech-
telijk uitgangspunt. Een afwijkende fiscale behandeling zou kunnen leiden tot een
knelpunt. Deze vraag is met name relevant in situaties dat de verliezen van de CV
het commanditaire kapitaal overstijgen. Hoewel de jurisprudentie zeer schaars mag
worden genoemd, lijkt de Hoge Raad (BNB 1970/152) de civielrechtelijke draag-
plicht tot uitgangspunt te nemen voor de fiscale verliestoerekening. Gerechtvaardig-
de uitzonderingen op deze hoofdregel vormen de aanwezigheid van buitenvennoot-
schappelijk ondernemingsvermogen en de situatie dat de fiscale winstberekening
afwijkt van de commerciele winstberekening. Ook Duitsland en de USA kennen een
regeling die de civielrechtelijke draagplicht als uitgangspunt hanteert. In hun uitwer-
king kennen de wettelijke regelingen van beide landen een resultaat dat in belangrij-
ke mate overeenkomt  met de Nederlandse regeling  t.t.v.  de  Wet  IB 1964. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat het sluitstuk van de US regeling, de zgn. 'passive ac-
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tivity loss limitations', reeds binnen het US systeem een aanzienlijke mate van over-
kill veroorzaakt, waardoor deze regeling niet geschikt bleek om als leidraad voor een
aanpassing van de Nederlandse regeling te dienen.

In de Wet IB 2001 is een aparte bepaling (art. 3.9 Wet IB 2001) opgenomen voor
de verliesverrekening van de commanditaire vennoot. Deze nieuwe regeling is zeer
ingewikkeld en een duidelijke motivering waarom deze regeling noodzakelijk zou
zijn, ontbreekt. In feite blijkt sprake te zijn van een overbodige bepaling, omdat op
basis van de civielrechtelijke regeling van art. 20, derde lid, WvK en de jurispruden-
tie ten tijde  van  de  Wet  IB   1964 de verliesverrekening  van de commanditaire  ven-
noot reeds voldoende wordt ingeperkt. Voorzover de regeling bewerkstelligt dat uit-
eindelijk verliezen verloren gaan die de commanditaire vennoot civielrechtelijk wel
te dragen heeft, is deze regeling in strijd met het totaalwinstbegrip in de inkomsten-
belasting en leidt zij tot een niet-fiscaal-neutrale behandeling van de rechtsvorm van
de CV (knelpunt). Het voorstel op dit punt is derhalve om art. 3.9 Wet IB 2001 te
schrappen, bij voorkeur met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001.

IV. DE MAN-VROUW-CV

Voor de man-vrouw-CV geldt, evenals voor de CV in het algemeen, dat in de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw een verhoogde belangstelling waarneembaar
was voor deze rechtsvorm vanwege de diverse fiscale faciliteiten (tariefsmatiging,
ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten en/of stakings- en doorschuiffaciliteiten)
die door het aangaan van een dergelijke firma konden worden verkregen. Een derge-
lijke verhoogde belangstelling zou kunnen wijzen op een niet-neutrale fiscale be-
handeling. Door de belastingdienst is het aangaan van man-vrouwfirma's, evenals
van de CV in het algemeen, bestreden door het ondernemerschap van de toetredende
gehuwde/samenlevende te ontkennen. De strijd richtte zich met name op het inten-
tiecriterium ('rechtstreeks gerechtigd')  van het ondernemerschap. Op basis  van  dit
intentiecriterium zou een indirecte gerechtigdheid niet voldoende zijn voor het on-
dernemerschap. De kruistocht van de belastingdienst richtte zich dientengevolge
juist tegen situaties, waarin een man-vrouwfirma werd aangegaan tussen in algeme-

ne gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten of sprake was van een onder-
maatschap. In dit proefschrift is dientengevolge met name het ondernemerschap van
de man-vrouw-CV tussen in algemene gemeenschap van goederen gehuwde echtge-
noten en van de onder-CV onderzocht. Indien hierbij een afwijking van de normale

regels voor het ondernemerschap van de commanditaire vennoot of voor de belas-
tingheffing van personenvennootschappen zou worden geconstateerd, zou sprake

zijn van een knelpunt (niet-fiscaal-neutrale behandeling van de rechtsvorm van de
CV). Op basis van de jurisprudentie t.t.v. de Wet IB 1964 kan worden geconclu-

deerd dat de Hoge Raad in het algemeen dezelfde voorwaarden hanteert voor het
ondernemerschap van de commanditair vennoot in een man-vrouw-CV of onder-CV
als voor het ondernemerschap van de commanditair vennoot in het algemeen. Ook
t.a.v. de man-vrouw-CV of onder-CV is het knelpunt derhalve niet zozeer gelegen in

het ondernemerschap van de commanditaire vennoot, maar veeleer in de aan het on-
dernemerschap verbonden faciliteiten. In Duitsland en de USA worden personen-
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vennootschappen tussen familieleden eveneens in het algemeen niet anders behan-
deld dan personenvennootschappen tussen derden, waarbij dient te worden opge-
merkt dat het aantal ondernemersfaciliteiten in beide landen ook veelal beperkt van
omvang is.

In de Wet IB 2001 is de commanditair vennoot tot quasi-ondernemer afgedaald.
Hierdoor zal de commanditair vennoot in een man-vrouw-CV c.q. onder-CV in het
algemeen niet langer als ondernemer kwalificeren. Dit betekent dat het overgrote
deel van de ondernemersfaciliteiten niet langer voor commanditaire vennoten van
toepassing is. De fiscale aantrekkelijkheid van een man-vrouw-CV c.q. onder-CV
zal dientengevolge aanzienlijk beperkt zijn, hetgeen vanuit een oogpunt van fiscaal-
neutrale behandeling slechts kan worden onderschreven. Vermoedelijk zal de man-
vrouw-CV c.q. onder-CV alleen vanwege de progressiematiging niet meer worden
opgezocht. Het voorstel is om nader te onderzoeken of de mogelijkheid tot ta-
riefsmatiging nog steeds leidt   tot het veelvuldig aangaan van man-vrouwfirma' s.
Mocht dit het geval zijn, dan zou kunnen worden overwogen om - conform het
Duitse systeem - de onderneming(swinst) bij in gemeenschap van goederen gehuw-
den fiscaal aan beide echtgenoten voor de helft toe te rekenen.

V.  OVERGANG VAN BEHEREND VENNOOT NAAR COMMANDITAIR
VENNOOT (EN OMGEKEERD)

In het verleden is de CV vaker genoemd als geschikte rechtsvorm voor de bedrijfs-
opvolging in de familiesfeer. Om de bedrijfsopvolging geleidelijk plaats te doen
vinden. wordt in de praktijk meestal voorgesteld om in eerste instantie een VOF aan
te gaan tussen ouder en kind(eren), waarna in een later stadium de ouder zijn positie
van (beherend) vennoot omruilt in een positie als commanditair vennoot. Op die
manier kan het kapitaal van de commanditair vennoot voorlopig nog in de onderne-
ming blijven zitten en hebben de opvolgers (nog) niet te maken met hoge financie-
ringslasten. Omdat er bij een dergelijke omzetting geen liquide middelen vrijkomen,
dient deze bij voorkeur fiscaal zonder afrekening plaats te vinden. Afrekening bij
een dergelijke omzetting zou anders leiden tot een knelpunt. In dit proefschrift is
derhalve met name onderzocht in hoeverre een dergelijke omzetting fiscaal neutraal
plaats kan vinden.

In  de  Wet  IB  1964 kan een overgang van beherend vennoot naar commanditair
vennoot (en omgekeerd) in het algemeen fiscaal neutraal plaatsvinden, indien de po-
sitie van fiscaal ondernemer wordt voortgezet en de gerechtigdheid tot de overwinst
niet verandert. Een knelpunt ontstaat, indien bij een dergelijke omzetting commerci-
eel wordt geherwaardeerd, omdat alsdan op basis van het beruchte arrest BNB
1960/34 deze herwaardering fiscaal tot (progressief) belaste herwaarderingswinst
leidt. De meest eenvoudige oplossing voor dit knelpunt is het uitvaardigen van een
besluit, waarbij wordt vastgelegd dat de belastingdienst de verplichte herwaarde-
ringsregel van het arrest BNB 1960/34 niet meer tot uitgangspunt neemt. Indien de
gerechtigdheid tot de overwinst ten gevolge van de omzetting wel een verandering
ondergaat, zal belaste overdrachtswinst ontstaan (bij commerciele herwaardering op
basis  van BNB 1960/34 tevens belaste herwaarderingswinst), waarop de stakingsfa-
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ciliteiten van toepassing zijn. Overdrachtswinst (c.q. herwaarderingswinst) kan in
een dergelijke situatie echter worden voorkomen met behulp van een aantal in de
praktijk ontwikkelde en door de jurisprudentie/belastingdienst erkende technieken
(creditering tegen boekwaarde met verrekening buiten de boeken om, toekennen van
een hoger winstaandeel of voorbehoud stille reserves) of door gebruik te maken van
de doorschuiffaciliteit van art. 17 Wet IB 1964. Ook in Duitsland en de USA kan bij
een dergelijke omzetting in het algemeen belastingheffing worden voorkomen of
uitgesteld, waarbij de hoge mate van flexibiliteit van de overdrachts- c.q. inbrengfa-
ciliteiten positief opvalt. Saillant detail van de Duitse regeling is dat de overdrachts-
c.q. inbrengfaciliteit ook van toepassing is, indien commercieel wordt geherwaar-
deerd. Dit detail moge een additioneel argument zijn om de leer van het arrest BNB
1960/34 zo snel mogelijk te laten vallen.

Ook in de Wet IB 2001 zal een overgang van beherend vennoot naar commandi-
tair vennoot in het algemeen fiscaal neutraal kunnen verlopen, indien de gerechtigd-
heid tot de overwinst niet verandert. Doordat op grond van art. 3.3, tweede lid, Wet
IB 2001 ook de commanditair vennoot die niet is gerechtigd tot het liquidatieover-
schot, wordt geacht winst uit onderneming te genieten, zal een dergelijke omzetting
zich altijd binnen de bron winst uit onderneming afspelen. Indien de gerechtigdheid
tot de overwinst zich wel wijzigt, ontstaat - evenals t.t.v. de Wet IB 1964 - belaste
overdrachtswinst, waarop de stakingsfaciliteiten van toepassing zijn. In de Wet IB
2001 zijn deze faciliteiten echter uiterst beperkt: het bijzonder tarief is afgeschaft, de
stakingsvrijstelling is beperkt tot de overdracht van een gehele onderneming en in
deze situatie derhalve niet van toepassing; blijft over de stakingslijfrente. Een hero-
verweging lijkt mij hier op zijn plaats. Indien bij de overgang commercieel een her-
waardering plaatsvindt, ontstaat ook onder de Wet IB 2001 op grond van BNB
1960/34 belaste herwaarderingswinst, zodat de hiervoor aangevoerde suggestie (af-
schaffing van deze leer d.m.v. een besluit) kan worden herhaald. Overdrachts- c.q.
herwaarderingswinst kan in een dergelijke situatie worden voorkomen met behulp
van de hiervoor genoemde technieken of door toepassing van de nieuwe doorschuif-
faciliteit van art. 3.63 Wet IB 2001. Bij de toepassing van laatstgenoemde regeling
dient te worden bedacht dat deze weliswaar enerzijds een uitbreiding is t.o.v. art. 17
Wet IB 1964, doordat de regeling ook geldt bij doorschuiving aan niet-familieleden,
maar anderzijds ook een aanzienlijke beperking kent, doordat de geruisloze over-
dracht slechts mogelijk is, indien de over te dragen onderneming vooraf gedurende
36 maanden heeft behoord tot een samenwerkingsverband met de overnemer, dan
wel de overnemer gedurende 36 maanden voorafgaande aan de overdracht in de over
te dragen onderneming werkzaam is geweest. Ook deze regeling verdient mijns in-
ziens aanpassing. Door de invoering van de 36-maandsperiode lijkt de CV echter
wel de meest geschikte rechtsvorm om deze periode te overbruggen, zodat de inte-
resse voor de CV als rechtsvorm voor de bedrijfsopvolging per saldo vermoedelijk
slechts zal toenemen.
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VI. BUITENVENNOOTSCHAPPELIJK ONDERNEMINGSVERMOGEN

Ten aanzien van de fiscale behandeling van het buitenvennootschappelijk onderne-
mingsvermogen is in het verleden in de fiscale literatuur wel gesuggereerd dat een
commanditaire vennoot in het geheel geen buitenvennootschappelijk ondernemings-
vermogen kan worden toegerekend. Indien de commanditaire vennoot op dit punt
anders zou worden behandeld dan de overige vennoten van (fiscaal transparante)
personenvennootschappen, zou sprake zijn van een niet-fiscaal-neutrale behande-
ling, mogelijk resulterend in de constatering van een knelpunt. Uit het onderzoek
naar dit mogelijke knelpunt is echter naar voren gekomen dat op grond van een con-
stante lijn in de jurisprudentie t.t.v. de Wet IB  1964 voor de commanditaire vennoot
dezelfde etiketteringsregels (indeling in verplicht ondernemingsvermogen, keuze-
vermogen, en verplicht privt-vermogen) worden gehanteerd als voor andere venno-
ten in (fiscaal transparante) personenvennootschappen. Onder de Wet IB 2001 wor-
den  dezel fde etiketteringsregels gehanteerd als onder  de  Wet  IB 1964, zodat  op  dit
punt geen wijziging mag worden verwacht. Ook in Duitsland en de USA bestaan op
dit punt geen verschillen tussen commanditaire vennoten en overige vennoten.

Het etiketteringsvraagstuk is eveneens van belang in de bijzondere situatie van de
zgn. BV&Co-CV. In deze situatie doet zich de vraag voor of de aandelen in de
BV/beherend vennoot dienen te worden aangemerkt als verplicht ondernemingsver-
mogen. Concrete jurisprudentie op dit punt is niet voorhanden, maar zeker in de si-
tuatie dat de activiteiten van de BV zich beperken tot het zijn van beherend vennoot
valt niet uit te sluiten dat de Hoge Raad tot verplicht ondernemingsvermogen zal
concluderen. In Duitsland geldt een vergelijkbare etiketteringsproblematiek en al-
daar tendeert de jurisprudentie in deze situatie inderdaad naar verplicht onderne-
mingsvermogen.

Een aanverwante problematiek is de positie van de zgn. nijvere commanditaire
vennoot. In het verleden is door de belastingdienst het standpunt ingenomen dat de
arbeidsvergoeding niet als winst uit onderneming kan worden belast, maar slechts
als inkomsten uit arbeid. De Hoge Raad heeft echter, mijns inziens terecht, tot winst
uit onderneming geconcludeerd, tenzij de beloning niet zijn grondslag vindt in de
vennootschappelijke rechtsverhouding maar in een tot een of meer van de beherende
vennoten bestaande persoonlijke arbeidsverhouding. Hoewel onder de Wet IB 2001
het belang van dit vraagstuk aanzienlijk is afgenomen (door de afschaffing van de
ondernemersaftrek voor de commanditaire vennoot) kan deze jurisprudentie, gewe-
zen t.t.v. de Wet IB 1964, onverminderd voor de Wet IB 2001 worden toegepast.

Naast de voortzetting van de bestaande etiketteringsregels is er in de Wet IB 2001
een aantal specifieke regelingen (de artikelen 3.91 en 3.92 Wet IB 2001) opgeno-
men, waardoor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan com-
manditaire vennootschappen wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Voor de
commanditaire vennoot geldt in dit verband echter eenzelfde regeling als voor ove-
rige vennoten van een personenvennootschap, zodat niet kan worden gesproken van
een niet-fiscaal-neutrale behandeling.
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2.1 INLEIDING

Naast natuurlijke personen (Hoofdstuk 1) kunnen ook (vennootschapsbelastingplich-
tige) lichamen als commanditair vennoot deel uitmaken van een (besloten) CV:  Als
hoofdregel geldt dat de fiscale transparantie van de besloten CV niet verandert, in-
dien naast of in plaats van natuurlijke personen lichamen deel uitmaken van de CV.
Toch zijn er in de fiscale literatuur in het verleden tegenstrijdige opvattingen ver-
schenen m.n. ten aanzien van de vraag in hoeverre bij vennootschapsbelastingplich-
tige lichamen deze fiscale transparantie dient te worden doorgevoerd. Dit is de vraag
naar de volledige fiscale transparantie, die in § 2.3 nader wordt onderzocht. Mocht
voor de vennootschapsbelasting een andere opvatting gelden dan voor de inkom-
stenbelasting, 2 dan zou sprake kunnen zijn van een knelpunt.

Op basis van de jurisprudentie is tot op heden in de literatuur verdedigd dat voor de
vennootschapsbelasting een eigen, van de inkomstenbelasting afwijkend onderne-
mingsbegrip heeft te gelden. De rechtsbetrekking tot een materiele onderneming als
zodanig zou niet voldoende zijn voor de aanwezigheid van vennootschapsbelasting-
plicht. Er moet sprake zijn van het 'feitelijk drijven' van een onderneming. T.g.v.
deze uitleg lijkt het mogelijk om de vennootschapsbelastingplicht te ontgaan door
ondernemingsactiviteiten onder te brengen in een CV. Deze aantrekkingskracht van
de rechtsvorm van de CV zou kunnen duiden op een knelpunt. De definitie van het
'feitelijk drijven' komt zowel naar voren bij de vennootschapsbelastingplicht van de
beperkt belastingplichtige lichamen,3 als bij de toepassing van de verliesverreke-
ningsregel van art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969. In § 2.2 respectievelijk § 2.5
wordt nader ingegaan op deze punten. De definitie van het 'feitelijk drijven' zou ook
belemmerend kunnen werken, indien bepaalde reorganisaties t.g.v. een dergelijke
uitleg van het begrip 'onderneming' niet meer fiscaal neutraal zouden kunnen verlo-
pen. In zoverre zou eveneens sprake kunnen zijn van een knelpunt. Het gaat daarbij

1. Tenzij anders vermeld, wordt ook in dit hoofdstuk uitgegaan van een besloten CV die een (objectieve)
onderneming drijft.
2. Vgl. voor de inkomstenbelasting § 1.3.
3. De overige rechtspersonen ex art. 2, eerste lid, onderdeel d. Wet Vpb. 1969 en overheidsbedrijven ex
art. 2, eerste lid, onderdeel f. Wet Vpb. 1969.
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m.n. om de geruisloze inbreng van een CV-aandeel door een vennootschapsbelas-
tingplichtig lichaam in een dochtermaatschappij op basis van art. 14 Wet Vpb. 1969
(bedrijfsfusie). Dit potentiele knelpunt wordt in § 2.4 nader onderzocht.

Hierna wordt op elk (potentieel) knelpunt afzonderlijk ingegaan. In § 2.6 volgt ver-
volgens een rechtsvergelijking met de twee onderzoekslanden Duitsland en USA.
Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de gevonden conclu-
sies c.q. aanbevelingen (§ 2.7).

2.2 LICHAMEN ALS COMMANDITAIR VENNOOT

Evenals natuurlijke personen kunnen lichamen# commanditair vennoot zijn in een
Nederlandse of buitenlandse (besloten) CV. De belastingpositie van de lichamen ge-
noemd in art. 2, eerste lid, onderdelen a t/m c levert in het algemeen geen problemen
op. Immers, ten gevolge van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 worden deze lichamen
geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen. Dit bete-
kent dat alle voordelen die uit de commanditaire deelname voortvloeien, automa-
tisch winst uit onderneming vormen voor deze lichamen en dientengevolge belast
zijn in de vennootschapsbelasting.

De ondernemingsfictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 geldt niet voor de li-
chamen genoemd in art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969. Deze lichamen
zijn slechts subjectief vennootschapsbelastingplichtig 'indien en voorzover zij een
onderneming drijven'. Met betrekking tot deze lichamen kan derhalve de vraag ont-
staan, in hoeverre het zijn van commanditair vennoot leidt tot belastingplicht in de
vennootschapsbelasting. Deze vraag kwam aan de orde in het arrest van de Hoge
Raad van 11 juni  1969, BNB 1969/155:

De casuspositie van dit arrest was als volgt: belanghebbende, een stichting, was
commanditair vennoot in een Nederlandse CV, die een sleepdienst exploiteerde.
Naast een aandeel in de winst was belanghebbende gerechtigd tot de stille reserves
bij liquidatie van de CV. In het geding was de belastingplicht voor de vennoot-
schapsbelasting (onder het Besluit Vpb. 1942). De Hoge Raad concludeerde dat de
commanditaire deelname niet leidde tot vennootschapsbelastingplicht van de stich-
ting. De volgende overwegingen van de Hoge Raad zijn hierbij van belang:

'dat  onder de werking  van  de  Wet  op de Inkomstenbelasting 1914 binnen  het Rijk gevestigde
stichtingen. die een bedrij f of een beroep uitoefenen, aan de inkomstenbelasting waren onderworpen
naar de zuivere opbrengst der door haar uitgeoefend wordende bedrijven en beroepen.

dat stichtingen. die slechts als commanditair vennoot medegerechtigd waren tot het
bedrijfsvermogen van een commanditaire vennootschap, niet belastingplichtig waren. daar - gelijk

4. Hier wordt met lichamen bedoeld de lichamen genoemd in art. 2 en 3 van de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969.
5. De Hoge Raad herhaalde zijn beslissing in het arrest van 3 april 1985. BNB 1985/169 en in het in § 2.5
hierna te behandelen arrest van 30 november 1994. BNB 1995/31.
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in de Memorie van Toelichting tot het ontwerp voor de genoemde wet is uiteengezet - de
commanditaire vennoot met de aandeelhouder gemeen heeft. dat hij niet zelf ondernemer is. zodat

de voordelen, die hij op grond van zijn kapitaalstorting ontvangt, voor hem het karakter hebben van
vruchten van kapitaal:

dat. nadat ter vervanging van de genoemde wet het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 in het
leven was geroepen. bij welk besluit de belastingplicht toi natuurlijke personen werd beperkt. de
belastingplicht van binnenlandse stichtingen is geregeld in het Besluit op de Vennootschapsbelasting
1942,

dat uit de Lzidraad bij laatstgenoemd besluit niet blijkt, dat de besluitgever de bedoeling heeft

gehad aan de belastingplicht van stichtingen uitbreiding te geven in dier voege, dat ook stichtingen,
die uitsluitend als commanditair vennoot medegerechtigd zijn tot een bedrijfsvermogen. aan de

belasting worden onderworpen;
dat  in het Besluit  op de Vennootschapsbelasting   1942  ook geen bepaling voorkomt, waaruit  zou

volgen, dat onder de uitoefening van een bedrijf - de in artikel 2.  lid 1, aanhef en onder 4. van dit
Besluit vermelde grond voor de belastingplicht - het deelnemen als commanditair vennoot in een
commanditaire vennootschap moet worden begrepen:

dat juist is, dat - gelijk in de toelichting tot het middel is gesteld - het Besluit op de
Inkomstenbelasting    1941    voor commanditaire vennoten een verandering heeft gebracht    in
vergelijking met de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 doordat uit artikel  17, lid  1. van dit Besluit

volgt, dat de commanditaire vennoot. die medegerechtigd is tot het bedrijfsvermogen - in zijn
geheel, dus met inbegrip van de stille reserves - van de commanditaire vennootschap. niet als onder

de werking van de genoemde wet opbrengst van roerend kapitaal geniet. doch opbrengst van bedrijf:
dat echter - anders dan in de toelichting tot het middel is betoogd - zulks er niet toe moet leiden.

dat binnenlandse stichtingen. die als commanditair vennoot tot een bedrijfsvermogen gerechtigd
zijn. aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, nu te dezen een bepaling als opgenomen in

art.  17.  lid  1,  van het Besiuit  op de Inkomstenbelasting  1941  in het Besluit  op de Vennootschaps-
belasting 1942 ontbreekt:'

1...1

'dat de commanditaire deelneming op zich zelf geen bedrijfsuiloefening vormt en een stichting. die
als commanditair vennoot gerechtigd is tot een bedrijfsvermogen, dan ook enkel belastingplichtig is
indien zij als commanditair vennoot ten behoeve van de vennootschap enige werkzaamheid verricht.
die ingevolge artikel 2. lid 2. van het Besluit onder bedrijf moet worden verstaan;

dat hiervan echter in het onderhavige geval geen sprake is, immers door het Hof is vastgesteld,
dat blijkens de akie van oprichting van de onderhavige commanditaire vennootschap de
commanditaire vennoten niet bevoegd waren tot het verrichten van beheersdaden en slechts
bevoegdheid hadden te verschijnen in een algemene vergadering. in een hoedanige vergadering de
jaarstukken werden vastgesteld en kon worden besloten omtrent wijziging van de akte van
oprichting en dergelijke, zomede dat niets gesteld of gebleken is. waaruit zou volgen. dat de
belanghebbende ten aalizien vati het bedrijf der commanditaire vennootschap beheersdaden heeft

verricht:'

In dit arrest wordt door de Hoge Raad de basis gelegd voor de opvatting6 dat aan het

ondernemerschap in de vennootschapsbelasting strengere eisen worden gesteld dan
aan het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. Immers, in de vennootschapsbe-

6. Zie ook Verburg, Vennootschapsbelasting, Kluwer-Deventer ( 1984), blz. 48.
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lasting dient er sprake te zijn van eigen ondernemingsactiviteiten, terwijl in de in-
komstenbelasting (art. 6 Wet  IB  1964 c.q.  art. 3.4 Wet IB 2001) voldoende is dat de
onderneming voor rekening en risico van de ondernemer wordt gedreven. Ik waag
de juistheid van deze opvatting te betwijfelen en kan mij derhalve niet vinden in de
conclusie van de Hoge Raad in bovengenoemd arrest. Mijns inziens dient een li-
chaam, zoals genoemd in art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969, vennoot-
schapsbelastingplichtig te zijn voor zijn commanditaire deelname, mits deze deel-
name kwalificeert als ondernemerschap in de zin van art. 6 Wet IB 1964 (objectieve
onderneming en gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot) c.q. medegerechtigdheid
tot het vermogen van een onderneming in de zin van art. 3.3, eerste lid, onderdeel a
Wet IB 2001 (objectieve onderneming; gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot is
niet langer van belang). Voor deze opvatting kunnen de volgende argumenten wor-
den aangedragen:

1. De interpretatie van de wetsgeschiedenis die door de Hoge Raad in het arrest
BNB 1969/155 wordt gegeven, vermag niet te overtuigen. De Hoge Raad stelt dat
uit de Leidraad  bij het Besluit  op de vennootschapsbelasting 1942 (hierna  ook:  het
Besluit) niet blijkt dat de Besluitgever de bedoeling heeft gehad de belastingplicht
van stichtingen uit te breiden. Het tegendeel blijkt echter ook niet uit het Besluit. Nu
in het Besluit op de inkomstenbelasting 1941 voor commanditaire vennoten een ver-
andering is opgenomen, in die zin dat commanditaire vennoten die medegerechtigd
zijn tot het ondernemingsvermogen worden gezien als ondernemers, en het Besluit
Vpb. 1942 is ingevoerd met de bedoeling dat 'N.V.'s en andere lichamen t.a.v. de
heffing van belastingen in dezelfde positie behoren als natuurlijke personen',7 kan

mijns inziens evengoed worden verdedigd dat de Besluitgever ook voor stichtingen
heeft bedoeld de belastingplicht op dit punt uit te breiden. Vermoedelijk heeft de
Besluitgever bij het redigeren van de subjectieve vennootschapsbelastingplicht van
stichtingen in het geheel niet stilgestaan bij de situatie dat deze lichamen commandi-
tair vennoot kunnen zijn van een CV. Aan het ontbreken van een uitdrukkelijke
verwijzing in het Besluit op de vennootschapsbelasting (en de Wet Vpb. 1969) naar
art. 17 van het Besluit op de inkomstenbelasting (later art. 6 Wet IB 1964 c.q. de ar-
tikelen 3.3 en 3.4 Wet IB 20018) kunnen derhalve naar mijn mening niet al te grote
consequenties worden verbonden. Het feit blijft dat uit de wetsgeschiedenis noch
voor het ene of het andere standpunt concrete aanwijzingen kunnen worden gevon-
den:

7. Zie § 1 (3) van de Leidraad bij het Besluit op de vennootschapsbelasting 1942.
8. In het (,orspronkelijke wetsvoorstel voor de Invoeringswet Wet IB 2001 was in art. 8. eerste lid. Wet
Vpb.  1969 een verwijzing opgenomen  naar art. 3.2.2. la Wet  IB  2001 (de oorspronkelijke 'medegerech-
tigdheid'-hepaling). In de Nota van Wijziging van de Invoeringswet (V-N BP 21/6.13. blz. 2353) is deze
verwijzing echter als zijnde abusievelijk opgenomen geschrapt. Doordat de verwijzing echter in de winst-
begrip-bepaling (men komt pas aan het bepalen van winst toe, indien er op grond van art. 2 belasting-
plicht bestaat) was opgenomen, kan mijns inziens uit deze verwijzing geen nadere standpuntbepaling van
de weigever worden afgeleid.
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2. De opvatting van de Hoge Raad leidt tot een ongelijke behandeling op twee pun-
ten. Enerzijds worden natuurlijke personen die commanditair vennoot zijn, anders
behandeld dan stichtingen' die commanditair vennoot zijn. Voldoet een natuurlijke
persoon aan de eisen van art.  6 Wet IB  1964 c.q.  art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet
IB 2001, dan wordt zijn winstaandeel uit de CV belast als winst uit onderneming in
de inkomstenbelasting, terwijl een stichting die voldoet aan dezelfde eisen zijn
winstaandeel in principe zonder heffing van vennootschapsbelastingheffing geniet.
Anderzijds leidt de opvatting van de Hoge Raad tot een ongelijke behandeling van
binnenlandse en buitenlandse stichtingen. De buitenlandse stichting zal immers -
onder  het oude recht ten gevolge  van de verwijzing  in  art.  18  Wet  Vpb.   1969  naar
art. 6 Wet IB 1964, onder het nieuwe recht op basis van art. 17, derde lid, onderdeel
a dan wel 178 onderdeel b Wet Vpb. 1969  - voor zijn winstaandeel in de CV als
buitenlands vennootschapsbelastingplichtige worden aangemerkt, terwijl de binnen-
landse stichting onder dezelfde omstandigheden niet belastingplichtig wordt voor de
vennootschapsbelasting.

Wetssystematisch bestaan er meerdere verschillen in de belastingheffing van bin-
nenlandse en buitenlandse lichamen." Dit wordt  met name veroorzaakt  door  de
verwijzing voor de buitenlandse belastingplicht naar de regeling van art. 49 Wet IB
1964 (oud recht) c.q. de zelfstandige bepaling van het voorwerp van belasting bij
buitenlands belastingplichtige lichamen  in  art.  17  en  17a  Wet  Vpb. 1969 (nieuw
recht). Men kan een tegenstander zijn van deze verschillen, 12 maar daarvoor zal de
wet dienen te worden gewijzigd. I 3

Ten aanzien van de ongelijke behandeling tussen natuurlijke personen en licha-
men kan men zich afvragen of deze ongelijke behandeling wetssystematisch juist is.
Hier stuit men op de relatie tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelas-
ting. In het Besluit Vpb. 1942 is de vennootschapsbelasting integraal verzelfstandigd

14en tot een van de inkomstenbelasting volledig onafhankelijke belasting gemaakt.
Zoals   uit de Leidraad  bij het Besluit  op de vennootschapsbelasting 1942 blijkt,

I 5

stond hierbij de bedoeling voorop om lichamen t.a.v. de heffing van belastingen in
dezelfde positie te brengen als natuurlijke personen. Bij de invoering van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 is in dit opzicht geen wijziging aangebracht, wat bij
een aantal schrijvers 16  tot de kritiek heeft geleid  dat de wetgever duidelijker het  aan-

9. En andere lichamen in de zin van art. 2. eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969.
10. Zie voor de onduidelijkheden t.a.v. de toepassing van art. 178 onderdeel b (nieuw), Wet Vpb. 1969
§ 4.2.2.2.3.

11. Men denke  bij v.  aan het ontbreken  van een bepaling  zoals  art. 2,  vijfde  lid.  Wet  Vpb.   1969  voor  bui-
tenlandse lichamen en de belastingplicht voor buitenlandse lichamen in de zin van art. 2, eerste lid, on-
derdeel d met inkomsten uit Nederlands onroerend goed (art. 17a onderdeel a, Wet Vpb. 1969).
12. Zie bijvoorbeeld Rouwers, Buitenlandse belastingplicht, Koninklijke Vermande (1996). biz. 248.
13. Er  wordt  hier niet nader ingegaan  op de mogelijkheid  om  via een beroep  op  non-
discriminatiebepalingen een feitelijke gelijke behandeling af te dwingen. Zie hiervoor o.a. Hoenjet/Van
Schothorst, Is de buitenlandse belastingplicht van stichtingen discriminerend?, WFR 2000/6393. biz. 971 -
979.

14. Zie Verburg, Vennootschapsbelasting, t.a.p., biz. 36.
15. Zie § 1 (3) van de 1.Eidraad.
16. Zie Van Brunschot, Oude aandeelhouders aan nieuwe banden. blz. 17.
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vullende karakter van de vennootschapsbelasting ten aanzien van de inkomstenbe-
lasting had moeten vastleggen. Ook in de visie dat de vennootschapsbelasting een de
inkomstenbelasting aanvullende belasting is, spreekt er veel voor om natuurlijke
personen en lichamen ten aanzien van het ondernemerschap c.q. het object van hef-
fing: de ondememing(swinst) op eenzelfde wijze te behandelen. Redeneert men
vanuit de objectieve onderneming dan is de opzet van inkomstenbelasting en ven-
nootschapbelasting tezamen om de ondernemingswinst in zijn totaliteit te belasten.
Mijns inziens heeft de Hoge Raad deze opzet uit het oog verloren in het genoemde
arrest BNB 1969/155. Vanuit deze opzet dient het begrip 'drijven van een onderne-
ming' in art. 2, eerste lid. onderdeel d, Wet Vpb. 1969 te worden uitgelegd aan de
hand  van  art. 6  Wet  IB   1964  c.q.  art. 3.3  en  3.4  Wet  IB  2001. De stichting,  die
commanditair vennoot is van een ondernemende CV, zal dientengevolge vennoot-
schapsbelastingplichtig worden, voorzover zij naast een winstaandeel gerechtigd is
tot de stille reserves van de onderneming van de CV (Wet IB 1964) c.q. medege-
rechtigd is tot het vermogen van de CV (Wet IB 2001);

3. Blijft over het tekstuele argument van de Hoge Raad in BNB 1969/155. Omgezet
naar de Wet Vpb. 1969 luidt dit argument dat het voor de vennootschapsbelasting-
plicht o.g.v. art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969 noodzakelijk is dat er door
het lichaam een onderneming wordt 'gedreven'. terwijl voor het ondernemerschap

van art. 6 Wet IB 1964 c.q, art. 3.3 en 3.4 Wet IB 2001 voldoende is dat er voor re-
kening en risico van de ondernemer een onderneming wordt gedreven c.q. er mede-
gerechtigdheid tot het vermogen van een onderneming bestaat.17 Uit het bovenstaan-
de kan worden geconcludeerd dat uit de wetsgeschiedenis niet valt af te leiden wat
de wetgever heeft bedoeld met de term 'drijven van een onderneming'. Uit de wets-
systematiek kan worden afgeleid dat bedoeld is deze uit te leggen in de zin van art. 6
Wet  IB ('voor rekening en risico gedreven worden  van een onderneming'). Mijns
inziens dienen wetssystematische argumenten - bij een ontbrekende duidelijke be-
doeling van de wetgever - in dit geval de doorslag te geven boven tekstuele argu-
menten. Ik ben er derhalve voorstander van om art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet
Vpb. 1969 zo uit te leggen dat sprake is van belastingplicht voor de genoemde li-
chamen. 'indien en voor zover voor hun rekening een onderneming wordt gedreven
in  de  zin  van  art.  6  Wet op de inkomstenbelasting 1964'. Doordat echter ten aanzien
van de commanditaire vennoot het 'voor rekening van' - criterium bij de invoering
van de Wet IB 2001 uit de wettekst is geschrapt, 18 stel ik voor om de wettekst van
art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969 als volgt aan te passen: 'd. hien,oor niet
genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en
voorzover voor hun rekening een ondememing wordt gedreven dan wei zij, anders
dan als aandeelhouder, medegerechtigd Zijn tot het vermogen van een onderne-
1,lillg'.

17 Zie ten aanzien van de zelfstandigheid van het medegerechtigdheid criterium naar oud en nieuw recht:

§ 1.2.2 respectievelijk § 1.2.4.2.
18. Zie hierover nader § 1.2.4. aliniede het  wijzigingsvoorstel  voor de artikelen  3.3  en  3.4 Wet  IB  2001.
zoals opgenomen in Bijlage 1.
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Eenzelfde problematiek als bij de lichamen ex art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet
Vpb. 1969 doet zich voor indien overheidsbedrijven commanditair vennoot zijn in
een Nederlandse of buitenlandse (besloten) CV. Deze situatie kwam ten aanzien van
de zgn. indirecte overheidsbedrijven (art. 2, zevende lid, Wet Vpb. 1969) aan de or-
de in een tweetal arresten van de Hoge Raad van  13 juli 2001:9 Het betrof een over-
heids-NV die deelnam  in een aantal  CV' s,  die zich bezig hielden met afvalverwer-
king. Ook in deze beide arresten trekt de Hoge Raad de leer van BNB 1969/155 door
en concludeert dat het houden van commanditaire participaties zonder zelfstandige
ondernemingsactiviteiten niet leidt tot vennootschapsbelastingplicht. A-G Van
Kalmthout ondernam in zijn conclusie nog een pogingm om op basis van de eigen
regeling van de belastingplicht van publiekrechtelijke rechtspersonen en de (ruime)
tekst van art. 2, eerste lid, onderdeel f Wet Vpb. 1969 ('ondernemingen van publiek-
rechtelijke rechtspersonen') tot belastingplicht te concluderen, maar de Hoge Raad
heeft deze conclusie op dit punt niet gevolgd. Terecht wijst de A-G er op21 dat bij
het wegvallen van belastingplicht in dergelijke situaties een onevenwichtige situatie
ontstaat, in feite eenzelfde onevenwichtige situatie als bij een stichting of vereniging
die als commanditair vennoot in een ondernemende CV participeert. Het overheids-
bedrijf dat participeert als commanditair vennoot in een ondernemende22 CV wordt
niet belast voor het aandeel in de winst van de CV, terwijl een natuurlijke persoon of
een NV of BV in dezelfde situatie wel wordt belast. Vanuit de achtergrond van de
regeling van de belastingplicht van overheidsbedrijven, nl. het tegengaan van oneer-
lijke concurrentie van overheidsbedrijven met (normaal belaste) private onderne-
mingen, zijn deze arresten van de Hoge Raad mijns inziens af te wijzen. Vermoede-
lijk wordt de rechtsvorm van de CV mede vanwege het ontgaan van vennootschaps-
belasting in verhoogde mate door overheidslichamen opgezocht voor het onderbren-
gen van ondernemingsmatige activiteiten, zodat het lijkt dat de jurisprudentie van de
Hoge Raad hier tot een knelpunt heeft geleid.

Reeds een aantal jaren geleden is een 'Contourenschets verruiming vennoot-
schapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven,23 gepubliceerd, waarin wordt voor-
gesteld om de limitatieve opsomming van (belaste) overheidsbedrijven in art. 2, der-
de lid, Wet Vpb. 1969 te vervangen door een algehele belastingplicht voor onder-
nemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen, behoudens voorzover van in con-
currentie treden met ondernemingen gedreven door natuurlijke personen of door li-
chamen die in Nederland of in het buitenland belastingplichtig zijn, geen sprake is.

24

Mijn voorstel is om een dergelijke uitbreiding aan te grijpen om duidelijk in de wet-
tekst naar voren te brengen dat ook het participeren als commanditair vennoot in een

19. HR  13 juli 2001, nr. 36 266 en 36 267. BNB 2001/326 en 327, met noot van Van der Geld.
20. Conclusie A-G Van Kalmthout, BNB 2001/326*, § 4 (De overheid als commanditair vennoot),
biz. 3089 e.v.
21. Conclusie A-G Van Kalmthout, punt 4.3 en 4.4, BNB 2001/326*. blz. 3090.
22. Voor vennootschapsbelastingplicht bij overheidsbedrijven dient aanvullend sprake te zijn van een
onderneming genoemd in art. 2, derde lid, Wet Vpb. 1969.
23. Gepubliceerd in V-N 1999/25.14, biz. 2250 e.v.
24. Zie ook Van der Geld in zijn noot onder BNB 2001/326 en 327, alsmede Verburg, Vennootschapsbe-
lasting (2e druk 2000), blz. 109/110.
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(concurrerende) ondernemingsmatige CV leidt tot vennootschapsbelastingplicht.
Alsdan zal het hiervoor gesignaleerde knelpunt over de gehele linie van de Wet op
de vennootschapsbelasting zijn opgelost.

2.3 VOLLEDIGE FISCALE TRANSPARANTIE

De (besloten) CV is ook voor de heffing van vennootschapsbelasting als fiscaal
transparant te beschouwen. Daardoor wordt niet de CV als zodanig belast met ven-
nootschapsbelasting, maar vindt de belastingheffing over de resultaten van de CV
rechtstreeks bij de vennoten plaats. Evenals voor de inkomstenbelasting25 dient voor
de vennootschapsbelasting de vraag van de volledige fiscale transparantie te worden
gesteld, m.a. w. dient de vennootschapsbelastingplichtige commanditaire vennoot,
wat zijn participatie in de CV betreft, een 'deelneming' als zodanig te activeren, of
dienen de onderliggende activa van de CV naar rato te worden geactiveerd?

Het volgen van den van deze opvattingen heeft consequenties voor het verkrijgen
van objectieve vrijstellingen en het toekennen van investeringsfaciliteiten voor in-
vesteringen in bepaalde bedrijfsmiddelen.26 In tegenstelling tot de inkomstenbelas-

27ting  heeft het volgen van 66n van deze beide opvattingen in de vennootschapsbe-
lasting mijns inziens geen gevolgen voor de omvang van de belaste baten en het tijd-
stip waarop deze baten worden geacht te zijn genoten. Indien een commanditair
vennoot vennootschapsbelastingplichtig is, zullen alle baten uit de CV (inclusief
vervreemdingswinsten van het vennootschapsaandeel zelf) belast zijn met vennoot-
schapsbelasting. Op basis van goed koopmansgebruik zullen deze baten bij de ven-
noten worden belast in het jaar waarin zij door de CV zijn behaald (HR 27 januari
1960, BNB 1960/76).

In de fiscale literatuur zijn in het verleden beide opvattingen verdedigd.

98Giele- verdedigt de opvatting dat vennoten/lichamen, wat hun participatie in de CV
betreft, een 'deelneming' in de CV moeten activeren. Dit zou bijv. kunnen beteke-
nen dat geen deelnemingsvrijstelling voor dividenden ontvangn door de CV ver-
kregen kan worden door de commanditaire vennoten/lichamen   en ook geen inves-

30

teringsaftrek voor de onderliggende activa van de CV. Giele baseert zijn opvatting

25. Zie § 1.3.
26. Voor een uitvoerigere beschrijving van deze consequenties verwijs ik naar mijn bijdrage in: Perso-

nenvennootschappen, Kluwer (losbl.). Bijzonder Deel, § 4.2.3.2.
27. Zie §  1.3.
28. Giele, De CV, FM nr. 44, Kluwer. Deventer (1987), met name blz. 81 en 143/144. Vergelijk ook
Boekhoudt, WFR  1985/5686, biz. 710/711.
29. Giele zelf laat zich niet uit over de toepasselijkheid van de deelnemingsvnjstelling op dividenden
door de CV ontvangen.  De  Hoge Raad heeft  in zijn arrest  van 14 november  1951,  B.  9105 de deelne-

mingsvrijstelling wei toegepast in een dergelijke situatie, en daarmee de volledige fiscale transparantie
reeds impliciet bevestigd. Zie mijn bijdrage in: Personenvennootschappen, Bijzonder Decl. Hoofdstuk IV.
§ 2.3.2.1.

30. Giele. De CV. biz. 49.
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dat, indien een commanditaire deelneming een onderdeel van een groter bedrijfs-
vermogen vormt, deze deelneming als een belegging moet worden gewaardeerd en
behandeld, geheel op het hiervoor in § 2.2 reeds besproken arrest HR  11 juni  1969,
BNB 1969/155. Ongeacht de theoretische juistheid van Giele's visie,  meen  ik  te
moeten vaststellen dat de opvatting van Giele niet uit dit arrest is af te leiden. De
Hoge Raad stelt in bovengenoemd arrest immers slechts vast dat de deelneming als
commanditair vennoot in een CV niet als het drijven van een onderneming voor de
Wet  op de vennootschapsbelasting  1969 kan worden aangemerkt.  Over  hoe  de  deel-
neming moet worden behandeld, wanneer zij deel uitmaakt van een groter onderne-
mingsvermogen, laat de Hoge Raad zich niet uit.

Danielsli   verdedigt de opvatting   van de volledige fiscale transparantie. Hij meent
een aanwijzing voor deze opvatting aan te treffen in HR 7 juli 1982, BNB 1982/268
inzake de toe assing van de deelnemingsvrijstelling bij de beherende vennoten van
een open CV. 2 De Hoge Raad overwoog in dit arrest:

'dat een beherende vennoot  in  een open commanditaire vennootschap  [...]  voor zijn aandeel  in  het
resultaat van een dergelijke vennootschap in de heffing van inkomstenbelasting. indien hij een
natuurlijk persoon is, dan wel van vennootschapsbelasting, indien hij een lichaam is, rechtstreeks

(onderstreping, TS) - dat wil zeggen op de grondslag van het behaalde en niet op die van het
uitgedeelde resultaat - wordt betrokken,

dat hieruit voortvloeit dat, indien in het door de vennootschap behaalde resultaat van belasting
vrijgestelde bestanddelen zijn begrepen, ook die bestanddelen rechtstreeks aan de beherende
vennoten voor hun aandelen daarin opkomen.'

De Hoge Raad lijkt bij dit arrest inderdaad uit te gaan van de volledige transparantie.
Immers, het resultaat wordt gekwalificeerd aan de hand van de onderliggende activa.
Deze onderliggende activa moeten dan wel onderdeel van het vermogen van de ven-
noten vormen en niet de deelneming in de vennootschap als zodanig.

Het criterium dat de Hoge Raad hanteert voor deze volledige fiscale transparantie
is het feit dat een vennoot voor zijn aandeel in het resultaat van de open CV recht-
streeks in de belastingheffing wordt betrokken. Met het woordje 'rechtstreeks', zo
verklaart de Hoge Raad, wordt gedoeld op de grondslag van het behaalde en niet op
die van het uitgedeelde resultaat. De Hoge Raad heeft zich in dit arrest, zich beper-
kend tot de hem voorgelegde casus, niet uitgelaten over de positie van de comman-
ditaire vennoot/lichaam in een CV. In de opvatting van Daniels heeft ook voor deze
vennoot de volledige fiscale transparantie te gelden, omdat ook hij voldoet aan het
criterium dat in BNB 1982/268 wordt gesteld, namelijk het rechtstreeks gerechtigd
zijn in het resultaat van de CV.

31. Daniels, De buitenlandse commanditaire vennoot: objectieve of subjectieve belastingplicht?, Van Dijck-
bundel, Kluwer, Deventer  (1988),  blz.  86/87. Ook Essers. TVVS 1985/1. lijkt  van deze opvatting  uit  te
gaan. Zie voor de inkomstenbelasting ook zijn bijdrage aan Personenvennootschappen, Kluwer (losbl.),
Algemeen Deel. Hoofdstuk Il, § 2.1.2.5.
32. Dit arrest wordt uitgebreid behandeld in § 5.3.
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Voor de inkomstenbelasting is reeds geconcludeerd dat ten aanzien van de comman-
ditaire vennoot/natuurlijk persoon de theorie van de volledige fiscale transparantie
geldt. Uit het oogpunt van een gelijke behandeling lijkt het mij aanbevelingswaardig
dat deze theorie ook heeft te gelden t.a.v. commanditaire vennoten/lichamen. Ook
qua resultaat leidt deze theorie tot aanvaardbare resultaten. De theorie van Giele kan
er toe leiden dat weliswaar de CV fiscaal transparant is, maar een gedeelte van de
objectieve vrijstellingen verloren gaat, voorzover de (vrijgestelde) winst toekomt
aan een commanditaire vennoot/lichaam. Dit lijkt mij geen gewenste uitwerking van
de fiscale transparantie. In de jurisprudentie is deze kwestie nog niet uitdrukkelijk
aan de orde geweest, maar impliciet lijkt de Hoge Raad reeds de theorie van de vol-
ledige fiscale transparantie te hanteren. Ook voor commanditaire vennoten/lichamen
wil ik dientengevolge op dit punt deze theorie verdedigen. Naar mijn mening heeft
deze volledige transparantie - evenals in de inkomstenbelasting - ook te gelden, in-
dien de CV geen onderneming drijft of de commanditaire vennoot/lichaam niet is
gerechtigd tot de stille reserves bij liquidatie. Uitgaande van het arrest BNB
1982/268 zou kunnen worden gesteld dat ook in die situaties de commanditaire ven-
noot de resultaten van de CV rechtstreeks geniet, nl. op basis van het behaalde resul-
taat en niet op basis van het uitgedeelde resultaat.

Een aanvullend argument voor de volledige fiscale transparantie kan mijns inziens
worden ontleend aan het t.g.v. de Invoeringswet Wet IB 2001 ingevoerde (nieuwe)
lid 3 van art. 8 Wet Vpb. 1969. Lid 3 bepaalt dat, indien een vennootschapsbelas-
tingplichtig lichaam medegerechtigd is tot het vermogen van een onderneming, de
winst van die onderneming door de belastingplichtige rechtstreeks wordt genoten.
Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat deze bepaling met name
is ingevoerd om de mogelijke onduidelijkheid ontstaan als gevolg van de invoering
van de Wet IB 2001 t.a.v. de commanditaire deelname, die wordt gehouden door een
vennootschapsbelastingplichtig lichaam, uit de weg te ruimen. In de memorie van
toelichting33 wordt dienaangaande als volgt overwogen:

'De  Wet  op de vennootschapsbelasting   1969  is  in het wetsvoorstel aangepast in verband  met  het

gewijzigde ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting. De commanditaire vennooUnatuurlijke
persoon wordt in beginsel niet langer als ondernemer beschouwd. Door het gewijzigde
ondernemersbegrip, zou onduidelijkheid kunnen ontstaan over de behandeling van dergelijke
deelnames voor de heffing van vennootschapsbelasting. Om dit te voorkomen is expliciet geregeld

dat de transparantie van de deelname in een besloten commanditaire vennootschap gehandhaafd
blijft. In datzelfde verband is geregeld dat de investeringsaftrek ter zake van investeringen ten
behoeve van de commanditaire vennootschap voortaan slechts in beeld konit indien de
commanditaire deelname in de lijn ligt van de door de belastingplichtige gedreven onderneming.'

Bij deze toelichting dient te worden bedacht dat in het oorspronkelijke wetsvoorstel
de commanditaire vennoot/natuurlijke persoon nog in box 3 was ingedeeld. Naast de
bevestiging (ten overvloede) van de fiscale transparantie van de commanditaire
deelname ook voor de vennootschapsbelasting, was een bepaling opgenomen dat de
investeringsaftrek voor investeringen door de CV slechts door het lichaam/comman-

33. MvT Invoeringswet Wet 8 2001, V-N BP 21/2. nr. 4, biz. 662.
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ditaire vennoot kon worden genoten, indien 'het aanhouden van de medegerechtigd-
heid in de lijn ligt van de normale uitoefening van de door de belastingplichtige ge-
dreven onderneming'.  In  de  loop  van de parlementaire behandeling  is deze toevoe-
ging komen te vervallen. Uit deze beperking in de toepassing van de investeringsaf-
trek kan echter mijns inziens worden afgeleid dat de wetgever eveneens de volledige
fiscale transparantie als uitgangspunt accepteert. Immers, men komt pas aan (een
beperking van de) investeringsaftrek toe, indien men uitgaat van de vooronderstel-
ling dat de activa van de CV pro rata parte aan de (commanditaire) venno-
ten(/lichamen) worden toegerekend.34 In de parlementaire behandeling wordt voor
deze rechtstreekse toerekening geen verschil gemaakt tussen een beleggende of on-
dernemende CV noch of de commanditaire vennoot al dan niet is gerechtigd tot het
liquidatieoverschot van de CV. Hieruit zou men kunnen afteiden dat de wetgever
ook in die situaties de volledige fiscale transparantie voorstaat.

Na het definitief opnemen van de commanditaire vennoot/natuurlijke persoon in
box 1 is art. 8, derde lid (nieuw), Wet Vpb. 1969 in feite een overbodige bepaling
geworden, zodat zou kunnen worden overwogen om deze weer te schrappen.

2.4 BEDRUFSFUSIEENCV (ART. 14 WETVPB.  1969)

Art. 14 Wet Vpb. 1969 geeft een vrijstelling bij de overdracht van een onderneming
of een zelfstandig onderdeel van een onderneming in het kader van een zgn. be-
drij fsfusie. Volgens art. 14, eerste lid, is sprake van een bedrijfsfusie in de situatie
dat een belastingplichtige (overdrager) 'zijn gehele onderneming of een zelfstandig
onderdeel  van een onderneming overdraagt  [ . . . ]  aan een ander lichaam dat reeds  be-
lastingplichtig is of door de overname belastingplichtig wordt (overnemer), tegen
uitreiking van aandelen in de overnemer [... ]'.

Ten aanzien van de commanditaire deelname doet zich bij de toepassing van
art. 14 derhalve de vraag voor of deze commanditaire deelname valt onder het be-
grip 'onderneming of zelfstandig gedeelte van een onderneming'. Hierbij kan wor-
den uitgegaan van de volgende casus: BV 1 houdt als enig activum een commandi-
taire deelname in een CV. De CV drijft een (materiele) ondememing. BV 1 wil de
commanditaire deelname tegen uitreiking van aandelen inbrengen in BV 2, een
100%-dochtervennootschap van BV  1. De vraag die zich hierbij voordoet,  is of de
bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14 Wet Vpb. 1969 kan worden toegepast. Het niet
kunnen toepassen van de bedrijfsfusiefaciliteit in dergelijke situaties (derhalve afre-

35kening over in het CV-aandeel aanwezige stille reserves) zou kunnen leiden tot de
constatering van een knelpunt, doordat de rechtsvorm van de CV door lichamen zou

34. Zie ook het voorbeeld opgenomen in de nola naar aanleiding van het verslag bij de Invoeringswet Wet
IB 2001 (V-N BP 21/4, nr. 4, blz. 1560) alsmede de uitwerking van de samentellingsregeling voor de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in art. 3.4, derde lid, Wet IB 2001.
35. De alternatieve oplossing in de vorm van overdracht binnen fiscale eenheid wordt hier buiten be-
schouwing gelaten.
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worden vermeden vanwege het ontbreken van fiscaal-neutrale reorganisatie-
faciliteiten.

De jurisprudentie t.a.v. de toepassing van art. 14 Wet Vpb. op de inbreng van een
CV-aandeel is hoegenaamd schaars te noemen. Het enige, door mij gevonden geval
is terug te vinden in het arrest van de Hoge Raad BNB 1999/405.36 Het betrof de in-
breng door een BV van een commanditair aandeel in een CV in een nieuw opgerich-
te BV, waarbij ook alle andere vennoten hun CV-aandeel inbrachten. De inspecteur
paste op verzoek van de inbrengers art. 14 op de inbreng(en) toe. Deze toepassing
was in het verdere verloop van de procedure niet meer in geschil.

In de Uitvoeringsresolutie bij art. 1437 onder punt 3.2 wordt over het begrip 'onder-
neming' in art. 14 als volgt overwogen:

Ik ben van mening dat het bij de overdracht van een onderneming als bedoeld in artikel  14 Wet Vpb
moet  gaan  om een onderneming  in  de  zin van voorheen artikel  6 Wet  B   1964 en thans artikel  3.8.
Wet IB 2001 (materiele onderneming). Arlikel 2, vijfde lid, van de Wet Vpb is in dit verband niet
relevant. Voor de invulling van het begrip onderneming zal dan ook aansluiting moeten worden

gezocht bij de jurisprudentie op genoemde artikelen. Voor de invulling van het begrip zelfstandig
onderdeel van een onderneming dient in de eerste plaats aansluiting te worden gezocht bij de
jurisprudentie voor de inkomstenbelasting ter zake van de overdracht of liquidatie van een gedeelte
van een onderneming.'

Uit deze uitdrukkelijke verwijzing naar art. 6 Wet IB 1964 c.q. art. 3.8 Wet IB 2001
kan niet zonder meer worden afgeleid dat de commanditaire deelname gezien kan
worden als een onderneming in de  zin  van  art.  14 Wet Vpb.  1969. De jurisprudentie
van de Hoge Raad ten aanzien van art. 2, eerste lid, onderdeel d en f, en art. 20, vijf-
de lid (oud), Wet Vpb. 196938 introduceert immers een apart ondernemingsbegrip
voor de vennootschapsbelasting, waarbij weliswaar van het materiele onderne-
mingsbegrip van art. 6 Wet IB 1964 c.q. art. 3.8 Wet IB 2001 wordt uitgegaan. maar
de toepassing beperkt blijft tot het zelf feitelijk drijven van de (materiele) onderne-
ming.

In dit verband kan nog worden gewezen op de (oude) resolutie BNB 1968/195 in-
zake art. 40. tweede  lid, Wet  IB  1964, waar het begrip onderneming wordt omschre-
ven als 'hetgeen, indien een natuurlijk persoon het verricht, als uitoefening van een
onderneming wordt beschouwd'.

Uit onderdeel 3.6 van de voorganger van de hiervoor genoemde Uitvoeringsresolutie
bij art. 14 Wet Vpb. 196939 kan echter mijns inziens worden afgeleid, dat voor de
uitleg van het ondernemingsbegrip in art. 14 volledig dient te worden aangesloten bij

36. HR 15 september 1999, nr. 34 235. BNB 1999/405*.
37. Besluit van 19 december 2000, nr. CPP 2000/3041 M.
38. Zie de paragrafen 2.2 en 2.5.
39. Resolutie van 1 juli 1993, nr. DB 93/2165M, laatstelijk gewijzigd bij Resolutie van 31 augustus 1995.
nr. DB 95/279M.
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het ondernemingsbegrip van art. 6 Wet IB 1964 c.q. art. 3.8 Wet IB 2001. M.a.w.,
indien voor art. 6 Wet IB 1964 c.q. art. 3.8 Wet IB 2001 sprake is van een onderne-
ming, dan kwalificeert ook de commanditaire deelname als onderneming in de zin
van art. 14. De tweede volzin van genoemd onderdeel 3.6 luidt:

'Indien een onderneming, bestaande in de deelgerechtigdheid in het vermogen van een
samenwerkingsverband met toepassing van artikel 18 wordt ingebracht in een naamloze of besloten
vennootschap en direct daarop volgend. die onderneming te zamen met (een) andere
onderneming(en) uit dat samenwerkingsverband wordt overgedragen aan 66n (nieuw opgerichte)
naamloze of besloten vennootschap is naar mijn mening sprake van een bedrijfsfusie in de zin van
het tweede  lid van artikel  14.'

In de huidige Uitvoeringsresolutie bij art. 14 Wet Vpb. 1969 is deze passage niet
meer opgenomen, maar er is mijns inziens geen reden om aan te nemen dat hieraan
een standpuntwijziging ten grondslag zou liggen.40 De staatssecretaris ziet in ge-
noemde passage de deelgerechtigdheid in het vermogen van een samenwerkingsver-
band als een aparte onderneming, waardoor aansluiting wordt gezocht bij de juris-
prudentie van de Hoge Raad ten aanzien van art. 18 Wet IB 1964.4' Deze visie is
slechts mogelijk, indien  men het ondernemingsbegrip  van  art. 6  Wet  IB   1964  c.q.
art. 3.8 Wet IB 2001 volledig doortrekt naar art. 14 Wet Vpb. 1969. Daarmee zal
ook de commanditaire deelname, die op grond van art. 6 Wet IB 1964 c.q. art. 3.8
Wet IB 2001 kwalificeert als (subjectieve) onderneming, onder het ondernemings-
begrip van art. 14 Wet Vpb. 1969 vallen. Voor de Wet IB 1964 was derhalve nood-
zakelijk dat de commanditaire vennoot/lichaam was gerechtigd tot het liquidatie-
overschot van de (ondernemende) CV; voor de Wet IB 2001 is o.g.v. het 'quasi-
ondernemerschap' van art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001 voldoende dat de
commanditaire vennoot/lichaam medegerechtigd is tot het vermogen van een onder-
nemende CV. Op grond van de samenhang tussen de inkomstenbelasting en de ven-
nootschapsbelasting42 is deze opvatting te begroeten en sluit zij aan bij de in dit
hoofdstuk verdedigde toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting ten aan-
zien van de CV.

2.5 VERLIESCOMPENSATIE EN CV (ART. 20A/20, VUFDE LID (OUD), WET VPB.
1969)

Vanwege de fiscale transparantie krijgt het lichaam, dat als commanditair vennoot
deelneemt in een CV, een proportioneel gedeelte van de verliezen, die door de CV

40. Dezelfde toezegging bij doorinbreng is nu opgenomen in onderdeel 3.4 van de Uitvoeringsresolutie
bij de geruisloze omzetting van art. 3.65 Wet IB 2001 (Besluit van 12 juli 2001, nr. CPP 2001/195 IM).
41. Zie het arrest  van  de  Hoge  Raad  van 27 januari   1988. BNB 1988/218. Deze jurisprudentie geldt  ook
voor art. 3.65 Wet IB 2001 (zie onderdeel 2.2.1  van het Uitvoeringsbesluit bij art. 3.65).
42. Zie ook § 2.2 hiervoor.
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worden geleden,43 toegerekend. Indien in een later stadium de aandelen in het li-
chaam worden verkocht, stelt zich de vraag of de verliezen na overdracht van deze
aandelen nog kunnen worden verrekend met latere winsten die door het lichaam
worden gegenereerd (art. 20a/20, vijfde lid, Wet Vpb. 1969). Deze vraag was met
name actueel t.t.v. de oude regeling van art. 20, vijfde lid, omdat de Hoge Raad in
zijn arrest van 9 november  1994, BNB 1995/20 heeft beslist dat, indien hetgeen  ge-
staakt is geen onderneming in materiele zin vormde, art. 20, vijfde lid (oud), Wet
Vpb. 1969 niet van toepassing was en derhalve deze verliezen altijd met latere
winsten konden worden verrekend. Ten aanzien van het lichaam dat commanditair
vennoot is in een CV, deed zich derhalve de vraag voor in hoeverre het aandeel in de
CV kon worden gezien als een materiele onderneming in de zin van art. 20, vijfde
lid (oud), Wet Vpb. 1969. Deze kwestie kwam aan de orde in het arrest van de Hoge
Raad van 30 november 1994, BNB 1995/31  (met noot van Zwemmer).

De casuspositie van genoemd arrest was als volgt: belanghebbende, een BV, was
deelgenoot in een CV. Zij deelde in de jaarwinsten/-verliezen van de CV en tevens
in de stille reserves bij liquidatie. Naast het aandeel in de CV oefende zij geen on-
dernemingsactiviteit uit. Gedurende een tweetal jaren, waarin belanghebbende behe-
rend vennote van de CV was, leed de CV verliezen, die gedeeltelijk ten laste van be-
langhebbende zijn gekomen. Vervolgens is belanghebbende in plaats van beherend
vennote van de CV commanditair vennote geworden en zijn de aandelen in belang-
hebbende daarna overgedragen aan derden. In geschil is de verliesverrekening van
de jaren, waarin belanghebbende beherend vennote was met latere jaren (na de aan-
delenoverdracht). De inspecteur beriep zich op art. 20, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 en
weigerde aftrek van de verliezen, met als argument dat op het moment van aande-
lenoverdracht door belanghebbende geen onderneming werd gedreven. De Hoge
Raad volgde de beslissing van het Hof, die als volgt had overwogen:

'2. Een lichaam dat commanditaire vennoot is in een commanditaire vennootschap heeft uitsluitend
door dat feit geen ondememing in de zin van artikel 20, lid 5. van de Wet. 3. De omstandigheid dat
een commanditaire vennoot die medegerechtigd is in de goodwill en stille reserves van een
commanditaire vennootschap, voor de heffing van de inkomstenbelasting moet worden gekwalifi-
ceerd als iemand  die een onderneming drijft  in  de  zin van artikel  6.  lid   1.  van  de Wet op de

inkomstenbelasting 1964, doet niet af aan hetgeen onder 2 is overwogen. Immers in artikel 20. lid 5,
van de Wet ontbreekt een bepaling overeenkomende met het laatste zinsdeel van voornoemd artikel
6. lid l.[...16.1....1 belanghebbende [heeft] ter zake van haar commanditaire deelneming in de CV
geen beheersdaden noch anderszins feitelijke ondememershandelingen [...] verricht. 7. Op grond van

hetgeen [...] is overwogen. is het Hof van oordeel dat belanghebbende ten tijde van de aandelen-

overdracht  op 2 september/2 november  1983 geen onderneming exploiteerde  in  de  zin van artikel
20. lid 5, van de Wet. I..,]'

43. in elk geval tot de hoogte van het commanditaire kapitaal: zie §  1.4. Op grond van art. 8. eerste lid.

(nieuw) Wet Vpb. 1969 geldt de verliesbeperkingsregeling van art. 3.9 Wet IB 2001 niet voor de ven-
nootschapsbelasting.
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Zoals Zwemmer reeds constateert in zijn noot is dit arrest een logisch uitvloeisel van
het  arrest  van   11  juni   1969, BNB 1969/155,  en in zoverre consistent te noemen.
Voor mijn kritiek op het laatstgenoemde arrest verwijs ik naar § 2.2 van dit hoofd-
stuk. Eenzelfde kritiek kan worden uitgeoefend op het onderhavige arrest. Uit het
feit dat in art. 20, vijfde lid (oud). Wet Vpb. 1969 een bepaling ontbrak overeenko-
mende met het laatste zinsdeel van art. 6, eerste lid, Wet IB 1964 kan mijns inziens
niet worden afgeleid dat deze laatstgenoemde bepaling niet voor de uitleg van het
begrip 'onderneming' in art. 20, vijfde lid (oud). Wet Vpb. van belang zou kunnen
zijn. In art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. werd immers slechts het begrip 'onderne-
ming' genoemd en de wetsgeschiedenis van deze bepaling was dermate onduidelijk,
dat zowel de ene als de andere opvatting goed kon worden verdedigd.

Ook wanneer men de consequenties van dit arrest beziet, kan ik weinig begrip op-
brengen voor dit arrest van de Hoge Raad. In feite was art. 20, vijfde lid (oud), Wet
Vpb. 1969 in de uitleg van de Hoge Raad vrij gemakkelijk te onlzeilen, door elke
onderneming niet rechtstreeks door een BV te laten uitoefenen, maar via een CV,
waarin de BV optrad als commanditaire vennoot (met bijvoorbeeld een 100%-
dochtervennootschap als beherende vennoot).44 Indien men de onderneming van de
CV had gestaakt, konden de aandelen van de BV worden verkocht en zo alsnog de
geleden verliezen te gelde worden gemaakt. Dit lijkt mij niet in overeenstemming
met de ratio van art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969. Wellicht kon men op dit
punt tegenwerpen dat het ook niet met de ratio van art. 20, vijfde lid, in overeen-
stemming was om beleggingsverliezen te verrekenen met latere ondernemingswin-
sten, maar hier heeft de Hoge Raad45 de duidelijke wettekst laten prevaleren boven
de ratio van art. 20, vijfde lid. Het participeren in een CV als commanditair vennoot
kan mijns inziens niet gelijk worden gesteld met beleggen. In zoverre zou het con-
sistent zijn geweest om het begrip 'onderneming' in art. 20, vijfde lid (oud), bij
commanditaire deelnames conform het onderscheid ondernemen c.q. beleggen in
art. 6 Wet IB 1964 uit te leggen.

In het bovengenoemde arrest leek de Hoge Raad bovendien nog een zelfstandig
begrip 'staken' voor art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. te ontwikkelen, los van dit
begrip in de inkomstenbelasting. Immers, in de inkomstenbelasting leidt het omzet-
ten van de positie van beherend vennoot in die van commanditair vennoot niet tot

46staking van de ondememing.  In dit arrest kwam de Hoge Raad ten aanzien van
art. 20, vijfde lid (oud), echter tot de conclusie dat wel sprake was van staking. Dit
valt alleen te verklaren, indien men staken ziet als het ophouden van het feitelijk
drijven van de onderneming en het feitelijk drijven van de onderneming als de enige
uitleg van het begrip 'ondememing' in art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969. Dat
ik deze opvatting niet deel, moge uit het bovenstaande duidelijk zijn.

44. Na de laatste jurisprudentie op het gebied van de oneigenlijke deelneming Cart. 13. derde lid. Wet
Vpb. 1969) zou wellicht in een dergelijke situatie toch nog kunnen worden gesproken van een onderne-
ming.
45.  Zie het hiervoor genoemde arrest van 9 november  1994. BNB  1995/20.
46. Zie hiervoor §  1.6.
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Met ingang van 1 januari 2001 is art. 20, vijfde lid (oud), mede als gevolg van het
hiervoor genoemde arrest BNB 1995/20 vervangen door art. 2Oa Wet Vpb. 1969. In
de nieuwe regeling is het staken van de onderneming niet meer van belang. Op
grond van de leden 4 en 6 van art. 20a Wet Vpb. 1969 kunnen 'beleggings'-
verliezen (verliezen geleden in een jaar, waarin de bezittingen van de verliesven-
nootschap gedurende tenminste negen maanden grotendeels uit beleggingen beston-

den) na een kwalificerende wijziging in het uiteindelijke belang niet langer met 'on-
dernemings'-winsten worden verrekend. Uit de wettekst (achtste lid, onderdeel a

geeft een niet-limitatieve opsomming) kan niet worden afgeleid of een commanditair
aandeel in een CV als 'belegging' in de zin van art. 2Oa Wet Vpb. 1969 heeft te gel-
den. Uitgaande van de volledige fiscale transparantie lijkt het mij consistent om ook
voor de vraag of sprake is van 70% of meer beleggingen in de zin van art. 20a, vier-
de en zesde lid, door de CV heen te kijken naar de onderliggende activa. Indien

sprake is van een BV met als enig activum een commanditair aandeel in een onder-
nemende CV zou alsdan niet voldaan zijn aan de beleggingen-test van art. 20a Wet
Vpb. 1969. De nieuwe regeling kan dan derhalve niet - zoals de oude regeling van
art. 20, vijfde lid - worden ontgaan door ondernemingsactiviteiten onder te brengen
in een CV, waarin de verliesvennootschap als commanditair vennoot deelneemt.

Ook als sprake  is van 'ondernemings' -verliezen  kan  na een kwalificerende wijzi-
ging van het uiteindelijke belang sprake zijn van een beperking van de verliesverre-

kening, indien (vierde lid, onderdeel a) voorafgaande aan genoemde wijziging de
gezamenlijke omvang van de werkzaamheden tot minder dan 30% is afgenomen dan

wel (vierde lid. onderdeel b) ten tijde van genoemde wijziging het voornemen be-
staat om binnen een periode van drie jaar de gezamenlijke omvang van de werk-
zaamheden tot minder dan 30% te doen afnemen. Ook voor de bepaling van de ge-

zamenlijke omvang van de werkzaamheden van het lichaam met een commanditaire
deelname lijkt het mij op basis van de volledige fiscale transparantie logisch om
door de CV heen te kijken en het aandeel in de werkzaamheden van de CV pro rata
parte mee te tellen. De overgang van de positie van beherend vennoot naar die van
commanditair vennoot (gevolgd door een kwalificerende wijziging van het uiteinde-

lijke belang), zoals aan de orde was in het hiervoor genoemde arrest BNB 1995/31
zal alsdan onder de nieuwe regeling van art. 20a Wet Vpb.  1969 op zichzelf nog niet
tot een beperking van de verliesverrekening leiden.

Al  met al lijkt de nieuwe regeling  van art.  20a Wet  Vpb.  1969 de knelpunten ten
aanzien van commanditaire deelnames zoals door de jurisprudentie van de Hoge
Raad zijn ontstaan onder de oude regeling van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb. weg te
nemen en lijken er geen nieuwe knelpunten op dit punt te zijn ontstaan.
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2.6 RECHTSVERGELUKING

2.6.1 Algemeen

Evenals in het vorige hoofdstuk wordt hierna onderzocht in hoeverre de hiervoor
geconstateerde knelpunten in de beide onderzoekslanden Duitsland en de USA tot
problemen hebben geleid en welke oplossingen aldaar mogelijk zijn aangedragen.

2.6.2 Duitsland

Duitsland kent evenals Nederland een vennootschapsbelastingplicht voor overige
privaatrechtelijke rechtspersonen47 (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 en 5 KStG) en voor bedrijven
van publiekrechtelijke rechtspersonen (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG). Voor de overige pri-
vaatrechtelijke rechtspersonen geldt niet de beperking dat zij slechts belastingplich-
tig zijn, indien en voorzover zij een onderneming drijven. Voor alle lichamen geldt
dat de inkomensbepaling in de Korperschaftsteuer op eenzelfde wijze plaatsvindt als
in de Einkommensteuer (§ 8 Abs. 1 KSLG). Dit betekent in principe dat deze licha-
men ook slechts belastingplichtig zijn voor de in § 2 EStG limitatief opgesomde in-
komensbronnen. Voorzover echter de vennootschapsbelastingplichtige lichamen
verplicht zijn op grond van het HGB tot het voeren van een boekhouding geldt een
ondernemingsfictie (§ 8 Abs. 2 KStG), vergelijkbaar met art. 2, vijfde lid, Wet Vpb.
1969. Voor de overige privaatrechtelijke rechtspersonen die Kommanditist zijn in
een Duitse KG, betekent de regeling van § 8 Abs. 1 en 2 KStG dat zij - zelfs in de
situatie dat zij niet verplicht zijn tot het voeren van een boekhouding - altijd belas-
tingplichtig zijn voor het winstaandeel uit de KG, voorzover het winstaandeel valt
onder de opsomming van § 2 EStG.48 De hiervoor in § 2.2 gesignaleerde problema-
tiek t.g.v. het arrest BNB 1969/155 in Nederland doet zich in Duitsland niet voor.

Voor de publiekrechtelijke rechtspersonen bestaat wel een beperkte vennoot-
schapsbelastingplicht; slechts voor de bedrijven van dergelijke rechtspersonen geldt
de belastingplicht. In de jurisprudentie49 is beslist dat het aandeel van de publiek-
rechtelijke rechtspersoon/Kommanditist in een (ondernemingsmatige) KG kan wor-
den gezien als een bedrijf in de zin van § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG, mits de publiekrech-
telijke rechtspersoon/Kommanditist kwalificeert als 'Mitunternehmer' in de zin van
§ 15 EStG.50 Het hiervoor in § 2.2 oneigenlijke gebruik van de CV door overheids-
bedrijven in Nederland is in Duitsland derhalve niet mogelijk.

47. Zie omtrent deze belastingplicht voor de Korperschaftsteuer ook § 6.5.2.
48. Zie voor de belastingheffing van natuurlijke personen/Kommanditisten §  1.8.1.2 en 1.8.1.3.
49. BFH 9 mei 1984, FR 1984, biz. 484 e.v.
50. Zie  voor de uitleg  van het begrip 'Mitunternehmer'  §  1.8.1.2.  A-G Van  Kalmthout  kwam  in  zijn  con-
clusie bij het hiervoor in § 2.2 behandelde arrest BNB 2001/326* tot een vergelijkbare uitleg van het be-
grip  'ondememing'  van  een publiekrechtelijke rechtspersoon  in  art. 2. eerste lid, onderdeel f Wet  Vpb
1969.
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Ten aanzien van het knelpunt van de volledige fiscale transparantie hanteert Duits-
land t.g.V. de verwijzing van § 8 Abs. 1 KStG naar de Einkommensteuer dezelfde
methode voor lichamen/Kommanditisten als voor natuurlijke personen/Kommandi-
tisten.5' Dit betekent dat de inkomsten in eerste instantie op het niveau van de KG
worden bepaald (zowel in omvang als in kwaliteit) en er daarna een automatische
toerekening als originaire inkomsten plaatsvindt aan de vennoten/Mitunternehmer.

Een aan art. 14 Wet Vpb. 1969 vergelijkbare bepaling kent Duitsland in § 20
UmwStG. In het eerste lid van deze bepaling wordt de geruisloze doorschuif zowel
mogelijk gemaakt  voor de onderneming ('Betrieb'), het zelfstandige onderdeel  van
een onderneming ('Teilbetrieb') als het aandeel  in een personenvennootschap,  voor-
zover de inbrenger wordt gezien als een 'Mitunternehmer' ('Mitunternehmeranteil').
De inbreng van een aandeel als Kommanditist in een KG door een GmbH in een
dochter-GmbH (tegen uitreiking van aandelen) kan derhalve in Duitsland fiscaal
neutraal plaatsvinden.

Ook  voor het tegengaan  van de handel in verliesvennootschappen ('Mantelkauf)
kent Duitsland een vergelijkbare regeling als art. 20a Wet Vpb. 1969. Op basis van
deze regeling (§ 8 Abs. 4 KStG) kunnen compensabele verliezen niet meer met toe-
komstige winsten worden verrekend, indien Ca) meer dan 50% van de aandelen in de

verliesvennootschap worden overgedragen en (b) de verliesvennootschap na de
schadelijke aandelenoverdracht zijn onderneming met in overwegende mate nieuw
vermogen voortzet of weer opneemt. In de voorganger van het huidige lid 4 van § 8
KStG was sprake van het weer opnemen van een onderneming met nieuw vermogen.
zodat additionele voorwaarde voor het verloren gaan van de verliezen een stilgeleg-
de onderneming t.t.V. de schadelijke aandelenoverdracht was. In die vorm leek de
Duitse bepaling sterk op art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969. Een vergelijkbare
problematiek zoals in Nederland was ontstaan t.g.v. het arrest BNB 1995/3152 heb ik
t.a.v. § 8 Abs. 4 KStG niet kunnen constateren.

Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat bij de nieuwe regeling voor het
bepalen of de verliesvennootschap zijn onderneming met in overwegende mate
nieuw vermogen voortzet of weer opneemt. door een dochter-personenvennootschap

(bijv. een KG) als het ware heen wordt gekeken en het pro rata aandeel in de aktiva
van de KG meetelt bij het bepalen of de voorgeschreven grenzen worden overschre-
den.53

51. Zie voor de toepas ing van de volledige fiscale transparantie bij natuurlijke perionen/Kommanditisten
§1.8.1.3.

52. Zie hien'oor onder § 2.5.
53. Anwendungsschreiben §8 Abs. 4 KStG. 16 april 1999, BMF IV £6-S 2745 - 12/99. BStBI. I S. 455.
Tz. 9.
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2.6.3 USA

De USA heeft van oudsher een zuiver klassiek stelsel, d.w.z. dat de winst eerst met
Income Tax wordt belast  bij het zelfstandig belastingplichtige lichaam ('corporati-
on') en vervolgens nogmaals bij de aandeelhouders (na dividenduitkering). Zowel
zelfstandig belastingplichtige lichamen54 als natuurlijke personen worden in de In-
come Tax belast, waarbij de bepaling van het belastbaar inkomen in principe op ge-
lijke wijze plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het 'income' (Sect. 61 en 63 IRC) als
voor de 'capital gains' (Sect. 1221 e.v. IRC). De USA kent een beperkte belasting-
plicht voor vrijgestelde organisaties.55 voorzover deze 'unrelated business taxable
income' genieten (Sect. 511(a) IRC).56 Indien dergelijke vrijgestelde organisaties
deelnemen in partnerships, geldt een speciale regeling (Sect. 512(c) IRC), waardoor
het inkomen van de partnership, voorzover deze een 'unrelated business' drijft,
wordt opgenomen in het 'unrelated business taxable income' van de (limited) part-
ner/vrijgestelde organisatie. Een vergelijkbare problematiek zoals voor Nederland
geschetst in § 2.2 speelt dientengevolge niet in de USA.

Zoals hiervoor reeds aangestipt, wordt het inkomen van de vennootschap op een-
zelfde wijze bepaald als bij natuurlijke personen. Dientengevolge geldt ook voor
zelfstandig belastingplichtige vennootschappen, die als limited partner deelnemen in
een limited partnership, de volledige fiscale transparantie. Op dit punt kan worden
verwezen naar § 1.8.2.3.

Ten aanzien van de inbreng van bedrijfsmiddelen in een zelfstandig belastingplichtig
lichaam kent de US een zeer flexibel systeem. Op grond van Sect. 351 IRC kan in
principe elk bedrijfsmiddel op een roll-over basis worden ingebracht in een zelfstan-
dig belastingplichtig lichaam, mits de inbreng plaatsvindt tegen uitreiking van aan-
delen en de inbrengers onmiddelijk na de inbreng de controle (80% van de stemrech-
ten)57 over het lichaam hebben verkregen. Ook het aandeel als (limited) partner in
een (limited) partnership kan op basis van Sect. 351 IRC fiscaal neutraal in een zelf-
standig belastingplichtig lichaam worden ingebracht.58 Een vergelijkbare problema-
tiek zoals in § 2.4 t.a.v. de bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb. 1969) voor Nederland is

geconstateerd. kent de US oj, dit punt niet.
Een aanverwante problematiek heb ik

echter aangetroffen bij 66ns van de Amerikaanse splitsingsfaciliteiten. Sect. 355
IRC regelt de fiscaal neutrale uitkering van aandelen in een dochtervennootschap,
waarbij het geen probleem is dat de dochtervennootschap kort voor de uitkering pas
is opgericht en een bedrijfsonderdeel als inbreng op de nieuwe aandelen heeft ont-
vangen. Voorwaarde (Sect. 355(b) IRC) voor een dergelijke fiscaal neutrale uitke-

54. Zie voor de vraag wanneer sprake is van zelfstandige belastingplicht voor lichamen. m.n. § 6.5.3.
55. De vrijgestelde organisaties worden opgesomd in Sect. 401(a) en 501(c) IRC.
56. Voor overheidslichamen geldt een dergelijke belastingplicht. m.u.v. 'state colleges and universities',
niet (Sect. 511(a) (A) en (B) IRC).
57. Sect. 368(c) IRC.
58. Zie ook Westin/McNulty. Federal income taxation of business enterprises, biz. 287-290.
59.  Ook via  Sect.  368  (a)(1)  D (D reorganization')  IRC kan een splitsing worden doorgevoerd.

121



2                    DE CV IN DE WET OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

ring  is dat zowel de uitkerende vennootschap  als  de  uit te keren dochtervennoot-
schap zich bezighouden met een 'active conduct of a trade or business'. In de litera-
tuur60 wordt de vraag gesteld of de deelname in een partnership die zich bezig houdt
met een 'active conduct of a trade or business', in dit verband dient te worden toege-
rekend aan alle partners/corporations. Concrete jurisprudentie of Regulations zijn op
dit punt niet voorhanden. In de literatuur61 wordt aangenomen dat dit in elk geval
voor de general partner heeft te gelden.

Ook de US kent een aantal anti-misbruikbepalingen62 om de handel in verliesven-
nootschappen (zgn. 'trafficking') tegen te gaan.  In Sect. 382 IRC is een bepaling op-
genomen, die enigszins vergelijkbaar is met die van art. 20a/20, vijfde lid (oud), Wet
Vpb. 1969. Indien binnen een periode van drie jaar meer dan 50% van de aandelen
van eigenaar wisselt, kunnen de oude compensabele verliezen slechts voor een be-
paald percentage63 met nieuwe winsten worden verrekend. Hierbij geldt de voor-
waarde (Sect. 382(c) IRC) dat de 'business enterprise' van de verliesvennootschap
tenminste twee jaar wordt voortgezet. Indien niet aan dit vereiste wordt voldaan,
kunnen de compensabele verliezen in het geheel niet meer worden verrekend. T.a.v.
het begrip 'business enterprise' heb ik een vergelijkbare problematiek als bij de uit-
leg van art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969 niet kunnen constateren. T.a.v. het
voortzetten van de 'business enterprise' kan nog worden opgemerkt dat een reorga-
nisatie van het bedrijf binnen de genoemde tweejaars-periode op zich geen schade-

lijk effect heeft, mits de 'business assets' grotendeels worden gebruikt. Zo kunnen
de 'business assets' bijvoorbeeld worden ingebracht in een limited partnership, die
daarmee een nieuwe onderneming opstart. Indien de inbrengende corporation gene-
ral partner wordt in de limited partnership of een 'significant' belang (een derde of
meer) verwerft in de limited pa lnership, wordt de onderneming - in de visie van de
IRS - geacht te zijn voortgezet.

2.6.4     Conclusies t.a.v. de rechtsvergelijking

Zowel bij Duitsland als bij de USA valt op dat de inkomensbepaling bij zelfstandig
belastingplichtige lichamen op eenzelfde wijze plaatsvindt als bij natuurlijke perso-

60. Westin/McNulty, Federal income taxation of business enterprises. biz. 291. Bittker/Eustice. Federal

income taxation of corporations and shareholders, 11.03 (2)
61. Bittker/Eustice. Federal income taxation of corporations and shareholder. 11.03 (2). voetnoot 93, trekt
hier een parallel met Sect. 875 IRC, waarin voor de buitenlandse partner in een US partnership wordt
vastgelegd dat hij wordt geacht een 'trade or business' uit te oefenen. indien de partnership zulks doet. in
Sect. 875 IRC ontbreekt echter het woordje

*active'.
62. Te noemen vallen Sect. 269.382 en 384 IRC.
63. Op basis van Sect. 382(b) IRC luidt de formule: waarde van de verliesvennootschap x de zgn. 'long-
term tax-exempt rate'. Bedacht dient te worden dat in de US compensabele verliezen slechts maximaal 20
jaar vooruit kunnen worden gewenteld, zodat t.g.v. de formule het risico niet ondenkbeeldig is dat com-

pensabele verliezen verloren gaan
64. Zie de voorbeelden uit de Regs.  § 1.368-1  (d) (4) zoals aangehaald in Bittker/Eustice. t.a.p.,
12.61121[bl
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nen. Dit uitgangspunt heeft consequenties zowel voor de positie van beperkt ven-
nootschapsbelastingplichtige lichamen - dit in tegenstelling tot het Nederlandse sys-
teem (althans in de visie van de Hoge Raad) - als voor de vraag naar de volledige
fiscale transparantie. Hoewel Duitsland de beperkte vennootschapsbelastingplicht
slechts kent bij overheidsbedrijven en de USA deze beperkte vennootschapsbelas-
tingplicht heeft voorbehouden aan vrijgestelde organisaties, valt in beide Staten het
commanditaire aandeel in een ondernemende CV onder de beperkte vennootschaps-
belastingplicht. In zoverre kan deze uitkomst van de rechtsvergelijking worden ge-
bruikt als additioneel argument voor de voorgestelde wetswijziging(en) in § 2.2.
Ook ten aanzien  van de vraag  naar de volledige fiscale transparantie behandelen
beide Staten de zelfstandig belastingplichtige lichamen op eenzelfde wijze als na-
tuurlijke personen. Ook op dit punt onderstreept de uitkomst van de rechtsvergelij-
king de in § 2.3 verdedigde opvatting t.a. v. de Nederlandse fiscale behandeling.

Zowel Duitsland als de USA kennen een met de Nederlandse bedrijfsfusiefacili-
teit (art. 14 Wet Vpb. 1969) vergelijkbare regeling. Onder beide regelingen is de ge-
ruisloze inbreng van een commanditair aandeel in een ondernemende CV (tegen uit-
reiking van aandelen) zonder meer mogelijk. Een vergelijkbare problematiek, zoals
uiteengezet in § 2.4 t.a.v. de Nederlandse regeling, bestaat in Duitsland en de USA
voor wat betreft de bedrijfsfusiefaciliteit derhalve niet. Een aanverwante problema-
tiek is voor de USA geconstateerd in de splitsingsfaciliteit, alwaar het vereiste van
een 'active conduct of a trade or business' wordt gesteld. Hoewel concrete jurispru-
dentie of Regulations t.a.v. de uitleg van dit vereiste ontbreken, tendeert de Ameri-
kaanse literatuur er naar om voor de vraag of sprake is van een 'active conduct' door
de limited partnership heen te kijken.

Zowel Duitsland als de USA kennen anti-misbruikbepalingen om de handel in
verliesvennootschappen tegen te gaan. Een vergelijkbare problematiek, zoals in
§ 2.5 is geconstateerd t.a.v. art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969, is echter in de
beide onderzoekslanden niet aangetroffen.

2.7 SAMENVATI'ING EN CONCLUSIES

Ten aanzien van de beperkt belastingplichtige lichamen, die als commanditair ven-
noot deelnemen in een (besloten) ondernemende CV, is in § 2.2 t.g.v. de jurispru-
dentie van de Hoge Raad (m.n. het arrest BNB 1969/155) een ongelijke behandeling
tussen natuurlijke personen en lichamen, alsmede tussen buitenlandse en binnen-
landse lichamen geconstateerd. In de uitleg van de Hoge Raad ontstaat (beperkte)
belastingplicht pas, indien er sprake is van het 'feitelijk drijven' van een onderne-
ming en derhalve niet bij het houden van een commanditaire participatie. Deze on-
gelijke behandeling betekent de facto dat de beperkt belastingplichtige lichamen de
belastingplicht over door hen gerealiseerde ondernemingswinsten kunnen ontlopen
door de onderneming onder te brengen in een CV. Voor de categorie overheidsbe-
drijven  kan  door het gebruik  van  CV' s een ongewenste concurrentieverstoring  ont-
staan. Om deze ongelijke behandeling c.q. concurrentieverstoring weg te nemen is in
§ 2.2 voorgesteld om de wet dusdanig aan te passen dat onder het drijven van een
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onderneming mede wordt verstaan de medegerechtigdheid tot het vermogen van een

onderneming. Dit voorstel wordt onderstreept door de uitkomst van de rechtsverge-
lijking65 op dit punt, doordat in de beide onderzoekslanden (Duitsland en de USA)
het commanditaire aandeel in een ondernemende CV onder de beperkte vennoot-
schapsbelastingplicht valt.

Ten aanzien van de vraag naar de volledige fiscale transparantie is in § 2.3 een gelij-
ke behandeling van de vennootschapsbelastingplichtige lichamen met natuurlijke
personen verdedigd. Deze zienswijze lijkt ook door de wetgever te worden bevestigd
n.a.v. de invoering t.g.v. de Wet IB 2001 van art. 8, derde lid (nieuw), Wet Vpb.
1969.  Ook  voor  dit  punt  kan een additioneel argument  aan de rechtsvergelijking
worden ontleend, alwaar in § 2.6.4 als uitkomst naar voren is gekomen dat ook in
Duitsland en de USA lichamen en natuurlijke personen voor het transparantievraag-
stuk op eenzelfde wijze worden behandeld.

Voor de toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit (art. 14 Wet Vpb. 1969) is in § 2.4
verdedigd om onder het begrip 'onderneming of een zelfstandig onderdeel van een
onderneming' ook het commanditaire aandeel in een ondernemende CV te begrij-
pen. Omdat op dit punt geen afwijzende jurisprudentie bestaat, lijkt een wetswijzi-
ging hier niet nodig. De uitleg van het begrip 'onderneming' in de Wet op de ven-
nootschapsbelasting zou hiermee synchroon lopen met de voorgestelde wijziging
(§ 2.2) bij de beperkt belastingplichtige lichamen. Ook in de beide onderzoekslanden
(Duitsland en de USA) wordt de bedrijfsfusiefaciliteit toegepast op het commandi-
taire aandeel in een ondernemende CV. zodat de uitkomst van de rechtsvergelijking
op dit punt geen afl)reuk doet aan de voorgestelde oplossing.

De hiervoor reeds genoemde uitleg van de Hoge Raad van het ondernemingsbegrip
in de Wet op de vennootschapsbelasting als het 'feitelijk drijven' van een onderne-
ming leidde ook tot een knelpunt bij de toepassing van art. 20. vijfde lid (oud), Wet
Vpb.  1969.  Door de invoering  van  art. 2Oa Wet  Vpb.  1969  is dit knelpunt inmiddels
opgelost. Bij de uitleg van art. 20a (nieuw) Wet Vpb. 1969 lijkt een 'doorkijk'-
benadering (volledige fiscale transparantie) voor die gevallen, waarin een comman-
ditair aandeel in een CV door een vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt ge-
houden, tot de meest bevredigende resultaten te voeren. Ook uit de rechtsvergelij-
king komt naar voren dat de beide onderzoekslanden (Duitsland en de USA) een
enigszins vergelijkbare benadering hanteren bij hun aanverwante antimisbruikbepa-
lingen.

65. Zie § 2.6.4.
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3    De CV in de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer

3.1 INLEIDING

In de literatuur is in het verleden wel gesuggereerd dat de commanditaire vennoot
voor de heffing van overdrachtsbelasting een aparte positie inneemt, die afwijkt van
de positie van de overige vennoten in personenvennootschappen. Hierbij werd in het
algemeen gewezen op de civielrechtelijke jurisprudentie (Erik Schaaper- en Hardy-
arrest'), waarin een afgescheiden vermogen  bij   de  CV  met 66n beherend vennoot
door de Hoge Raad wordt ontkend. Een aparte positie van de commanditaire ven-
noot zou consequenties kunnen hebben voor de toepassing van bepaalde vrijstellin-
gen (bijv. de inbrengvrijstelling ex art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR), alsmede bij
de uitleg van art. 4 WBR (onroerende zaaklichamen). Mocht sprake zijn van een
aparte positie van de commanditaire vennoot, dan zou een knelpunt kunnen ontstaan
indien vanwege deze aparte positie de CV als rechtsvorm zou worden gemeden of
juist zou worden opgezocht in vergelijking met andere (personen)vennootschappen.

In   1975  is de commanditaire vennootschap op aandelen ('CVOA') afgeschaft.  Met
de afschaffing van de CVOA is echter geen einde gekomen aan de discussie of het
bijeenbrengen van kapitaal in een CV is onderworpen aan kapitaalsbelasting. In de
literatuur worden op dit punt tegenstrijdige opvattingen verdedigd. Concrete juris-
prudentie ontbreekt vooralsnog. Ook ten aanzien van de heffing van kapitaalsbelas-
ting zou een knelpunt kunnen ontstaan, indien ten gevolge van de gesignaleerde on-
duidelijkheid de rechtsvorm van de CV zou worden gemeden in vergelijking met
andere (personen)vennootschappen.

In § 3.2 en 3.3 worden eerst de beide (potentiele) knelpunten naar huidig recht ge-
analyseerd. In § 3.4 wordt vervolgens een rechtsvergelijking gemaakt met Duitsland.
Doordat de USA geen (federale) overdrachts- c.q. kapitaalsbelasting kent, is geen
rechtsvergelijking met dit land in dit hoofdstuk opgenomen. In § 3.5 volgt ten slotte
een samenvatting van de getrokken conclusies.

I. HR 4 januari 1937, NJ 1937,586 (Enk Schaaper) en HR 3 februari 1956, NJ 1960. 120 (Hardy).
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3                 DE CV IN DE WET BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER

Evenals in beide voorafgaande hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk de besloten CV
als uitgangspunt gehanteerd. Voor de positie van de open CV in de WBR wordt
verwezen naar § 5.7 (De open CV).

3.2 CV EN OVERDRACHTSBELASTING

In het verleden is in de fiscale literatuur2 wei gesuggereerd dat de positie van de
commanditaire vennoot t.a.v. de heffing van overdrachtsbelasting af zou wijken van
de positie van de overige vennoten in personenvennootschappen. Indien daadwerke-
lijk sprake zou zijn van een dergelijke afwijkende positie, zou dit gevolgen kunnen
hebben voor de toepassing van bepaalde vrijstellingen (bijv. de zgn. inbreng- en uit-
brengvrijstellingen van art. 15, eerste lid, onderdelen e en f WBR), en de uitleg van
art. 4 WBR (onroerende zaaklichamen). Mocht een afwijkende positie bestaan. dan
zou dit een knelpunt tot gevolg kunnen hebben indien de CV als rechtsvorm vanwe-
ge dit verschil in fiscale behandeling in verhoogde mate zou worden gemeden c.q.
opgezocht.

De afwijkende behandeling van de commanditaire vennoot werd m.n. toegeschreven
aan de civielrechtelijke jurisprudentie (Erik Schaaper- en Hardy-arrest3), waarin een
afgescheiden vermogen bij de CV met 66n beherend vennoot door de Hoge Raad is
ontkend. Voor de positie van de commanditaire vennoot bij de inbreng van onroe-
rende zaken in een dergelijke CV zou dit kunnen betekenen dat geen beroep kon
worden gedaan op de inbrengvrijstelling ex art. 15, eerste lid, onderdeel e (oud)
WBR: omdat de beherende vennoot (volledig) juridisch eigenaar werd van de door
de commanditaire vennoot ingebrachte onroerende zaken.- Inmiddels is de heersen-
de civielrechtelijke leer,6 o.a. bevestigd in het De Rooy-arrest,7 dat de Hoge Raad
met genoemde Hardy- en Erik Schaaper-arresten geenszins heeft bedoeld te zeggen
dat een vennootschappelijke goederengemeenschap bij de CV met 66n beherend
vennoot niet zou kunnen bestaan. De discussiell lijkt zich sindsdien te beperken tot
de vraag of bij een CV met 66n beherend vennoot bij de inbreng door de commandi-

2. Hoogland. De commanditaire vennoot een volwaardige vennoot voor de overdrachtsbelasting, WFR
1987/5783. blz. 885, geeft een overzicht van de literatuur op dit punt. Hij zelf spreekt van 'een soon van

apartheidsregime'
3. HR 4 januari 1937. NJ  1937, 586 (Erik Schaaper) en HR 3 fet)ruari  1956. NJ 1960,120 (Hardy). Zie
omtrent deze arresten o.a. Mohr, Van maatschap. VOF en CV. 4e druk (Gouda Quint, 1992), biz. 171-

178.

4. Onder de oude inbrengvrijstelling was ook de inbreng van afzonderlijke onroerende zaken (derhalve
zonder onderneming) nog vrijgesteld   van   overdrachtsbelasting.   Per  Wet   van 14 december  2000  (Stb.
2000,  551 ), deels terugwerkend  Um 28 februari  2()00.  is de inbrengvrijstelling aangescherpt, waarT'la

slechts de inbreng van een gehele onderneming onder voorwaarden is vrijgesteld.
5. Hoogland. t.a.p.. blz. 886.
6. Asser-Maeijer, Bijzondere overeenkomsten.  Deel  V,  6e druk  1995, nr. 390-396.  Mohr. Van maatschap.
VOF en CV. t.a.p., biz. 177.
7. HR 26 maart 1965, NJ 1966, 328.
8. Vgl. Hoogland, t.a.p., biz. 886. en de Vakstudie WBR. commentaar op art. 15 WBR. aant. 14.
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taire vennoot uitdrukkelijk moet worden bepaald dat de commanditaire vennoot me-
de-eigenaar blijft van de onroerende zaak, of dat ook voor de commanditaire ven-
noot de hoofdregel geldt dat, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, de inbren-
ger van een vermogensbestanddeel verplicht is tot inbreng in juridische zin. Met
Hoogland' ben ik van mening dat laatstgenoemde hoofdregel ook dient te gelden
voor de inbrengende commanditaire vennoot bij een CV met slechts 6dn beherend
vennoot. '0 In zoverre verschilt de positie  van een dergelijke commanditaire vennoot
voor de overdrachtsbelasting niet van de overige vennoten in een personenvennoot-
schap. Men kan zich overigens afvragen of deze discussie niet nog verder naar de
achtergrond is geraakt door de invoering van de verkrijging van de economische ei-
gendom als belastbaar feit (art. 2, tweede lid, WBR). Mijns inziens heeft door deze
invoering ook het inbrengbegrip van art. 15, eerste lid, onderdeel e, WBR een breder
toepassingsgebied gekregen." Ook indien t.g.v. de inbreng de juridische eigendom
geheel over zou gaan op de (enige) beherende vennoot, dan nog blijft c.q. wordt de
inbrengende commanditaire vennoot economisch deelgerechtigd tot het vennoot-
schapsvermogen, zodat mijns inziens de inbrengvrijstelling in principe12 van toepas-
sing dient te zijn.

Hetgeen hiervoor is gesteld t.a.V. de toepassing van de inbrengvrijstelling (art. 15,
eerste lid, onderdeel e WBR) geldt mijns inziens mutatis mutandis voor de zgn. uit-
brengvrijstelling (art. 15, eerste lid, onderdeel f, onder  1 °, WBR).13 Tot de invoering
van de verkrijging van de economische eigendom als belastbaar feit gold ook voor
de uitbrengvrijstelling dat voor toepassing van deze vrijstelling er sprake diende te
zijn van juridische mede-eigendom van de vennoten. Zoals hiervoor reeds uiteenge-
zet, is juridische mede-eigendom ook bij de CV met slechts 66n beherend vennoot
zonder meer mogelijk, zodat ook voor de toepassing van de uitbrengvrijstelling de
CV niet anders wordt behandeld dan de overige personenvennootschappen. Ook
voor de uitbrengvrijstelling lijkt het verdelingsbegrip t.g.v. de invoering van de ver-
krijging van de economische eigendom als belastbaar feit te zijn uitgebreid. Econo-

9. Hoogland. t.a.p.. biz. 890. die wederom verwijst naar Asser-Maeijer. t.a.p., nr. 392.
10. Naar NBW is deze kwestie definitief opgelost, omdat aldaar de CV als species van het genus (openba-
re) vennootschap altijd een afgescheiden vermogen zal hebben. Zie ook § 6.4.3 (De CV naar NBW).
11. Voorheen was slechts de juridische inbreng relevant.  Van een inbreng was derhalve slechts sprake.
indien de commanditaire vennoot medegerechtigd werd tot een goederenrechtelijke gemeenschap.
12. Op grond van art. 4, eerste lid, Uitvoeringsbesluit WBR is de inbrengvrijstelling slechts van toepas-
sing, indien de inbreng (van de gehele ondememing) plaatsvindt tegen bijschrijving op de kapitaalreke-
ning. In zoverre komt mij de opmerking van de Vakstudie WBR. art. 15, aant. 14, dat de commanditaire
vennoot na de inbreng gerechtigd dient te zijn tot de door hem ingebrachte onderneming. ten minste in
economische zin, onvolledig voor. Indien sprake is van bijschrijving op de kapitaairekening is immers per
definitie voldaan aan dit vereiste van medegerechtigdheid.
13. Hoewel de uitbrengvrijstelling verwijst naar de inbrengvrijstelling spreekt de tekst van art. 15. eerste
lid,  onderdeel f onder  1 °  WBR  van 'een maatschap of vennootschap  die geen rechtspersoon is', terwij I
art. 15. eerste lid, onderdeel e onder  I ° het heeft  over 'een vennootschap die geen in aandelen verdeeld
kapitaal heeft'. Inbreng van onroerende zaken (tezamen  met een ondememing) in een CV  met een  in  par-
ticipaties verdeeld kapitaal zou dientengevolge niet zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting, terwijl theo-
retisch wei een beroep op de uitbrengvrijstelling zou kunnen worden gedaan. zij het dat het beroep niet
kan worden geeffectueerd omdat de inbrenger geen beroep heeft kunnen doen op de inbrengvrijstelling.
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mische medegerechtigdheid tot het vennootschapsvermogen is mijns inziens reeds
voldoende voor toepassing van de uitbrengvrijstelling.

Art. 4, eerste lid, onderdeel a WBR bestempelt tot fictieve onroerende zaken tevens
aandelen  in zgn. 'onroerende zaaklichamen'. Het betreft slechts lichamen (waaron-
der vennootschappen'4) .met een in aandelen verdeeld kapitaal'. Een afwijkende po-
sitie voor de commanditaire vennoot van een CV met slechts 66n beherend vennoot
valt ook bij de uitleg van deze bepaling niet te constateren. Ook een CV met slechts
66n beherend vennoot blijft immers een vennootschap. Het enige relevante criterium
is het 'in aandelen verdeeld' zijn van het kapitaal van de CV. Voor de uitleg van het
begrip 'in aandelen verdeeld' kan mijns inziens' 5 worden aangesloten bij de juris-
prudentie gewezen t.a.v. hetzelfde begrip in art. 32, eerste lid. WBR. Voor de toe-
passing van deze jurisprudentie op de besloten CV kan worden verwezen naar § 3.3
(CV en kapitaalsbelasting) hierna.

De invoering van de verkrijging van economische eigendom van onroerende za-
ken als belastbaar feit heeft bij de toepassing van art. 4 WBR op de (besloten) CV I 6

tot een additioneel probleem geleid. Vooraf dient hierbij te worden opgemerkt dat
dezelfde problematiek geldt voor het fonds voor gemene rekening, de maatschap en
de VOF 'op aandelen'. zodat in zoverre niet kan worden gesproken van een afwij-
kende behandeling van de (besloten) CV t.o.v. andere personenvennootschappen. Op
grond van de jurisprudentie gewezen t.a.v. de kapitaalsbelasting 17 lijkt het mogelijk
dat een CV met een in 'participaties' verdeeld kapitaal, die onroerende zaken bezit,
kwalificeert als 'onroerende zaaklichaam' in de zin van art. 4, eerste lid, onderdeel a
WBR. Dit neemt niet weg dat de commanditaire vennoot in een dergelijke CV veelal
kan worden gezien als economisch mede-eigenaar van de onroerende zaken, die in
het bezit zijn van de CV. In dergelijke gevallen zou de overdracht van een dergelijke
commanditaire 'participatie' zowel op grond van art. 2, tweede lid. WBR als op
grond van art. 4, eerste lid, onderdeel a WBR onder de heffing van overdrachtsbelas-
ting vallen. Heffing op grond van art. 4, eerste lid. onderdeel a WBR heeft dan het
voordeel dat overdrachtsbelasting slechts is verschuldigd, indien de verk«iger een
aanmerkelijk belang (art. 4. derde lid. WBR) verwerft of uitbreidt, terwijl heffing op
grond van art. 2, tweede lid, WBR altijd tot de verschuldigdheid van overdrachtsbe-
lasting zal leiden. Hier ontstaat derhalve de vraag naar de rangorde van deze beide

bepalingen. Warning/Rijkels'* zien art. 4 in dergelijke gevallen als lex specialis bo-
ven art. 2 WBR. Een nadere motivering voor deze stelling wordt niet gegeven. Op

14. Art. 4. tiende lid, WEIR.
15. Evenzo de Vakstudie WBR. art. 4. aant. 4.
16. Voor de toepassing van art. 4 WBR op de open CV wordi verwezen naar § 5.7.1 (De open CV).
17. Zie hierna onder § 3.3.
18. Warning/Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend goed sector. deel B. I. nr. 1.
1.8.
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basis van de wettekstly alsmede de bedoeling van de wetgevero lijkt eerder art. 2
voorrang te hebben boven art. 4 WBR. Feit blijft dat de wetgever zelf tot dusver
heeft verzuimd om nadere duidelijkheid te scheppen in deze kwestie, terwijl een-
zelfde problematiek ook al kon spelen onder de oude wettelijke regeling (voor in-
voering van de verkrijging van economische eigendom als belastbaar feit). Immers,
ook onder de oude wettelijke regeling kon een samenloop van art. 2 en 4 zich voor-
doen, indien een personenvennootschap 'op aandelen' onroerende zaken bezat, die

21               7/

juridische mede-eigendom waren van de gezamenlijke vennoten. Moltmaker con-
stateert eenzelfde problematiek bij certificaatrechten,23 die in sommige gevallen
evenzeer kunnen worden gezien als participaties in een beleggingsfonds. Hij pleit
daar eveneens voor de toepassing van de minst vergaande bepaling, met een verwij-
zing naar de wetsgeschiedenis (Handelingen Tweede Kamer, blz. 166 1.k.), waarin
de aanmerkelijk-belangeis van art. 4 WBR mede wordt verdedigd met de volgende
opmerking: 'Dit heeft ook het voordeel, dat de aankoop door een kleine bezitter vrij
blijft'. Ook vanwege de praktische uitvoerbaarheid neig ik tot de visie van art. 4 als
lex specialis boven art. 2.

3.3 CV EN KAPITAALSBELASTING

Op grond van art. 32, eerste lid, WBR wordt kapitaalsbelasting geheven ter zake van
het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal in in Nederland gevestigde li-
chamen.  Art. 32, tweede  lid, WBR verstaat onder 'lichamen': verenigingen, andere
rechtspersonen, vennootschappen en doelvermogens. In de voorganger van art. 32
WBR  (art.  46  van de Registratiewet   1917) werd naast  de  NV en 'andere vennoot-
schappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld' nog de CVOA
genoemd. De definitie van de CVOA is bij de invoering van de AWR verhuisd naar
deze wet en ten gevolge van de afschaffing van de CVOA in 1975 vervangen door

19. Art. 4, eerste lid, WBR spreekt van het 'mede' aanmerken van fictieve onroerende zaken als zaken in
de zin van art. 2 WBR, wat eerder duidt op een uitbreiding als een lex specialis.
20.  Art.  4  WBR  en zijn voorganger,  art. 45a Registratiewet   1917,  zijn  met name ingevoerd  om  het  in-
brengen van onroerend goed in lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal, gevolgd door (belasting-
vrije) overdracht van de aandelen in dergelijke lichamen i.p.v. (belaste) overdracht van het onroerend
goed zelf, tegen te gaan. Indien de overdracht van het aandeel reeds op grond van art. 2 WBR mogelijk is.
is de toepassing van de anti-misbruikbepaling van art. 4 WBR in feite overbodig.
21.  Voor een voorbeeld kan worden verwezen  naar de maatschap op aandelen  uit het arrest BNB 1978/13.
22. Moltmaker. Belastingen van rechtsverkeer, FM Nr.  25,  Je druk  1981, biz.  35/36.
23. Met ingang van 28 december 2000 zijn certificaatrechten niet langer als aparte categorie vermeld in
art. 4. De MvT (Kamerstukken II 1999/200(). 27 030, nr. 3. V-N 2000/12.1, biz. 1078) motiveert het
schrappen  van de gelijkstelling van certificaatrechten met onroerende zaken  door de invoering  in   1995
van de verkrijging van economische eigendom als belastbaar feit. Certificaten worden op zichzelf gezien
als een vorm van economische eigendom. Aan een zelfstandige certificatenregeling bestond derhalve
naast art. 2. tweede lid, WBR geen behoefte meer.
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het begrip 'open CV'.24 Voor de problematiek van de heffing van kapitaalsbelasting
bij de open CV wordt verwezen naar § 5.7.3 (De open CV).

In het kader van dit hoofdstuk doet zich de vraag voor of de besloten CV nog on-
der de heffing van kapitaalsbelasting kan vallen. Ook de besloten CV is een ven-
nootschap, zodat, mocht er sprake zijn van het in aandelen verdeeld zijn van het ka-
pitaal, er op grond van art. 32, eerste lid, WBR kapitaalsbelasting zou kunnen wor-
den geheven. Uit de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de WBR25 kan
worden afgeleid dat de 'gewone' maatschap en vennootschap onder firma (i.t.t. de
maatschap (of VOF) 'op aandelen') niet onder de heffing van kapitaalsbelasting val-
len. Aangenomen mag worden dat dit uitgangspunt ook heeft te gelden voor de 'ge-
wone' CV.26 Weliswaar is de CV 'op aandelen'  in 1975 afgeschaft,  maar dit heeft -
in de opvatting van de meerderheid der civielrechtelijke literatuur 7 - er niet toe ge-
leid dat het commanditaire kapitaal niet in 'participaties' (op naam)(al dan niet met
nominale waarde en voorzien van bewijsstukken) kan worden verdeeld. In de juris-
prudentie28 gewezen t.a.v. art. 32 WBR (en zijn voorgangers) wordt het 'in aandelen
verdeeld zijn' van het kapitaal ruim uitgelegd, in die zin dat voldoende is dat het ka-
pitaal 'in gelijke of evenredige delen' is verdeeld.29 In zijn conclusie voor het arrest
BNB 1978/1330 spreekt  A-G Van Soest over 'evenredige kapitaalverdeling  in  een-
heden,  die op zichzelf statutaire rechten geven'.  Met name lijkt mij hierbij  van  be-
lang dat er meerdere eenheden door dezelfde persoon kunnen worden verkregen en
die ook afzonderlijk kunnen worden overgedragen. In die situatie zullen in het alge-
meen  ook de statutaire rechten (zoals winst- en stemrechten)  aan elke eenheid  af-
zonderlijk gekoppeld zijn. Indien (en voorzover) het kapitaal van een besloten CV
wordt verdeeld in dergelijke eenheden ('participaties')  zal een dergelijke  CV  naar
mijn mening op grond van art. 32, eerste lid, WBR in de kapitaalsbelasting kunnen
worden betrokken. De (E)EG-Richtlijn31 verzet zich ook niet tegen heffing in een
dergelijke situatie, omdat het op grond van art. 3, tweede lid, van deze richtlijn de
Lid-Staten vrij staat om kapitaalrecht te heffen van 'alle andere op het maken van
winst gerichte vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen'. Door ook de be-

24. Voor een overzicht van de wetsgeschiedenis op dit punt nioge ik verwijzen naar mijn gezamenlijke
bijdrage met Sanders. Het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal: de open CV en de kapitaals-
belasting, in: WPNR 1993/6114, biz. 848 e.v.
25. MvA, biz. 171.k.
26. Zo ook de Vakstudie WBR, art. 32. aant. 3.
27. Asser-Maeijer, Bijzondere overeenkomsten, Deel V,  6e druk  1995, biz. 45-46,  Mohr,  Van maatschap
VOF en CV. 4e druk 1992. biz. 157-158, Slagter. Personenassociaties. III.1.9. biz. 345-346.
28. O.a. HR 4 maart 1970, BNB 1970/131 en 27 september 1989. BNB 1990/5.
29. Verstraaten. Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.  3e  druk   1995.  biz. 160. stelt als additionele
voorwaarde voor het 'in aandelen verdeeld' zijn van het kapitaal dat de participant niet aansprakelijk is
voor de schulden van het lichaam. Zoals in § 5.7.3 (De open CV) nader is uitgewerkt, wordt deze additio-

nele voorwaarde naar mijn mening niet gedekt door de jurisprudentie noch door de wetsgeschiedenis.
Voor de besloten CV trekt Verstraaten geen duidelijke conclusie. m.n. wordt nier gesteld dat deze vanwe-

ge de beperkte aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten altijd onder de kapitaalsbelasting valt.
In zoverre lijkt mijn conclusie voor de besloten CV (slechts heffing van kapitaalsbelasting indien er spra-
ke is van een in 'participaties verdeeld kapitaal) zich te verdragen met de opvatting van Verstraaten.
30. HR 24 november 1976, BNB 1978/13*.
31. (E)EG-Richtlijn van 17 juli  1969. nr. 69/335/EEG.
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sloten CV met een in participaties verdeeld kapitaal in de heffing van kapitaalsbelas-
ting te betrekken, ontstaat een gelijke situatie met de overige personenvennoot-
schappen (maatschap en VOF), die ook slechts worden belast met kapitaalsbelasting
voorzover er sprake is van een vennootschap 'op aandelen'. Vanuit het oogpunt  van
rechtsvorm-neutraliteit verdient een dergelijke benadering derhalve mijn voorkeur.

3.4 RECHTSVERGELUKING

De USA kent op federaal niveau geen overdrachts- of kapitaalsbelasting Dientenge-
volge blijft de rechtsvergelijking hierna beperkt tot een vergelijking met het Duitse
stelsel.

Op grond van § 718 Abs. 1 BGB-32 kent de KG altijd een afgescheiden en gebonden
goederengemeenschap ('Gesamthand'), vgl. met de CV naar NBW.33 Voor de Duit-
se overdrachtsbelasting ('Grunderwerbsteuer') bestaat  bij  de KG derhalve  niet  de
problematiek, zoals hiervoor in § 3.2 geschetst t.a.v. de CV met 66n beherend ven-
noot. De Duitse systematiek van de heffing van Grunderwerbsteuer bij personen-
vennootschappen is fundamenteel anders opgezet dan de Nederlandse systematiek.
Afgezien van het feit dat de verkrijging van economische eigendom geen belastbaar
feit is, wordt de personenvennootschap, beter gezegd het afgescheiden vermogen (de
'Gesamthand' als 'SondervermOgen'), als zodanig gezien als verkrijger in de zin van
de Grunderwerbsteuer.34 Dit geldt zowel voor de KG, als voor de GbR en de OHG.
Een uitzondering bestaat voor de zgn. 'stille Gesellschaft' (§ 230-237 HGB), een
rechtsvorm waarbij de stille Gesellschafter vermogen inbrengt in een vennootschap
wat echter zakenrechtelijk gaat toebehoren  aan de andere firmant ('Inhaber'),  maar
deze rechtsvorm is dan ook civielrechtelijk geen Gesamthand. Inbreng van onroe-
rende zaken in een stille Gesellschaft wordt juridisch gezien als een overdracht van
de stille Gesellschafter aan de Inhaber en met Grunderwerbsteuer belast. Inbreng in
een KG, zijnde een inbreng in een Gesamthand, wordt slechts met Grunderwerb-
steuer belast (§ 5 Abs. 2 GrEStG) voorzover het aandeel van de inbrenger in de on-
roerende zaak overgaat op de overige vennoten. Bij de inbreng wordt derhalve wel
als het ware door de KG heengekeken. De overdracht van een aandeel in een KG is
echter in principe niet belast met Grunderwerbsteuer. Hier geldt dus weer de hoofd-
regel dat de KG als entiteit wordt beschouwd. Op deze hoofdregel bestaan twee uit-
zonderingen. In de eerste plaats vindt heffing van Grunderwerbsteuer plaats, indien
binnen een periode van 5 jaar het vennotenbestand van de KG voor 95% of meer
onmiddellijk of middellijk van samenstelling wisselt (§ 1 Abs. 2a GrEStG). Deze
bepaling geldt voor alle personenvennootschappen die kwalificeren als Gesamthand.
In de tweede plaats vindt heffing van Grunderwerbsteuer plaats, indien 95% of meer

32. Op grond van § 161 Abs. 2 HGB jo. § 105 Abs. 3 HGB zijn de bepalingen van het BGB die betrek-
king hebben op de GbR ook van toepassing op de KG.
33. Vgl. § 3.2 hiervoor en § 6.4.3 (De CV naar NBW).
34. Pahlke/Franz, Grunderwerbsteuergesetz-Kommentar. § 1. Tz. 37-42.
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van de aandelen in een KG onmiddellijk of middellijk in handen van 66n persoon
belandt. Deze bepaling geldt voor alle vennootschappen, derhalve zowel voor kapi-
taalvennootschappen (bijv. AG of GmbH) als voor personenvennootschappen (GbR,
0HG of KG).

De Duitse kapitaalsbelasting ('Gesellschaftsteuer')  is met ingang van  1  januari  1992
afgeschaft. Op grond van § 5 Abs. 2 Nr. 3 (oud) KVStG werd ook het bijeenbrengen
van kapitaal in een KG.35 waarvan tenminste 6dn der beherende vennoten een kapi-
taalvennootschap (bijv. een GmbH) is, belast met Gesellschaftsteuer. Het aandeel
van de beherende venno(o)t(en) in het bijeengebrachte kapitaal van de KG was ove-
rigens vrijgesteld (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 (oud) KVStG). Door de KG als zodanig op te
nemen als lichaam voor doeleinden van de Gesellschaftsteuer, dit in tegenstelling tot
de GbR en de OHG, heeft de Duitse wetgever zich laten leiden door het criterium
van de beperkte aansprakelijkheid. Op grond van art. 3, tweede lid, van de (E)EG-
Richtlijn (Nr. 69/335/EEG)36 stond het de Duitse wetgever mijns inziens vrij dit on-
derscheid te maken.

3.5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In § 3.3 is voor de overdrachtsbelasting geconcludeerd dat geen sprake is van een
aparte positie van de commanditaire vennoot (in een CV al dan niet met 66n behe-
rend vennoot) t.o.v. de andere vennoten in personenvennootschappen. Deze conclu-
sie geldt zowel voor de toepassing van de inbreng- en uitbrengvrijstelling Cart. 15.
eerste lid, onderdelen e en f WBR) als voor de toepassing van art. 4 WBR (onroe-
rendezaaklichamen). Uit de rechtsvergelijking met Duitsland is naar voren gekomen
dat ook voor de heffing van Grunderwerbsteuer de Duitse KG niet anders wordt be-
handeld dan andere Duitse personenvennootschappen (zoals de 0HG en de GbR). In
zoverre ondersteunt de uitkomst van de rechtsvergelijking de conclusie voor het Ne-
derlandse belastingstelsel.

Bij de toepassing van art. 4 WBR op de CV met een in 'participaties' verdeeld
kapitaal is een aanvullend probleem gesignaleerd. Bij een dergelijke CV die onroe-
rende zaken bezit, kan belastingheffing mogelijk zowel op basis van art. 2, tweede
lid, als op basis van art. 4, eerste lid, onderdeel a WBR plaatsvinden. Dezelfde pro-
blematiek geldt echter ook voor de overige personenvennootschappen 'op aandelen',
zodat ook op dit punt geen uitzonderingspositie voor de CV bestaat. Op basis van de
intentie van de wetgever om de kleine belegger buiten de heffing van overdrachtsbe-
lasting te houden, alsmede uit het oogpunt van uitvoerbaarheid, wordt hier de in de
literatuur verdedigde opvatting van art. 4 als lex specialis van art. 2 WBR onder-
schreven.  In het Duitse systeem wordt de personenvennootschap ('Gesamthand') als
zodanig als verkrijger voor de Grunderwerbsteuer gezien, zodat in zoverre een ge-
lijkstelling tussen personen- en kapitaalvennootschappen ontstaat. Gezien de pro-

35. Voor de heffing van Gesellschaftsteuer van de KGaA wordt verwezen naar § 5.9.2.7 (De open CV).
36. (E)EG-Richtlijn van 17 juli  1969, nr. 69/335/EEG. PB EG nr. L 249 van 3 oktober 1969.
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blemen die de invoering van de verkrijging van economische eigendom met name
ook  voor de heffing van overdrachtsbelasting bij personenvennootschappen heeft
gecreaerd,37 zou het Duitse systeem een oplossing kunnen zijn om tot een rechts-
vorm-neutralere heffingssystematiek te geraken.

Bij de toepassing van art. 32, eerste lid, WBR is geconcludeerd dat de besloten CV
slechts dan onder de heffing van kapitaalsbelasting valt, indien sprake is van een CV
met een in 'participaties' verdeeld kapitaal. Bij deze uitleg van art. 32, eerste lid,
WBR ontstaat een rechtsvorm-neutrale behandeling voor alle (personen)vennoot-
schappen 'op aandelen', die wordt gesanctioneerd  door de (E)EG-Richtlijn  van  17
juli 1969 (Nr. 69/335/EEG). In het (inmiddels afgeschafte) Duitse systeem viel de
KG, waarvan tenminste 66n beherend vennoot een kapitaaivennootschap was, voor
het commanditaire kapitaal onder de heffing van Gesellschaftsteuer. Het uitgangs-
punt van de Duitse wetgever was derhalve de beperkte aansprakelijkheid van de par-
ticipant. Deze beperkte aansprakelijkheid, alsmede de vrije overdraagbaarheid van
het aandelenkapitaal, zijn door de Nederlandse wetgever bewust niet als uitgangs-
punten bij de heffing van kapitaalsbelasting in de wet opgenomen. Al met al ben ik
van mening dat het Nederlandse systeem binnen de groep van personenvennoot-
schappen tot een rechtsvorm-neutralere systematiek heeft geleid dan het Duitse sys-
teem, en derhalve mijn voorkeur verdient boven het Duitse systeem.

37. Te denken valt bijv. aan de toepassing van art. 2, tweede lid. WBR in situaties waarin de winstgerech-
tigdheid van de vennoten wijzigt of de zakenrechtelijke inbreng afwijkt van de economische deelgerech-
tigdheid.
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4.1 INLEIDING

In het internationale fiscale recht kunnen met betrekking tot de fiscale behandeling
van de (besloten) CV een aantal (potentiele) knelpunten worden gesignaleerd. Het
betreft enerzijds een specifiek nationale problematiek, anderzijds heeft het gebruik
van de CV in het internationale verkeer te lijden onder het ontbreken van internatio-
nale consensus t.a.v. de positie van personenvennootschappen onder de verdragen in
het algemeen.

Ten aanzien van de nationale problematiek wordt de positie van de buitenlandse
commanditaire vennoot in de Nederlandse CV (§ 4.2), en omgekeerd de positie van
de binnenlandse commanditaire vennoot in de buitenlandse CV (§ 4.3), gekenmerkt
door tegenstrijdige opvattingen in de literatuur en het ontbreken van eensluidende
jurisprudentie. Hoewel deze situatie reeds bestond  t.t.v.  de  Wet  IB 1964 heeft  de
wetgever bij de invoering van de Wet IB 2001 geen poging gedaan om duidelijkheid
te scheppen in deze kwestie. Integendeel, het lijkt er veel meer op dat door de invoe-
ring van de Wet IB 2001 nieuwe onduidelijkheden zijn ontstaan. Dientengevolge
wordt in deze beide paragrafen de positie van de commanditaire vennoot in de Wet
IB  1964 en Wet IB 2001 telkens afzonderlijk behandeld.

Bij de fiscale behandeling van bijzondere vergoedingen op nationaal niveau
(§ 4.4) valt op dat een wettelijke regeling ontbreekt en er sprake is van onduidelijke
of wellicht zelfs tegenstrijdige jurisprudentie. Nieuw in de Wet IB 2001 zijn de zgn.
terbeschikkingstellingsregels,i die mogelijk ook gevolgen hebben voor de fiscale
behandeling van bijzondere vergoedingen. Dientengevolge vindt in deze paragraaf
een afzonderlijke behandeling van bijzondere beloningen onder de Wet IB 1964 en
de Wet IB 2001 plaats. Bij de classificatie van buitenlandse CV's (§ 4.5) ontbreekt
eveneens een algemene wettelijke regeling, terwijl de jurisprudentie zeer schaars is.

Het ontbreken van internationale consensus speelt met name een rol bij de behan-
deling van bijzondere beloningen onder de verdragen (§ 4.3) en bij de positie van de
CV onder de verdragen (§ 4.6) in het algemeen. Door het verschijnen van het
OESO-rapport 'The Application of the OECD Model Tax Convention to Part-
nerships' in 1999 was de verwachting dat internationale consensus voor een groot
gedeelte zou kunnen worden bereikt. Echter, reeds bij het verschijnen was er veel

1. Art. 3.91 en 3.92 Wel IB 2001.
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kritiek op de inhoud van dit rapport. Bovendien heeft een aantal landen, waaronder
Nederland, een algeheel voorbehoud t.a.v. de toepasselijkheid van dit rapport ge-
maakt, zodat voor de Nederlandse verdragen de aanbevelingen in het rapport slechts
een beperkte waarde hebben.

Hierna zal op elk (potentieel) knelpunt afzonderlijk worden ingegaan. In § 4.7 wordt
een rechtsvergelijking getrokken met de beide onderzoekslanden: Duitsland en de
USA. In § 4.8 volgt een samenvatting van de getrokken conclusies en gevonden op-
lossingen.

4.2 DE POSITE VAN DE BUITENLANDSE COMMANDITAIRE VENNOOT IN DE

NEDERLANDSE CV

4.2.1 Algemeen

Het participeren door buitenlands belastingplichtigen in de Nederlandse CV wordt
sedert langere tijd belemmerd door de onduidelijkheden, die er bestaan ten aanzien
van de fiscale positie van de buitenlandse commanditaire vennoot. Ten gevolge van
enige arresten van de Hoge Raad is deze positie enigszins verduidelijkt, maar op een
aantal punten bestaat nog steeds onzekerheid. Hierna wordt nader ingegaan op de
positie van de buitenlandse commanditaire vennoot in de Nederlandse CV in het al-
gemeen en in het bijzonder op de resterende onduidelijkheden. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de behandeling naar nationaal recht (§ 4.2.2) en de be-
handeling onder de verdragen (§ 4.2.3).Voorzover niet anders vermeld, wordt uitge-
gaan van een besloten CV,2 die een onderneming drijft in Nederland. Ten gevolge
van de invoering van de Wet IB 2001 is de buitenlandse belastingplicht op een aan-
tal plaatsen gewijzigd, waardoor ook de fiscale positie van de buitenlandse com-
manditaire vennoot is veranderd. Dientengevolge zal hierna deze positie zowel voor
de Wet IB 1964 als voor de Wet IB 2001 in afzonderlijke (sub)paragrafen worden
behandeld.

4.2.2      Positie naar nationaal recht

4.2.2.1   Wet IB 1964

Ten aanzien van de positie van de buitenlandse commanditaire vennoot naar natio-
naal recht t.t.v. de Wet IB 1964 heeft de onduidelijkheid zich lange tijd toegespitst
op de positie van lichamen, die als commanditair vennoot deelnemen in een Neder-
landse CV. In mijn bijdrage in WFR 1991/59793 constateerde ik dat er in deze kwes-

2, Zie § 5.2, voor de vraag wanneer een CV als open of besloten wordt beschouwd.
3. Stevens, Buitenlandse commanditaire vennoten doen het onbelast?, WFR 1991/5979, biz.  1393 e.v.
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tie op dat moment drie verschillende opvattingen in de literatuur konden worden on-
derscheiden:

1.  De  opvatting van Giele, zoals door hem verdedigd in zijn Fiscale Monografie in-
zake de CV. Hij stelt daar4 dat buitenlandse lichamen nooit in Nederland zelfstandig
belastingplichtig kunnen zijn voor hun aandeel in de winst van de CV op grond van
art. 49. eerste lid. onderdeel  a,  Wet  IB   1964. Hij leidt  dit  af 5  uit het arrest  van  de
Hoge Raad van  11 juni  1969.  BNB  1969/155.6 Met betrekking tot een binnenlandse
stichting die als commanditair vennoot deelnam in een Nederlandse CV, besliste de
Hoge Raad dat deze voor de vennootschapsbelasting niet belastingplichtig kan zijn,
omdat zij materieel gesproken geen onderneming 'drijft' en de fictie van art. 6 Wet
IB, dat degene die (mede) gerechtigd is tot het vermogen van een onderneming
(toch) wordt geacht ondememer te zijn. voor de vennootschapsbelasting niet van
toepassing is. Wat voor de binnenlandse lichamen geldt, moet volgens Giele ook
gelden voor de buitenlandse equivalenten. Wel kunnen in de opvatting van Giele de
buitenlandse lichamen/commanditaire vennoten hier te lande worden belast op grond
van  art. 49, eerste lid. onderdeel b onder  3°  Wet  IB  1964  (de zgn. winstrechtbepa-
ling).

2.  De  door  mij  in WFR 1991/5979 verdedigde opvatting.7  In deze opvatting wordt
de buitenlandse belastingplicht van buitenlandse commanditaire vennoten/lichamen
afgebakend  aan  de  hand  van de criteria  die bij toepassing  van  art. 6  Wet  IB   1964
worden gesteld aan natuurlijke personen om als commanditair vennoot te kwalifice-
ren als ondernemer. Ik baseerde deze opvatting op de verwijzing van art. 18. eerste
lid, Wet Vpb.  1969 naar Hoofdstuk  11  van  de  Wet  IB  1964 en de gemeenschappelij-
ke regeling van het belastingobject voor zowel natuurlijke personen als lichamen in
art. 49 Wet IB 1964. Uitvloeisel van deze opvatting is dat het buitenlands lichaam
als commanditair vennoot winst uit binnenlandse onderneming ex art. 17, derde lid,
Wet Vpb.  1969 jo. art. 49, eerste lid, onderdeel a. Wet IB 1964 geniet, indien de CV
een onderneming drijft en de commanditaire vennoot is gerechtigd in de stille reser-
ves bij liquidatie. Indien het buitenlandse lichaam/commanditair vennoot niet is ge-
rechtigd in de stille reserves bij liquidatie, maar slechts een recht heeft op de jaar-
winst. geniet hij in deze zienswijze geen winst uit onderneming, maar inkomsten uit

vermogen. namelijk zuivere inkomsten uit een winstaandeel als bedoeld in art. 49.
eerste lid. onderdeel b onder 3° Wet IB 1964.

4. Giele, De commanditaire ventiootschap. FM nr. 44. biz. 149.
5. Giele. FM. t.a.p.. biz. 132/133.
6. Zie § 2.2. alwaar vc>or de bintienlandse belastingplicht van lichamen een van dit arrest afwijkende op-
vatting wordt verdedigd.
7. Een vergelijkbare opvatting is aan te treffen bij Romijn. Internationaal Belastingrecht (derde druk).

biz. 56 en Treure. 'Een ei 70nder dmier.': in Fiskaal, jaargang 18. nr.  1191-2. biz. 46.
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3. De opvatting van Daniels zoals door hem verdedigd in zijn artikel inzake de bui-
tenlandse commanditaire vennoot in de Van Dijck-bundel.8 In dat artikel gaat ook
Daniels uit van de gelijkheid in de bepaling van het belastingobject voor buitenland-
se natuurlijke personen en buitenlandse lichamen. Echter, voor de beoordeling of er
fiscaal ondernemerschap bestaat voor buitenlands belastingplichtigen hanteert hij
een afwijkende zienswijze. Gezien het objectieve karakter van de buitenlandse be-
lastingplicht zou men verwachten dat de beoordeling van het fiscaal onderne-
merschap uitsluitend aan de hand van binnenlandse aanknopingspunten plaats dient
te vinden. Met andere woorden, er kan pas sprake zijn van winst uit binnenlandse
onderneming in de zin van art. 49, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 1964 ingeval de
binnenlandse activiteiten als zodanig een onderneming vormen. Daniels gaat er ech-
ter vanuit dat bij de vraag of er sprake is van het genieten van winst uit onderne-
ming, de wereldwijde activiteiten van de buitenlander beslissend zijn. De zienswijze
van Daniels heeft tot gevolg dat zelfs al vormen de binnenlandse activiteiten als zo-
danig geen onderneming  in  de  zin  van  art. 6  Wet  IB 1964, bijvoorbeeld omdat  de
buitenlandse commanditaire vennoot niet is gerechtigd tot de stille reserves van de
CV, er toch sprake kan zijn van het genieten van winst uit onderneming vanuit Ne-
derlands perspectief, namelijk ingeval de totale activiteiten van het buitenlands li-
chaam naar Nederlandse fiscale maatstaven beoordeeld als een onderneming kunnen
worden gekwalificeerd.

Ten gevolge van nadere bestudering van dit onderwerp ben ik tot de conclusie ge-
komen, dat de problematiek van de buitenlandse commanditaire vennoot in feite in
vier deelproblemen uiteenvalt, zodat de hierboven beschreven drie opvattingen niet
op deze wijze tegenover elkaar kunnen worden gesteld. Deze vier deelproblemen
kunnen als volgt worden omschreven:

i.    Dient art. 6 Wet IB  1964 een  rol te spelen bij de toepassing van art. 49 Wet IB
1964? Aan deze vraag is gekoppeld de vraag of deze toepassing van art. 6 Wet
IB 1964 op eenzelfde wijze toepassing dient te vinden ten aanzien van (buiten-
landse) natuurlijke personen als ten aanzien van (buitenlandse) lichamen;

ii.  Dient voor de bepaling van de winst uit binnenlandse onderneming ex art. 49.
eerste lid, onderdeel  a  Wet  IB   1964 te worden uitgegaan  van de wereldwijde  ac-
tiviteiten van de buitenlandse belastingplichtige of slechts van de binnenlandse
activiteiten?;

iii. Sluit de kwalificatie van de inkomsten als winst uit onderneming de toepassing
van de winstrechtbepaling (art. 49, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, Wet IB  1964)
Uit?:

iv. Onder welke omstandigheden kan een vaste inrichting c.q. vaste vertegenwoor-
diger worden toegerekend aan de buitenlandse commanditaire vennoot?

8. Daniels. De buitenlandse commanditaire vennoot: objectieve of subjectieve belastingplicht?. Van Dijck-
bundel, FED Deventer (1988), biz. 79 e.v. Zie ook: Daniels, Issues in International Partnership Taxation,
ac. proefschrift. Kluwer (1991), Chapter iv, §4. biz. 88 e.v.
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Hierna wordt afzonderlijk op elk deelprobleem ingegaan.

I. TOEPASSING VAN ART. 6 WET IB 1964

Op basis van de wettekst lijkt art. 6 Wet IB 1964 ook van belang bij de toepassing
van  art. 49, eerste lid, onderdeel  a  Wet  IB 1964 (winst uit binnenlandse onderne-
ming). Op grond  van  art. 48, vierde  lid,  Wet IB 1964 wordt immers bij het bepalen
van het binnenlandse inkomen Hoofdstuk II Wet IB 1964, waaronder art. 6 Wet IB
1964, van overeenkomstige toepassing verklaard.  Het  Hof ' s-Hertogenbosch sugge-
reert in zijn uitspraak van 8 juli 1992 nr. 4395/1989c'(r.0. 5.8) dat deze verwijzing
in art. 48, vierde lid, wellicht niet zou zien op art. 6, eerste lid, Wet IB 1964, omdat
dit artikellid niet betrekking heeft op het bepalen van de winst uit onderneming,
maar op het bepalen van de persoon die de winst uit onderneming geniet. Met Rou-
wers1' ben ik van mening dat art. 6, eerste lid, Wet IB 1964 niet zo letterlijk moet
worden uitgelegd als het hof in genoemde uitspraak suggereert. Rouwers overweegt:

'Deze bepaling  [art. 6 Wet IB  1964. TS] ziet immers impliciet op het bepalen van het binnenlandse

inkomen. De constatering  aan  de  hand  van  art. 6.  lid   1.  dat een natuurlijke peI-soon winst  uit
onderneming geniet. is beslissend voor de wijze waarop het belastbaar inkomen wordt vastgesteld.
In dat geval zijn de bepalingen van afdeling 2 (winst uil onderneming) van Hoofdstuk H van de Wet
IB  1964 van toepassing in plaats  van de bepalingen van afdeling 3 (zuivere inkomsten) hetgeen  tot
een ander belastbaar object kan leiden.'

Ook vanuit rechtshistorisch perspectief is er veel voor te zeggen dat art. 6 Wet IB
1964 ook van belang is voor de bepaling van de winst uit binnenlandse onderneming
in dezin van art. 49, eerste lid, onderdeel a Wet IB 1964." Inhet Besluit IB 1941
bepaalde art. 41 dat 'de bepalingen van Hoofdstuk II' (waaronder art. 17, de voorlo-
per van art. 6 Wet IB 1964) van het Besluit van overeenkomstige toepassing waren
op buitenlandse natuurlijke personen. Bij de invoering van de Wet IB 1964 zijn de
bepalingen van Hoofdstuk  II  van  de  Wet  IB   1964  'bij het bepalen  van het binnen-
landse inkomen' van toepassing verklaard. Uit de parlementaire geschiedenis kan
niet worden afgeleid,  dat  met de opname  van deze zinsnede  in  de  Wet  IB   1964  be-
doeld is art. 6. eerste lid, Wet IB  1964 niet langer van toepassing te laten zijn op bui-
tenlandse belastingplichtigen.

De verwijzing van art. 18. eerste lid, Wet Vpb. 1969 eveneens naar Hoofdstuk II van
de Wet op de inkomstenbelasting leidt er mijns inziens toe dat ook voor buitenland-
se lichamen /commanditaire vennoten  art. 6 Wet  IB  1964 van belang  is  voor de  be-
paling van de buitenlandse belastingplicht. De opvatting van Giele. zoals hiervoor

9. Opgenomen in HR 23 maart 1994, nr. 29.084. BNB 1994/192'.
10. Rouwers. Buitenlandse belastingplicht; drie inkomenshestanddelen in historisch perspectief. ac.
proefschrift. Koninklijke Vermande ( 1996).  biz.  152.
11. Vergelijk voor een overr.icht. Rouwers. proefschrift. t.a.p.. b17.153.
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weergegeven, kan op dit punt derhalve naar mijn mening niet worden gevolgd.   Als
argumentatie verwijst Giele naar het arrest BNB 1969/155. Wat er ook zij van de
theoretische juistheid van dit arrest, 13 een beslissing van de Hoge Raad met betrek-
king tot binnenlandse belastingplichtigen is naar mijn mening onvoldoende om als
grondslag te dienen voor een opvatting omtrent de bepaling van het belastingobject
van buitenlandse belastingplichtigen, nu de Wet op de vennootschapsbelasting daar
een aparte wettelijke regeling voor heeft geschapen. Door de fiscale positie van bui-
tenlandse en (bepaalde)14 binnenlandse lichamen, die commanditair vennoot zijn in
een Nederlandse CV, gelijk te stellen miskent Giele de naar mijn mening noodzake-
lijke gelijkheid in de bepaling van het belastingobject voor buitenlandse lichamen en
natuurlijke personen.

Concreet betekent de hiervoor verdedigde opvatting voor de buitenlandse natuurlijke
personen of lichamen, die commanditair vennoot zijn in een Nederlandse CV, dat -
voorzover zij hun commanditaire deelname niet houden via een groter onderne-
mingsvermogen,5  -  aan de  hand  van  art.  6  Wet  IB 1964 dient te worden bepaald  in
hoeverre buitenlandse belastingplicht ontstaat. Is de buitenlandse commanditaire
vennoot gerechtigd tot de stille reserves bij liquidatie van de CV, dan zal in eerste
instantie belastingplicht op grond  van  art. 49, eerste lid, onderdeel  a  Wet  IB   1964
mogelijk zijn:6 Bestaat geen recht op de stille reserves, dan kan slechts belasting-
plicht op grond  van  art. 49, eerste lid, onderdeel b onder  3°   Wet  IB 1964 (winst-
rechtbepaling) aan de orde komen.

II.BINNENLANDSE ACTIVITEITEN OF WERELDWIJDE ACTIVITEITEN

Het tweede deelprobleem wordt gevormd door de vraag of voor de kwalificatie als
winst uit onderneming  in  de  zin  van  art. 49, eerste lid, onderdeel  a Wet  IB   1964  uit-
sluitend naar de binnenlandse activiteiten van de buitenlandse commanditaire ven-
noot dient te worden gekeken of naar de wereldwijde activiteiten. Zoals hiervoor is
aangegeven, verdedigt Daniets,7 de opvatting dat bij de beoordeling of sprake is van
winst uit onderneming in de zin van art. 49, eerste lid, onderdeel a Wet IB 1964 de
wereldwijde activiteiten van de buitenlandse commanditaire vennoot van belang
zijn. In mijn bijdrage aan WFR 1994/611018 heb ik gemeend uit het arrest van 10
maart  1993, BNB 1993/227, te kunnen afteiden dat ook de Hoge Raad de zienswijze

12. Zie reeds mijn bijdrage in WFR 1991/5979, blz. 1395. Ook Daniels. Van Dijckbundel, t.a.p., blz. 87
en Rouwers, proefschrift, t. a.p., blz. 154/155 wijzen de opvatting van Giele af.
13. Zie hiervoor § 2.2.
14. De binnenlandse lichamen in de zin van art. 2, eerste lid. onderdelen a t/m c Wet Vpb. 1969 zullen
wel belastingplichtig zijn voor hun commanditaire aandeel in een Nederiandse CV.
15. Zie hierna onder ii. (binnenlandse of wereldwijde activiteiten).
16. Voor de toerekening van een Nederlandse vaste inr·ichting of vaste vertegenwoordiger wordt verwe-
zen naar punt iv. hierna.
17. Zie zijn bijdrage aan de Van Dijckbundel. biz. 79 e.v. en issues in International Partnership Taxation,
lauwer ( 1991), Chapter IV. § 4, biz. 88 e.v.
18. Stevens. De positie  van de buitenlandse commanditaire vennoot: aanhoudende  mist?.  WFR
1994/6110, blz. 963/964.
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van Daniels tot uitgangspunt heeft genomen. Het betrof hier een Zweeds lichaam,
dat als commanditair vennoot deelnam in een Nederlandse CV. De CV dreef een
onderneming in transportmiddelen vanuit een Nederlandse bedrijfsinrichting. De
Zweedse commanditaire vennoot/lichaam was niet gerechtigd tot de stille reserves.
Nadat het hof had beslist dat de deelneming als commanditair vennoot in de CV
voor de Zweedse commanditaire vennoot niet aan te merken was als een binnen-
landse onderneming. besliste de Hoge Raad in tegenovergestelde zin met de volgen-
de motivering:

'3.3. Onderdeel 7 van het middel - welk onderdeel de Hoge Raad het eerst zal behandelen - strekt in
de eerste plaats ten betoge dat belanghebbende wereldwijd een onderneming drijft en dat de in het
kader van die wereldwijde activiteiten genoten opbrengst van de commanditaire deelneming als
winst uit onderneming moet worden aangemerkt, welke winst hier te lande belastbaar is ingevolge

artikel  17  van  de Wet op de vennootschapsbelasting  1969 in verbinding met artikel 49.  lid 1, onder
a, juncto artikel   48,   lid   4   van   de   Wet   op de inkomstenbelasting    1964,   daar de binnenlandse

bedrijfsinrichting van de CV kan worden toegerekend aan de commanditaire vennoot en
belanghebbende aldus voordelen heeft verkregen uit een vaste inrichting hier te lande.

3.4. Bij de beoordeling van dit onderdeel dient te worden vooropgesteld dat de door belanghebbende
uit de commanditaire vennootschap verkregen voordelen ingevolge het bepaalde  in  lid 1 aanhef en
letter  a.  dan  weI  lid 1, aanhef en letter b. onder  4 van artikel 49 (tekst   1984)  van  de  Wet  op  de
inkomstenbelasting    1964 deel uitmaken   van het binnenlandse onzuivere inkomen van belang-
hebbende. Dit kan in de gegeven omstandigheden evenwel slechts tot belastingheffing leiden, indien
die voordelen moeten worden aangemerkt als te zijn verkregen door de uitoefening van een bedrijf
met behulp van een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger hier te lande, in de zin van
artikel 7. in verbinding met artikel 5. van het Verdrag.

3.5. Tussen partijen is niet in geschil dat het bedrijf van de CV, op zichzelf bezien, met behulp van
een vaste inrichting wordt uitgeoefend. Dit brengt mee, dat belanghebbende moet worden geacht
haar bedrijf met behulp van een vaste inrichting hier te lande uit te oefenen, indien de
bedrijfsuitoefening van de CV aan haar kan worden toegerekend.

3.6. Gelet op de omstandigheden dat het belang in de CV deel uitmaakt van de uitoefening van
belanghebbendes onderneming en dat belanghebbende rechtstreeks tot de winsten van de CV is
gerechtigd. dient voor de toepassing van het Verdrag de bedrijfsuitoefening van de CV als
bedrijfsuitoefening van belanghebbende te worden aangemerkt. en behoort het aandeel van
belanghebbende  in de winst  van  de  CV  tot de voordelen. bedoeld in artikel  7.  lid  1.  van  het

Verdrag.'

Hoewel de Hoge Raad in dit arrest in de eerste plaats een beslissing geeft op ver-
dragsniveau en de vraag of in deze situatie sprake was van winst uit onderneming in
de  zin  van  art. 49, eerste lid, onderdeel  a  Wet  IB   1964 of inkomsten  uit een winst-
recht  ex  art. 49, eerste lid, onderdeel b onder  3°  Wet  IB   1964  in het midden  laat,
wordt de omstandigheid dat het belang in de CV deel uitmaakt van belanghebbendes
(wereldwijde) onderneming van belang geacht voor de vraag of de belastingheffing
over het winstaandeel in de CV op grond van art. 7 van het verdrag met Zweden
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(winst uit onderneming; conform OESO-modelverdrag) aan Nederland wordt toe-
gewezen.

Mijns inziens ligt het in de lijn der verwachting dat de Hoge Raad deze beslissing
ook zal doortrekken naar het nationale recht en voor de kwalificatie als winst uit on-
derneming in de zin van art. 49, eerste lid, onderdeel a Wet IB 1964 ook het behoren
tot een (wereldwijd) ondernemingsvermogen van de commanditaire deelname van

19

belang zal achten. Ook Rouwers gaat in zijn proefschrift inzake de buitenlandse
belastingplicht uit van de wereldwijde ondernemingsactiviteiten. Hij wijst nog op
een tekstueel argument.  Art. 49. eerste lid, onderdeel  a  Wet  IB 1964 spreekt immers
van  'voordelen die worden verkregen  uit een onderneming die, Of het gedeelte  van
een ondernenting dat Icurs. TS] wordt gedreven met behulp van een in Nederland
aanwezige vaste inrichting'. Hieruit blijkt reeds dat bij de bepaling of sprake is van
winst uit onderneming, alle activiteiten van belang zijn en niet slechts de Nederland-
se activiteiten.

Voor de positie van de buitenlandse commanditaire vennoot betekent deze zienswij-
ze dat in de eerste plaats dient te worden bezien of de deelname in de Nederlandse
CV behoort tot een groter ondernemingsvermogen van de buitenlandse commandi-
taire vennoot. Is dit het geval, dan zal sprake zijn van winst uit onderneming in de
zin  van  art. 49, eerste lid, onderdeel  a  Wet  IB 1964, waarna dient te worden getoetst
of aan de overige voorwaarden van dit onderdeel (m.n. de aanwezigheid van een
vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger) wordt voldaan. Voor de kwalificatie als
winst uit onderneming in de situatie dat de commanditaire deelname behoort tot een
groter ondernemingsvermogen is niet van belang of de buitenlandse commanditaire
vennoot gerechtigd is in de stille reserves bij liquidatie van de CV. Behoort de deel-
name in de Nederlandse CV niet tot een groter ondernemingsvermogen van de bui-
tenlandse commanditaire vennoot, dan dient op basis  van  art.  6 Wet  IB  1964 te  wor-
den bepaald of toch nog sprake is van winst uit onderneming in de zin van art. 49,
eerste lid, onderdeel a Wet IB  1964 (zie hiervoor onder i.). Hierbij speelt de gerech-
tigdheid tot de stille reserves juist wel een doorslaggevende rol.

III. TOEPASSING WINSTRECHTBEPALING IN GEVAL VAN WINST UIT
ONDERNEMING

Het derde deelprobleem wordt gevormd door de vraag of, indien de inkomsten uit de
Nederlandse CV kunnen worden gekwalificeerd als winst uit onderneming in de zin
van  art. 49, eerste lid. onderdeel  a  Wet  IB 1964 (bijvoorbeeld doordat de deelname
in de Nederlandse CV behoort tot het wereldwijde ondernemingsvermogen van de
buitenlandse commanditaire vennoot), de winstrechtbepaling ex art. 49, eerste lid,
onderdeel b, onder 3°,  Wet IB  1964 nog  van  toepassing  kan zijn. Rouive rs toont in
zijn proefschrift20 op mij overtuigende wijze aan, dat onder de Wet IB 1964/Wet
Vpb.  1969 - anders dan onder het Besluit IB 1941/Besluit Vpb.  1942 - opbrengsten

19. Rouwers, proefschrift, t.a.p.. biz. 150/151.
20. Rouwers, proefschrift, t.a.p.. biz. 314/316.
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uit een winstrecht ook onder de winstrechtbepaling kunnen worden belast, indien het
winstrecht behoort tot de ondernemingswinst van de niet-inwoner. Vanuit de bedoe-

ling van de winstrechtbepaling, nl. het belasten van winstafhankelijke inkomsten uit
een in Nederland uitgeoefende onderneming bij niet-inwoners die passief bij de be-
drijfuitoefening zijn betrokken,2' valt een uitzondering voor buitenlandse onderne-
mers niet te rechtvaardigen. Met Rouwers22 ben ik van mening dat art. 49, eerste lid,
onderdeel a en onderdeel b onder 3° Wet IB 1964 elkaar in zoverre uitsluiten, dat
indien art. 49, eerste lid, onderdeel a kan worden toegepast, niet ook nog eens
art. 49, eerste lid, onderdeel b onder 3° kan worden toegepast. Toepassing van
art. 49, eerste lid, onderdeel b onder 3° kan derhalve pas aan de orde komen, indien
niet wordt voldaan aan alle voorwaarden van onderdeel a (bijvoorbeeld de toereke-
ning aan een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger).

Voor de buitenlandse commanditaire vennoot in de Nederlandse CV betekent deze
conclusie, dat ook indien het winstaandeel uit de Nederlandse CV kan worden ge-
kwalificeerd als winst uit onderneming in de zin van art. 49, eerste lid, onderdeel a
Wet IB 1964 (bijvoorbeeld doordat de commanditaire deelname behoort tot een gro-
ter ondernemingsvermogen of wordt voldaan aan de vereisten van art. 6 Wet IB
1964), ook de toepassing van de winstrechtbepaling (art. 49, eerste lid, onderdeel b
onder 3° Wet IB 1964) nog dient te worden getoetst, voorzover belastingheffing op
grond van art. 49, eerste lid, onderdeel a Wet IB 1964 niet mogelijk is, omdat niet
aan alle voorwaarden van dit onderdeel wordt voldaan. Praktisch gesproken laten
zich echter in het geval van winst uit onderneming weinig situaties bedenken, waar
deze toetsing aan de winstrechtbepaling aan de orde zal komen. Immers, indien de
leiding van de onderneming van de CV in Nederland is gevestigd, zal naar nationaal
recht veelal sprake zijn van een vaste inrichting c.q. vaste vertegenwoordiger, zodat

belastingheffing over het winstaandeel reeds mogelijk is op grond van art. 49, eerste
lid, onderdeel a Wet IB  1964.

IV.  TOEREKENING VAN VASTE INRICHTING OF VASTE
VERTEGENWOORDIGER

Tenslotte dient nog antwoord te worden gegeven op de vraag onder welke omstan-

digheden een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger van een Nederlandse CV
kan worden toegerekend aan de buitenlandse commanditaire vennoot. Tot voor eni-
ge jaren is in de jurisprudentie de vaste inrichting van een Nederlandse CV slechts

impliciet toegerekend aan de buitenlandse commanditaire vennoot. Gewezen kan
worden op de arresten van de Hoge Raad van 14 november 1951, B. nr. 9105, 16
december  1981, BNB 1982/22  en 30 maart   1983, BNB 1992/160.  In het hiervoor
genoemde arrest  van  de  Hoge  Raad  van 10 maart   1993, BNB 1993/227e  komt  de
toerekening van de vaste inrichting aan de buitenlandse (Zweedse) commanditaire
vennoot echter expliciet aan de orde. De Hoge Raad noemt in dit arrest als belang-

21. Rouwers. proefschrift, t.a.p.. biz. 278 en 314.
22. Rouwers, proetschrift, t.a.p., biz. 316.
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rijke omstandigheden, waaronder de vaste bedrijfsinrichting van de Nederlandse CV
aan de Zweedse commanditaire vennoot kan worden toegerekend, het feit dat:

i. het belang in de Nederlandse CV behoorde tot het ondernemingsvermogen van de
Zweedse commanditaire vennoot; en

ii. de Zweedse commanditaire vennoot rechtstreeks was gerechtigd tot de winst van
de Nederlandse CV.

Op grond van de eerste omstandigheid zal mijns inziens de vaste inrichting van de
Nederlandse CV slechts kunnen worden toegerekend aan die (buitenlandse) venno-
ten, waarvan de inkomsten uit de CV worden gekwalificeerd als winst uit onderne-
ming in de zin van art. 49, eerste lid, onderdeel a Wet IB 1964. Zoals hiervoor onder
ii. is vastgesteld, zijn voor deze kwalificatie niet alleen de Nederlandse activiteiten
van belang, maar de wereldwijde activiteiten van de buitenlandse commanditaire
vennoot. De Hoge Raad bevestigt in dit arrest dat voor de toerekening van de vaste
inrichting niet van belang is of de buitenlandse commanditaire vennoot is gerechtigd
tot de stille reserves van de Nederlandse CV, mits het aandeel in de CV behoort tot
het wereldwijde ondernemingsvermogen van de buitenlandse commanditaire ven-

23noot.
24Uit de tweede hiervoor genoemde omstandigheid leiden Rouwers  en Hoogen-

doo„,25 af, dat een beleggings-CV niet over een vaste inrichting kan beschikken, die
aan de buitenlandse commanditaire vennoot kan worden toegerekend. Mijns inziens
kan een dergelijke conclusie niet uit genoemde omstandigheid worden afgeleid.
Weliswaar spreekt de Hoge Raad van rechtstreekse gerechtigdheid 'tot de winsten
van de CV', maar in casu was nu eenmaal sprake van een CV die een materiele on-
derneming dreef, zodat de Hoge Raad zich kon beperken tot het woordje 'winsten'
in plaats van 'voordelen' of 'inkomsten'. Mijns inziens ligt de nadruk bij deze twee-
de omstandigheid dan ook veel meer op het rechtstreeks gerechtigd zijn, dan op het
drijven van een materiele onderneming. In het arrest toetst de Hoge Raad voor de
vraag of de buitenlandse commanditaire vennoot uit zijn aandeel in de Nederlandse
CV winst uit onderneming geniet, de wereldwijde activiteiten van de buitenlandse
commanditaire vennoot. Indien het aandeel in de Nederlandse CV behoort tot het
(wereldwijde) ondernemingsvermogen van de buitenlandse commanditaire vennoot
concludeert de Hoge Raad26 tot winst uit onderneming. Ik acht het geenszins on-
denkbaar 7 dat eveneens tot winst uit onderneming kan worden geconcludeerd, in-
dien het een aandeel in een beleggings-CV betreft dat tot het (wereldwijde) onder-

23. De toerekening van de vaste inrichting in deze situatie was reeds eerder verdedigd door Daniels, Is-
sues in International Partnership Taxation, Chapter IV, § 4.2.2, blz. 9 1.
24. Rouwers, proefschrift, t.a.p., biz. 167.
25.  In zijn noot bij het arrest van de Hoge Raad van 10 maart  1993, BNB 1993/227'
26. Zoals hiervoor onder ii. uiteengezet, geeft de Hoge Raad in de eerste plaats een beslissing op ver-
dragsniveau. Het ligt echter voor de hand deze conclusie door te trekken naar het nationale recht.
27. Zo ook: Daniels, Issues in International Partnership Taxation, Chapter IV, § 4.2.1, blz. 90.
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nemingsvermogen behoort.28 Indien de beleggings-CV haar activiteiten onderneemt
vanuit een vaste bedrijfsinrichting, kan mijns inziens deze vaste bedrijfsinrichting
worden gezien als een vaste inrichting van de (onderneming van de) buitenlandse
commanditaire vennoot.

Onduidelijk is wat de Hoge Raad bedoelt met de tweede, hiervoor genoemde om-
standigheid dat de buitenlandse commanditaire vennoot 'rechtstreeks gerechtigd'
dient te zijn tot de winsten van de CV. In het verleden is het criterium van het
'rechtstreeks gerechtigd' zijn ook wel door de Hoge Raad genoemd voor de beoor-
deling of een (buitenlands) lichaam fiscaal transparant is of niet.29 Bij de besloten
CV is deze rechtreekse gerechtigdheid dan een gegeven.30 Rotiwers3i komt op basis
van (oude) jurisprudentiel' over de winstrechtbepaling tot de conclusie dat geen
sprake zal zijn van rechtstreekse gerechtigdheid bij een middellijk winstrecht. Als
voorbeeld kan worden gedacht aan een buitenlands lichaam, dat als enig activum een
winstrecht bezit in een buitenlandse CV (geen recht op de stille reserves), waarbij de
buitenlandse CV op haar beurt weer deelneemt in een Nederlandse CV.

Tenslotte dient nog de vraag te worden beantwoord, of wellicht de Nederlandse be-
herende vennoot van de Nederlandse CV kan worden gezien als een vaste vertegen-
woordiger van de buitenlandse commanditaire vennoot. Concrete jurisprudentie ont-
breekt op dit punt. Met Daniels,3 ben ik geneigd deze vraag in principe met tia' te
beantwoorden. Twee centrale elementen in de definitie van vaste vertegenwoordiger
zijn de machtiging om namens de onderneming overeenkomsten af te sluiten en
daarnaast het feit dat er sprake is van een zekere mate van afhankelijkheid. Ten aan-
zien van het eerste element kan worden gesteld dat bij de CV de commanditaire
vennoten civielrechtelijk niet jegens derden worden gebonden tot nakoming van
verbintenissen aangegaan door de beherende vennoot ten behoeve van de CV. Eco-
nomisch gezien komen de handelingen van de beherend vennoot echter, doordat zij
voor rekening en in naam van de vennootschap zijn aangegaan, ook voor rekening
van de commanditaire vennoten. Verdedigd kan derhalve worden dat de bevoegd-
heid van de beherende vennoten om de vennootschap te binden moet worden toege-

34rekend aan de commanditaire vennoten.

28. Daniels. t.a.p.. biz. 90 noemi het voorbeeld van een buitenlandse bank die participeert in een Neder-
landse beleggings-CV.
29. Vgl. HR 31 december  1924, B. 3569 en HR 7 juni  1939. B. 6925. Ook in het arrest van de Hoge Raad
van  7 juli  1982.  BNB 1982/268 inzake de toepassing  van  de  deelnemingsvrijstelling  van  de  open  CV
wordt het begrip 'rechtstreekse gerechtigdheid' in verband met de fiscale transparantie van het aandeel
van de beherende vennoot gebruikt.
30. Bij de open CV is weliswaar civielrechtelijk sprake van rechtstreekse gerechtigdheid tot de winsten
voor de commanditaire vennoten, maar fiscaalrechtelijk niet. Fiscaal is immers de winst belast bij de open
CV zelf. De commanditaire vennoten genieten fiscaal gezien een dividend. Zie ook § 5.5 (De open CV).
31. Rouwers, proefschrift. t.a.p., biz. 167.
32. HR 22 juni 1927, B. 4083 en Hof 's-Gravenhage 16 februari 1966, BNB 1966/188.
33. Daniels, Issues in International Partnership Taxation, t.a.p., blz. 91.
34. Vgl. ook het zgn. WIR-arrest (HR 22 februari 1989. BNB 1989/122*. met noot van Van Dijck).
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Ten aanzien van het tweede element zou het nog een struikelblok kunnen zijn om
de beherende vennoot van de CV aan te merken als vaste vertegenwoordiger van de
andere vennoten. wanneer deze vennoot moet worden gezien als een onafhankelijke
vertegenwoordiger. Deze stelling lijkt echter stuk te lopen op het wezen van de per-
sonenvennootschap, namelijk de samenwerking op voet van gelijkheid om een ge-
zamenlijk voordeel te behalen. De beherende vennoot van een CV kan niet volko-
men onafhankelijk transacties afsluiten. De verplichting tot samenwerking dwingt
hem rekening te houden met het belang van de vennootschap en daarmee ook met de
belangen van zijn medevennoten.

4.2.2.2  Wet IB 200135

4.2.2.2.1 Algemeen

In het algemeen36 geldt dat voor de buitenlandse belastingplicht, in tegenstelling tot
de binnenlandse belastingplicht, het belastingobject bepalend is voor het belasting-
subject. Dit valt te begrijpen vanuit de aard van de buitenlandse belastingplicht,
waar in de eerste plaats de relatie met de bronstaat voorop staat. Wie de genieter is
van het voordeel komt pas daarna aan de orde. Vanuit deze objectgedachte is het
voor de hand liggend om de bepaling van het belastingobject, voorzover mogelijk,
bij buitenlandse lichamen op eenzelfde wijze te laten plaats vinden als bij buiten-
landse natuurlijke personen.  In  de  Wet IB 196437  was dit uitgangspunt  vorm  gege-
ven, doordat voor de bepaling van het binnenlandse inkomen bij buitenlandse licha-
men in art. 3 Wet Vpb. 1969 - via art. 17, derde lid, Wet Vpb. 1969 - werd verwe-
zen naar art. 49, eerste lid, Wet IB 1964. Wat opvalt is dat onder de Wet IB 2001
deze gelijkheid in de bepaling van het belastingobject voor buitenlandse natuurlijke
personen en buitenlandse lichamen is komen te vervallen. In het nieuwe art. 17 Wet
Vpb.  1969 is de verwijzing naar de Wet IB geschrapt en een eigen regeling van het
belastbare Nederlandse (voorheen: binnenlandse) bedrag voor buitenlandse lichamen
ingevoerd. Degene die voor deze toch ingrijpende wijziging een uitgebreide toelich-
ting zou verwachten van de wetgever, komt bedrogen uit. In de parlementaire ge-
schiedenis wordt over deze systeemwijziging geen nadere toelichting gegeven. Het
uitgangspunt van de wetgever lijkt38 te zijn geweest dat buitenlandse lichamen niet
onder de fictieve rendementsheffing (box 3) zouden worden belast. Wie ook hier-
voor een verklaring zou willen hebben, zoekt eveneens tevergeefs in de parlementai-
re geschiedenis. Mun vermoeden is dat de wetgever met dit uitgangspunt een verder

35. Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op mijn TFO-artikel, Internationale gevolgen van de Wet
inkomstenbelasting 2001 voor personenvennootschappen en hun vennoten, TFO 2000/51. biz. 233 e.v.
36. Vgl. Verburg. Vennootschapsbelasting (Kluwer. Deventer 1984). biz. 251.
37, Zie § 4.2.2.1.
38. Vgl. MvT Invoeringswet, V-N BP 21/2. nr. 6, blz. 748.
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39uit elkaar lopen van binnenlandse en buitenlandse belastingplicht van lichamen
heeft willen vermijden, maar een duidelijke aanwijzing heb ik hiervoor niet kunnen
vinden.

De eigen regeling van het Nederlandse belastbare bedrag voor buitenlandse li-
chamen in art. 17 (nieuw) Wet Vpb. 1969 is aldus vorm gegeven dat er slechts twee
inkomenscategorieen worden gedefinieerd: (a) winst uit Nederlandse onderneming
en (b) inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 17, derde lid (nieuw), Wet Vpb. 1969).
Een aantal van de voorheen zuivere inkomsten ex art. 49 Wet IB 1964, o.a. inkom-
sten uit Nederlandse onroerende zaken en winstrechten, worden nu fictief tot een
Nederlandse onderneming gerekend. Dit heeft mede tot gevolg, dat onder de nieuwe
wet ook vervreemdingswinsten c.q. koersresultaten t.a.v. deze inkomensbronnen in
Nederland kunnen worden belast. De afzonderlijke regeling van het Nederlandse be-
lastbare bedrag voor buitenlandse natuurlijke personen en buitenlandse lichamen zou
tot een verschil in de bepaling van het belastingobject kunnen leiden voor de buiten-
landse commanditaire vennoten van een Nederlandse CV in vergelijking met de si-
tuatie t.t.v. de Wet IB 1964.40 Hierna wordt nader ingegaan op de positie van de bui-
tenlandse commanditaire vennoot van een Nederlandse CV in de Wet IB 2001, waar-
bij - vanwege de afzonderlijke regeling van het belastingobject - een onderscheid
wordt gemaakt tussen commanditaire vennoten/natuurlijke personen (§ 4.2.2.2.2) en
commanditaire vennoten/lichamen (§ 4.2.2.2.3).

4.2.2.2.2 Commanditaire vennoten/natuurlijke personen

Zoals  in  § 4.2.2.1 reeds is uiteengezet. konden onder de  Wet  IB 1964 buitenlandse
commanditaire vennoten/natuurlijke personen voor hun winstaandeel in een Neder-
landse CV in Nederland worden belast op grond van de vaste inrichtingbepaling
(art. 49, eerste lid, onderdeel a Wet IB  1964) of de winstrechtbepaling (art. 49, eerste
lid, onderdeel b onder 3° Wet IB 1964). In de Wet IB 2001 worden zowel de vaste

inrichtingbepaling als de winstrechtbepaling voortgezet in respectievelijk art. 7.2,
tweede lid, onderdeel a Wet IB 2001  (box  1) en art. 7.7. tweede lid. onderdeel c (box
3). De toepassing van deze beide bepalingen ten aanzien van de buitenlandse com-
manditaire vennoot verloopt echter anders dan onder de Wet IB  1964. Deze gewij-
zigde toepassing houdt verband met de gewijzigde belastingheffing van de binnen-
landse commanditaire vennoot.41 Op basis van art. 3.3, eerste lid, onderdeel a, jo.
tweede lid, Wet IB 2001 wordt ook de commanditaire vennoot, die niet is gerechtigd
tot het liquidatieoverschot van de CV, geacht winst uit onderneming te genieten.
Wat voor de binnenlandse commanditaire vennoten geldt, dient mijns inziens ook

39. Reeds onder de huidige wet wordt het onderscheid in behandeling van binnenlandse en buitenlandse
lichamen. bijv. bij stichtingen die Nederlands onroerend goed bezitten of een aandeel hebben als com-
manditair vennoot in een Nederlandse CV. in strijd met de verdragen en/of EG-recht geacht. Voor een
overzicht verwijs ik naar Hoenjet/Van Schothorst, Is de buitenlandse belastingplicht van buitenlandse
stichtingen discriminerend?, WFR 2000/6393, biz. 971 -979. Voor de behandeling van Nederlandse stich-
tingen. die commanditair vennoot zijn in een Nederlandse CV, wordt verwezen naar § 2.2.
40. Zie voor deze situatie § 4.2.2.1.
41. Zie voor deze gewijzigde belastingheffing van de binnenlandse commanditaire vennoot § 1.2.4.
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voor de buitenlandse commanditaire vennoten te gelden.42 Dit betekent dat, ook in-
dien de buitenlandse commanditaire vennoot niet is gerechtigd tot het liquidatie-
overschot van de CV, hij winst uit Nederlandse onderneming zal genieten,43 mits de
onderneming van de CV wordt gedreven met behulp van een Nederlandse vaste in-
richting of vaste vertegenwoordiger en deze vaste inrichting c.q. vaste vertegen-
woordiger hem kan worden toegerekend. Men kan zich hierbij afvragen of het al dan
niet gerechtigd zijn tot het liquidatieoverschot van de CV nog een rol speelt bij de
toerekening van de vaste inrichting c.q. vaste vertegenwoordiger. In het hiervoor in
§ 4.2.2.1 genoemde arrest BNB 1993/227 lijkt  de  Hoge  Raad  voor de toerekenings-
vraag van de vaste inrichting van de CV aan de buitenlandse commanditaire ven-
noot, althans op verdragsniveau, het al dan niet gerechtigd zijn tot het liquidatie-
overschot niet van belang te achten. Ook ten aanzien van deze toerekeningsvraag
lijkt het mij logisch om onder het nationale recht eenzelfde benadering te hanteren
als onder de verdragen.

Samenvattend lijkt de conclusie te zijn dat onder de Wet IB 2001 de belastinghef-
fing van de buitenlandse commanditaire vennoot in een Nederlandse CV zich geheel
afspeelt binnen art. 7.2, tweede lid, onderdeel a, Wet IB 2001. Op een vraag van de
CDA-fractie in de Eerste Kamer' 4 heeft de staatssecretaris deze conclusie ook beves-
tigd. Theoretisch lijkt het mij echter niet uitgesloten dat, indien belastingheffing op
basis van de vaste inrichtingbepaling (art. 7.2, tweede lid, onderdeel a Wet IB 2001)
niet mogelijk is, belastingheffing op basis van de winstrechtbepaling (art. 7.7, twee-
de lid,

onderdeel c Wet IB 2001) n  aan de orde
zou kunnen komen. Op basis van

de tekst van de winstrechtbepaling lijkt deze bepaling dezelfde opvangfunctie te
kunnen vet-vullen als onder de Wet IB 1964. Praktisch is echter moeilijk een situatie
voorstelbaar,46 waarbij belastingheffing onder de winstrechtbepaling bij de buiten-
landse commanditaire vennoot nog mogelijk zal zijn. Immers de leiding van de on-
derneming vormt in de meeste gevallen reeds een vaste inrichting of vaste verte-
genwoordiger, zodat, indien de leiding van de onderneming van de CV in Nederland
is gevestigd, belastingheffing reeds mogelijk is op grond van de vaste inrichtingbe-
paling.

42. Art. 7.2, eerste lid, verwijst naar Hoofdstuk 3 Wet IB 2001 en derhalve ook naar art. 3.3 Wet IB 2001.
43. Het 'ondernemingsvermogen'-criterium, zoals door de Hoge Raad in het arrest BNB 1993/227 ont-
wikkelt, blijft mijns inziens een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van winst uit Nederlandse on-
derneming. Deze rol is echter beperkt tot de gevallen waarin een buitenlandse commanditaire ven-
noot/natuurlijk persoon deelneemt in een beleggende CV en deze participatie behoort tot een groter on-
dernemingsvermogen.
44. MvA Eerste Kamer, V-N BP 21/9, nr. 4, biz. 3113.
45.  Art. 7.7, tweede lid. onderdeel c spreekt van 'rechten op aandelen  in de winst I...1, voorzover i. . . ]  zij
niet op grond  van de afdelingen 2 of 3 van dit hoofdstuk zijn belast'. Evenals reeds onder de Wet  IB  1964
is belastingheffing op grond van de winstrechtbepaling derhalve niet meer mogelijk, indien reeds belas-
tingheffing op basis van de vaste inrichtingbepaling mogelijk is.
46. Ervan uitgaande dat men de hierboven verdedigde toerekening van de vaste inrichting ook in de situa-
tie toepast dat de commanditaire vennoot niet is gerechtigd tot het liquidatieoverschot van de CV.
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4.2.2.2.3 Commanditaire vennoten/lichamen

Zoals hiervoor (§ 4.2.2.2.1) reeds is aangegeven, is t.g.v. de invoering van de Wet
IB 2001 de bepaling van het Nederlandse belastbare bedrag voor buitenlandse na-
tuurlijke personen en lichamen afzonderlijk geregeld. In de vennootschapsbelasting
is voor buitenlandse lichamen  in de artikelen  17 en 17a (nieuw) Wet Vpb.  1969 een
eigen regeling, zonder verwijzing naar de Wet op de inkomstenbelasting, opgeno-
men. In deze regeling komen echter zowel de vaste inrichtingbepaling (art. 17, derde
lid, onderdeel a (nieuw), Wet Vpb. 1969) als de winstrechtbepaling (art. 17a onder-
deel b (nieuw), Wet Vpb. 1969) terug.

Terwijl de vaste inrichtingbepaling nagenoeg,17 woordelijk gelijk is aan de bepa-
ling in de Wet op de inkomstenbelasting (1964 en 2001), is de winstrechtbepaling in
de vennootschapsbelasting uitgebreid met de medegerechtigdheid tot het vermogen.
Het nieuwe art. 17a onderdeel b, Wet Vpb. 1969 luidt als volgt:

*Art. 170. Tot een Nederlandse onderneming worden gerekend:

b. rechten op aandelen in de winst of de medegerechtigdheid tot het vermogen van een onderneming

waarvan de leiding in Nederland is gevestigd voorzover zij niet opkomen uit effectenbezit:'

Deze bepaling was reeds opgenomen in het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarbij de
commanditaire vennoot/natuurlijke persoon nog in box 3 was ingedeeld. Het opne-
men van de 'medegerechtigdheid tot het vermogen' - clausule onder de winstrecht-
bepaling van art. 17a (nieuw) Wet Vpb. 1969 had hierbij als duidelijk doel te ver-
mijden dat de buitenlandse lichamen/commanditaire vennoten uit de buitenlandse
belastingplicht zouden vallen.48 Nadat de commanditaire vennoten in de inkomsten-
belasting zijn teruggehaald naar box  1, is  art. 178 (nieuw) Wet Vpb.  1969 niet meer
aangepast. Hierdoor lijkt een verdere discrepantie te zijn ontstaan tussen de fiscale
behandeling van buitenlandse natuurlijke personen en lichamen, die als commandi-
taire vennoten deelnemen in een Nederlandse CV. Worden de buitenlandse natuur-

··  49lijke personen/commanditaire vennoten altiJd  via de vaste inrichtingbepaling be-
last, lijkt het de bedoeling van de wetgever dat de buitenlandse lichamen/comman-
ditaire vennoten slechts via de winstrechtbepaling worden belast. Het uitsluitend be-
lasten van buitenlandse lichamen/commanditaire vennoten via de winstrechtbepaling
lijkt te worden bevestigd door de staatssecretaris in de MvA aan de Eerste Kamer. 50

Op de vraag van de CDA-fractie of de buitenlandse belastingplicht van buitenlandse

47. Art. 7.2, tweede lid. onderdeel a, Wet IB 2001 spreekt van 'belastbare winst uit Nederlandse onder-

neming'. terwijl art. 17. derde lid. onderdeel a, Wet Vpb.  1969 het heeft over 'belastbare winst uit een in
Nederland gedreven onderneming'.  Aan de wetsgeschiedenis  kan geen verklaring  voor  dit  verschil  wor-
den ontleend. Zoals hierna wordt uitgewerkt, zou dit verschil wellicht verband kunnen houden met de

eigen regeling voor de buitenlandse belastingplicht van lichamen. die niet langer verwijst naar de Wet IB
2(*)1.

48. Vgl. MvT Invoeringswet, V-N BP 21/2. nr. 6, biz. 748.
49. Zie hiervoor onder § 4.2.2.2.2.
50. MvA Eerste Kamer. V-N BP 21/9. nr. 2. biz. 3017.
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lichamen/commanditaire vennoten uitsluitend wordt gebaseerd op art. 17a (nieuw)
en de invloed van het al dan niet gerechtigd zijn tot de stille reserves, antwoordde de
staatssecretaris als volgt:

'In  artikel  173.  letter a. onder 2°.  sub  b"  van  de Wet  op de vennootschapsbelasting  1969 is bepaald
dat tot het vermogen van een Nederlandse onderneming wordt gerekend rechten op aandelen in de
winst of de medegereehtigdheid tot het vermogen van een onderneming waarvan de leiding Inietl 52

in Nederland is gevestigd. voorzover deze rechten niet opkomen uit effectenbezit. Indien een in het
buitenland gevestigde vennootschap een commanditair belang heeft in een in Nederland gevestigde
onderneming kan voldaan zijn aan het bepaalde in artikel 17a. letter a. onder 2°, sub b." De
eventuele gerechtigdheid tot de stille reserves  is  niet van belang.'

Het buitenlandse lichaam met een commanditair belang in een Nederlandse CV zou
echter ook reeds op grond van art. 17. derde lid, onderdeel a (nieuw) Wet Vpb. 1969

54
(winst uit een Nederlandse vaste inrichting) belastingplichtig kunnen zijn. Engelen
beperkt de belastingheffing op grond van art. 17, derde lid, onderdeel a (nieuw) tot
de situatie, waarin de commanditaire participatie behoort tot een groter onderne-
mingsvermogen van de buitenlandse commanditaire vennoot. Echter, ook in de situ-
atie dat de commanditaire participatie niet behoort tot een groter ondernemingsver-
mogen, lijkt het buitenlandse lichaam/commanditair vennoot nog steeds winst uit
onderneming te genieten, zodat, mits de CV haar (objectieve) onderneming met be-
hulp van een vaste inrichting drijft en deze aan de commanditaire vennoot kan wor-
den toegerekend,55 belastingheffing op grond van art. 17, derde lid, onderdeel a Wet
Vpb. 1969 zou kunnen plaatsvinden. De vraag is of bij de toepassing van dit onder-
deel de gerechtigdheid tot de stille reserves nog een rol zou moeten spelen.56 Indien
dit niet het geval zou zijn, is art. 17a onderdeel b Wet Vpb. 1969 in feite overbodig,
voorzover het betrekking heeft op de medegerechtigdheid tot het vermogen van een
in Nederland geleide onderneming. Wellicht vreesde de wetgever dat zonder het op-
nemen van de medegerechtigdheid-clausule in art. 17a onderdeel b Wet Vpb. 1969
de buitenlandse commanditaire vennoot/lichaam met een belang in een Nederlandse
CV in het geheel buiten de buitenlandse belastingplicht zou vallen, omdat op basis
van de strengere eisen die de Hoge Raad stelt aan het ondernemingsbegrip in de
vennootschapsbelasting (BNB 1969/155)57 belastingplicht op grond van art. 17. der-
de lid, onderdeel a (nieuw) Wet Vpb. 1969 (zonder verwijzing naar de Wet IB 2001)
niet meer mogelijk zou zijn. Zoals in § 2.2 uiteengezet, heeft de Hoge Raad mijns
inziens ten onrechte een apart ondernemingsbegrip voor de vennootschapsbelasting

51. Bedoeld is art. 17a letter b. naar mag worden aangenomen.
52. Het woordje 'niet lijkt een vergissing en dient mijns inziens te worden weggedacht.
53. Bedoeld is art 17a letter b, naar mag worden aangenomen.
54. Engelen, De toepassing van het nieuwe belastingverdrag met Belgie op commanditaire vennootschap-
pen naar Nederlands recht, MBB 2001/12, biz. 368.
55. Zie voor deze toerekening § 4.2.2.1. Ik kan niet inzien dat deze toerekeningsvraag door de nieuwe
regeling voor de buitenlandse belastingplicht in de Wet op de vennootschapsbelasting is gewijzigd.
56. Men zou hieraan kunnen twijfelen. omdat een directe verwijzing naar art. 3.3, tweede lid, Wet IB
2001  in art.  17 Um  18 Wet Vpb. 1969 ontbreekt.
57. Zie § 2.2.
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ontwikkeld, zodat ook om die reden art. 173 onderdeel b Wet Vpb. 1969, voorzover
het betrekking heeft op de medegerechtigdheid tot het vermogen van een in Neder-
land geleide onderneming, mijns inziens overbodig is. Een bepaling ter verduidelij-
king dat ook de medegerechtigdheid tot een Nederlandse onderneming behoort tot
een 'in Nederland gedreven' onderneming, had mijns inziens in elk geval beter in
art. 17, derde lid, onderdeel a (nieuw) Wet Vpb. 1969 kunnen worden opgenomen
dan in art. 17a onderdeel b Wet Vpb. 1969. Als voorstel voor een verbeterde wet-
tekst (ter verduidelijking) zou ik de volgende tekst willen voorstellen:

Artikel 171...1
3.[...1
a. de belastbare winst uit Nederlandsew ondememing, daaronder begrepen de medegerechtigdheid
tot het vermoten van een Nederlandse ondememing in de zin van art. 3.3 Wet IB 2001. zijnde I...]'

Zoals in § 1.2.4.3 reeds is verdedigd, zou een nog beter voorstel mijns inziens zijn
om het hele 'medegerechtigde'-criterium zowel voor de Wet IB als de Wet Vpb. te
laten vervallen. Voor de vaste inrichtingbepaling in de buitenlandse vennootschaps-
belastingplicht kan dan weer zoals onder de Wet IB 1964 naar dezelfde bepaling in
de Wet op de inkomstenbelasting worden verwezen.

Indien men zou uitgaan van de opvatting dat het buitenlandse lichaam met een
commanditair belang in een Nederlandse CV slechts kan worden belast op grond
van art. 17a onderdeel b Wet Vpb. 1969, ontstaat door de formulering van deze be-
paling ('medegerechtigdheid  tot het vermogen  van een onderneming waarvan  de  lei-
ding in Nederland is gevestigd') een verder verschil tussen buitenlandse lichamen en
natuurlijke personen in de situatie waarin de CV weliswaar een onderneming drijft
via een vaste inrichting in Nederland, maar de leiding van de onderneming niet in
Nederland is gevestigd (bijv. doordat de beherende vennoot buiten Nederland is ge-
vestigd). Bij de buitenlandse natuurlijke persoon/commanditaire vennoot kan de
winst toerekenbaar aan de Nederlandse vaste inrichting in Nederland worden belast
op basis van art. 7.2. tweede lid. onderdeel a Wet IB 2001. Bij het buitenlandse li-
chaam/commanditaire vennoot ontbreekt alsdan echter een heffingsmogelijkheid.59

58. Het opnemen van het begrip 'Nederlandse' onderneming i.p.v. 'in Nederland gedreven' ondememing.
voorkomt  m.i. dat wellicht (met succes) de stelling zou worden ingenomen  dat op basis  van  art.  17a
weliswaar de medegerechtigdheid wordt bestempeld tot een Nederiandse onderneming. maar dat dit niet
voldoende is om te spreken van een 'in Nederland gedreven' onderneming, zodat nog steeds geen buiten-
landse belastingplicht zou ontstaan. Ook tekstueel lijkt deze stelling niet erg sterk. omdat  art. 17a. derde
lid. onderdeel a (laatste zinsnede) ook de Nederlandse onderneming expliciet noemi. als zijnde de onder-
neming gedreven met behulp van een vaste inrichting in Nederland. Deze strikt tekstuele zienswijze zou

bijv. voor een buitenlandse stichting met een commanditaire participatie in een Nederlandse CV beteke-
nen dat zij - evenals de Nederlandse stichting - niet in de vennootschapsbelasting wordt belast (op grond
van het arrest BNB 1969/155). Dit lijkt niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.
59. In zoverre zou het voor de belastingdienst in dergelijke gevallen een stuk gemakkelijker worden om
een /.gn. 'negatieve vaste inrichtingverklaring' af te geven. Vergelijk Moolenburgh, Gebruik of misbruik
van de CV in het grensoverschrijdende verkeer. IBB 2000/1. bl/. 14.
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Terecht merkt Engelen60 op dat het ontbreken van een heffingsmogelijkheid zich in
deze situatie slechts voordoet. indien de commanditaire participatie niet behoort tot
een groter ondernemingsvermogen van de buitenlandse commanditaire ven-
noot/lichaam. Indien de commanditaire participatie wel behoort tot een groter on-
dernemingsvermogen zou t.g.v. het arrest BNB 1993/2276  belastingheffit  °p
grond van art. 17. derde lid, onderdeel a (nieuw) Wet Vpb. 1969 mogelijk zijn.   Het
ontbreken van een heffingsmogelijkheid in de situatie dat de commanditaire partici-
patie niet behoort tot een groter ondernemingsvermogen, lijkt mij niet wenselijk, zo-
dat ik vanwege dit punt in elk geval de hiervoor beschreven wetswijziging zou wil-
len doorvoeren, zodat de gelijke behandeling van natuurlijke personen en lichamen,
die als commanditair vennoot deelnemen in een Nederlandse CV, zoveel mogelijk

63

wordt hersteld.

Uitgaande van de hiervoor voorgestelde wetswijziging t.a.v. de buitenlandse belas-
tingplicht van commanditaire vennoten/lichamen kan de positie van de buitenlandse
commanditaire vennoot van een Nederlandse CV als volgt worden samengevat. Zo-
wel in de situatie dat de commanditaire participatie behoort tot een groter onderne-
mingsvermogen als in de situatie dat dit niet het geval is, kan de buitenlandse com-
manditaire vennoot naar nationaal recht worden belast o.g.v. art. 7.2, tweede lid, on-
derdeel a Wet IB 2001 (natuurlijke personen) c.q. art. 17, eerste lid, onderdeel a Wet
Vpb. 1969 (lichamen). Hierbij is niet meer van belang of de commanditaire vennoot
gerechtigd is tot het liquidatieoverschot van de CV. Indien sprake is van een partici-
patie in een beleggende CV (die niet behoort tot een groter ondernemingsvermogen),
kan de buitenlandse commanditaire vennoot worden belast o.g.v. art. 7.7, tweede lid,
Wet IB 2001 (natuurlijke personen) c.q. art. 17a Wet Vpb. 1969 (lichamen), mits de
CV belegt in 66n of meer van de in deze artikelen genoemde inkomstenbronnen. Na
doorvoering van de hiervoor voorgestelde wetswijziging zal de positie van de com-
manditaire vennoot niet langer afwijken van de positie van de overige vennoten van
personenvennootschappen, zodat in zoverre niet langer sprake is van een knelpunt.

4.2.3 Positie onder de verdragen

4.2.3.1 Algemeen

In deze paragraaf staat de fiscale positie van de buitenlandse commanditaire vennoot
onder de verdragen centraal. Tenzij anders aangegeven, wordt uitgegaan van het
OESO-modelverdrag. In de vorige (sub)paragraaf is vastgesteld dat de fiscale positie

60. Engelen. MBB 2001/12, t.a.p.. biz. 368.
61.Zie§4.2.2.1.
62. Mijn conciusie  in TFO 2000/51.  biz.  242,  dat  het  arrest  BNB   1993/227  geen  rol  meer  speelt  bij  de
buitenlandse belastingplicht van lichamen/commanditaire vennoten. was in die zin te voorbarig.
63. Blijft over het verschil in heffingsmethodiek tussen box 3 (natuurlijke personen) en de vennoot-
schapsbelasting (lichamen) in situaties dat natuurlijke personen c.q. lichamen deelnemen in een beleg-
gende CV (die geen deel uitmaakt van een groter ondernemingsvermogen).
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van de buitenlandse commanditaire vennoot naar nationaal recht ten gevolge van het
arrest BNB 1993/227 en de invoering van de Wet IB 200164 in belangrijke mate is
verduidelijkt. Deze duidelijkheid ontbreekt nog op verdragsniveau. De onduidelijk-
heid wordt met name veroorzaakt door de verschillende opvattingen omtrent de uit-
leg van het begrip 'onderneming' in art. 7 van het OESO-modelverdrag. Op grond
van art. 3, eerste lid, onderdeel c OESO-modelverdrag dient onder dit begrip te wor-
den verstaan 'een onderneming gedreven door een inwoner van een van de (ver-
dragssluitende: TS) Staten'.  In  de  literatuur65  is  in het verleden wel verdedigd dat op

grond van deze bepaling Nederland onder de verdragen niet kan heffen over het
winstaandeel van de buitenlandse commanditaire vennoot, omdat op grond van nati-
onaal recht een commanditaire vennoot niet kan worden geacht feitelijk een onder-

neming te drijven.

4.2.3.2   Uitleg t.t.v. de Wet IB 1964

De kwestie van de uitleg van het begrip 'onderneming' ex art. 7 OESO-model-
verdrag t.a.v. de commanditaire vennoot kwam aan de orde in de procedure die heeft
geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 1994, BNB 1994/192'4' (met
noot van Van Brunschot). Het betrof een Belgische natuurlijke persoon, die als
commanditair vennoot deelnam in een Nederlandse, ondernemende CV. De Belgi-
sche commanditaire vennoot was gerechtigd tot de stille reserves bij liquidatie van
de CV. De commanditaire deelname maakte geen deel uit van een ondernemings-
vermogen van de Belgische commanditaire vennoot.

Het Hof 's-Hertogenbosch66 overwoog dat de in art. 3, paragraaf L aanhef en on-
der 4, van het verdrag Nederland-Belgie gebezigde woorden 'onderneming gedreven
door' ziet op het daadwerkelijk ontplooien van ondernemingsactiviteiten. Aangezien
de commanditaire vennoot in casu geen daadwerkelijke ondernemingsactiviteiten
had ondernomen, besliste het hof dat Nederland op grond van art. 7, paragraaf 1 van
het verdrag Nederland-Belgie geen heffingsrecht toekwam m.b.t. de inkomsten uit
de Nederlandse CV. Het hof ging hier voorbij aan de bijzondere regeling67 in art. 4.
eerste lid, van het verdrag Nederland-Belgie. Op grond van deze bepaling wordt als
inwoner in de zin van het verdrag ook aangemerkt 'elke maatschap, vennootschap
onder firma en commanditaire vennootschap, naar Nederlands recht waarvan de

plaats van leiding in Nederland is gelegen'. In art. 7 van het verdrag Nederland-

64. Voor de commanditaire vennoten/lichamen heeft de invoering van de Wet IB 2001 juist tot nieuwe

onduidelijkheden geleid. Om deze onduidelijkheden weg te nemen is in § 4.2.2.2.3 echter een gewijzigde

wettekst voorgesteld.
65. Kemmeren, in: Het actuele recht. Rechtspmak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen. Vermande (lfly-
stad, 1993). biz. 102 e.v., De Graaf. 'De buitenlandse commanditaire vennoot van een besloten CV',
MBB mei 1994, blz. 159 e.v., Rouwers. proefschrift. t.a.p., biz. 204 -206. Ook het Hof ' s-Hertogenbosch
(FED  1992/721) in de hierna te bespreken procedure inzake de Belgische commanditaire vennoot (BNB
1994/192) hanteert eenzelfde opvatting.
66. De uitspraak van het Hof's-Hertogenbosch is ook gepubliceerd in FED 1992/721.
67. Deze bijzondere regeling komt in geen enkel ander door Nederland afgesloten verdrag voor. Art. 4.
eerste lid, van het verdrag Duitsland-Belgie bevat een vergelijkbare regeling.
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Belgie is een bepaling voor de verdeling van ondernemingswinsten opgenomen, die
overeenkomt met de overeenkomstige bepaling uit het OESO-modelverdrag. Indien
men de formulering van art. 4. eerste lid, inpast in art. 7 van het verdrag, leest men -
toegepast op een Nederlandse CV - letterlijk: 'voordelen van een ondenteming ge-
dreven door een CV, naar Nederlands recht waarvan de plaats van leiding in Neder-
land is gelegen, zijn slechts in Nederland belastbaar, tenzij de ondememing in de
andere Staat hacir bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste in-
richting'.

Op grond van deze speciale regeling in het verdrag Nederland-Belgie concludeert

de  Hoge  Raad  - de hiervoor genoemde uitspraak  van  het  Hof
'
s-Hertogenbosch  in

deze zaak daarmee casserend - tot belastingheffing in Nederland over het winstaan-
deel van de Belgische commanditaire vennoot. De Hoge Raad hanteerde daarbij de
volgende motivering:

4.5. 'Uit hetgeen is bepaald in artikel 7. paragraaf I, in verband met artikel 3, paragraaf 1, onder 4,
en mel artikel 4. paragraaf  1.  van de Overeenkomst, volgt  dat de heffing  van de belasting  over de
winst van een onderneming. gedreven door een maatschap, een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap, naar Nederlands recht. indien de plaats van leiding in Nederland is

gelegen, aan Nederland is toegewezen.
Zou deze regeling aldus uitgelegd moeten worden, dat zij uitsluitend ziet op de heffing van

belasting van de vennootschap als zodanig, dan zou zij nagenoeg geen betekenis hebben. nu volgens
de Nederlandse wetgeving de belasting - behoudens ten aanzien van het winstaandeel van
commanditaire vennoten van een open commanditaire vennootschap - niet bij de vennootschap.
maar bij haar vennoten wordt geheven. Daar niet valt aan te nemen dat de partijen bij de
Overeenkomst hebben beoogd te dezer zake een regeling te [reffen. waaraan nagenoeg geen
materiele betekenis zou toekomen, kan evenbedoelde uitlegging niet als juist worden aanvaard, doch
dient te worden aangenomen dat de Overeenkomst ertoe strekt de winst van de vorenbedoelde
vennootschappen te doen belasten in Nederland op de wijze die de Nederlandse wetgeving
daaromtrent voorschrijft, dat wil zeggen bij ieder der vennoten voor zijn aandeel.'

Vanwege de speciale inwoner-definitie van het verdrag Nederland-Belgie komt de
Hoge Raad helaas niet toe aan de vraag hoe het begrip 'onderneming' in art. 7
OESO-modelverdrag ten aanzien van buitenlandse commanditaire vennoten dient te
worden uitgelegd.68 Mijn conclusie  t.a.v. dit arrest  voor de  Wet IB 1964   was  dat
onder het verdrag Nederland-Belgie de in Belgie woonachtige commanditaire ven-
noten van een Nederlandse ondernemende CV in Nederland konden worden belast,
ongeacht het antwoord op de vraag of op nationaal niveau sprake was van inkomsten
ex art. 49, eerste lid, onderdeel a dan weI ex art. 49, eerste lid, onderdeel b onder 3°
Wet IB 1964.

68. Voor kritiek op de beslissing van de Hoge Raad ten aanzien van het verdrag Nederland-Belgie in deze
procedure. verwijs  ik  naar mijn artikel  in  WFR  1994/6110. Ten aanzien  van de algemene positie  van  de
buitenlandse commanditaire vennoten onder art. 7 OESO-modelverdrag is het teleurstellend om te moeten
constateren. dat de Hoge Raad niet de moeite heeft genomen in dit arrest d.m.v. een overweging ten over-
vloede de nodige duidelijkheid te schepppen.
69.  Zie mijn artikel  in WFR 1994/6110, t.a.p.,  blz.  971.
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Met betrekking tot verdragen die geen speciale bepaling bevatten ten aanzien van
personenvennootschappen en die op dat punt overeenstemmen met het OESO-
modelverdrag, blijft nog steeds onbeantwoord de vraag hoe de term 'onderneming

gedreven door' in art. 7 jo. art. 3, eerste lid. onderdeel c van het OESO-modelver-
drag ten aanzien van buitenlandse commanditaire vennoten dient te worden uitge-
legd. Aangezien het hier een term betreft, die in het verdrag zelf niet wordt gedefini-
eerd, dient op grond van art. 3, tweede lid, van het OESO-modelverdrag deze term te
worden uitgelegd volgens de nationale wetgeving van de uitleggende Staat, tenzij de
context van het verdrag anders vereist. Het Hof 's-Hertogenbosch in bovengenoem-
de  procedure (BNB 1994/192'*.  r.0.  5.4.  van  het  Hof)  ziet  in de verdragscontext
geen aanleiding om de hiervoor beschreven tekstuele uitleg van de term 'onderne-
ming gedreven door' te wijzigen.7' Ik kan mij niet vinden in deze conclusie van het
Hof 's-Hertogenbosch. Reeds in het OESO-commentaar van 196371 wordt gewezen

op een mogelijk conflict dat zou kunnen ontstaan bij de kwalificatie van personen-
vennootschappen bij letterlijke lezing van art. 7 OESO-modelverdrag: de onderne-

ming wordt gedreven door de personenvennootschap, maar indien deze personen-
vennootschap in het land van vestiging als transparant wordt beschouwd, geldt zij
niet als inwoner van het verdrag en kan zij geen beroep doen op verdragsvoordelen.
Het  OESO-commentaar  1963  doet ter voorkoming  van dit mogelijke probleem  de

suggestie om elke deelneming in een personenvennootschap als een afzonderlijke
onderneming in de zin van art. 7 OESO-modelverdrag op te vatten. In punt 6 van het
OESO-commentaar  1963  op art. 3 wordt overwogen:

'The laws of some Member States do not treat a partnership as a taxable unit and, consequently, a
partnership as such cannot be regarded  as 'a resident...';....it could be maintained that an enterprise

carried on by a partnership is not strictly 'an enterprise carried on by a resident of a Contracting
State'. In such a case. it may assist towards a clarification it' each participation in a partnership is
looked  upon  as a separate enterprise... The Member States concerned may consider adopting  this
line of interpretation in bilateral relatic,ns.

In het OESO-commentaar van 1977/1992 komt deze suggestie niet  meer voor.  In de
literatuuri- wordt verondersteld dat het opnemen van deze suggestie niet meer nood-
zakelijk was, omdat deze opvatting algemeen is aanvaard. Ik ga er vanuit dat deze
opvatting ook thans nog behoort tot de context van het OESO-modelverdrag.73 Aan-

gezien de genoemde suggestie in het OESO-commentaar 1963 geen onderscheid
maakt tussen 'general partners' en 'limited partners'. lijkt het voor de hand te liggen

70. Zo ook: A-G Van Soest in punt 5.23 tot en met 5.27 van zijn conclusie bij dit arrest (BNB
1994/192'*) en Rouwers. proefschrift. t.a.p.. biz. 206.
71. OESO-commentaar ( 1963) op art. 3 (onder 6. blz. 65).
72. Zie o.a. Vogel. Doppelbesteuerungsabkc)mmen, le druk, 1990 (Art. 3. aant. 35. biz. 141) en Daniels.
Issues in International Partnership Taxation. Kluwer ( 1991 ), biz.  146 (met verder literatuur- en jurispru-
dentieoverzicht).
73. Hierbij wordt de vooronderstelling gehanteerd dat het OESO-commentaar behoort tot de context van
een verdrag. Evenzo Vogel, Doppelbesteuerungsabkommen. art. 3 aant. 72 en de daar genoemde schrij-

vers.  Ook  de  Hoge  Raad  (BNB  1992/379)  acht  het  OESO-commentaar van groot belang  bij de uitleg  van

verdragsbepalingen.
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dat deze suggestie voor alle partners van een personenvennootschap op eenzelfde
wijze geldt.

Uit het OESO-commentaar 1963 kan worden afgeleid dat bij transparante entiteiten
voor de toepassing van art. 7 OESO-modelverdrag de onderneming gedreven door
de partnership kan worden gezien als zoveel verschillende ondernemingen gedreven
door de vennoten van de partnership. Het tekstuele argument dat de vennoten de on-
derneming niet zelf drijven, wordt hier opzij gezet voor een toerekening (op ver-
dragsniveau) van de onderneming aan de vennoten. Deze opmerking in het OESO-
commentaar  1963 was noodzakelijk, omdat verdragen zich meestal niet uitlaten over
de toerekening van inkomsten aan inwoners, maar met de verdeling van heffings-
rechten. Indien in het OESO-commentaar reeds een toedeling van de onderneming
van de partnership aan de vennoten wordt voorgesteld, komt men mijns inziens niet
meer toe aan een tekstuele uitleg naar nationaal recht van de term 'onderneming ge-
dreven door'.74 Anders gezegd, op verdragsniveau wordt de onderneming   van  de
(transparante) partnership per definitie gedreven door de vennoten.

In het hiervoor reeds behandelde arrest BNB 1993/227e*  komt de context  van  het
verdrag zijdelings ter sprake. De Hoge Raad stelt vast, dat de bedrijfsuitoefening van
de CV voor de toepassing van het verdrag als bedrijfsuitoefening van de buitenland-
se commanditaire vennoot dient te worden aangemerkt en dat het aandeel in de winst
van de CV behoort tot de voordelen van art. 7 van het verdrag. Vervolgens wordt
overwogen:

'3.7. Zulks is niet in strijd met de bewoordingen, en in overeenstemming met de strekking van de
desbetreffende verdragsbepalingen, die naar moet worden aangenomen, erop zijn gericht de winsten
van een onderneming te doen belasten in de Staat, in welke zij zijn opgekomen.'

Uit deze overweging valt niet af te leiden of de Hoge Raad een tekstuele uitleg van
de term 'onderneming gedreven door' geheel afwijst, of dat de Hoge Raad slechts
een uitzondering wil maken voor de situatie dat wereldwijd gezien feitelijk een on-
derneming wordt gedreven en het aandeel in de CV tot deze wereldwijde onderne-
ming behoort. De door de Hoge Raad aangevoerde strekking lijkt in eerste instantie
in strijd te zijn met de hoofdregel van art. 7 OESO-modelverdrag, dat onderne-
mingswinsten in principe slechts worden belast in de woonstaat van de ondernemer.
In casu had de Hoge Raad echter reeds vastgesteld dat de CV in Nederland een on-
derneming dreef vanuit een vaste inrichting, en dat deze vaste inrichting aan de bui-
tenlandse commanditaire vennoot kon worden toegerekend.

Voor de buitenlandse commanditaire vennoot van een Nederlandse ondernemende
CV betekent deze zienswijze dat zijn commanditaire deelname als 'onderneming' in
de zin van art. 7 OESO-modelverdrag wordt beschouwd. Indien de buitenlandse
commanditaire vennoot zelf inwoner is in de zin van het verdrag en winst uit onder-

74. Men zou kunnen zeggen dat deze uitleg een gepasseerd station is.
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neming geniet in de zin van art. 7 van het OESO-modelverdrag, krijgt Nederland het
heffingsrecht over de winst genoten door de buitenlandse commanditaire vennoot
toebedeeld. De term 'winst uit onderneming' wordt echter eveneens niet door het
OESO-modelverdrag zelf gedefinieerd, zodat voor de uitleg van deze term op grond
van art. 3, tweede lid, OESO-modelverdrag moet worden aangesloten bij het natio-
nale recht van de uitleggende Staat. Zoals hiervoor in § 4.2.2.1 (positie naar natio-
naal   recht;   Wet   IB   1964) is vastgesteld, genoot een buitenlandse commanditaire
vennoot van een Nederlandse ondernemende CV t.t.v. de Wet IB 1964 winst uit on-
derneming, indien hetzij zijn commanditaire deelname deel uitmaakte van een (we-
reldwijde) onderneming, hetzij hij voldeed aan de criteria van art. 6 Wet IB 1964.
Indien de buitenlandse commanditaire vennoot niet was gerechtigd tot de stille re-
serves en zijn commanditaire deelname niet behoorde tot een ondernemingsvermo-
gen, kon hij naar mijn mening niet onder art. 7 OESO-modelverdrag worden belast.
Belastingheffing werd alsdan op grond van art. 21 OESO-modelverdrag toegewezen
aan de woonstaat. Impliciet is deze uitkomst wellicht al bevestigd door de Hoge
Raad in het arrest van  11  april  1979, BNB 1979/141. Het winstaandeel  van de bui-
tenlandse commanditaire vennoot werd hier te lande belast geacht, maar dit valt te
verklaren uit het ontbreken van een restartikel (art. 21 OESO-modelverdrag) in het
desbetreffende verdrag met Australia. Voor de Wet IB 2001 is in § 4.2.2.2 geconsta-
teerd dat de buitenlandse commanditaire vennoot in een ondernemende CV in feite
altijd75 wordt geacht winst uit onderneming te genieten, zodat hij onder art. 7 OESO-
modelverdrag kan worden belast.

Indien men deze zienswijze op grond van de context van het verdrag niet wil volgen.
zal - conform art. 3, tweede lid, OESO-modelverdrag - de uitdrukking 'onderne-
ming gedreven door' dienen te worden uitgelegd naar nationaal Nederlands belas-
tingrecht. In mijn bijdrage aan WFR 1994/611076 heb ik hierbij voor de Wet IB 1964
de volgende drie varianten onderscheiden:

i. Het drijven van een onderneming wordt uitgelegd aan de hand van de criteria van
art. 6 Wet IB 1964. Dit betekent dat Nederland alleen mag heffen onder art. 7 van
het OESO-modelverdrag indien de buitenlandse commanditaire vennoot is gerech-
tigd tot de stille reserves bij liquidatie. Indien de buitenlandse commanditaire ven-
noot niet is gerechtigd tot de stille reserves bij liquidatie. zullen de inkomsten niet
onder art. 7 maar onder art. 21 van het OESO-modelverdrag vallen: zij worden door
dat artikel toegewezen aan de woonstaat van de commanditaire vennoot. Deze op-
vatting lijkt door de Hoge Raad te zijn afgewezen in het in § 4.2.2.1 behandelde ar-
rest BNB 1993/227'*. Immers in dit arrest besliste de Hoge Raad voor de situatie dat
de commanditaire deelneming wordt gehouden in het kader van een buitenlandse

75. Ook in de situatie dat zijn participatie geen deel uitmaakt van een groter ondernemingsvermogen en
hij niet is gerechtigd tot het liquidatieoverschot, zal op basis van art. 7.2 Wet IB 2001 (natuurlijke perso-

nen) c.q. art. 17, derde lid. onderdeel a Wet Vpb. 1969 (na wetswijziging) (lichamen) sprake zijn van
winst uit onderneming.
76.  Stevens. De positie van de buitenlandse commanditaire vennoot: aanhoudende  mist?, WFR 1994/6110.
onder paragraaf 4.1.
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onderneming, dat de winst genoten door de buitenlandse commandiet onder art. 7
van het verdrag Nederland-Zweden77 aan Nederland wordt toegewezen. Deze toe-
wijzing vond plaats ongeacht de vraag of de buitenlandse commanditaire vennoot
gerechtigd is tot de stille reserves.

ii. De genoemde uitdrukking dient te worden uitgelegd aan de hand van de jurispru-
dentie (Hoge Raad  11 juni  1969. BNB 1969/155 en 3 april 1985. BNB 1985/16978)
gewezen ten aanzien van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969. Zolang de
buitenlandse commanditaire vennoot geen beheersdaden79 verricht, zal hij niet wor-
den geacht een onderneming te drijven. Ongeacht of de commanditaire vennoot ge-
rechtigd is tot de stille reserves, zal Nederland niet kunnen heffen op basis van art. 7
van het OESO-modelverdrag. Zoals gezegd, heeft de Hoge Raad deze opvatting,
voorzover de commanditaire deelname behoort tot een wereldwijd gedreven onder-
neming, niet willen volgen (BNB 1993/227'*). Onduidelijk is of de Hoge Raad
hiermee de gehele redenering heeft willen verwerpen, of slechts willen inperken
voorzover overigens een onderneming wordt gedreven.

iii. De uitdrukking 'onderneming gedreven door' wordt voor commanditaire venno-
ten/natuurlijke personen  aan de  hand  van  art.  6 Wet  IB 1964 uitgelegd en  voor com-
manditaire vennoten/lichamen aan de hand van de jurisprudentie gewezen ten aan-
zien van art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969. Deze uitleg lijkt mij in strijd
te komen met de context van het OESO-modelverdrag, dat geen onderscheid maakt
tussen natuurlijke personen of lichamen als inwoners in de zin van het verdrag.

80

4.2.3.3   Uitleg t.t.v. de Wet IB 2001

Los van welke opvatting t.a.v. de verdragstoepassing op het winstaandeel van de
buitenlandse commanditaire vennoot wordt gevolgd, kan men zich de vraag stellen
of de wijzigingen in de fiscale behandeling van de commanditaire vennoot naar na-
tionaal recht t.g.v. de invoering van de Wet IB 2001 ook een wijziging in de fiscale
positie van de commanditaire vennoot onder de verdragen tot gevolg hebben. In de

77. Gelijkluidend aan art. 7 OESO-modelverdrag
78. Mijns inziens leidt deze jurisprudentie op zich al tot ongewenste rechtsgevolgen. Ik verwijs voor een

nadere uiteenzetting ten aanzien van deze beide arresten naar § 2.2 (lichamen als commanditair vennoot).
79. Hierbij doet zich de vraag voor of het dient te gaan om externe of interne beheersdaden. De Graaf in
MBB  mei   1994,  § 4.2. i staat de visie  voor  dat het verrichten van interne beheersdaden (medezeggen-
schap) doorslaggevend is. Mijns inziens is deze visie niet af te leiden uit de arresten BNB 1969/155 en
BNB  1985/169.  In het arrest BNB 1969/155 lijkt het hof, gevolgd door de Hoge  Raad, door de verwijzing
naar art. 20 WvK meer te wijzen op externe beheersdaden. De visie van De Graaf kan dan mijns inziens
ook niet worden gezien als een uitleg naar nationaal recht, maar meer als een zelfstandige invulling van
de kwalificatie op verdragsniveau. Een kwalificatie die niet ondenkbaar is, maar meteen nieuwe vragen
oproept over de inhoud van het begrip interne beheersdaden.
80. Ook Rouwers. proefschrift. t.a.p.. biz. 206 verwerpt het maken van een onderscheid tussen natuurlijke
personen en lichamen op dit punt, waarbij hij verwijst naar de gelijke behandeling voor de buitenlandse
belastingplicht.
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parlementaire geschiedenis is deze vraag tweemaal aan de orde geweest. De eerste
maal is terug te vinden in de Nota naar aanleiding van het verslag,81 waarbij bedacht
dient te worden dat op dat moment in het wetsvoorstel de commanditaire vennoot

nog 'op vakantie' was in box 3. Hoewel voor de huidige nieuwe wet derhalve niet
zozeer van belang, blijft het antwoord van de staatssecretaris interessant, omdat het
een nader licht kan werpen op de visie van het ministerie ten aanzien van de ver-
dragskwalificatie. Op de vraag van de CDA-fractie naar mogelijke interpretatiever-
schillen die uit de fiscale behandeling van de commanditaire vennoot in box 3 onder
de verdragen zouden kunnen ontstaan, antwoordt de staatssecretaris als volgt:

'Commanditaire vennootschappen moeten voor de toepassing van belastingverdragen binnen de
tekst van het verdrag en de context van het verdrag worden beoordeeld. Op basis van deze
heoordeling kan een winstaandeel van de commanditaire vennoot al naar gelang de specifieke
bepalingen van het verdrag vallen onder het winstartikel, het dividendartikel. het interestartikel of

het restartikel. Indien Nederiand op basis van deze toewijzing van heffingsrechten onder het verdrag

mag heffen over dergelijke inkomsten maakt het nationaal niet uit of dit nu in box I, II of III wordt
belast. zolang de nationale wetgeving in een heffingsrecht voorziet. kan hiervan gebruik gemaakt
worden.'

Het lijkt er veel op dat de staatssecretaris hier zoveel mogelijk probeert een concreet
antwoord te omzeilen. Reeds in eerder verband82 gaf ik aan dat de belastingheffing
van de commanditaire vennoot in box 3 mijns inziens tot gevolg zou hebben dat on-
der de verdragen veelal het restartikel van toepassing zou zijn met alle daarmee ver-
bonden nadelige fiscale gevolgen (dubbele belasting, hetzij heffingsvacuum).

Ook onder de uiteindelijke wettelijke regeling werd een vergelijkbare vraag (de
verdragstoepassing bij de buitenlandse commanditaire vennoot in een Nederlandse
CV) gesteld door de leden van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.83 De nieuwe
staatssecretaris gaf hierop het volgende antwoord:

'Ter zake van commanditaire deelnames door in het buitenland gevestigde vennootschappen in
ondernemingen die in Nederland 7.ijn gevestigd. kunnen de volgende verdragsartikelen van
toepassing zijn. In de eerste plaats dient te worden beoordeeld of de deelname een vaste inrichting in
de zin van artikel 5 van het NSV betreft. Zo ja. dan geldt dat artikel 7 NSV ( winst uit onderneming)
en artikel 13 (vermogenswinsten) van belang zijn. Ook kan het zo zijn dat de commanditaire
deelname moet worden aangemerkt als een overeenkonist van geldschieting tegen een

winstafhankelijke beloning. Als(jan is afhankeli.ik van de plaats van opname van de winstdelende
lening het dividendartikel dan wel [inl het interestartikel van toepassing'.

Even verderop84 wordt door dezelfde CDA-fractie nog iets nadrukkelijker gevraagd
wat de verdragspositie is van de commanditaire vennoot die in box 1 geen onderne-

81. Nola naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer, V-N BP 21/3. nr. 4. biz.  1444.
82. Zie mijn bijdrage  aan  WFR   1999/6352, Het ondernemerschap  van de commanditaire vennoot:  eind-
stand of tussenstand?, blz. 1092/1093.
83. MvA Eerste Kamer, V-N BP 21/9, nr. 4,  biz. 3113.
84. MvA Eerste Kamer. V-N BP 21/9. nr. 4, biz. 3114.
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mer is maar die wel winst uit onderneming geniet. De staatssecretaris antwoordt
hierop als volgt:

'indien naar Nederiandse maatstaven sprake is van winst uit onderneming. dient het winstartikel te
worden toegepast ter zake van de inkomsten uit de commanditaire vennootschap; het verdrag kent
immers geen eigen definitie van het begrip winst uit onderneming als gevolg waarvan aan dat begrip

de betekenis kan worden toegekend onder de nationale wetgeving van het land dat het verdrag
toepast tenz,J deze betekenis in strijd is met de context van het verdrag. In casu is van een dergelijke

strijd geen sprake.'

Bij het rangschikken van het winstaandeel van de buitenlandse commanditaire ven-
noot onder het juiste verdragsartikel dient de rangorderegeling van art. 7, zevende
lid, OESO-modelverdrag in het oog te worden gehouden. Art. 7, zevende lid, OESO-
modelverdrag bepaalt dat, indien in de winst uit onderneming bestanddelen zijn be-
grepen die afzonderlijk onder andere artikelen van het OESO-modelverdrag te rang-
schikken zijn, de bepalingen van die artikelen niet worden aangetast door de winst-
bepaling van art. 7. M.a.w., indien het winstaandeel van de buitenlandse commandi-
taire vennoot als dividend (art. 10) of rente (art. 11) gekwalificeerd zou kunnen wor-
den, gaan deze artikelen in principe85 voor op art. 7. Aangezien er in het OESO-
modelverdrag geen definitie wordt gegeven  van het begrip 'winst uit onderneming',
dient dit begrip - zoals hiervoor uiteengezet - te worden uitgelegd naar het recht van
de Staat. die het verdrag toepast (art. 3. tweede lid, OESO-modelverdrag). De be-
grippen 'dividend' en 'rente' worden echter wel in het verdrag zelf gedefinieerd in
art. 10, derde lid, respectievelijk 11, derde lid, OESO-modelverdrag. De toepassing
van het dividendartikel op het winstaandeel van de buitenlandse commanditaire
vennoot lijkt niet aan de orde te kunnen komen, omdat art. 10, eerste lid, OESO-
modelverdrag spreekt van 'dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van
een van de Staten aan een inwoner van de andere Staat'. Aangezien een besloten CV
niet kwalificeert als een lichaam, dat inwoner is van een van de Staten, kan het divi-
dendartikel niet worden toegepast. Ook het Commentaar op art. 10 OESO-
modelverdrag86 geeft aan dat inkomsten uit partnerships in het algemeen niet onder
art. 10 kunnen worden gerangschikt.

Art. 11, derde lid, definieert 'rente' o.a. als 'income from debt-claims of every
kind,....whether  or not carrying a right to participate  in the debtor's profits,...'.87
Men kan zich de vraag stellen of de positie van een commanditaire vennoot over-
eenkomt met die van een crediteur met een winstdelende vordering. Mijns inziens is
dit niet het geval: de commanditaire vennoot is in het algemeen mede-eigenaar van

85.  De  artikelen 10. vierde  lid.  en   1 1.  vijfde lid. OESO-modelverdrag verwijzen weer terug  naar  art.  7.
indien de dividend- c.q. rente-inkomsten kunnen worden toegerekend aan een vaste inrichting in de ande-
re Staat.

86. OESO-commentaar op art. 10, § 1 -3 (preliminary remarks).
87. Opgemerkt dient te worden, dat art. 11, derde lid, van het Nederlands Standaardverdrag juist een uit-
zondering maakt voor winstdelende vorderingen. Deze vallen onder het dividendartikel (art. 10, zesde lid.
NSV). Onder het Nederlands Standaardverdrag kan derhalve het winstaandeel van de buitenlandse com-
manditaire vennoot mijns inziens niet op grond van het rente-artikel worden belast. Zo ook: Rouwers.
proefschrift, t.a.p., biz. 324/325.
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het ondememingsvermogen.88 ontleent zijn winstaandeel rechtstreeks aan zijn posi-
tie als vennoot. deelt in de verliezen van de onderneming89 en heeft interne zeggen-
schap in de uitoefening van de onderneming van de CV. Dit geldt zowel voor de
commanditaire vennoot die deelt in het liquidatieoverschot van de onderneming als
voor de commanditaire vennoot die zulks niet doet. Dientengevolge kan naar mijn
mening het winstaandeel van de commanditaire vennoot niet als rente in de zin van
art. 11 OESO-modelverdrag worden gekwalificeerd.

Blijven over het winstartikel (art. 7) of het restartikel (art. 21). Zoals hiervoor
reeds aangeduid. bestaat er geen verdragsdefinitie van het begrip 'winst uit onder-
neming'. Dientengevolge dient dit begrip ook onder de Wet IB 2001 te worden uit-
gelegd naar nationaal recht. Nu op grond van de Wet IB 2001 (buitenlandse) com-
manditaire vennoten (lichamen zowel als natuurlijke personen) in een ondernemende
CV, ongeacht of zij delen in het liquidatieoverschot van de CV, altijd winst uit on-
derneming genieten, kwam ik hiervoor tot de conclusie dat deze nationale kwalifica-
tie mijns inziens ook op verdragsniveau dient te worden toegepast. Het winstaandeel
van de buitenlandse commanditaire vennoot valt dientengevolge onder art. 7 OESO-
modelverdrag. In zoverre onderschrijf ik derhalve de hierboven weergegeven opvat-
ting van de staatssecretaris dat bij de commanditaire vennoot, die weliswaar geen
ondememer is, maar wel winst uit onderneming geniet, het winstartikel dient te
worden toegepast. Het blijft verbazen dat de staatssecretaris in dezelfde memorie
van antwoord even voorafgaand aan de opvatting dat het winstartikel van toepassing
is. nog uitdrukkelijk de mogelijkheid openhoudt dat de commanditaire participatie
op verdragsniveau moet worden aangemerkt als een overeenkomst van geldschieting
tegen een winstafhankelijke beloning, waarbij hetzij het dividend-. hetzij het rente-
artikel van toepassing zou zijn. Mijns inziens kan deze verdragskwalificatie slechts
voorkomen in de uitzonderlijke situatie dat civielrechtelijk niet sprake zou zijn van
een vennootschapsovereenkomst. maar van een overeenkomst van geldlening. 9()

4.2.3.4 Conclusies

Samenvattend kan worden gesteld dat de positie van de buitenlandse commanditaire
vennoot onder de verdragen t.g.v. de invoering van de Wet IB 2001 zich in zoverre
heeft veranderd dat ook de buitenlandse commanditaire vennoot van een Nederland-

88. Ook indien geen juridische mede-eigendom is overeengekomen en dientengevolge wellicht de enige
beherende vennoot juridisch eigenaar van het vennootschapsvermogen is. ontstaat nog steeds economisch

mede-eigendom.
89. In het oude OESO-commentaar Cart.  11. punt 1 8) werden betalingen ter zake van 'a provision of funds
that is subject to the hazards of the enterprise's business' uitgesloten van het interestbegrip. Bij de aan-
passing  van het OESO-commentaar in  1992 i  deze opmerking komen te vervallen. Uit punt 25 van het

OESO-commentaar op art.  10 valt af te leiden dat in dergelijke ger·allen niet art.  11  maar art.  10 van toe-
passing kan worden geacht. Zoals hierv(,or reeds aangegeven  kan  art.  10 ten aanzien  van de commanditai-
re vennootschap niet worden toegepast, omdat het beperkt is lot dividendbetalingen door lichamen.
90. Naar nationaal recht kan ook dan nog steeds sprake zijn van winst uit onderneming. nl. op grond van
art. 3.3. eerste lid. onderdeel h Wet IB 2()01.
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91se, ondernemende CV.   die niet deelt in het liquidatieoverschot, onder het winstar-
tike 1 wordt gesubsumeerd. Ten aanzien van de discussie of de commanditaire ven-
noot uberhaupt onder art. 7 OESO-modelverdrag kan vallen, omdat hij niet kan
worden geacht feitelijk een onderneming te drijven. verandert mijns inziens niets.92

Voor dit standpunt zou kunnen spreken, dat de commanditaire vennoot t.g.v. de in-
voering van de Wet IB 2001 nu ook in de inkomstenbelasting fiscaal niet langer
wordt geacht een onderneming te drijven, maar slechts bij wijze van fictie winst uit
onderneming geniet. Zoals hiervoor reeds uiteengezet, spreekt mij deze visie niet
aan. Nieuwe jurisprudentie zal uiteindelijk op dit punt duidelijkheid dienen te bren-
gen. Een andere oplossing zou kunnen zijn om in de verdragen de verdeling van hef-
fingsrechten t.a.v. de commanditaire vennoot afzonderlijk te regelen. Dit is gebeurd
in het nieuwe verdrag met Belgib. Art. 10, § 7 van het nieuwe verdrag met Belgie
(hierna ook: het Verdrag) luidt als volgt:

'§ 7. Inkomsten verkregen als stille (commanditaire) vennoot uit winstaandelen in een onderneming
van dEn van de verdragssluitende Staten mogen in die Staat overeenkomstig de wetgeving van die
Staat worden belast'

Volgens de gezamenlijke artikelsgewijze toelichting93 strekt deze bepaling er toe te
voorkomen dat inkomsten uit commanditaire winstaandelen 'ten gevolge van even-
tuele verschillen in kwalificatie daarvan volgens de nationale regelgeving van de
verdragssluitende Staten en volgens het verdrag dubbel zouden worden belast dan
wel niet zouden worden belast'.  Nu de inkomsten uit commanditaire winstaandelen
in een ondememing van Mn van de verdragssluitende Staten altijd in die Staat mo-
gen worden belast o.g.v. art. 10, § 7, is volgens de toelichting een specifieke kwali-
ficatie van de inkomsten voor de toepassing van het verdrag niet aan de orde.
M.a.w., zo de toelichting, m.b.t. 'dergelijke inkomsten vinden de bepalingen van
art. 5,7, 10, paragraaf  1  tot en  met 6,  en art.  11 geen toepassing'. De Staat waarvan
de commanditaire vennoot inwoner is, dient, zowel in het geval van Nederland als
van Belgie,94 de inkomsten uit het commanditaire aandeel vrij te stellen (met pro-
gressievoorbehoud).

Op het eerste gezicht lijkt de hiervoor geschetste kwalificatieproblematiek t.a.v.
het winstaandeel van de commanditaire vennoot d.m.v. een dergelijke bepaling op-

91. Hetzeifde geldt m.i. voor een participatie in een beleggende CV, die behoort tot een groter onderne-

mingsvermogen.
92. In art. 8. derde lid (nieuw), Wet Vpb. 1969 is een bepating ingevoerd, die beoogt de volledige fiscale
transparantie vast te leggen voor lichamen die commanditair vennoot zijn in een CV. Aangezien dit lid is
opgenomen in art. 8 (winstbepaling) leidt deze regeling er mijns inziens niet toe dat een stichting die
slechts een aandeel als commanditaire vennoot houdt in een CV, plotseling wordt geacht een onderne-
ming te drijven. Men komt immers pas in art. 8. indien er belastingplicht is op grond van art. 2 Wet Vpb.
1969. Dientengevolge blijft het belang  van het arrest BNB 1969/155 behouden.  Zie  ook  § 2.2 alwaar
wordt verdedigd  dat  de  Hoge  Raad  met het arrest  BNB   1969/ 155 een onjuiste rechtsregel heeft gescha-
pen.
93. V-N 2002/15.4. biz. 1606.
94. Vgl. art. 23, §2.onderdeel b resp. art. 23. § 1. onderdeel a van het nieuwe verdrag Nederland-Belgie
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gelost. Echter, art. 10, § 7 laat in het midden95 wat wordt bedoeld met 'een onder-
neming  van  66n  van de verdragssluitende Staten'. Op grond  van  art. 3,  § 1, onder-
deel d van het Verdrag kan 'een onderneming van 66n van de verdragssluitende Sta-
ten' worden uitgelegd als 'een onderneming gedreven door een inwoner van 66n van
de verdragssluitende Staten'. De vraag  is dan echter  door  wie deze onderneming
wordt gedreven. Theoretisch bestaan hier drie mogelijkheden: de onderneming
wordt gedreven door ( 1) de commanditaire vennoot zelf, (2) de beherende ven-
no(o)t(en), of (3) de CV als zodanig. Met Engelen'  ben ik het eens dat het zinsver-
band zich verzet tegen de stelling dat de commanditaire vennoot zelf de onderne-
ming drijft. Indien de beherende venno(o)t(en) worden geacht de onderneming te
drijven. ontstaan echter merkwaardig. vermoedelijk ongewenste gevolgen,7 in situa-
ties waarin de CV een vaste inrichting heeft in Belgie, er meerdere beherende ven-
noten zijn. of de beherende vennoot is gevestigd in Belgie of een derde Staat. Dien-
tengevolge lijkt deze mogelijkheid niet door de beide Staten te zijn bedoeld. Blijft
over de zienswijze dat de onderneming door de CV wordt gedreven. Civielrechtelijk
zou kunnen worden gezegd dat de onderneming door de CV wordt gedreven. Echter,
vanwege de fiscale transparantie kwalificeert de besloten CV niet als inwoner in de
zin van het Verdrag. Indien men de definitie van art. 3, § 1, onderdeel d van het
Verdrag ('onderneming  van een verdragssluitende Staat')  ook van toepassing  acht
op art. 10, § 7. zou deze laatstgenoemde bepaling slechts zien op die CV's, die als
inwoner in de zin van het Verdrag kwalificeren (de open CV, de Belgische SCS en
de Belgische SCA). Dit lijkt niet de bedoeling van de verdragssluitende Staten98 te
zijn geweest. Een verduidelijkende toelichting wat wordt bedoeld met de uitdruk-
king 'ondememing van 6dn van de verdragssluitende Staten' in art. 10, § 7. zou m.i.
derhalve zeer gewenst zijn. Twee alternatieven zijn daarbij denkbaar. In de eerste
plaats zou men uit kunnen gaan van de onderneming van de CV als zodanig door
art. 3, § 1, onderdeel d van het Verdrag niet van toepassing te verklaren op art. 10,
§ 7. Dit heeft echter als nadeel dat in het geval de CV een vaste inrichting aanhoudt
in Belgie. Belgie niet mag heffen over deze vaste inrichtingswinst voorzover deze

winst de commanditaire vennoten toekomt. In de tweede plaats zou men de Neder-
landse (besloten) CV als zodanig inwoner kunnen maken.e In dat geval zou Belgie
de winst uit een vaste inrichting van de CV wel mogen belasten Cook voorzover deze
winst de commanditaire vennoten toestaat) en Nederland zou op grond van art. 23,
§ 2, onderdeel b van het Verdrag deze winst (zij het onder progressievoorbehoud)

95. Ook de toelichting verschaft op dit punt geen nader inzicht.
96. Engelen, De toepassing van het njeuwe belastingverdrag met Belgie op commanditaire vennootschap-
pen naar Nederlands recht. MBB 2001/12.  biz. 369. In de,elfde zin: Bellingwout. Dividend. rente en
vermogenswinst in het nieuwe belastingverdrag met Belgie. WFR 2001/6452. biz. 1448.
97. Voor een uitwerking van deze gevolgen verwijs ik kortheidshalve naar het artikel van Engelen, MBB
2001/12. t.a.p.. biz. 370-371. Hierbij dient te worden bedacht dat het artikel van Engelen stamt van v6(Or
de publicatie van de geramenlijke artikelsgewijze toelichting op het Verdrag.
98. Zie de toelichting op art. 10. § 7 (V-N 2()02/15.4, biz. 16()6).
99. Vgl. art. 4, §1. van het oude verdrag met Belgie.
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1(X)dienen vrij te stellen. Het aanmerken van de Nederlandse (besloten) CV als inwo-
ner in de zin van het Verdrag kan echter mijns inziens niet zonder wijziging van het
Verdrag plaatsvinden.

Al met al lijkt mij een afzonderlijke verdeling van heffingsrechten t.a.V. de com-
manditaire vennoot zoals opgenomen in het nieuwe verdrag met Belgie niet een ge-
wenste oplossing voor de verdragskwalificatie van het winstaandeel van de com-
manditaire vennoot.In feite roept art. 10, § 7, van het nieuwe verdrag met Belgie
meer onduidelijkheden op, dan het beoogt op te lossen. Een kwalificatie aan de hand
van de bestaande artikelen van het OESO-modelverdrag (m.n. art. 7) blijft mijns in-
ziens te prefereren. Zo men zich onzeker zou voelen t.a.v. de toepassing van art. 7

op het winstaandeel van de (buitenlandse) commanditaire vennoot, dan zou kunnen
worden overwogen om bijv. in het protocol bij het verdrag als verduidelijking deze

101toepasselijkheid uitdrukkelijk vast te leggen. Als tekstvoorstel kan worden ge-
dacht aan de volgende formulering:

PROTOCOL AD ARTIKEL 7

Ter verduidelijking wordt er op gewezen dat onder de uitdrukking "een onderneming gedreven door
een inwoner van een van de Staten" in art. 7, eerste lid, jo. art. 3, eerste lid, onderdeel c van deze

Overeenkomst mede wordt verstaan de medegerechtigdheid als commanditaire vennoot tot het

ondememingsvermogen van een CV.'

In het US Modelverdrag van 1996 is een vergelijkbare aanduiding opgenomen in
art.3§1 onderdeel c, laatste volzin: 'the terms also include an enterprise carried on
by a resident of a Contracting State through an entity that is treated as fiscally
transparent in that Contracting State'.

4.3 DE POSITIE VAN DE BINNENLANDSE COMMANDITAIRE VENNOOT IN EEN

BUITENLANDSE CV

4.3.1 Algemeen

In deze paragraaf wordt de spiegelbeeldsituatie van § 4.2 behandeld, nl. de situatie
waarin binnenlandse commanditaire vennoten (natuurlijke personen of lichamen)
deelnemen in een buitenlandse CV. Met een buitenlandse CV wordt hier bedoeld
een naar buitenlands recht opgerichte en in het buitenland gevestigde entiteit, die
qua civielrechtelijke vorm grote overeenkomsten vertoont met de Nederlandse CV.

100. Vrijstelling onder progressievoorbehoud veronderstelt dat Nederland naar nationaal recht de Belgi-
sche vaste inrichtingswinst ook in de buitenlandse belastingplicht zou kunnen betrekken. Ik sluit niet uit
dat dit. hetzij op basis van de vaste inrichtingbepaling (Belgische vaste inrichting fungeert als onder-vaste

inrichting van de Nederlandse vaste inrichting). hetzij op basis van de winstrechtbepaling (als vangnetbe-
paling), inderdaad mogelijk is.
101. Vgl. ook punt 9 van het Slotprotocol bij het verdrag Nederland-Duitsland, alsmede art. 4, vierde lid,

verdrag Nederland-Zwitserland.
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In het onderstaande wordt er vanuit gegaan dat deze buitenlandse CV naar Neder-
landse fiscale maatstaven als transparant kan worden gekwalificeerd. Voor de (op
zich prealabele) vraag onder welke omstandigheden een buitenlandse CV als fiscaal
transparant kan worden gekwalificeerd. wordt verwezen naar § 4.5 van dit hoofd-
stuk.

Ook voor de situatie dat binnenlandse commanditaire vennoten deelnemen in een
buitenlandse CV is de fiscale kwalificatie van de inkomsten genoten uit de buiten-
landse CV van belang. Met name komt de vraag naar voren in hoeverre deze buiten-
landse inkomsten zijn vrijgesteld bij de bepaling van de in Nederland belastbare
winst. Op nationaal niveau bestond op dit punt onduidelijkheid omtrent de uitleg van
art. 2 BVDB 1989. T.g.v. de invoering van de Wet IB 2001 is het BVDB 1989
grondig aangepast en vervangen door het BVDB 2001. Dientengevolge wordt hierna
afzonderlijk op de positie naar nationaal recht onder de Wet IB 1964 (§ 4.3.2.1) en
de Wet IB 2001 (§ 4.3.2.2) ingegaan. Op verdragsniveau speelt dezelfde problema-
tiek als bij de buitenlandse commanditaire vennoot in de Nederlandse CV (zie hier-
voor onder § 4.2.3). Hierna wordt op beide (potentiele) knelpunten afzonderlijk in-
gegaan.

4.3.2     Positie naar nationaal recht

4.3.2.1  Wet IB 1964

Op grond  van art.  1  Wet IB 1964 (natuurlijke personen) en art.  1  Wet Vpb.  1969  (li-
chamen) worden binnenlands belastingplichtigen voor hun gehele wereldinkomen
c.q. -winst in de belastingheffing betrokken. Dit betekent dat voor de kwalificatie
van de inkomsten van de binnenlandse commanditaire vennoot van een buitenlandse
CV dezelfde criteria dienen te worden gehanteerd als voor de kwalificatie van de
inkomsten uit een Nederlandse CV. Op dit punt volsta ik derhalve met een verwij-
zing naar § 1.2.3 (natuurlijke personen) en § 2.2 (lichamen).

Samenvattend kan worden gesteld dat voor de commanditaire vennoten/-
natuurlijke personen  aan  de  hand  van de criteria  van  art. 6  Wet  IB 1964 dient  te
worden vastgesteld of zij met betrekking tot hun winstaandeel uit de CV winst uit
onderneming genieten. Dit geldt evenzeer voor de commanditaire venno-
ten/natuurlijke personen. die deelnemen in een buitenlandse CV. De commanditaire
vennoot in een buitenlandse CV zal derhalve winst uit onderneming genieten uit zijn
commanditaire deeiname, indien hetzij deze commanditaire deelname behoort tot
een groter ondernemingsvermogen van de commandiet, hetzij de buitenlandse CV
een (objectieve) onderneming drijft en de commanditaire vennoot gerechtigd is tot
het liquidatieoverschot van de buitenlandse vennootschap. Indien in dit laatste geval
de commanditaire vennoot niet is gerechtigd tot het liquidatieoverschot van de bui-
tenlandse CV. zal hij inkomsten uit vermogen genieten. Drijft de buitenlandse CV
geen (objectieve) onderneming, dan zal mijns inziens - ten gevolge van de volledige
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fiscale transparantie'"-  - op grond  van de onderliggende activa/passiva  van  de  bui-
tenlandse vennootschap dienen te worden bepaald wat het karakter is van de inkom-
sten die de binnenlandse commanditaire vennoot via de buitenlandse CV geniet (bij-
voorbeeld huur, rente of dividend).

Ten aanzien van de commanditaire vennoten/lichamen in de buitenlandse CV
1()3dient - evenals bij de binnenlandse CV    - een onderscheid te worden gemaakt tus-

sen de lichamen genoemd in art. 2, eerste lid, onderdeel a Um c, Wet Vpb. 1969 (o.a.
de NV en de BV) en de lichamen genoemd in art. 2. eerste lid. onderdeel d (vereni-
gingen en andere rechtspersonen, indien en voorzover zij een onderneming drijven).
Voor de eerstgenoemde categorie zullen op grond van de wetsfictie van art. 2, vijfde
lid, Wet Vpb. 1969 de inkomsten uit de buitenlandse CV altijd winst uit onderne-

ming vormen. Voor de lichamen genoemd in art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb.
1969  heeft de  Hoge  Raad  in het arrest  van  11  juni  1969, BNB 1969/155 beslist  dat
het zijn van commanditair vennoot - ook al bestaat er gerechtigdheid tot het liquida-
tieoverschot - op zich onvoldoende is om te kunnen concluderen tot belastingplicht
in de vennootschapsbelasting. Voor belastingplicht in de vennootschapsbelasting
dient sprake te zijn van het feitelijk drijven van een onderneming. Doordat een
commanditaire vennoot op grond van het civiele recht geen beheersdaden mag ver-
richten, zal hij in het algemeen niet feitelijk een onderneming drijven, zodat uit dien
hoofde nog geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting ontstaat. Voor li-
chamen in de zin van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 betekent deze

opvatting van de Hoge Raad dat indien hun activiteit zich uitsluitend zou beperken
tot het zijn van commanditair vennoot in een buitenlandse CV, dit nog niet leidt tot
belastingplicht in de vennootschapsbelasting. Zou de commanditaire deelname in de
buitenlandse CV deel uitmaken van een groter ondernemingsvermogen van het li-
chaam, dan zullen de inkomsten op grond van art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet
Vpb. 1969 toch als winst uit onderneming in de vennootschapsbelasting worden be-
last.

Zoals uiteengezet in § 2.2, deel ik niet de opvatting van de Hoge Raad uit het ge-
noemde arrest BNB 1969/155. Mijns inziens is de regel van art. 6 Wet IB 1964 ook
van belang voor de bepaling van de belastingplicht van de lichamen in de zin van
art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969. Voor dergelijke lichamen, die als
commanditair vennoot deelnemen in een buitenlandse CV, betekent deze opvatting
dat de kwalificatie van hun inkomsten uit de commanditaire deelname op eenzelfde
wijze als bij natuurlijke personen/commanditaire vennoten dient plaats te vinden.
Kwalificatie als winst uit onderneming (en derhalve vennootschapsbelastingplicht)
zal derhalve aan de orde komen, indien hetzij de commanditaire deelname behoort
tot een groter ondernemingsvermogen, hetzij de buitenlandse CV een (objectieve)
onderneming drijft en het lichaam gerechtigd is tot het liquidatieoverschot van de
CV.

102. Zie § 1.3.
103. Zie § 2.2.
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Indien is vastgesteld dat het winstaandeel uit de buitenlandse CV bestanddeel vormt
van het wereldinkomen c.q. -winst van de binnenlandse commanditaire vennoot.
dient vervolgens te worden getoetst of op grond van nationale bepalingen dit winst-
aandeel als buitenlands resultaat wordt vrijgesteld. De nationale regeling ter voor-
koming van dubbele belasting is vastgelegd in het BVDB 1989. Het BVDB 1989
geldt zowel  voor de inkomstenbelasting  als  voor de vennootschapsbelasting:w  Ter
verkrijging van vrijstelling kan in eerste instantie worden gedacht aan een beroep op
de artikelen 2, tweede lid, onderdeel a en onderdeel b onder 4° BVDB 1989. Op
grond van art. 2, tweede lid, onderdeel a BVDB 1989 is vrijgesteld de 'winst uit bui-
tenlandse onderneming, zijnde een onderneming die, of het gedeelte van een onder-
neming dat. wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting of van een vaste
vertegenwoordiger binnen het gebied van een andere Mogendheid'. Art. 2. tweede
lid, onderdeel b onder 4'  BVDB 1989 stelt vrij 'rechten op aandelen in de winst van
een onderneming waarvan de leiding binnen het gebied van een andere Mogendheid
is gevestigd, voor zover zij niet voortspruiten uit effectenbezit of uit dienstbetrek-
king'.

In § 1.2.3 is voor de commanditaire vennoten/natuurlijke personen geconcludeerd
dat in het algemeen sprake zal zijn van winst uit onderneming, indien hetzij de
commanditaire participatie behoort tot een groter ondernemingsvermogen, hetzij de
buitenlandse CV een (objectieve) onderneming drijft en de commanditaire vennoot
gerechtigd is tot het liquidatieoverschot van de buitenlandse CV. In deze situatie zal
het winstaandeel van de commanditaire vennoot op grond van art. 2. tweede lid, on-
derdeel a BVDB 1989 worden vrijgesteld, indien de buitenlandse CV haar onderne-
ming drijft met behulp van een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger. Op
grond  van de slotformule  van  art. 2, tweede  lid.  BVDB  1989 zal slechts vrijstelling
worden verleend, voorzover het winstaandeel van de commanditaire vennoot in de
andere Staat is onderworpen aan een belasting naar de winst. Indien het winstaan-
deel van de commanditaire vennoot/natuurlijke persoon niet kan worden gekwalifi-
ceerd als winst uit (buitenlandse),05 onderneming, kan eventueel toch nog vrijstel-
ling worden verkregen op grond van art. 2, tweede lid. onderdeel b. onder 4°. BVDB
1989. Het betreft hier, zoals gezegd, 'rechten op aandelen in de winst van een on-
derneming waarvan de leiding binnen het gebied van een andere Mogendheid is ge-
vestigd, voorzover zij niet voortspruiten uit effectenbezit of uit dienstbetrekking'.
Voorwaarde voor het verkrijgen van vrijstelling op grond van deze bepaling zal dus

1 ()4. Art. 1. eerste lid. BVDB  1989.
105. Evenals bij de toepassing van  art. 49  Wet  IB 1964 betekent de kwalificatie van de inkomsten  als
winst uit ondememing nog niet. dat een vrijstelling op grond van art. 2. tweede lid. onderdeel b. BVDB
1989 niet meer aan de orde kan komen. Vgl. Romijn,  in:  Van Soest/Van Soest. Belastingen.  18e druk.
biz. 558. Een vrijstelling op grond van art. 2. tweede lid. onderdeel b. BVDB 1989 kan dus in deze situa-
tie aan de orde komen enerzijds indien het winstaandeel uit de buitenlandse CV niet kan worden gekwali-
ficeerd als winst uit onderneming. anderzijds indien dit winstaandeel wei kan wor(len gekwalificeerd als
winst uit onderneming. maar niet als winst uit buitenlandse onderneming. omdat een vaste inrichting of
vaste vertegenwoordiger ontbreekt.
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zijn dat de leiding van de onderneming van de buitenlandse CV gelegen is in de an-
dere Staat. 106

Indien de buitenlandse CV geen (objectieve) onderneming zou drijven en de deel-
name in de buitenlandse CV ook niet behoort tot het ondernemingsvermogen van de
commanditaire vennoot/natuurlijke persoon. dient mijns inziens op basis van de on-
derliggende activa/passiva van de buitenlandse CV te worden bezien of inkomsten
worden genoten, die onder een vrijstelling kunnen vallen. Te denken valt bijvoor-
beeld aan inkomsten uit een in de andere Staat gelegen onroerende zaak, die via de
buitenlandse CV toekomen aan de binnenlandse commanditaire vennoot: in dat ge-
val zal voor deze inkomsten vrijstelling op grond van art. 2, tweede lid, onderdeel b,
onder 3: BVDB 1989 kunnen worden geclaimd.

Voor de vrijstelling bij commanditaire vennoten/lichamen dient een onderscheid te
worden gemaakt tussen de lichamen genoemd in art. 2, eerste lid, onderdeel a t/m c
en de lichamen van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969.

Ten aanzien van de eerstgenoemde categorie lichamen dient nog de vraag te wor-
den gesteld of de fictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 doorwerkt naar de vrij-
stellingsregeling  van het  BVDB  1989. Deze vraag kan van belang zijn bijvoorbeeld
in de situatie dat een BV commanditair vennoot is in een beleggende buitenlandse
CV. Op grond van de fictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 worden de inkom-
sten uit de buitenlandse CV gekwalificeerd als winst uit onderneming, zodat voor
deze inkomsten vrijstelling zou kunnen worden geclaimd op grond van art. 2, twee-
de lid, onderdeel  a,  BVDB   1989,  mits de buitenlandse  CV  in de andere Staat  een
vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger aanhoudt (en de beleggingsinkomsten in
de andere Staat aan een belasting naar de winst zijn onderworpen).

Mijns inziens dient het begrip 'onderneming' in art. 2, tweede lid, onderdeel a.
BVDB  1989 te worden uitgelegd in overeenstemming met de uitleg  van dit begrip in
de heffingswet, waarbinnen de voorkoming op grond van het BVDB wordt ge-
vraagd. Dat hierbij verschillen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld tussen de fiscale be-
handeling van natuurlijke personen en lichamen, lijkt mij vanuit het oogpunt van
wetssystematiek geen bezwaar. Immers, ook in binnenlandse verhoudingen wordt
het (subjectieve) ondernemingsbegrip ten gevolge van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb.
1969 in de Wet op de inkomstenbelasting en de Wet op de vennootschapsbelasting
verschillend uitgelegd. In deze opvatting werkt derhalve de fictie van art. 2, vijfde
lid, Wet Vpb. 1969 door in de uitleg van het begrip 'winst uit onderneming' in art. 2,
tweede lid, onderdeel a. BVDB 1989. 107

106. Ook hier geldt het onderworpenheidsvereiste: zie het laatste zinsdeel van art. 2. tweede lid, BVDB
1989. In de situatie dat geen winst uit buitenlandse onderneming aanwezig is vanwege het ontbreken van
een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger, laat zich een vrijstelling op grond van de winstrechtbepa-
ling eveneens moeilijk voorstellen. Veelal zal immers de leiding van de onderneming een vaste inrichting
of vaste vertegenwoordiger opleveren.
107. Ook de Cursus Belastingrecht, IBR-Hoofdstuk H-55, § 2.2.1.B (Suppl. 241 (februari 1996)) lijkt van
eenzelfde opvatting uit te gaan door de fictie van art. 2. vierde lid. Wet Vpb. 1969 van belang te achten
voor de uitleg van het begrip 'binnenlands belastingplichtige' in het BVDB.
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Op grond van de congruentie tussen art. 2 BVDB 1989 en art. 49 Wet IB 1964 OR
zou ook kunnen worden verdedigd dat het begrip 'onderneming' in beide bepalingen
op gelijke wijze dient te worden uitgelegd. Zoals hiervoor  in   § 4.2.2.1   verdedigd.
dient het begrip 'winst uit onderneming' (voor zowel natuurlijke personen als licha-
men)  in  art. 49  Wet  IB   1964 te worden uitgelegd  aan  de  hand  van de criteria  van
art. 6 Wet IB 1964. Het lijkt in deze visie logisch om deze criteria ook toe te passen

bij  art. 2  BVDB 1989. 'Onderneming' betekent  in deze visie een onderneming  in
materiele zin. 'Winst uit onderneming' geniet diegene, die op basis van de criteria
van art. 6 Wet IB  1964 tot de voordelen uit deze (objectieve) onderneming is gerech-
tigd. Art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 zou dan in deze opvatting bij de uitleg van het
begrip 'onderneming'  in  art. 2  BVDB  1989 geen rol spelen. Concrete jurisprudentie
is mij op dit punt niet bekend. Aangezien er - zoals gezegd - ook in binnenlandse
verhoudingen op dit punt geen congruentie bestaat tussen natuurlijke personen en
lichamen, wordt door mij hierna de eerstgenoemde opvatting tot uitgangspunt ge-
nomen.

Voor de lichamen van art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969 heeft de Hoge
Raad  in het arrest  BNB 1969/155 beslist  dat  het  zijn van commanditair vennoot -
ook al bestaat er gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot - op zich onvoldoende is
om te kunnen concluderen tot belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. De
vraag of voorkoming dient te worden verleend. kan - indien men de visie van de
Hoge  Raad  in dit arrest volgt  - dan slechts im naar voren komen, indien het lichaam
in de zin van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 reeds uit andere hoofde
een onderneming drijft en de deelname in de buitenlandse CV behoort tot het onder-
nemingsvermogen. In dat geval kan vrijstelling worden geclaimd op grond van
art. 2, tweede lid. onderdeel a, BVDB 1989. Mijns inziens kan worden verdedigd dat
dit zowel geldt indien de binnenlandse commanditaire vennoot/lichaam deelt in het
liquidatieoverschot van de buitenlandse CV als in de situatie dat dit niet het geval is.
in beide situaties is immers sprake van winst uit onderneming voor het binnenlandse
lichaam in de zin van art. 2. eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969.

Zoals hiervoor reeds aangegeven, wordt de visie van de Hoge Raad in BNB
1969/155 door mij verworpen. Mijns inziens heeft het ondernemingsbegrip van

110

art. 6 Wet IB 1964 ook te gelden voor de lichamen ex art. 2, eerste lid, onderdeel d
Wet Vpb. 1969. die commanditair vennoot zijn in een (binnenlandse of buitenland-
se) CV. Voor de voorkoming op grond van art. 2 BVDB 1989 kan in deze visie
worden aangesloten bij bovenstaande uiteenzetting ten aanzien van natuurlijke per-
sonen. die als commanditair vennoot deelnemen in een buitenlandse CV. Voor de
voorkomingsregels op grond  van het BVDB 1989 ontstaat  in de door mij aangehan-
gen zienswijze derhalve een verschil in behandeling van de lichamen ex art. 2, eerste
lid. onderdeel a Um c en de lichamen ex art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb.

108. Beide bepalingen komen  op veel plaatsen woordeluk overeen. De Cursus Belastingrecht,  t.a.p.,
hl/. 55 wijst nog op het feit dat het BVDB een uitvoeringsbesluit is bij de AWR (zie art. 38 AWR) en niet
bij de Wetten Vpb. 1969 en Div.bel. 1965 (nochde Wet 8 1964. TS).
109. Aannemende dat de commanditaire vennoot Keen fexterne) beheersdaden verricht in de buitenlandse
CV.
110. Zie § 2.2.
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1969. Zoals hiervoor uiteengezet. komt dit resultaat naar mijn mening niet in strijd
met de wetssystematiek. aangezien ook in binnenlandse verhoudingen er een ver-
schil bestaat tussen het (subjectieve) ondernemingsbegrip van deze beide categorie-
en lichamen.

4.3.2.2  Wet IB 2001

Ook in de Wet IB 2001 worden binnenlands belastingplichtigen voor hun gehele we-
reldinkomen in de belastingheffing betrokken (art. 2.1 Wet IB 2001). Art. 1 Wet
Vpb. 1969 is t.g.v. de invoering van de Wet IB 2001 niet gewijzigd. Dit betekent dat
ook onder de Wet IB 2001 voor de kwalificatie van de inkomsten van de binnen-
landse commanditaire vennoot van een buitenlandse CV dezelfde criteria worden
gehanteerd als voor de kwalificatie van de inkomsten uit een Nederlandse CV. Op
dit punt kan derhalve worden volstaan met een verwijzing naar § 1.2.4 (natuurlijke
personen) en § 2.2 (lichamen). Voor de vennootschapsbelasting is t. g.v. de invoering
van de Wet IB 2001 niets gewijzigd in de inkomstenkwalificatie van het binnenland-
se lichaam, dat commanditair vennoot is in een buitenlandse CV. Behalve naar § 2.2,
kan voor deze inkomstenkwalificatie dientengevolge worden verwezen naar
§ 4.3.2.1 van dit hoofdstuk. Voor de inkomstenbelasting is de belangrijkste wijzi-
ging t.o.v. de Wet IB 1964 dat op basis van art. 3.3 Wet IB 2001 de commanditaire
vennoot ook wordt geacht winst uit onderneming te genieten, indien hij niet is ge-
rechtigd tot het liquidatieoverschot van de CV (art. 3.3, tweede lid, Wet IB 2001).
De commanditaire vennoot/natuurlijke persoon in een buitenlandse CV zal derhalve
winst uit onderneming  (box 1) genieten  uit zijn commanditaire deelname, indien
hetzij de commanditaire deelname behoort tot een groter ondernemingsvermogen
van de commandiet, hetzij de buitenlandse CV een (objectieve) onderneming drijft.
Drijft de buitenlandse CV geen (objectieve) onderneming en behoort de commandi-
taire deelname niet tot een groter ondernemingsvermogen van de (binnenlandse)
commanditaire vennoot, dan zal belastingheffing over de (fictieve inkomsten uit de)
commanditaire deelname plaatsvinden in box 3.

Indien is vastgesteld dat het winstaandeel uit de buitenlandse CV bestanddeel vormt
van het wereldinkomen c.q. -winst van de binnenlandse commanditaire vennoot,
dan dient vervolgens te worden getoetst of op grond van nationale bepalingen dit
winstaandeel als buitenlands resultaat wordt vrijgesteld.

Ten aanzien van de voorkoming van dubbele belasting op grond van het nationale
recht is  met name  het BVDB  2001, de opvolger van het BVDB  1989 van belang.  In
de voorgaande (sub)paragraaf is reeds geconstateerd dat de vaste inrichtingbepaling
en  de  winstrechtbepaling  in  het  BVDB   1989 een gelijkluidende tekst hadden  als
art. 49 Wet IB 1964. Zoals in § 4.2.2.2.3  van dit hoofdstuk is aangegeven, lijkt er bij
de buitenlandse belastingplicht t.g.v. de invoering van de Wet IB 2001 een discre-
pantie te zijn ontstaan tussen buitenlandse natuurlijke personen/commanditaire ven-
noten en buitenlandse lichamen/commanditaire vennoten. De buitenlandse natuurlij-
ke personen/commanditaire vennoten zullen veelal op grond van de vaste inrichting-
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bepaling worden belast, terwijl de buitenlandse lichamen/commanditaire vennoten
(voorzover hun commanditaire participatie niet tot een groter ondernemingsvermo-
gen behoort) slechts op basis van de winstrechtbepaling kunnen worden belast. In
het BVDB 2001 wordt deze discrepantie echter niet voortgezet. waaruit wellicht een
additioneel argument kan worden ontleend voor de in § 4.2.2.2.3 geponeerde stelling
dat art. 17a onderdeel b Wet Vpb. 1969. voorzover het de medegerechtigdheid be-
treft. een overbodige bepaling is.

Voor natuurlijke personen. die commanditair vennoot zijn in een buitenlandse
CV, zijn met name art. 9, eerste lid, onderdeel a (winst uit buitenlandse vaste inrich-
ting) en art. 23, tweede lid. onderdeel c (winstrecht) BVDB 2001 van belang. Art. 9.
eerste lid, onderdeel a. BVDB 2001 heeft een tekst, die vergelijkbaar is met art. 7.2,
tweede lid, onderdeel a, Wet IB 2001, zodat het winstaandeel van de natuurlijke per-
soon/commanditair vennoot in een buitenlandse CV, in Nederland vrij te stellen is,
ongeacht of de commanditaire vennoot is gerechtigd tot het liquidatieoverschot van
de buitenlandse CV. Uiteraard zal aan de overige voorwaarden van art. 9, eerste lid,
BVDB 2001 (o.a. onderworpenheid aan een belasting naar het inkomen in de andere

111Staat) voldaan moeten zijn. Anders dan bij de buitenlandse belastingplicht   zal bu
een buitenlandse CV, die in de andere Staat een onderneming drijft, de winstrecht-
bepaling (art. 23. tweede lid, onderdeel c BVDB 2001) mijns inziens niet kunnen
worden toegepast. Art. 23 BVDB 2001 lijkt voorbehouden voor buitenlandse in-
komsten, die als onderdeel van het wereldinkomen in box 3 worden belast. Ten aan-
zien van de deelname (als commanditair vennoot) in een buitenlandse CV kan belas-
tingheffing in box 3 slechts aan de orde komen, indien sprake is van een beleggende
CV, die niet tot een groter ondernemingsvermogen behoort. Afhankelijk van de acti-
va. waarin de buitenlandse CV belegt, kan alsdan vrijstelling op basis van art. 22 jo.
art. 23, tweede lid. onder a en b ((rechten op) onroerende zaken) c.q. verrekening op
basis van art. 25, eerste lid, BVDB 2001 (dividenden, interest en royalty's uit ont-
wikkelingslanden) plaatsvinden.

Voor de binnenlandse lichamen. die als commanditair vennoot deelnemen in een
buitenlandse CV. zijn met name art. 32, eerste lid. (winst uit buitenlandse vaste in-
richting) en art. 32, tweede lid. onderdeel c (winstrecht), BVDB 2001 van belang.
Wat opvalt is dat in de winstrechtbepaling de medegerechtigdheid tot het vermogen
van een (buitenlandse) onderneming ontbreekt. In zoverre is de voorkomingsrege-
ling dus anders geregeld dan de buitenlandse belastingplicht (art. 17a onderdeel b
(nieuw), Wet Vpb. 1969). Voor de binnenlandse lichamen met een commanditair
belang in een buitenlandse CV betekent dit mijns inziens dat de voorkoming van
dubbele belasting in eerste instantie zich afspeelt binnen art. 32, eerste lid, (winst uit
buitenlandse vaste inrichting) BVDB 2001. Evenals bij de buitenlandse belasting-
plicht' 12  kan  men zich de vraag stellen of de gerechtigdheid  tot het liquidatieover-
schot van de buitenlandse CV bij de toepassing van dit artikellid nog een rol speelt.
Nu voor de buitenlandse belastingplicht is geconcludeerd dat de gerechtigdheid tot

111. Zie § 4.2.2.2.2.
112. Zie § 4.2.2.2.3.
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het liquidatieoverschot geen rol meer speelt en dit criterium ook in de inkomstenbe-
lasting niet meer van belang is, lijkt ook voor de voorkomingsregeling van art. 32
BVDB 2001 dit criterium geen rol meer te spelen. Ten aanzien van de vraag of de
fictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 doorwerkt naar de vrijstellingsregeling
van het BVDB levert het nieuwe BVDB 2001 geen nieuwe gezichtspunten op. Dien-
tengevolge kan op dit punt worden verwezen naar de uiteenzetting in § 4.3.2.1 van
dit hoofdstuk.

4.3.3 Positie onder de verdragen

Voor de discussie omtrent de toedeling van heffingsrechten op verdragsniveau ten
aanzien van het winstaandeel van de commanditaire vennoot wordt hier verwezen
naar § 4.2.3 van dit hoofdstuk. Op dit punt dient er mijns inziens wel congruentie te
bestaan tussen de verdeling van heffingsrechten in de situatie dat een buitenlandse
commanditaire vennoot deelneemt in een Nederlandse CV, en de omgekeerde situa-
tie, waarbij een binnenlandse commanditaire vennoot deelneemt in een buitenlandse
CV. Het OESO-modelverdrag maakt immers geen onderscheid in de verdeling van
heffingsrechten naar gelang een inwoner van Nederland het verdrag toepast of een
inwoner van de andere verdragssluitende Staat.

Voor de toepassing van de verdragen op de Nederlandse commanditaire vennoot
in een buitenlandse CV betekent deze opvatting, dat, indien men de in § 4.2.3 be-
schreven, textuele uitleg van de zinsnede 'onderneming gedreven door' in de zin van

ll3art. 7 OESO-modelverdrag aan de hand van de jurisprudentie gewezen ten aanzien
van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 zou voorstaan, de binnenlandse
commanditaire vennoot in het algemeen geen voorkoming zou kunnen claimen voor
het  winstaandeel  in de buitenlandse  CV: 14 Op grond van deze jurisprudentie wordt
immers de commanditaire vennoot geacht feitelijk geen onderneming te drijven. Zo-
als reeds beschreven in § 4.2.3, is een dergelijke textuele uitleg echter naar mijn me-
ning af te wijzen. Op grond van de context van het verdrag dient de commanditaire
deelname als 'onderneming' in de zin van art. 7 OESO-modelverdrag te worden be-
schouwd. Indien de inkomsten uit de commanditaire deelname voor de binnenlandse
commanditaire vennoot op verdragsniveau als winst uit onderneming kunnen wor-
den gekwalificeerd, dient Nederland deze inkomsten vrij te stellen. Doordat het be-
grip 'winst uit onderneming' in het OESO-modelverdrag zelf niet wordt gedefini-
eerd, zal op grond van art. 3, tweede lid, OESO-modelverdrag voor de uitleg van dit
begrip moeten worden aangesloten bij de kwalificatie naar nationaal recht van de

113. HR 11 juni 1969, BNB 1969/155 en HR 13 maart 1985, BNB 1985/169.
114. Tot eenzelfde conclusie komt Albe4, Commanditaire vennoot en verdragstoepassing, MBB nr. 1.
januari  1995. Hij maakt hierbij  nog een uitzondering voor lichamen  in  de zin  van  art. 2, eerste lid, onder-
deel a Um c, Wet Vpb. 1969. waar hij via de toepasselijkheid van art. 2. vijfde lid, Wet Vpb. 1969 toch
een beroep op verdragsvrijstelling mogelijk acht.
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uitleggende Staat. 1
15 Zoals hiervoor in  § 4.3.2 (kwalificatie naar nationaal recht)  be-

schreven, dient bij deze uitleg een onderscheid te worden gemaakt tussen natuurlijke
personen en lichamen.

Bij natuurlijke personen werd t.t.v. de Wet IB 1964 aan de hand van de criteria
van  art.  6  Wet  IB 1964 vastgesteld  of er sprake  was van winst uit onderneming.  Dit
betekende dat, indien hetzij de commanditaire participatie behoorde tot een groter
ondernemingsvermogen hetzij de buitenlandse CV een materiele onderneming dreef
en de binnenlandse commanditaire vennoot gerechtigd was tot de stille reserves van
de buitenlandse CV, de inkomsten onder art. 7 OESO-modelverdrag vielen en onder
omstandigheden vrijstelling op grond van art. 23A OESO-modelverdag kon wor-

116

den geclaimd. Was de binnenlandse commanditaire vennoot niet gerechtigd tot de
stille reserves (en behoorde zijn commanditaire deelname niet tot een groter onder-

nemingsvermogen), dan was niet art. 7 maar art. 21 OESO-modelverdrag van toe-
passing. Nederland had alsdan het heffingsrecht over het winstaandeel in de buiten-
landse CV. Indien de buitenlandse CV geen onderneming dreef (en de commanditai-
re deelname niet behoorde tot een groter ondernemingsvermogen), diende op basis
van de onderliggende inkomsten van deze CV nader te worden onderzocht of op
grond van het OESO-modelverdrag een vrijstelling (of credit) kon worden verkre-
gen.

Onder de Wet IB 2001 is de positie van de binnenlandse commanditaire ven-
noot/natuurlijke persoon onder het OESO-modelverdrag slechts op 66n punt gewij-
zigd. Op grond van het nationale recht (art. 3.3, tweede lid, Wet IB 2001) is de ge-
rechtigdheid tot het liquidatieoverschot niet langer van belang voor de vaststelling of
sprake is van winst uit onderneming (box  1). Dit betekent dat, indien hetzij  de com-
manditaire participatie behoort tot een groter ondernemingsvermogen hetzij de bui-
tenlandse CV een materiele onderneming drijft, de inkomsten van de binnenlandse
commanditaire vennoot/natuurlijke persoon als winst uit ondememing worden ge-
kwalificeerd en onder art. 7 OESO-modelverdrag vallen. Mits er sprake is van een
buitenlandse vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger zal vrijstelling o.g.v.
art. 23A OESO-modelverdrag kunnen worden verkregen: 17 Indien sprake is van een

115.  Albert.  MBB  nr. 1, januari   1995,  biz. 25, verwijst  nog naar paragraaf 4  bij  art.  3  van  het  OESO-
commentaar. alwaar wordt vastgesteld dat de term 'ondememing altijd is uitgelegd naar het nationale
recht van de verdragssluitende Staten. Vanwege deze reden is deze term in het OESO-modeiverdrag niet
nader gedefinieerd.
116. Art. 7 OESO-modelverdrag vereist een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger  in de andere
Staat.

117.  Doordat  ook de commanditaire vennoot die niet  is  gerechtigd  tot het liquidatieoverschot wordt  ge-
acht winst uit onderneming te genieten, ontstaan mogelijk nieuwe kwalificatieconflicten met verdragslan-
den. die een belastingsysteem hebben conform het Nederlandse systeem van belastingheffing van de
commanditaire vennoot t.t.v. de Wet IB 1964 (bijv. Duitsland. Zwitserland en Oostenrijk). De binnen-
landse commanditaire vennoot in een buitenlandse CV die niet is gerechtigd tot het liquidatiesaldo zal
toch een vrijstelling voor zijn winstaandeel als vaste inrichtingswinst verkrijgen. terwijl in de andere ver-

dragsstaat het winstaandeel aftrekbaar is van de overige CV-winst en, afhankelijk van het nationale recht

en de verdragskwalificaite van de andere verdragsstaat, hooguit wordt belast met een bronbelasting. Vgl.
mijn TFO-bijdrage. Internationale gevolgen van de Wet IB 2001 voor personenvennootschappen en hun
vennoten. TFO 2000/51. biz. 243.
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beleggende (buitenlandse) CV. die niet behoort tot een groter ondernemingsvermo-
gen, zal op basis van de onderliggende inkomsten van de buitenlandse CV nader
dienen te worden onderzocht of op grond van het OESO-modelverdrag een vrijstel-
ling (of credit) kan worden verkregen.

Bij commanditaire vennoten/lichamen dient mijns inziens een onderscheid te wor-
den gemaakt tussen de lichamen genoemd in art. 2. eerste lid, onderdelen a t/m c
Wet Vpb. 1969 en de lichamen genoemd in art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb.
1969. Voor de lichamen van art. 2. eerste lid, onderdelen a Um c zullen de inkomsten
uit de buitenlandse CV op grond van de wetsfictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb.
1969 altijd winst uit onderneming vormen. ' 18 Dit betekent mijns inziens, dat ook in
situaties, waarin de buitenlandse CV geen onderneming drijft, toch sprake is van
winst uit onderneming in de zin van art. 7 OESO-modelverdrag en een vrijstelling
op grond van het verdrag kan warden geclaimd, mits in de andere Staat een vaste
inrichting of vaste vertegenwoordiger door de CV wordt aangehouden, die aan de
Nederlandse commanditaire vennoot kan worden toegerekend.

Voor de lichamen van art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969 zal - in de vi-
sie  van  de  Hoge  Raad  in BNB 1969/155 - slechts sprake kunnen  zijn van winst  uit
onderneming ex art. 7 OESO-modelverdrag, indien de deelname in de buitenlandse
CV behoort tot een groter ondernemingsvermogen. In de door mij ontwikkelde vi-
sie" 9 dient de vraag of voor de lichamen ex art. 2, eerste lid, onderdeel d Wet Vpb.
1969 sprake is van winst uit onderneming ex art. 7 OESO-modelverdrag op eenzelf-
de wijze te worden beantwoord als bij de natuurlijke personen, die commanditair
vennoot zijn in een buitenlandse CV. Op dit punt wordt derhalve verwezen naar de
bovenstaande uiteenzetting ten aanzien van natuurlijke personen.

4.4 BUZONDERE VERGOEDINGEN

4.4.1 Algemeen

Naast het winstaandeel kunnen aan de buitenlandse vennoten van een Nederlandse
CV c.q. de binnenlandse vennoten van een buitenlandse CV nog andere inkomsten
uit de CV toevloeien. Te denken valt bijvoorbeeld aan rente vanwege verstrekte le-
ningen, huur vanwege aan de vennootschap uitgeleende bedrijfsmiddelen, of royal-
ty's uit ter beschikking gestelde patenten, licenties etc. Hierbij komt de vraag naar
voren in hoeverre deze inkomsten bij deze vennoten belast kunnen worden. Tot op
heden is de fiscale behandeling van dergelijke vergoedingen zowel onder nationaal
recht als onder de verdragen onduidelijk. Deze onduidelijkheid zou een remmende
werking (knelpunt) kunnen hebben op het gebruik van de CV in grensoverschrijden-

118. Ook Albert,  MBB  nr. 1, januari  1995,  blz.  25 en Daniels, Personenvennootschappen  in  belastingver-
dragen. in: Warnaarbundel, blz. 54, concluderen dat de fictie van art. 2. vijfde lid, Wet Vpb. 1969 door-
werkt in de interpretatie van art. 7 OESO-modelverdrag.
119.  Zie  § 4.2.2 en  §  2.2.
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de structuren. Een verschil in behandeling tussen de CV en andere personenvennoot-
schappen (zoals de maatschap en de VOF) is op dit punt niet aangetroffen. In het
navolgende wordt op de fiscale behandeling van dergelijke bijzondere vergoedingen
onder nationaal recht (§ 4.4.2) en onder de verdragen (§ 4.4.3) afzonderlijk inge-
gaan. Aangezien bij de invoering van de Wet IB 2001 de zgn. terbeschikkingstel-
lingsregels'" zijn geintroduceerd. die mogelijk ook gevolgen hebben voor de fiscale
behandeling van de bijzondere vergoedingen, wordt in § 4.4.2.2 op de kwalificatie
van bijzondere vergoedingen naar nationaal recht onder de Wet IB 1964 en de Wet
IB 2001 afzonderlijk ingegaan.

4.4.2     Kwalificatie naar nationaal recht

4.4.2.1  Wet IB 1964

Bij de kwalificatie van bijzondere vergoedingen naar nationaal recht dient als start-
punt een onderscheid te worden gemaakt tussen de vergoedingen, die worden be-
taald voor het ter beschikking stellen van vennootschappelijk kapitaal en overige
vergoedingen. Het onderscheidend criterium is hierbij mijns inziens de titel waaron-
der de vergoeding wordt betaald. Alle vergoedingen die worden betaald voor het ter
beschikking stellen van vennootschappelijk kapitaal zullen worden aangemerkt als
winst uit ondememing.12' Dit betreft niet alleen de winstafhankelijke beloningen,
maar bijvoorbeeld ook de zgn. kapitaalrente, d.w.z. de vaste rente die wordt vergoed
over het ingebrachte vennootschappelijk kapitaal. 132 Indien de vergoedingen niet
worden betaald voor het verstrekken van vennootschappelijk kapitaal, zal dienen te
worden onderzocht onder welke titel - geldlening, verhuur, licentie etc. - de vergoe-
ding dan wordt betaald.

Voor de toewijzing van het heffingsrecht over vergoedingen die niet samenhangen
met het vennootschappelijk kapitaal. zijn in het algemeen twee criteria van belang:

1. Kunnen de bijzondere vergoedingen worden aangemerkt als winst uit onderne-
ming? Het betreft hier de vraag naar het zgn. buitenvennootschappelijke onder-
nemingsvermogen.

2. Indien de bijzondere vergoedingen gekwalificeerd kunnen worden als winst uit
onderneming. dient vervolgens nog de vraag te worden beantwoord of deze winst
kan worden toegerekend aan een in Nederland of in het buitenland gevestigde
vaste inrichting. Dit is de vraag naar de aanwezigheid van het zgn. buitenvennoot-
schappelijke vaste-inrichtingsvermogen.

120. Art. 3.91 en 3.92 Wet 8 2001
121. Hierna wordt uitgegaan van een (besloten) CV, die een (objectieve) onderneming drijft en een ven-
noot, die voldoet aan de criteria van art. 6 Wel 18 1964.
122. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch in de procedure BNB  1994/192'*. en HR 19 april  1995. BNB 1995/182.
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BUITENVENNOOTSCHAPPELIJK ONDERNEMINGSVERMOGEN

Ten aanzien van de aanwezigheid van buitenvennootschappelijk ondernemingsver-
mogen bij bijzondere vergoedingen is mijns inziens de jurisprudentie gewezen voor
de inkomstenbelasting met betrekking tot de indeling in verplicht ondernemings-

123

vermogen, keuzevermogen of verplicht privt-vermogen van belang.
Met betrekking tot leningen die worden verstrekt door vennoten/ondernemers

naast hun commanditaire deelname, is de lijn in de jurisprudentie dat deze leningen
worden gerekend tot het verplicht ondernemingsvermogen indien de leningen wor-

124den gebruikt ter duurzame financiering van de onderneming van de CV. Met be-
trekking tot andere bedrijfsmiddelen die ter beschikking worden gesteld aan de CV,
vindt men als beslissend criterium'25 ook wel de omschrijving. dat deze bedrijfsmid-
delen 'een essentieel bestanddeel uitmaken van het door de commanditaire vennoot-
schap uitgeoefende bedrijf.

In een uitspraak van jongere datum van het Hof Amsterdam!26 wordt de hier ge-
schetste lijn nogmaals bevestigd. Het betrof een vennoot in een grote maatschap van
belastingadviseurs en accountants, die een rekening-courant tegoed aanhield bij de
maatschap. Het Hof Amsterdam besliste dat de rente ontvangen op het rekening-
courant tegoed behoorde tot de winst uit onderneming van de vennoot, omdat de bij
de maatschap geboekte rekening-courantbedragen van de vennoten in haar bedrijfs-
uitoefening een essentidle functie vervulden. Zij dienden ter financiering van vooral
vaste activa, debiteuren en onderhanden werk. Deze gelden vormden daarom voor
de maten verplicht ondernemingsvermogen, en konden niet tot het keuze- of prive-
vermogen worden gerekend.

Ook in de procedure inzake de Belgische commanditaire vennoot was sprake
127

van een bescheiden rekening-courantvordering van de Belgische commanditaire
vennoot op de Nederlandse CV. Hof 's-Hertogenbosch besliste dat de rente op de
rekening-courant voor de Belgische commanditaire vennoot niet behoorde tot zijn
winst uit onderneming, nu niet aannemelijk was geworden dat 'het saldo van die re-
kening-courant in de financiering van de onderneming van de vennootschap een
daadwerkelijke functie vervulde'. Het hof blijft naar mijn mening met deze uitspraak
binnen de hiervoor beschreven lijn van de jurisprudentie. In de cassatieprocedure
was deze beslissing van het hof niet meer in geschil.

123. Zie voor een overzicht: Spaanstra, Giele, Vermeend, De vennootschap onder firma, FM 10, Hoofd-
stuk V.
124. Hot 's-Gravenhage 13 maart  1958,  BNB  1959/186. Meer recent nog overwoog de  Hoge  Raad  dat
een commanditair vennoot, die een lening had verstrekt aan de CV waarbij de gelden feitelijk zijn aange-
wend ter financiering van de onderneming van de CV, de grenzen der redelijkheid niet overschrijdt door
deze lening tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen  (HR 29 augustus  1997. BNB  1998/92'*).
125. HR 8 februari 1956. BNB 1956/211.
126. Hof Amsterdam 4 november  1993. V-N  1994. biz. 3555. punt  1.4.
127. HR 23 maart 1994. BNB 1994/192'*. zie hiervoor § 4.2.3.
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BUITENVENNOOTSCHAPPELIJK VASTE-INRICHTINGSVERMOGEN

De jurisprudentie op het gebied van het buitenvennootschappelijk vaste-
inrichtingsvermogen is schaars en onduidelijk. De Hoge Raad rekent het buitenven-
nootschappelijke ondernemingsvermogen toe aan de (buitenlandse c.q. binnenland-
se) vaste inrichting van de (binnenlandse c.q. buitenlandse) vennoot op basis van
feiten en omstandigheden:

In het zgn. Baggerarrest 128 wordt het aan een buitenlandse 'partnership' verhuurde
materieel niet toegerekend aan de vaste inrichting van de Nederlandse partner.'29 De
Hoge Raad lijkt hier te concluderen dat toerekening van activa aan de vaste inrich-
ting van de vennoot alleen mogelijk is, indien deze activa zijn ingebracht in de per-
sonenvennootschap. In het zgn. Ertsoverslagarrest'30 worden echter (langlopende)
leningen, verstrekt door een buitenlandse'n commanditaire vennoot aan een Neder-
landse CV (in dezelfde verhouding als het commanditaire kapitaal), zondere verdere
toelichting door de Hoge Raad tot het vaste-inrichtingsvermogen van de buitenland-
se commanditaire vennoot gerekend.

In de literatuur wordt verschillend gedacht over het verschil in uitkomst tussen het
Baggerarrest en het Ertsoverslagarrest. Daniels,31 zoekt het verschil in de tijdelijke

133terbeschikkingstelling van het materieel. Van Brunschot zoekt het verschil in de
functie en de plaats van handelen. Hij stelt dat bij het Ertsoverslagarrest de afne-
mersfunctie!34 in het buitenland zit. terwijl de commanditaire vennootfunctie in Ne-
derland zit. In het Baggerarrest zat de verhuurfunctie echter in Nederland, terwijl de
firmantfunctie in het buitenland zat. Mijns inziens ziet Van Brunschot hier over het
hoofd, dat in het Ertsoverslagarrest het niet ging om de commanditaire vennootfunc-
tie, maar om de financierfunctie, waarvan evengoed zou kunnen worden gesteld dat
die in het buitenland zou kunnen zitten. In het National Report bij het 49e-IFA con-

135

gres (Cannes, 1995) lijkt Daniels de tijdelijkheid meer te zien als een onderdeel
van een functionele benadering. Hij overweegt aldaar:

'The general principle t'or determining whether a guaranteed payment is effectively connected with
the permanent establishment of the partner seems to be the use of the assets for which the payment is
made or the business function of the asset. If the assets are used on a long term basis within the

128. HR 23 januan 1974. BNB 1986/100.
129.  Evenzo  bij  het ter beschikking stellen van know-how en patenten: Hof Amsterdam  28  mei  1964,
BNB 1964/292.
130. HR 30 maart 1983. BNB 1992/160.
1 3 1. Daniels stelt in zijn national report' in de IFA-bundel (IFA-Cahiers. Volume LXXXa. biz. 401) dat
het /.ou gaan om een in Duitsland gevestigde commanditaire vennoot.
132. Daniels. Issues in international partnership taxation. ac. proetschrift Kluwer 1991. biz. 94.
133. In zijn noot onder het Ensoverslagarrest.
134. De buitenlandse commanditaire vennoot was tevens afnemer van de CV. waarbij op straffe van een
te betalen 'vereffeningsbijdrage' een bepaaide minimum capaciteit benut diende te worden. De Hoge
Raad besliste mijns inziens terecht dat de betalingsverplichting uit hoofde van het afnemerschap niet aan
de Nederlandse vaste inrichting van de buitenlandse commanditaire vennoot kan worden toegerekend.
135. 1FA-Cahiers. Volume LXXXa. biz. 402.
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business of the partnership conducted in the permanent establishment. then it is likely that the
guaranteed payments will be treated as effectively connected business income.'

Een dergelijke functionele benadering lijkt mij voor de praktijk beter hanteerbaar
dan het vage 'feiten en omstandigheden'-criterium van de Hoge Raad. De term 'on a
long term basis' blijft dan nog steeds de nodige onduidelijkheid bevatten, met name
in situaties - zoals bij het Bagger-arrest - waarin de duur van de beschikbaarstelling
van het bedrijfsmiddel overeenkomt met de duur van de partnership c.q. vaste in-

136
richting zelf. Met Van Brunschot   ben ik er voorstander van in dergelijke situaties
de belastingplichtige een zekere mate van etiketteringsvrijheid toe te staan, zoals bij
de afbakening ondernemings- versus priv6-vermogen ook een zekere mate van eti-
ketteringsvrijheid wordt toegestaan.

4.4.2.2   Wet IB 2001

Onder de Wet IB 2001 is het onderscheid tussen verplicht ondernemingsvermogen,
keuzevermogen en verplicht privt-vermogen door de wetgever gehandhaafd.137 Dit
betekent  dat  voor de afbakening 138  van de belastingheffing over bijzondere vergoe-
dingen, die vennoten van een Nederlandse of buitenlandse personenvennootschap
ontvangen voor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen, dit onder-
scheid van doorslaggevende betekenis blijft. Ook op het gebied van de toerekening
aan een binnenlandse of buitenlandse vaste inrichting worden onder de Wet IB139

2001 geen nieuwe regels ingevoerd. De bestaande jurisprudentie op deze beide pun-
ten blijft derhalve van belang, zodat hier kan worden verwezen naar de vorige
(sub)paragraaf (§ 4.4.2.1).

Een uitbreiding van de heffingsmogelijkheden wordt gevormd door de artikelen 3.91
en 3.92 Wet IB 2001, voorzover deze artikelen zien op het ter beschikking stellen
van vermogensbestanddelen aan ondernemingen of vennootschappen. Met betrek-
king tot personenvennootschappen zijn m.n. van belang art. 3.91, eerste lid, onder-
deel b (het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door een verbonden
persoon aan een samenwerkingsverband, waarvan de belastingplichtige deel uit-
maakt) en art. 3.92, tweede lid, onderdeel b (het ter beschikking stellen van vermo-
gensbestanddelen door de belastingplichtige of een verbonden persoon aan een sa-
menwerkingsverband, waarvan een vennootschap, waarin de belastingplichtige of
een verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, deel uitmaakt). Deze bepa-
lingen gelden via art. 7.2, tweede lid, onderdeel c, Wet IB 2001 ook voor buiten-
lands belastingplichtigen en met hen verbonden personen, zodat op een indirecte

136. Zie zijn noot onder het Ertsoverslagarrest.
137. Vgl. Advies Raad van State en Nader rapport, V-N BP 21/1, nr. 7, biz. 216-217.
138. Het betreft hier de vraag naar het zogenaamde buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen.
Zie § 4.4.2.1.

139. Dit is de vraag naar het zogenaamde buitenvennootschappelijke vaste-inrichtingsvermogen. Zie
§ 4.4.2.1.
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manier een aanzienlijke uitbreiding van de buitenlandse belastingplicht naar natio-
naal recht heeft plaatsgevonden. Ook hier valt op dat deze uitbreiding slechts geldt
voor buitenlandse verbonden personen c.q. belastingplichtigen/natuurlijke personen,
en niet voor buitenlandse lichamen.

4.4.3 Verdragskwalificatie

Ook al wordt de hiervoor behandelde vraag naar de belastingplicht ten aanzien van
bijzondere vergoedingen naar nationaal recht met 'ja' beantwoord, dan zal de bui-
tenlandse commanditaire vennoot, gevestigd in een verdragsland, slechts in Neder-
land kunnen worden belast, indien het belastingverdrag de belastingheffing over de-
ze bijzondere vergoedingen aan Nederland toewijst. Omgekeerd zal Nederland de
bijzondere vergoedingen, die een Nederlandse vennoot ontvangt van een buitenland-
se CV, slechts vrij dienen te stellen, indien het heffingsrecht onder het verdrag aan
de andere Staat wordt toegewezen. Hierna zal deze toewijzingsvraag worden onder-
zocht voor het OESO-modelverdrag, waarbij ik mij beperk tot de situatie dat een
commanditaire vennoot naast zijn vennootschappelijk kapitaal een lening verstrekt
aan de (Nederlandse of buitenlandse) CV.

In het algemeen zal eerst op basis van de verdragstekst en de context van het verdrag
een kwalificatie van de inkomsten als winst uit onderneming, rente, dividend, royal-
ty's of andere inkomsten plaats dienen te vinden. Een verdragskwalificatie die af-
wijkt van de kwalificatie op nationaal niveau is hierbij geenszins uitgesloten.

In de situatie dat de commanditaire vennoot een lening verstrekt aan een (Neder-
14()landse of buitenlandse) CV, onderscheidt Daniels twee voorwaarden, waaraan moet

worden voldaan, voordat de ontvangen rente onder art. 11 OESO-modelverdrag kan
worden belast:

(i).  Er moet sprake zijn van inkomsten uit schuldvorderingen (art. 11, derde lid,
OESO-modelverdrag) (kwalificatie van de inkomsten);

(ii).  De rente moet stammen uit een van de contracterende Staten en worden betaald
aan een inwoner van de andere Staat (bron van de inkomsten).

AD (I)

Voor de vraag of sprake is van inkomsten uit schuldvorderingen grijpt Daniels terug
op het civiele recht van de Staat, waar de partnership is gevestigd. Aangezien in het
algemeen het civiele recht leningen tussen de vennoten en de personenvennootschap
erkent, zal in veel gevallen sprake zijn van inkomsten uit 'schuldvorderingen'.

140. Daniels. Issues in international partnership taxation. t.a.p.  biz. 172.
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AD (II)

Voor de bron van de rente-inkomsten verwijst Daniels naar art. 11, vijfde lid, van
het OESO-modelverdrag. In de eerste plaats verwijst dit artikellid voor de bron van
de rente-inkomsten naar de vestigingsplaats van de schuldenaar. De tweede zin van
dit artikellid vormt echter een uitzondering op deze hoofdregel. Indien de persoon
die de rente betaald, ongeacht of hij inwoner is van een van de contracterende Sta-
ten, een vaste inrichting in een van de Staten heeft, waaraan de schuld kan worden
toegerekend en ten laste waarvan de rente komt, dan wordt de rente op basis van de-
ze bepaling geacht afkomstig te zijn uit de Staat, waar de vaste inrichting is gelegen.
Op basis van deze tweede volzin van art. 11. vijfde lid. OESO-modelverdrag komt
Daniels tot de conclusie, dat de partnership dient te worden gezien als de schulde-
naar van de rente-inkomsten'41 en de Staat, waar de partnership een vaste inrichting

142aanhoudt, als de 'bronstaat' van de rente. Op grond van het OESO-commentaar
kan een schuld slechts worden toegerekend aan een vaste inrichting, indien er een
duidelijke economische relatie is tussen de schuld en de activiteiten van de vaste in-

143richting,    en de rente ten laste komt van de winst van de vaste inrichting.
De visie van Daniels, dat op verdragsniveau de partnership dient te worden gezien

als de schuldenaar van de interest, lijkt inmiddels in bredere kring te worden aan-
vaard. Een aanwijzing voor deze stelling kan worden gevonden in Chapter IV

144

(Guaranteed payments) van Subject I (International Income Tax Problems of Part-
nerships) van het 49ste IFA-Congres (Cannes, 1995), alwaar in § 1 wordt overwo-
gen:

'IV. 1. Even under a transparancy approach of partnership taxation. guaranteed payments stipulated
in a contract between a partnership and its partner should be considered as paynients made by the
partnership itself (or for its permanent establishment if effectively connected with such an
establishment). and not by the partners.'

De visie van Daniels leidt ertoe, dat het heffingsrecht over de rentebetalingen in
principe wordt toegewezen aan de woonstaat van de ontvangende vennoot, behou-
dens het recht tot het heffen van een bronbelasting ex art. 11, tweede lid, OESO-
modelverdrag. Op deze regel bestaat echter tan belangrijke uitzondering, indien de
ontvangen rente kan worden toegerekend aan een vaste inrichting van de vennoot in

141.  Indien de partnership in de vestigingsstaat als fiscaal transparant wordt aangezien.  zal deze geen  in-
woner zijn in de zin van het verdrag, echter wei een 'persoon' in de zin van het verdrag. Er wordt hier
atgezien van de behandeling van hybride situaties, d.w.z. situaties, waarbij een van de Staten de part-
nership als fiscaal transparant beschouwd en de andere Staat de partnership als een lichaam kwalificeert.
Voor deze situaties verwijs ik naar de uiteenzetting bij Daniels. Issues in international partnership taxati-
on. t.a.p.. biz. 177-179.
142. Zie aantekening 27 bij art. 11 OESO-commentaar 1977/1992-1995.
143. Het OESO-commentaar noemi als voorbeeld dat het management van de vaste inrichting de lening
heeft afgesloten ter financiering van de activiteiten van de vaste inrichting. de lening als schuld wordt
opgenomen in de vaste inrichtingbalans. en de vaste inrichting rechtstreeks betaalt aan de crediteur.
144. Vgl. Ostendorf. Behandlung von Sondervergutungen der Mitunternehmer im internationalen Steuer-
recht. Duncker & Humblot, Berlin (1994)), biz. 147.
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de andere Staat (de Staat waar de partnership is gevestigd) (Art. 11, vierde lid,
OESO-modelverdrag). In dat geval is niet art. 11, maar art. 7 OESO-modelverdrag
van toepassing met als gevolg dat de rentebetalingen slechts kunnen worden belast
in de bronstaat (de Staat waar de partnership is gevestigd). Voor de toerekening van
de rente aan de vaste inrichting in de andere Staat vereist art. 11, vierde lid, OESO-
modelverdrag dat de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald tot het
bedrij fsvermogen  van  de  vaste  inrichting  behoort  ('effectively connected'). Dani-
els 145 ziet het begrip 'effectively connected' als de tegenhanger van de vereiste eco-
nomische relatie in art. 11, vijfde lid, OESO-modelverdrag. Anders gezegd: in-

146

dien de vereiste economische relatie aanwezig is met de vaste inrichting van de part-
nership om de rentebetalingen te beschouwen als stammende uit de vaste inrichting
van de partnership, dan zal omgekeerd ook sprake zijn van een daadwerkelijk beho-
ren ('effectively connected')  van de rente-ontvangsten  tot de vaste inrichting  van  de
vennoot in de andere Staat (de Staat waar de partnership is gevestigd). Deze opvat-
ting van Daniels leidt er toe, dat, indien sprake is van de vereiste economische band
tussen de rente-ontvangsten en de vaste inrichting van de vennoot in de andere Staat,
deze ontvangsten slechts in de andere Staat belast mogen worden (als zijnde vaste

inrichtingswinst). In deze visie wordt weliswaar dubbele belasting vermeden, er
kunnen zich echter situaties voordoen waarbij geen enkele belastingheffing zal op-
treden. Indien immers de vestigingsstaat van de partnership de rentebetalingen als
aftrekbaar beschouwd bij het bepalen van de vaste inrichtingswinst van de (buiten-
landse) vennoot, terwijl de woonstaat van deze vennoot de rente-ontvangsten als
zijnde vaste inrichtingswinst vrijstelt. zullen de rentebetalingen effectief niet worden
belast. In dergelijke situaties lijkt'47 slechts het opnemen van speciale bepalingen in
het specifieke belastingverdrag  het  wegvallen  van elke belastingheffing te kunnen
vermijden. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling kan worden gevonden in het
belastingverdrag tussen Duitsland en Zwitserland.148 Art. 7, zevende lid, van dit ver-
drag breidt de toepassing van art. 7 (winst uit onderneming) uit tot 'Vergiltungen,
die ein Gesellschafter einer Personengesellschaft von der Gesellschaft fur seine Ta-
tigkeit im Dienst der Gesellschaft. ftir die Gewihrung von Darlehen oder fur die
Uberlassung von WirtschaftsgUtern bezieht, wenn diese Vergutungen nach dem
Steuerrecht des Vertragsstaates in dem die Betriebsstatte gelegen ist, den Einkunften
des Gesellschafters aus dieser Betriebsstiitte zugerechnet werden'. Door deze bepa-
ling wordt de toerekening van bijzondere vergoedingen aan de vaste inrichtingswinst
afhankelijk gemaakt van de kwalificatie van dergelijke vergoedingen in de Staat,
alwaar de vaste inrichting is gevestigd. Kwalificeert deze Staat de vergoedingen naar
nationaal recht als vaste inrichtingswinst (i.c. Duitsland), dan wordt de belastinghef-
fing over deze vergoedingen toegewezen aan deze (vaste inrichtings)Staat. Kwalifi-
ceert deze Staat de vergoedingen naar nationaal recht als (aftrekbare) rente (i.c.

145. Daniels. Issues in international partnership taxation. t.a.p.. biz. 176.
146. Zo ook: Vogel, Doppelbesteuerungsabkommen, Beck-Verlag. Munchen (1990).Art. 11. Tz. 96.
147. Zie echter hierna de visie zoals neergelegd in het OESO-rapport inzake partnerships.
148. Ook het verdrag Oostenrijk-Zwitserland kent een dergelijke bepaling
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Zwitserland), dan wordt het heffingsrecht hiermee corresponderend toegewezen aan
de woonstaat van de vennoot.

De hiervoor beschreven opvatting van Daniels inzake de uitleg van de term 'effecti-
vely connected' in art. 11, vierde lid, OESO-modelverdrag is bepaald nog geen ge-
meengoed geworden. Met name in de Duitse literatuur'49 en jurisprudentie15o wordt
verdedigd dat de betalingen door de partnership aan de (buitenlandse) vennoot nooit
daadwerkelijk kunnen behoren ('effectively connected') tot de vaste inrichting van
de vennoot (in de Staat waar de partnership is gevestigd), omdat de betalingen bij de
vaste inrichting van de partnership aftrekbaar zijn (c.q. de schulden gepassiveerd
worden in de balans van de vaste inrichting van de partnership). Het gevolg van deze
opvatting is dat het heffingsrecht over de bijzondere vergoedingen (behoudens het
recht tot heffen  van een bronbelasting  door de bronstaat) altij d 15 1 wordt toegewezen
aan de woonstaat van de (buitenlandse) vennoot van de partnership. Hierdoor wordt
niet alleen dubbele belastingheffing, maar ook het wegvallen van elke belastinghef-
fing vermeden.

Uit de hiervoor genoemde IFA-resolutie blijkt niet welke opvatting de IFA-landen
in het algemeen aanhangen. In § IV.2 (a) wordt overwogen dat:

'IV.2 (a) In a tax treaty context, no State shall treat a guaranteed payment as having a domestic
source, unless the payment is made for an asset, capital or services used in and effectively connected
with a permanent establishment in that State.'

Hoewel deze bepaling meer lijkt te zien op de toerekening van betalingen aan slechts
den vaste inrichting, wordt impliciet er vanuit gegaan dat een toerekening van beta-
lingen aan een vaste inrichting van de vennoot mogelijk is. Wanneer sprake is van

152   ..'effectively connected' wordt niet nader uitgewerkt. Betten wiJ st  erop  dat  tijdens
de behandeling van de aanbeveling IV. 2(a) is opgemerkt dat een situatie van dubbe-
le vrijstelling zich voor kan doen als het land waar de partnership is gevestigd de be-
taling in mindering op het inkomen van de partnership toestaat, terwijl het land waar
de vennoot woont, de betaling vrijstelt omdat de betaling wordt toegerekend aan een
buitenlandse vaste inrichting. Deze opmerking suggereert eveneens dat deze IFA-153

aanbeveling uitgaat van de opvatting van Daniels.

149. Zie: Ostendorf, t.a.p., blz. 157-159.
150. BFH 27 februari 1991, BStBI. II, S. 444-448, nogmaals bevestigd in BFH 26 februari 1992, BStBI.
II. S. 937-940.
151.Een uitzondering geldt   voor huur ontvangen vanwege de terbeschikkingstelling   van   in   de  part-
nership-Staat gelegen onroerend goed. omdat het heffingsrecht over deze inkomsten op grond van art. 6
OESO-modelverdrag exclusief wordt toegewezen aan de bronstaat (in casu de partnership-Staat).
152. Betten, De IFA-aanbeveling over partnerships en de consequenties voor Nederland daarvan. MBB
1995/12. blz. 390.
153. IFA 1995, International Income Tax Problems of Partnerships, Working Paper, blz.  18.
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In het OESO-rapport inzake partnerships 1 54 (hierna ook: het OESO-rapport) wordt,
vreemd genoeg, niet ingegaan op de vraag hoe art. 11, tweede lid, en 4 OESO-
modelverdrag dienen te worden toegepast t.a.v. rentebetalingen die een vennoot in
de ene Staat ontvangt op een lening, die hij heeft verstrekt aan een in de andere Staat

155
gevestigde personenvennootschap. Wel gaat het OESO-rapport uitgebreid in op
kwalificatieconflicten die in dergelijke situaties kunnen ontstaan, indien de ene Staat
op grond van haar nationale inkomstenkwalificatie een ander verdragsartikel toepast
dan de andere Staat (bijv. art. 7 i.p.v. art. 11 OESO-modelverdrag). Hieruit lijkt te
kunnen worden afgeleid dat in de visie van het OESO-rapport er geen exclusieve
verdragskwalificatie als rente in de zin van art. 11 OESO-modelverdrag (met een
mogelijke 'terugval' naar art. 7 o.g.v. art. 11, vijfde lid, OESO-modelverdrag) in
dergelijke gevallen zou bestaan. De kwalificatie als rente  (art. 11  OESO-
modelverdrag) of winst uit onderneming (art. 7 OESO-modelverdrag) vindt uitslui-
tend plaats op basis van het nationale recht.

Ten aanzien van dergelijke kwalificatieconflicten komt het OESO-rapport tot
156

de conclusie dat bij de toepassing van het voorkomingsartikel (art. 23 OESO-
modelverdrag) de woonstaat van de vennoot gedwongen is om de verdragskwalifica-
tie door de bronstaat t.a.v. de rentebetalingen door de partnership te volgen. Indien

157

bijv. een Nederlandse commanditaire vennoot een lening verstrekt aan een buiten-
landse CV (waarin hij tevens als commanditair vennoot participeert), en Nederland
art. 7 OESO-modelverdrag toepast, maar de andere Verdragsstaat art. 11 OESO-

158

modelverdrag, zou Nederland o.g.v. deze visie verplicht dienen af te zien van vrij-
stelling van vaste inrichtingswinst (voorzover de ontvangen rente daartoe behoort)
en een verrekening van evt. door de bronstaat o.g.v. art. 11, tweede lid, OESO-
modelverdrag ingehouden bronbelasting dienen toe te staan.

Op deze hoofdregel noemt het OESO-rapport twee uitzonderingen, waarbu
159

derhalve de kwalificatie van de bronstaat niet door de woonstaat dient te worden ge-
volgd: (i) kwalificatieconflicten, die niet voortvloeien uit verschillende nationaal-
rechtelijke interpretaties, maar voortkomen uit een verschil in interpretatie van de
feiten of een verschil in interpretatie van verdragsartikelen, en (ii) kwalificatiecon-
flicten, die voortkomen uit een verschil in interpretatie van de feiten of verdragsarti-
kelen, en die (in het geval van woonstaten die de vrijstellingsmethode toepassen) er
toe leiden dat geen enkele belasting, noch in de bronstaat noch in de woonstaat
wordt geheven ('double non-taxation'). Ten aanzien van de eerste groep van uitge-

160zonderde kwalificatieconflicten stelt het OESO-rapport als oplossing de regeling

154. The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in International Taxa-
tion Nr. 6. OECD 1999.
155. Vgl. Example  13 en  15 van het OESO-rapport. t.a.p.. blz. 36-44.
156. OESO-rapport. t.a.p.. punt 103-105.
157. Dit voorbeeld komt overeen met Example  13  van het OESO-rapport.  In  punt  119  van  het  OESO-
rapport is de oplossing van dit voorbeeld nader uitgewerkt.
158. Op basis  van het nationale recht  is het geenszins uitgesloten dat Nederland  art. 7  OESO-
modelverdrag toepast. Zie bijv. het in § 4.4.2.1 behandelde Ertsoverslagarrest.
159. OESO-rapport, t.a.p.. punt 108-117.
160.  Ziepunt  108  van het OESO-rapport.
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voor onderling overleg van art. 25 OESO-modelverdrag voor. Interessante vraag die
bij deze uitzondering opkomt, is of een verschillende uitleg van de uitdrukking 'ef-
fectively connected' in art. 11, vierde lid, OESO-modelverdrag valt onder de hoofd-
regel of onder de uitzondering. Aangezien het hier een verschil in uitleg van een
verdragsuitdrukking betreft. en niet een verschil in uitleg gebaseerd op nationaal
recht, lijkt een dergelijk kwalificatiecontlict niet onder de hoofdregel, maar onder de
uitzondering te vallen. Dit zou betekenen dat voor alle (woon)Staten, die hun ver-
dragsinterpretatie beginnen in art. 11 OESO-modelverdrag, maar via lid 4 van dit
artikel eindigen in art. 7 OESO-modelverdrag, niet de hoofdregel zou gelden, maar
de uitzondering, zodat slechts via de onderlinge overlegprocedure dubbele belasting
kan worden voorkomen. Zoals gezegd, wordt deze problematiek in het OESO-
rapport niet aangesneden.

Voor de tweede categorie van uitgezonderde kwalificatieconflicten stelt het OESO-
rapport een nieuwe bepaling voor (art. 23A. vierde lid, OESO-modelverdrag), die als
volgt luidt:

'4. The provisions of paragraph I  shall not apply to income derived or capital owned by a resident ot
a Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of this Convention to
exempt such income or capital from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 or 11
to such income'.

Door het opnemen van dit nieuwe lid 4 wordt voorkomen dat ook in gevallen, waar-
in dergelijke kwalificatieconflicten t.g.v. verschillende interpretaties van de feiten
c.q. verdragsartikelen (bij woonstaten met de vrijstellingsmethode) leiden tot afwe-
zigheid van belastingheffing, Staten aangewezen zijn op de onderlinge overlegpro-
cedure om dit wegvallen van belastingheffing te vermijden. Voor alle bestaande
verdragen zal echter in dergelijke gevallen de onderlinge overlegprocedure oplos-
sing'61 moeten bieden.

Mijns inziens terecht maakt Nederland ook t.a.v. de hiervoor uiteengezette zienswij-
ze uit het OESO-rapport inzake kwalificatieconflicten een voorbehoud.162 Hoewel de
voorgestelde zienswijze op zich leidt tot het vermijden van dubbele belastingheffing
c.q. het wegvallen van elke belastingheffing, is het mijns inziens kwestieus of de
dwingende toepassing voor de woonstaat van de verdragskwalificatie van de bron-
staat (bij de toepassing van art. 23 OESO-modelverdrag) uit de tekst en de bedoeling
van het OESO-modelverdrag kan worden afgeleid.163 De Working Group/Commit-
tee had er dientengevolge naar mijn mening beter aan gedaan om de tekst van het
OESO-modelverdrag aan te passen conform de haar voorgestane zienswijze en zich
niet te beperken tot aanpassing van het OESO-commentaar. Dit had uiteraard als na-
deel gehad. dat de voorgestane regeling slechts geldt voor nieuwe verdragen (ui-

161. Zolang  er op basis van nationaal recht geen heffingsmogelijkheid bestaat.  kan  ook de onderlinge
overiegprocedure geen oplossing bieden.
162. Zie punt 22 van Annex Il bij het OESO-rapport.
163. Vgl. Engelen/ tgens. Het rapport The Application of the OECD Model Tax Convention to Part-
nerships en de interpretatie van belastingverdragen (deel 1). WFR 2000/6394. biz. 1020-1022.
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teraard slechts voorzover de OESO-lidstaten die bepalingen in hun verdragen zou-
den overnemen), maar een verankering in het OESO-modelverdrag zou het accepta-
tieniveau zeker ten goede zijn gekomen.

Zoals gezegd, heeft Nederland een algeheel voorbehoud t.a.V. het OESO-rapport
gemaakt, waarbij is aangegeven'64 dat de door de Working Group/Committee voor-
gestane regeling (§ 33.1 - 32.7 van het aangepaste OESO-commentaar) t.a.v. de toe-
passing van art. 23 OESO-modelverdrag in het geval van kwalificatieconflicten voor
Nederland slechts geldt, indien er een speciale bepaling is opgenomen in het desbe-
treffende verdrag, dan wel als gevolg van een onderlinge overlegprocedure (art. 25

165

OESO-modelverdrag) of op grond van nationaal beleid.    In het geval van kwalifi-
catieconflicten t.a.v. bijzondere vergoedingen is echter geen nationaal beleid gepu-
bliceerd. terwijl ook bijv. in het recente nieuwe verdrag met Belgie geen speciale
bepaling t.a.v. deze problematiek is opgenomen. Het verdient mijns inziens derhalve
aanbeveling dat bijv. in de Notities inzake fiscaal verdragsbeleidi66 wordt vastgelegd
wat de Nederlandse positie op dit punt is en welke regeling bij verdragsonderhande-
lingen wordt voorgestaan.   In de meest recente Notitie 167 wordt  op  dit punt slechts  de

onderlinge overlegprocedure (art. 25 OESO-modelverdrag) als oplossing genoemd.

4.5 CLASSIFICATIE VAN DE BUlTENLANDSE CV

4.5.1      Algemeen

De classificatie van buitenlandse rechtsvormen wordt als een van de moeilijkste
leerstukken van het fiscale recht beschouwd. De belangrijkste reden voor de inge-
wikkeldheid van dit leerstuk is gelegen in het feit dat in de heffingswetten geen clas-
sificatiemethode is vastgelegd.  De j urisprudentie kent een aantal arresten. waarbij  de
classificatie van buitenlandse rechtsvormen aan de orde is gekomen, maar in de
meeste gevallen geeft de Hoge Raad of het hof niet aan wat het doorslaggevende cri-
terium is geweest voor classificatie als kapitaalvennootschap of personenvennoot-
schap. Deze onzekere fiscale behandeling kan er toe leiden, dat het gebruik van bui-
tenlandse rechtvormen vergelijkbaar met de CV wordt belemmerd. Hierna zal nader
worden ingegaan op de classificatie van buitenlandse rechtsvormen, in het bijzonder
de buitenlandse CV, en de vraag in hoeverre bij de classificatie nog knelpunten be-
staan en hoe deze mogelijk kunnen worden opgelost. Voorzover niet anders wordt
vermeld, ga ik uit van een buitenlandse entiteit die een (objectieve) onderneming
drijft.

164. Zie punt 24 van Annex Il bijhet OESO-rapport.
165. Zie over de houdbaarheid van een dergelijk voorbehoud voor bestaande en nieuwe verdragen: Enge-
len/Patgens, Het rapport The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships en de in-

terpretatie van belastingverdragen  (deel  2), WFR 2000/6395. biz.  1063 - 1064.
166. De laatste notitie. Uitgangspunten van het beleid op het terrein van het internationaal fiscaal (verdra-

gen)recht, is gepubliceerd in V-N 1998. nr. 22.
167.  Uitgangspunten   van het beleid  op het terrein  van het internationaal fiscaal (verdragen)recht.   V-N
1998/22.3. biz. 2()04.
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Bij de classificatie van buitenlandse rechtsvormen is het in de eerste plaats van be-
lang om vast te stellen in welke situatie de classificatieproblematiek aan de orde kan
komen. Hierbij kunnen grofweg twee situaties worden onderscheiden:

a. een in Nederland woonachtige c.q. gevestigde belastingplichtige neemt deel in
een buitenlandse rechtsvorm;

b. een in het buitenland gevestigde entiteit geniet binnenlands inkomen.

AD A

Voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen dient de vraag of de buiten-
landse rechtsvorm waarin zij deelnemen, kan worden geclassificeerd als een fiscaal
transparante entiteit of een kapitaalvennootschap, naar mijn mening in zijn alge-
meenheid te worden beantwoord  aan de  hand  van  art. 6 Wet  IB  1964.  Art. 6, eerste
lid, Wet IB 1964 bepaalt, dat 'winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening
een onderneming wordt gedreven, daaronder begrepen hij die, anders dan als aan-
deelhouder, medegerechtigd  is  tot het vermogen  van een onderneming'.  In  de  Wet
IB 2001 is deze definitie in feite in twee stukken geknipt om de 'medegerechtigde'
van de 'ondernemer' af te splitsen, maar inhoudelijk is deze definitie grotendeels 168

hetzelfde gebleven. Het gaat hier derhalve om de vraag of de onderneming van de
buitenlandse entiteit voor rekening van de in Nederland woonachtige natuurlijke
persoon wordt gedreven, of dat deze natuurlijke persoon slechts als aandeelhouder
van de buitenlandse entiteit is te beschouwen. Het voor zijn rekening drijven van een
onderneming werd in de jurisprudentie t.t.v. de Wet IB 1964169 in het algemeen zo
uitgelegd, dat een rechtstreekse mede-gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen
dient te bestaan, d.w.z. dat naast een gerechtigdheid tot de jaarwinsten c.q. verliezen
tevens een gerechtigdheid  tot de stille reserves bij liquidatie  van de onderneming
dient te bestaan. 170

Hoewel de Wet Vpb.  1969 niet rechtstreeks verwijst naar art. 6 Wet IB  1964 noch
art. 3.3 en 3.4 Wet IB 2001'71 lijkt het mij logisch om voor de kwalificatie van bui-
tenlandse rechtsvormen, waarin vennootschapsbelastingplichtige lichamen deelne-
men,  aan te sluiten  bij de classificatiemethode  van  de  Wet  IB  1964  c.q.  2001.  Dit
leid ik af uit de complementariteit van de Wet Vpb. 1969 en de Wet IB 1964 c.q.
2001. De zinsnede 'anders dan als aandeelhouder'  in art. 6, eerste  lid,  Wet  IB  1964
c.q.  art. 3.3, eerste lid, onderdeel  a Wet IB  2001  lijkt erop te duiden dat ook de  wet-
gever deze complementariteit voor ogen heeft gestaan. Deze complementariteit

172

wil in feite niets anders zeggen dan dat pas aan de classificatie als kapitaalvennoot-

168. Zie § 1.2.4.
169. Zie § 1.2.3.
170. Voor de commanditaire vennoot is o.g.v. art. 3.3, tweede lid. Wet IB 2001 niet langer van belang of
hij gerechtigd is tot het liquidatieoverschot van de CV. Zie §  1.2.4.
171. Zie echter  §  2.2, waar wordt verdedigd  dat het subjectieve ondernemingsbegrip  van  de  Wet  op  de
inkomstenbelasting ook dient te gelden voor de beperkt binnenlands belastingplichtige lichamen ex art. 2.
eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969.
172. VIg. Van Brunschot. Oude aandeelhouders aan nieuwe banden (FED 1970).
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schap kan worden toegekomen, indien niet reeds de onderneming van de vennoot-

schap voor rekening van iemand anders wordt gedreven. Andersom, indien de on-
derneming voor rekening van de vennootschap wordt gedreven, zullen de vennoten
van deze vennootschap fiscaal als 'aandeelhouders' worden geclassificeerd. Dit
brengt ons op de vraag of de Wet Vpb. 1969 naast het 'voor rekening van'-criterium
nog andere criteria aanlegt om vennootschappen als transparant of als kapitaalven-
nootschappen aan te merken. Een vergelijking met de vennootschapsbelastingplicht
voor binnenlandse lichamen dringt zich hierbij op. Art. 2 Wet Vpb. 1969 noemt in
het eerste lid, onderdeel a, o.a. als binnenlands belastingplichtigen 'naamloze ven-

nootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open

commanditaire vennootschappen (cursivering: TS) en andere vennootschappen wel-
ker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld'.  Voor de  NV  en de BV lijkt
de reden om deze als vennootschapsbelastingplichtige lichamen aan te merken, ge-

legen in de rechtspersoonlijkheid van deze vennootschappen. Immers, door deze
rechtspersoonlijkheid gaan de rechten en plichten van de onderneming slechts de
NV en BV zelf aan en niet de aandeelhouders, zodat van een rechtstreekse gerech-
tigdheid tot het ondernemingsvermogen 173 niet kan worden gesproken. Dit is anders

bij de open CV. Civielrechtelijk verschilt deze niet van de besloten CV, in beide ge-
vallen is sprake van een mede-eigendom van het ondernemingsvermogen van de ge-
zamenlijke vennoten, zodat op zich een rechtstreekse gerechtigdheid tot het onder-

nemingsvermogen zou kunnen worden geconstateerd. Op grond van art. 2, eerste lid,
onderdeel a Wet Vpb.  1969 jo. art. 2, derde lid, onderdeel c AWR wordt als enig cri-
terium'74 voor de classificatie van een CV als open CV de overdraagbaarheid van de
commanditaire participaties genoemd. De belastingwet geeft geen nadere omschrij-
ving van het begrip 'andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in

175
aandelen is verdeeld'.  Uit de jurisprudentie gewezen ten aanzien van een maat-

schap op aandelen, kan worden afgeleid dat voor het aanmerken van een vennoot-

schap met een in aandelen verdeeld kapitaal als vennootschapsbelastingplichtig li-
chaam evenals voor de open CV het enige criterium is de (vrije) overdraagbaarheid
van de participaties.

Uit deze vergelijking van de binnenlands belastingplichtige lichamen kan worden
geconcludeerd dat voor de binnenlandse belastingplicht in wezen een tweeledig cri-
terium wordt aangelegd. In de eerste plaats zijn belastingplichtig de rechtspersonen

(zoals de NV en de BV). derhalve vennootschappen voor wiens rekening (conform
art. 6 Wet IB  1964) de onderneming wordt gedreven. Bij vennootschappen, waarbij
de ondememing niet rechtstreeks voor hun rekening maar voor rekening van de ven-
noten wordt gedreven, kan vervolgens toch nog vennootschapsbelastingplicht ont-
staan, indien de aandelen vrij overdraagbaar zijn.176

173. Contractueel kan eventueel wel worden overeengekomen dat de ondemeniing van de NV of BV voor

rekening en risico van de aandeelhouders wordt gedreven. Zie HR 6 juni  1956. BNB  1956/273.
174. Zie § 5.2 (Open of besloten?).
175. HR 24 november 1976. BNB 1978/13.
176. Voor een uitgebreide bespreking van de classificatie voor de binnenlandse belastingplicht wordt
verwezen naar Daniels. Classification of foreign entities. in: Tilburg Foreign Law Review (Vo. 1:39.

1991 h. § 4.1. Zie cw,k § 6.3.
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AD B

Voor de buitenlandse entiteit die binnenlands inkomen geniet, wordt de buitenlandse
belastingplicht in art. 3 Wet Vpb. 1969 geregeld.177 Art. 3 Wet Vpb. 1969 noemt als
buitenlands belastingplichtigen o.a.:
'a. verenigingen en andere rechtspersonen;
b. open commanditaire vennootschappen (cursivering: TS) en andere niet rechts-

persoonlijkheid bezittende vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld.'

Deze opsomming in art. 3 Wet Vpb. 1969 lijkt in grote mate op de opsomming van
art. 2 Wet Vpb. 1969. Vanuit de wetssystematiek valt er derhalve veel voor te zeg-
gen om de classificatie onder art. 3 Wet Vpb. 1969 op dezelfde wijze te laten plaats-
vinden als onder art. 2 Wet Vpb. 1969. Voor de open CV geldt deze conclusie des te
sterker, omdat zowel art. 2 Wet Vpb. 1969 als art. 3 Wet Vpb. 1969 de open CV met
name noemen. Ook oude jurisprudentie,178 gewezen onder de Wet op de inkomsten-
belasting 1914, lijkt deze zienswijze te bevestigen.  De  Hoge  Raad gaat  in deze juris-
prudentie weliswaar uit van de rechtspersoonlijkheid naar buitenlands recht van de
buitenlandse entiteit, maar toetst vervolgens of deze rechtspersoonlijkheid met zich
meebrengt dat ook de onderneming voor rekening van de buitenlandse entiteit en
dus niet voor rekening van de vennoten wordt gedreven. Het criterium dat de Hoge
Raad hierbij hanteert, is het feit of de winst al dan niet rechtstreeks aan de achterlig-
gende vennoten toekomt.

Hierna wordt nader ingegaan op de methode van classificatie van buitenlandse
rechtsvormen (§ 4.5.2) en de gevolgen van de classificatie als (fiscaal transparante)
personenvennootschap of kapitaalvennootschap (§ 4.5.3).

4.5.2 De classificatiemethode

4.5.2.1 Algemeen

In de literatuur en de jurisprudentie worden meestal een aantal kenmerken genoemd
die van belang kunnen zijn bij de classificatie van buitenlandse rechtsvormen. Te
noemen vallen:

- rechtspersoonlijkheid van de buitenlandse entiteit;
- (onbeperkte) aansprakelijkheid voor de schulden van de buitenlandse entiteit;
- het bestaan van (vrij overdraagbare) aandelen/participaties;

177. Voor een uitgebreidere uiteenzetting t.a.v. de classificatie in het kader van art. 3 Wet Vpb. kan ver-
wezen worden naar Boekhoudt. Kwalificatie in het kader van art. 3 Wet Vpb. 1969, MBB nr. 12. decem-
ber 1987 en nr. 1,januari 1988.
178. HR 31 december 1924, B. 3569 (Duitse OHG) en HR 7 juni 1939, B. 6925 (Franse Sari).
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- het rechtstreeks toekomen van de winst aan de vennoten/aandeelhouders van de
buitenlandse entiteit (geen uitdelingsbesluit).

Zoals hiervoor reeds aangeduid kent Nederland geen in de wet vastgelegde classifi-
catiemethode voor buitenlandse rechtsvormen. Als algemene regel wordt echter179

aanvaard dat het buitenlandse civiele recht het uitgangspunt vormt voor de classifi-
catie. Allereerst dient   aan   de   hand   van het buitenlandse civiele recht  de j uridische
structuur van de buitenlandse rechtsvorm en de relatie tussen deze entiteit en zijn
vennoten/aandeelhouders te worden onderzocht. Vervolgens dient deze civielrechte-
lijke structuur te worden geclassificeerd naar Nederlandse fiscale maatstaven: de fis-
cale classificatie naar buitenlands fiscaal recht is hierbij irrelevant. 180 Bij het onder-
zoeken van het buitenlandse civiele recht blijkt vaak direkt een overeenkomst met
een vergelijkbare rechtsvorm naar Nederlands recht. Meestal zal echter deze ge-

181

lijkvormigheid op een aantal punten niet overeenstemmen. Sommige buitenlandse
rechtsvormen kennen geen civielrechtelijke equivalent in Nederland (bijvoorbeeld
de Ierse Unlimited, de Duitse KGaA of de Amerikaanse LLC).

Voor de classificatie naar Nederlands fiscaal recht lijkt het vervolgens voor de hand
te liggen om aan te sluiten bij de classificatie van binnenlandse rechtsvormen. In
§ 4.5.1 hiervoor is aangegeven dat de classificatie bij de binnenlandse rechtsvormen
in wezen volgens een tweeledige classificatiemethode verloopt. Allereerst dient te
worden vastgesteld voor wiens rekening de onderneming wordt gedreven, voor re-
kening van de vennootschap of voor rekening van de vennoten/aandeelhouders. In-
dien de onderneming voor rekening van de vennoten/aandeelhouders wordt gedre-
ven, kan nog sprake zijn van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam. indien de
participaties/aandelen vrij overdraagbaar zijn. Toegepast op buitenlandse rechtsvor-
men zal derhalve sprake zijn van een kapitaalvennootschap, indien:

i. de onderneming voor rekening en risico van de buitenlandse vennootschap wordt
gedreven en niet voor rekening van de vennoten/aandeelhouders, of;

ii. de participaties/aandelen in de buitenlandse vennootschap vrij overdraagbaar zijn.

ADI

Indien de buitenlandse vennootschap rechtspersoonlijkheid (naar buitenlands civiel
recht) heeft, zal in het algemeen kunnen worden aangenomen dat de onderneming
voor rekening en risico van de buitenlandse vennootschap wordt gedreven. De rech-

179. Uitzondering: art. 448 Wet IB 1964 (fonds voor gemene rekening).
180. Dit wordt o.a. bevestigd  in de uitspraak van het Hof  's-Gravenhage  14 juli  1981.  BNB  1982/264
(Belgische PVBA).
181.  Hetgeen  niet wil zeggen dat voor de fiscale classificatie altijd tot een vergelijkbare rechtsvorm naar
Nederlands recht dient te worden geconcludeerd. Zie voor een mooi voorbeeld: Hof Amsterdam 5 oktober
1988. V-N 1989, biz. 1860 e.v. In deze uitspraak werd een US limited partnership achtereenvolgens niet

beschouwd  als  een  CV. een 'andere  vennootschap welker kapitaal in aandelen is verdeeldi  noch  als  een
fonds voor gemene rekening.
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ten en verplichtingen ten aanzien van activa en passiva gaan dan immers de ven-
nootschap aan en niet de achterliggende vennoten/aandeelhouders. Op basis van de
criteria  van  art.  6  Wet  IB   1964  gaat het echter  niet  om de juridische gerechtigdheid
tot het ondememingsvermogen, maar om de economische gerechtigdheid.182 Ook
indien de buitenlandse vennootschap naar buitenlands civiel recht rechtspersoonlijk-
heid heeft, zal derhalve nog nader dienen te worden onderzocht of niet de achterlig-
gende vennoten/aandeelhouders economisch gezien de gerechtigden tot het onder-
nemingsvermogen zijn. Op grond van art. 6 Wet IB 1964 zal dit het geval zijn, in-
dien deze vennoten/aandeelhouders rechtstreeks gerechtigd zijn tot de jaarwinsten

183 184

c.q. -verliezen van de buitenlandse vennootschap. In de literatuur wordt uitge-
gaan van rechtstreekse gerechtigdheid, indien voor de uitdeling van winst niet een

185
apart besluit van een orgaan van de vennootschap nodig is. Deze opvatting lijkt te

186 ·worden bevestigd in een uitspraak van het Hof Amsterdam 1nzake de Franse SNC.
De SNC, een rechtsvorm vergelijkbaar met de Nederlandse VOF, heeft naar Frans
recht rechtspersoonlijkheid. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
schulden van de vennootschap. Daarnaast heeft de SNC een in - evenredige - 'parts'
verdeeld kapitaal, die in de regel slechts overdraagbaar zijn met toestemming van alle
vennoten. De desbetreffende SNC in de genoemde procedure had geen keuze gedaan
om zelfstandig als belastingplichtige in de vennootschapsbelasting te worden belast.
Voor Franse fiscale doeleinden werden derhalve de vennoten rechtstreeks in de be-
lastingheffing betrokken. De belanghebbende stelde in de procedure dat volgens de
statuten de winst rechtstreeks aan de deelnemers toekomt (in tegenstelling tot een
Franse Sarl zou er bij de onderhavige SNC geen beslissing over de winstuitdeling
door een apart orgaan van de vennootschap nodig zijn).

Het hof concludeerde tot fiscale transparantie van de SNC met de overweging dat
'blijkens de statuten van de SNC belanghebbende hoofdelijk en voor het geheel aan-
sprakelijk [is. TS] voor de schu[den van de SNC, tenvijl de resultaten van de SNC
pro rata parte rechtstreeks, d.w.z. in haar hoedanigheid va,1 vennoot, voor haar re-
kening zijn. Voorts is de SNC niet een vennootschap met een in aandelen verdeeld
kapitaa! ntt de parts als zodanig niet verhandelbaar zijn en toetreding e,1 rervanging
van vennoten slechts mogetijk is met toestemming van alle andere vennoten. Ook

182. Als voorbeeld kan worden gedacht aan de CV met 6tn beherend vennoot, waarvan op basis van oude
jurisprudentie zou kunnen worden aangenomen dat er geen afgescheiden vermogen ontstaat. Desainiette-
min heeft de Hoge Raad de commanditaire vennoot van een dergelijke CV als ondernemer aangemerkt.
Zie § 1.3.
183. De jurisprudentie gewezen t.a.v. art. 3 Wet Vpb.  1969 gaat uit van een lichaam, indien de gemaakte
winst niet rechtstreeks aan de vennoten toekomt.
184. Vgl. Hofstra. Inkomstenbelasting, 2e druk. biz. 296. en Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling
(FED,  6< druk  1995).  biz.  34. Een andere opvatting verdedigt Van Brunschot, Nederlandse fiscale aspec-
ten van Franse 'transparante' vennootschappen, in: Fiscale miniaturen (FED. Deventer,  1978).  biz.  21. Hij
acht de onbeperkte aansprakelijkheid doorslaggevend voor het rechtstreeks toekomen van de winst aan de
vennoten.
185. De winst staat de vennoten rechtstreeks toe op basis van het vennootschapscontract. Bij uitscheiden
van een van de vennoten behoudt deze een recht op een aandeel in de lopende jaarwinst. Vgl. ook de re-
geling voor de CV(R) naar NBW, zoals uiteengezet in § 6.2 en 6.3 (De CV naar NBW).
186. Hof Amsterdam 4 januari 1995. nr. 93/1466. (Infobulletin  1995.95/315).

189



4                    DE CV IN HET INTERNATIONALE FISCALE RECHT

overigens bevatten de statitten bepalingen waaruit, nu de vennoten in Frankrijk niet
hebben gekozen voor belastingheffing van de SNC als zodanig, alles tezamen geno-
men en gezien in onderling verband, moet worden geconcludeerd dat de venvant-
schap met de rechtsfiguur van vennootschap onder firma zodanig aanwezig is dat
naar Nederlands jiscaal recht de voordelen van de SNC voor haar 9990 aandeel
rechtstreeks aan betanghebbende moeten worden toegekend.'

Het hof laat in het midden wat nu het doorslaggevende criterium voor de classifi-
catie als fiscaal transparante entiteit is geweest.  In een procedure  voor  Hof Arn-
hem 187 werd een Franse SCI. die qua aansprakelijkheid en in aandelen verdeeld ka-
pitaal overeenkomt met de SNC. als kapitaalvennootschap geclassificeerd. In deze
procedure wordt geen aandacht besteed aan het al dan niet noodzakelijk zijn van een
afzonderlijk winstvaststellingsbesluit door een orgaan van de vennootschap.

In het besluit  van 18 september 1997 inzake de fiscale kwalificatie van inko-188

mensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden gaat de staatssecretaris bij
de SNC ook uit van het uitdelingsbesluit als doorslaggevende criterium voor het
rechtstreeks kunnen toerekenen  van de winst  van een buitenlandse entiteit aan  de

189vennoten. In afwachting van nieuwe jurisprudentie op dit punt kan derhalve in
voorkomende gevallen een beroep op dit besluit worden gedaan.

190

In  Hoofdstuk VI  '   is t.a.v.  de  CVR  (naar NBW) verdedigd  dat het uitdelingsbe-
sluit als zodanig niet van doorslaggevende betekenis is voor de classificatie als kapi-
taalvennootschap of (fiscaal transparante) personenvennootschap. Uiteindelijk gaat
het mijns inziens om de vraag of de vennoten - ondanks de rechtspersoonlijkheid
van de CV - de (gezamenlijke) economische eigenaren van het ondernemingsver-
mogen zijn. Deze zienswijze dient naar mijn mening niet alleen voor de CVR (naar
NBW) te worden toegepast, maar ook voor de buitenlandse CV met rechtspersoon-
lijkheid (naar buitenlands civiel recht).192

AD II

Indien de buitenlandse vennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, mag in het
algemeen worden aangenomen dat de onderneming voor rekening en risico van de

187. Hof Arnhem 18 maart 1992. V-N 16 juli 1992, biz. 1884 e.v.
188. Besluit Staatssecretaris van Financien van 18 september 1997. nr. DGO 97-00417. o.a. gepubliceerd
in  V-N 27 november  1997. punt  8, biz. 4373  e.v. Dit besluit wordt o.a. besproken door Van der Oudera.
De kwalificatie van inkomsten uit een hybride samenwerkingsverband. IBB nr. 6. December 1997. en
Bender/Stevens. Enkele kanttekeningen bij het Besluit fiscale kwalificatie inkomensstromen uit huiten-
landse samenwerkingsverbanden,  WFR  1998/6276, biz.  102 e.v.
189. De tekst van het besluit (punt Va. laaiste volzin) is op dit punt onduidelijk. omdat in de voorafgaande
volzin nog wordt gesproken van het uitdelingsbesluit, in combinatie met de hootdelijke aansprakelijkheid.
Zie voor verdere kritiek op de onduidelijke tormuleringen van dit besluit: Bender/Stevens. WFR
1998/6276. t.a.p.. biz. 102 e.v.
190. Op grond van punt IV van dit besluit kunnen andere hybride buitenlandse samenwerkingsverbanden
op eenzelfde wijze worden geduid als de SNC in dit besluit.
191.Zie§6.3.
192. Vgl. ook de hierna te bespreken resolutie van 19 juni 1995 (DGO 95-()4657) inzake de Tsjechische
KS c.q. de Belgische SCS.
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vennoten/aandeelhouders wordt gedreven. Ook dan kan echter nog een classificatie
als kapitaalvennootschap (en de participanten als aandeelhouders) aan de orde ko-
men, indien de participaties/aandelen in de buitenlandse rechtsvorm vrij overdraag-
baar zijn. Voor binnenlandse vennootschappen is dit bevestigd in het hierboven193

reeds genoemde arrest van de Hoge Raad van 24 november 1976, BNB 1978/13. Dit
arrest roept in verband met de classificatie van buitenlandse rechtsvormen twee

194

vragen op. In de eerste plaats is van belang of het criterium van vrije overdraagbaar-
heid slechts aan de orde kan komen indien de buitenlandse vennootschap een in aan-
delen verdeeld kapitaal heeft. Onder aandelen zou alsdan verstaan dienen te worden
evenredige delen, waarbij elk aandeel gerechtigd is tot een evenredig deel van het
vermogen van de vennootschap. Hoewel de Hoge Raad in genoemd arrest uit lijkt te
gaan van een vennootschap met een in evenredige delen verdeeld kapitaal, wordt in

195de literatuur wel getwijfeld aan de juistheid van dit standpunt. Materieel voegt het
in evenredige delen verdeeld zijn van de aandelen niets wezenlijks toe: het is slechts
een hulpmiddel in het bepalen van de stemgerechtigdheid en de gerechtigdheid van
de vennoten tot winst en vermogen van de vennootschap. Ook bij de (Nederlandse)
open CV vormt het ontbreken van een in aandelen verdeeld kapitaal geen belemme-
ring om deze te kwalificeren als kapitaalvennootschap. Het enige criterium is ook bij
de open CV de (vrije) overdraagbaarheid.

De tweede vraag die naar aanleiding van BNB 1978/13 kan worden gesteld, is de
vraag naar de invloed van onbeperkte aansprakelijkheid. Met andere woorden, kan
onbeperkte aansprakelijkheid de classificatie als kapitaalvennootschap verhinderen.
Op  grond van genoemd arrest BNB 1978/13 kan worden aangenomen  dat  een  ven-
nootschap met vrij overdraagbare participaties, waarbij de vennoten onbeperkt aan-
sprakelijk zijn, toch als een kapitaalvennootschap zal dienen te worden gekwalifi-
ceerd. In het arrest betrof het immers een maatschap op aandelen, waarvan de maten
eveneens onbeperkt aansprakelijk zijn, zij het in gelijke delen.

4.5.2.2   De open CV

Wanneer wordt nu een buitenlandse entiteit geclassificeerd als een open CV naar
Nederlandse fiscale maatstaven? In de jurisprudentie is de classificatie van buiten-
landse commanditaire vennootschappen, met name Amerikaanse limited part-
nerships, een aantal malen aan de orde geweest.'% Op grond van deze jurisprudentie
en de in de voorgaande paragraaf beschreven algemene classificatieregels voor bui-
tenlandse entiteiten kom ik tot de volgende classificatieregels voor de buitenlandse
(open) CV:

193.  In het hiervoor genoemde besluit  van   18  september 1997 inzake de fiscale kwalificatie  van  inko-
mensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden gaat de staatssecretaris t.a. v. zogenoemde 'limi-
ted partnerships' eveneens uit van het criterium van de Trije overdraagbaarheid van de participaties.
194. Dezelfde vragen kunnen voor de classificatie van binnenlandse vennootschappen worden gesteld.
195. Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang (Deventer, 1985), biz. 52-53, en Daniels, Classification of
foreign entities, in : Tilburg Foreign Law Review (Vol. 1:39.1991), blz. 61.
196. Hof Amsterdam 5 oktober 1988, V-N 1989. blz.  1860 e.v., HR 27 juni  1990, BNB 1990/254.
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i. In de eerste plaats dient uitgaande van het buitenlandse civiele recht sprake te zijn
van een rechtsvorm, vergelijkbaar met de Nederlandse commanditaire vennoot-
schap, d.w.z. een vennootschap met onbeperkt en beperkt aansprakelijke vennoten,
die een bedrijf uitoefent.'97 Het Hof Amsterdam heeft  in een procedure  van  5  okto-
ber 1988198 beslist,  dat een Amerikaanse limited partnership  geen  CV was, omdat
deze limited partnership geen bedrijf uitoefende (er werd slechts belegd in een stuk
grond). Het hof onderzocht vervolgens nog of sprake was van een maatschap op
aandelen of een fonds voor gemene rekening.

ii. Indien sprake is van een rechtsvorm, vergelijkbaar met de Nederlandse com-
manditaire vennootschap, dient nader te worden onderzocht of de onderneming van
de buitenlandse entiteit voor rekening en risico van de vennoten of van de buiten-
landse entiteit zelf wordt gedreven. Bij rechtspersoonlijkheid van de buitenlandse
CV naar het recht van de vestigingsstaat zal in zijn algemeenheid sprake zijn van het
voor rekening en risico van de entiteit zelf drijven van de ondememing, maar ook
dan zal nog steeds een nader onderzoek nodig zijn of niet de winst van de onderne-
ming rechtstreeks aan de vennoten toekomt. 199 Wordt de onderneming voor rekening
en risico van de entiteit gedreven, dan zal sprake zijn van een open CV naar Neder-
landse fiscale maatstaven.

In het besluit van 19 juni 1995, nr. DGO 95-04657 (inzake de deelnemingsvrij-
stelling voor enige buitenlandse rechtsvormen) wordt gesuggereerd dat voor buiten-
landse rechtsvormen, die veel gelijkenis vertonen met de Nederlandse CV, het enige
criterium voor de classificatie als open CV de (vrije) overdraagbaarheid van de
commanditaire participaties is. Het moge duidelijk zijn, dat ik het met dit uitgangs-
punt niet eens ben. De Tsjechische KS. genoemd in dit besluit, heeft onder Tsje-
chisch recht rechtspersoonlijkheid. Hetzelfde geldt voor de eveneens in deze resolu-
tie genoemde SCS naar Belgisch recht. Naar mijn mening zou in dit besluit allereerst
dienen te worden onderzocht of de winsten die de KS c.q. SCS genereert recht-
streeks de vennoten toestaan of de KS c.q. SCS zelf. Wellicht is bij de invoering van
dit besluit reeds onderzocht of de winsten van deze entiteiten aan de entiteiten zelf
toestaan of aan de vennoten, en heeft men in zijn algemeenheid geconcludeerd tot
toerekening aan de laatstgenoemde categorie, maar in de resolutie zelf is t.a.v. een
dergelijk onderzoek c.q. conclusie niets terug te vinden.

iii. Ook indien de ondernemingswinst van de buitenlandse CV rechtstreeks toe-
komt aan de vennoten, kan nog sprake zijn van een open CV naar Nederlands fiscaal
recht, indien voor de toetreding en uittreding van de commanditaire vennoten niet de
toestemming van alle vennoten is vereist. In HR 27 juni  1990, BNB 1990/254, wordt
uitdrukkelijk de definitie van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR ook van toepassing
geacht op een Amerikaanse limited partnership. Ook in het in de voorgaande para-
graaf reeds genoemde besluit  van 18 september 1997200 inzake de fiscale kwalifica-

197. Vergelijk art.  19 Wv K.
198. Gepubliceerd in V-N 1989. biz. 1860 e.v.
199. Vgl. de  in  § 4.5.2.1 hiervoor behandelde uitspraak  van  het Hof Amsterdam  van 4 januari  1995.  nr.
93/1466. inzake de Franse SNC, alsmede § 6.3 inzake de OVR/CVR.
200. Besluit Staatssecretaris van Financien van 18 september 1997. nr. DGO 97-00417. o.a. gepubliceerd
in V-N 27 november 1998, punt 8, blz. 4373 e.v.
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tie van inkomensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden gaat de staats-
secretaris bij zogenoemde 'limited partnerships' uit van het criterium van de (vrije)
overdraagbaarheid van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR. In deze resolutie wordt

niet aangegeven om welke limited partnerships het gaat, maar uit de omschrijving
kan worden afgeleid dat het betreft limited partnerships waarbij de onderneming niet
voor rekening en risico van de limited partnership zelf wordt gedreven.

201

In hun bijdrage inzake 'Dutch taxation of income derived from foreign part-
'202

nerships gaan Engelen/Schroder nader in op de relatie tussen de vrije overdraag-

baarheid van de participaties en de (onbeperkte) aansprakelijkheid van de vennoten
van buitenlandse partnerships. Mijns inziens terecht constateren zij dat de toets van
de vrije overdraagbaarheid dient te worden toegepast, ook al zijn de vennoten van de
buitenlandse partnership onbeperkt aansprakelijk.203 Naar mijn mening ten onrechte
trekken zij de toets van de vrije overdraagbaarheid door naar de beherende vennoten
van buitenlandse limited partnerships, die als een open CV kunnen worden gekwali-
ficeerd. De toets van de vrije overdraagbaarheid geldt immers ook niet voor de behe-
rende vennoten van de Nederlandse open CV. In art. 2, eerste lid, Wet Vpb. 1969
wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de open CV en andere vennoot-

schappen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Op grond van art. 2, derde lid, on-
derdeel c AWR is voor de classificatie als open CV slechts van belang of de com-
manditaire aandelen vrij overdraagbaar zijn. De overdraagbaarheid van het aandeel
van de beherende vennoot doet niet ter zake.204 Ook indien het aandeel van de behe-
rende vennoot van de open CV vrij overdraagbaar is, zal het aandeel van de behe-
rende vennoot mijns inziens dienen te worden beschouwd als fiscaal transparant.
Voor de classificatie van het aandeel van de beherende vennoot in de buitenlandse
open CV dient mijns inziens dezelfde classificatiemethode te worden gevolgd als
voor de beherende vennoten van de Nederlandse open CV. In eerste instantie zal
dienen te worden onderzocht of de onderneming van de buitenlandse CV voor reke-
ning en risico van de vennoten of van de buitenlandse CV wordt gedreven. Wordt de
onderneming voor rekening en risico van de buitenlandse CV gedreven, dan zal
sprake zijn van een niet-transparante entiteit. In principe geldt dit ook voor het aan-
deel van de beherende vennoot. Dit aandeel zal echter afzonderlijk dienen te worden

getoetst. Het is immers denkbaar dat voor wat betreft het aandeel van de beherende
vennoot de onderneming van de buitenlandse CV wel rechtstreeks voor rekening en
risico van de beherende vennoot wordt gedreven. Te denken valt aan de beherende

201. In punt III van deze resolutie wordt gesteld dat de limited partnership niet zelf drager van rechten en

plichten is. Voor kritiek op het door elkaar gebruiken van verschillende formuleringen in dezelfde resolu-
tie wordt verwezen naar Bender/Stevens. WFR 1998/6276, blz.  98/99.
202. Engelen/SchrOder, Dutch taxation of income derived from foreign partnerships, in: Intertax  1998/5,
biz. 179/180.
203. Zie het hiervoor in § 4.5.2.1 behandelde arrest BNB 1978/13.

204. Dientengevolge werd deze overdraagbaarheid ook niet getoetst in de door Engelen/SchrOder aange-
haal(ie procedure van de Hoge Raad van  7 juli  1982, BNB 1982/268. Deze procedure ging over de aftrek-
baarheid van het aandeel van de beherende vennoot bij het bepalen van de winst van de open CV en kan
dientengevolge mijns inziens niet worden gebruikt als argument voor het innemen van een stelling bij de
classificatie als open CV. De classificatie als open CV gaat vooraf aan het vraagstuk van de aftrekbaar-
heid van het aandeel van de beherende vennoot.
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vennoot van de Duitse KGaA. Deze beherende vennoot kan vermogen in de
205

KGaA inbrengen, dat op een aparte kapitaalrekening wordt geboekt, die niet deel
uitmaakt van het aandelenkapitaal van de KGaA. Op grond van deze inbreng wordt
de beherende vennoot in het algemeen rechtstreeks gerechtigd tot een aanded in de
winst en de stille reserves bij liquidatie van de KGaA. Een apart winstverdelingsbe-
sluit voor de toedeling van de winst aan de beherende vennoot is niet noodzakelijk.
Veelal geschiedt de winstverdeling automatisch op grond van de statuten. Onder de-
ze omstandigheden kan mijns inziens worden aangenomen dat de onderneming van
de KGaA voor het aandeel van de beherende vennoot rechtstreeks voor zijn rekening
en risico wordt gedreven.

Wordt de onderneming van de buitenlandse CV voor rekening en risico gedreven
van de vennoten en niet van de CV zelf, dan zal het aandeel van de beherende ven-
noot in de buitenlandse CV altijd als fiscaal transparant worden geclassificeerd.
Voor het aandeel van de beherende vennoot in de Nederlandse open CV geldt dit
immers ook zo. Terzijde wordt opgemerkt dat in de praktijk de situatie dat het aan-
deel van de beherende vennoot vrij overdraagbaar is, zich niet vaak zal voordoen,
omdat de commanditaire vennoten in het algemeen niet zonder hun toestemming ge-
confronteerd willen worden met een nieuwe beherend vennoot, die hun onderneming
daadwerkelijk drijft.

4.5.3     Gevolgen van de classificatie naar nationaal recht

Ten gevolge van de hierboven beschreven classificatiemethode kan een buitenlandse
CV worden geclassificeerd als een open of een besloten CV. De vraag die hierbij
naar voren komt, is wat de fiscale gevolgen zijn van deze beide mogelijke classifica-
ties onder nationaal recht. 206

CLASSIFICATIE ALS FISCAAL TRANSPARANTE ENTITEIT

Indien de buitenlandse CV als een fiscaal transparante entiteit (besloten CV) wordt
geclassificeerd, zal de winst van deze entiteit rechtstreeks worden belast bij de ven-
noten op het tijdstip dat de winst door de entiteit wordt behaald. Winsttransfers zul-
len niet belast zijn: het betreft hier in feite onttrekkingen. Bij een buitenlandse CV
die als fiscaal transparant wordt gekwalificeerd, doet zich vervolgens de vraag voor.
in hoeverre onder nationaal recht de in het buitenland behaaide winst voor de venno-
ten onder een regeling ter voorkoming van dubbele belasting kan vallen. Dit wordt
voor natuurlijke personen/vennoten en lichamen/vennoten op eenzelfde wijze gere-
geld in het BVDB 2001.2(n OP grond van art. 9, eerste lid, onderdeel a, c.q. art. 32,
eerste lid, BVDB 2001 wordt de via de buitenlandse CV gegenereerde winst vrijge-
steld, indien deze winst kan worden toegerekend aan een vaste inrichting of vaste

205. Zie voor de fiscale behandeling van de KGaA in Duitsland: § 5.9.
206. Voor de gevolgen onder de verdragen wordt verwezen naar § 4.6 hierna.
207. Zie ook § 4.3.2.
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vertegenwoordiger in de ander Staat. Hier is van belang op te merken, dat art. 9, eer-
ste lid, c.q. art. 32, eerste lid, BVDB 2001 als aanvullend vereiste voor vrijstelling
stelt dat de winst in de andere Staat onderworpen is geweest aan een belasting naar
het inkomen. In dit verband kunnen problemen ontstaan, indien de andere Staat de
CV  niet ziet als een fiscaal transparante entiteit,  maar als een kapitaalvennootschap
(en deze als zodanig belast). De winst wordt alsdan weliswaar in de andere Staat be-
last, maar de vennoten worden zelf niet als zodanig in de belastingheffing betrokken.
In de literatuur wordt in het algemeen aangenomen dat het feit dat de vennoten2()8

formeel niet onderworpen zijn geweest aan een belasting naar de winst, niet in de
weg behoeft te staan aan vrijstelling op grond van het BVDB, mits de winst als zo-
danig onderworpen is geweest aan een belasting naar het inkomen.209

CLASSIFICATIE ALS OPEN CV

Indien de buitenlandse entiteit als kapitaalvennootschap (en de commanditaire ven-
noten derhalve als aandeelhouders) wordt gekwalificeerd, zal de winst pas bij de
commanditaire vennoten worden belast op het moment dat deze wordt uitgekeerd als
dividend.

Voor commanditaire vennoten/natuurlijke personen zal het dividend - afgezien
van de situatie van aanmerkelijk belang - als zodanig niet worden belast met inkom-
stenbelasting. Op grond van art. 5.3, tweede lid, jo. 5.2 Wet IB 2001 (box 3) wordt
een fictief rendement van 4% belast tegen het proportionele tarief van 30%.210 Een
credit voor de eventueel in het buitenland ingehouden bronbelasting wordt bij box 3-
beleggingen onder nationaal recht slechts verleend voor dividenden uit vennoot-
schappen gevestigd in ontwikkelingslanden (art. 25 BVDB 2001). Vervreemdings-
winsten bij verkoop van de participatie worden slechts belast indien de commandi-
taire vennoot een aanmerkelijk belang heeft: in die situatie worden dividenden belast
tegen het 25%-tarief (box 2).

Voor commanditaire vennoten/lichamen zijn dividenden c.q. vervreemdingswin-
sten eveneens belast (in de vennootschapsbelasting), behoudens de toepassing van
de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb. 1969). Op grond van art. 13 Wet Vpb.
worden voordelen uit een deelneming vrijgesteld, mits de belastingplichtige voor
tenminste vij f percent van het nominaal gestorte kapitaal geheel of ten dele in aande-
len is verdeeld. Voor buitenlandse deelnemingen geldt bovendien nog als vereiste,
dat het lichaam waarin wordt deelgenomen in de andere Staat is onderworpen aan
een belasting die aldaar in enige vorm naar de winst wordt geheven. Bij de toepas-
sing van de deelnemingsvrijstelling in relatie met de classificatie van buitenlandse
entiteiten (zoals de buitenlandse CV) kunnen twee problemen worden gesignaleerd:

208. Boekhoudt, IFA 1988, blz. 523, en NRIB, I.B., Hoofdstuk 8 (persoon), blz. 284.
209. Met het verlenen van vrijstelling zou Nederland voldoen aan Aanbeveling II.2.1. van de resolutie
over partnerships aangenomen tijdens  het 49e IFA-congres  ( 1995, Cannes). De resolutie  is o.a. gepubli-
ceerd in MBB nr. 12 (december 1995), blz. 407 e.v.
210. Zie ook § 5.5.
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a. Hoe dient het begrip 'vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen
is verdeeld' te worden uitgelegd?

b. Kan de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn, indien de andere Staat de en-
titeit niet beschouwt als een kapitaalvennootschap, maar als een fiscaal transpa-
rante entiteit?

AD A

Indien men art. 13, tweede lid, Wet Vpb. 1969 letterlijk leest, zou men op de ge-
dachte kunnen komen dat de deelnemingsvrijstelling slechts van toepassing kan zijn,
indien de buitenlandse vennootschap waarin wordt deelgenomen een kapitaal heeft
dat verdeeld is in evenredige delen (aandelen), waarbij elk deel (aandeel) een nomi-
nale waarde heeft. In deze visie zou er derhalve een tussencategorie kunnen bestaan
tussen fiscaal transparante entiteiten en kapitaalvennootschappen. namelijk de kapi-
taalvennootschappen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal, waarop de deelne-
mingsvrijstelling niet van toepassing is. Mijns inziens dient deze visie niet te worden
gevolgd. Naar mijn mening dient de deelnemingsvrijstelling te worden toegepast op
alle buitenlandse entiteiten, die op grond van de onder § 4.5.2 beschreven classifica-
tiemethode als kapitaalvennootschap worden geclassificeerd. Het ne-bis-in-idem be-
ginsel, dat aan art. 13 Wet Vpb. 1969 ten grondslag ligt, komt in deze visie beter tot
zijn recht. Inmiddels lijkt ook het Ministerie van Financien zich tot deze visie te
hebben bekeerd' 11:  in een tweetal resoluties211 wordt de deelnemingsvrijstelling ook
van toepassing verklaard op de open CV en een aantal buitenlandse equivalenten.

213Ook  in de resolutie  van 18 september 1997 inzake de fiscale kwalificatie  van  in-
komensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden wordt de deelnemings-
vrijstelling van toepassing geacht op buitenlandse limited partnerships (en de Franse
SNC) die als niet-transparant lichaam worden geclassificeerd.

AD B

Indien de andere Staat de buitenlandse CV niet beschouwt als een open CV maar als
een fiscaal transparante entiteit, zal zij deze entiteit niet als zodanig in de belasting-
heffing betrekken, maar slechts de afzonderlijke vennoten. Op grond van de letterlij-
ke tekst van art. 13, tweede lid, Wet Vpb. 1969 zal in dat geval de deelnemingsvrij-
stelling niet van toepassing kunnen zijn, omdat de buitenlandse entiteit niet als zo-
danig onderworpen is aan een belasting naar de winst in de andere Staat. Sinds de
invoering van art. 13a Wet Vpb. 1969 kunnen kosten. die verband houden met een
dergelijke niet-onderworpen deelneming ook slechts nog in aanmerking worden ge-
nomen, voorzover in een bepaaald jaar tot de winst positieve voordelen uit de deel-

211. Zie  het oude standpunt ten aanzien   van  de  open CV. zoals gepubliceerd  in  WFR   1981/5491.
blz. 355-356.
212. Resolutie van 19 december 1991. nr. DB 91/6241, o.a. gepubliceerd in V-N 1992, biz. 72-73 en de
Resolutie van 19 juni  1995. nr. DGO 95-04657, V-N 1995. punt  19. biz. 2316 e.v.
213. Besluit Staatssecretaris van Financien van 18 september 1997. nr. DGO 97-00417. V-N 27 novem-
ber  1997, punt  8,  blz.  4373  e.v.
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neming worden genoten. Ook in deze situatie kan men zich afvragen, nu het niet-
onderworpen zijn slechts is ontstaan ten gevolge van een classificatieconflict tussen
Nederland en de andere Staat, of met een beroep op de hardheidsclausule de deel-
nemingsvrijstelling alsnog in dergelijke situaties toepasselijk verklaard dient te wor-
den:14 In de resolutie van 18 september 1997215 inzake de fiscale kwalificatie  van
inkomensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden heeft de staatssecreta-
ris inmiddels toegezegd, goed te keuren dat de deelnemingsvrijstelling van toepas-
sing  is in dergelijke situaties,  mits de belastingplichtige verklaart  in de toekomst
geen andersluidend standpunt in te nemen.

4.6 DE POSITIE VAN DE CV ONDER DE VERDRAGEN

Tot aan het verschijnen van het OESO-rapport inzake partnerships kende het
216

OESO-modelverdrag geen bijzondere regeling voor personenvennootschappen. In
het OESO-commentaar 17 werd als verklaring voor het niet opnemen van een specia-

le regeling gewezen op de grote verschillen in de fiscale behandeling van personen-
vennootschappen in de verschillende landen. Het ontbreken van speciale regelingen
in de verdragen kan leiden tot een tweetal problemen, dat het gebruik van de CV in
internationale structuren zou kunnen belemmeren:

- de verdragsgerechtigdheid van de (besloten) CV;
- de gevolgen van classificatieconflicten onder de verdragen.

Hierna wordt op deze beide problemen afzonderlijk ingegaan.

4.6.1     Verdragsgerechtigdheid van de (besloten) CV

Fiscaal transparante vennootschappen, zoals de (besloten) CV,218 zullen in het alge-
meen geen beroep kunnen doen op verdragen conform het OESO-modelverdrag. In
art. 4 OESO-modelverdrag wordt immers de uitdrukking 'inwoner van een van de
Staten' omschreven als iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat,
aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats
van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid. Vanwege de fiscale transpa-

214. De resolutie inzake partnerships zoals aangenomen tijdens het 49e IFA-congres (Cannes. 1995) doet
de aanbeveling (Il.2.2.) om in dit soort situaties een regeling ter voorkoming van dubbele belasting toe te

passen op de uit de andere Staat genoten voordelen (die bij classificatie als transparante entiteit immers
ook zouden worden vrijgesteld).
215. Resolutie Staatssecretaris van Financien  van 18 september  1997,  nr. DGO 97-00417,  V-N  27  no-

vember  1997, punt  8 , blz. 4373 e.v.
216. The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in International Taxa-
tion Nr. 6 (OECD, 1999).
217. Zie het OESO-commentaar (1995).art. 1, nr. 2 en 6.
218. Voor de verdragspositie van de open CV wordt verwezen naar § 5.8.2.
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rantie is de CV niet zelfstandig aan de belastingheffing onderworpen, zodat zij in de
meeste gevallen'19 geen inwoner zal zijn in de zin van de belastingverdragen. M.b.t.
de door de CV ontvangen dividenden, royalty's en rente zullen dientengevolge de
vennoten van de CV, vooropgesteld dat deze wei als inwoner in de zin van het ver-
drag kunnen worden aangemerkt, zelf een beroep op het verdrag met de bronstaat
moeten doen. Hierbij kunnen problemen ontstaan indien de bronstaat van de door de
CV ontvangen inkomsten deze niet als fiscaal transparant aanmerkt, maar als een
lichaam. In dat geval zal een beroep op het verdrag door een van de vennoten ten
aanzien van de inkomsten van de CV door de bronstaat niet worden gehonoreerd,
omdat deze staat de CV zelf ziet als de genieter van deze inkomsten. De CV zelf zal
echter geen beroep kunnen doen op het verdrag, omdat deze vanuit Nederlandse op-
tiek geen inwoner is van het verdrag en daarom ook geen woonplaatsverklaring zal
kunnen verkrijgen.

Ook in het omgekeerde geval, Nederland is bronstaat voor een buitenlandse CV,
kunnen problemen ontstaan, m.n. in de situatie waarin de buitenlandse CV in de ves-
tigingsstaat als fiscaal transparant wordt beschouwd, terwijl Nederland de buiten-
landse CV beschouwt als een niet-transparante entiteit.220 In dat geval zal immers de
buitenlandse CV geen inwoner zijn in de zin van het verdrag, terwijl zij naar natio-
naal Nederlands recht  wel de genieter  van de inkomsten  is.  In de resolutie  van  17
maart 1997221 wordt een tegemoetkoming verleend voor dergelijke situaties222:   de
buitenlandse entiteit kan toch een beroep doen op verdragsvoordelen, indien en
voorzover de achterliggende participanten, indien zij de inkomsten rechtstreeks zou-
den hebben genoten, recht zouden hebben gehad op verdragsvoordelen. Voor de
voorwaarden waaronder verdragsvoordelen worden toegekend, bijvoorbeeld indien
een kwalificerend percentage in een bepaald verdrag is opgenomen, dient het belang
van de achterliggende participanten te worden berekend naar rato van hun aandeel in
het vermogen van de buitenlandse entiteit. Hoewel men zich af kan vragen of hier
niet beter kan worden aangesloten bij de winstgerechtigdheid van de achterliggende

219. De enige uitzondering in de Nederlandse verdragen vormt het (oude) verdrag met Belgie. In art. 4.
§ 1 van dit verdrag wordt onder inwoner in de zin van het verdrag eveneens verstaan 'elke maatschap,
vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. naar Nederlands recht waarvan de plaats van
leiding in Nederland is gelegen...'. Zie voor de consequenties van deze uitbreiding van het 'inwoner'-
begrip in het verdrag met Belgie: Daniels. Issues in international partnership taxation. Chapter VII, § 5 en
mijn WFR-artikel. De positie van de buitenlandse commanditaire vennoot: aanhoudende mist?. WFR
1994/6110, blz. 966-968.
220. In de omgekeerde situatie, Nederland beschouwt de buitenlandse CV als een transparante entiteit,
terwijl de vestigingsstaat deze beschouwt als een lichaam. zal de buitenlandse CV in het algemeen een
inwoner zijn in de zin van het verdrag. zodat Nederland als bronstaat de buitenlandse CV als verdragsge-
rechtigde dient te erkennen.
221. Mededeling van de directeur-generaal voor Fiscale Zaken namens de Staatssecretaris van Financien
d.d.  17 maart  1997. IFZ 97/204 M, Infobulletin 97/232.
222. De resolutie noemt als uitgangssituatie het geval dat een buitenlandse entiteit deelneemt in een Ne-
derlandse BV, maar uit de inleiding blijkt niet dat de resolutie tot deze situatie beperkt behoeft te blijven.
zodat een algemene toepassing mag worden verondersteld.
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participanten, ben ik van mening dat met deze tegemoetkoming een redelijke oplos-
sing wordt geboden voor de bovenstaande problematiek.

Ook in het OESO-rapport inzake  artnerships223 wordt aandacht besteed aan deze
problematiek. Het OESO-rapport22 stelt t.a.v. dit punt als oplossing dat de bronstaat
bij het toestaan van verdragsvoordelen zich moet laten leiden door de inkomenstoe-
rekening (niet aan de partnership. maar aan de partners) o.g.v. nationaal recht door
de woonstaat. Mijns inziens terecht concluderen Engelen/Pmgens 25 dat de Working
Group/OESO-Committee er beter aan had gedaan een dergelijke visie in het OESO-
modelverdrag zelf vast te leggen en niet via het OESO-commentaar in feite van toe-
passing te doen zijn op alle, in het verleden door OESO-lidstaten (conform het
OESO-modelverdrag) afgesloten verdragen. Zoals reeds uiteengezet in § 4.4.3,

226

heeft Nederland een algeheel voorbehoud t.a.v. het OESO-rapport gemaakt, zodat
voor de door Nederland afgesloten verdragen de aanbevelingen van het OESO-
commentaar op dit punt niet van toepassing zijn. Ten aanzien van de nieuwe para-
grafen 2 t/m 6 van het OESO-commentaar op art. 1 heeft Nederland227 nog een spe-
cifiek voorbehoud gemaakt, dat deze paragrafen voor Nederland slechts van toepas-
sing zijn, indien er hetzij een speciale bepaling dienaangaande in een desbetreffend

228
verdrag is opgenomen, hetzij als uitkomst van een onderlinge overlegprocedure
(art. 25 OESO-modelverdrag) of gebaseerd op basis van beleid op nationaal niveau.
Zoals hiervoor reeds uiteengezet, bestaat voor de hier bedoelde situaties reeds een
tegemoetkoming  o.g.v. de resolutie  van 17 maart 1997,229 waardoor  naar  mijn  me-

ning een redelijke oplossing wordt geboden voor deze problematiek. Dit neemt niet
weg, dat een oplossing op verdragsniveau, zoals in het nieuwe verdrag met Belgie
(Punt 4, onderdeel b van Protokol I), altijd te prefereren vallen, omdat alsdan een
wederzijdse toepassing is gegarandeerd.

4.6.2     Gevolgen van classificatieconflicten onder de verdragen

In de situatie dat Nederlandse vennoten deelnemen in een buitenlandse CV kunnen
classificatieconflicten ontstaan. In § 4.5 hiervoor zijn de criteria behandeld die van
belang zijn voor de classificatie naar nationaal fiscaal recht van een buitenlandse CV

223. The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships. Issues in International Taxa-
tion Nr. 6 (OECD. 1999) (hierna ook: het OESO-rapport).
224. Vgl. § 6.3/6.4 Cart. 1) en § 8.2 Cart. 4) van het OESO-commentaar, Zoals aangepast c.q. opgenomen
n.a.v. het OESO-rapport inzake partnerships.
225. Engelen/Patgens. Het rapport The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships

en  de  interpretatie van belastingverdragen  (deel 2). WER 2000/6395,  biz.  1057.
226. O.g.v. § 6.3 (art. 1) en § 8.2 (art. 4) van het (nieuwe) OESO-commentaar kunnen Staten, die deze

visie uit het OESO-rapport niet accepteren. een aparte bepaling in de door hen af te sluiten verdragen op-
nemen, waardoor dubbele belasting in dergelijke situaties wordt voorkomen. Voor Nederland kan worden
gewezen op Punt 4. onderdeel b van Protokol I bij het nieuwe belastingverdrag met Belgie.
227. Zie punt 23 van Annex Il bij het OESO-rapport.
228. Vgl. Punt 4, onderdeel b van Protokol I bij het nieuwe belastingverdrag met Belgie.
229. Mededeling d.d. 17 maart 1997, IFZ 97/204 M, Infobulletin 97/232.
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als fiscaal transparante entiteit of als lichaam. Deze classificatie naar nationaal recht
behoeft echter geenszins aan te sluiten bij de classificatie door de vestigingsstaat van
de buitenlandse CV. Een afwijkende classificatie leidt er in het algemeen toe, dat de
inkomsten door de buitenlandse CV behaald, door Nederland en de vestigingsstaat
worden toegerekend aan verschillende personen (allocatieconflict) dan wel voor de
inkomstenkwalificatie door Nederland en de vestigingsstaat verschillende verdrags-
artikelen worden aangewend (kwalificatieconflict). Ten gevolge van dergelijke allo-
catie- c.q. kwalificatieconflicten kan gemakkelijk dubbele belastingheffing of een
belastingvacuum ontstaan. De vraag die hierbij naar voren komt is wat de rol van
belastingverdragen in dergelijke situaties is. Bij de beantwoording van deze vraag
kunnen de volgende vier situaties worden onderscheiden:

SITUATIE 1

Zowel Nederland als de vestigingsstaal van de buitenlandse CV kwalificeren deze
entiteit als een fiscaal transparante personenvennootschap. Als voorbeeld kan wor-
den gedacht aan de Duitse Kommanditgesellschaft ('KG'), die in grote mate verge-
lijkbaar is met de Nederlandse CV. 23(1

In deze situatie zullen zich in het algemeen geen allocatie- c.q. kwalificatieconflicten
voordoen. In het algemeen zal art. 7 OESO-modelverdrag het uitgangspunt vormen
voor de verdeling van de heffingsrechten met betrekking tot de winsten behaald door
de buitenlandse entiteit. Art. 7 bepaalt dat de voordelen van een onderneming van
een van de Staten slechts in die Staat belastbaar zijn. tenzij de onderneming in de
andere Staat haar bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste in-
richting. Op grond van art. 3. eerste lid, onderdeel c OESO-Modelverdrag betekent
de uitdrukking 'onderneming van een van de Staten' een onderneming gedreven
door een inwoner van een van de Staten. Omdat beide Staten de buitenlandse CV als
fiscaal transparant beschouwen, zal niet de buitenlandse CV maar de vennoten door
beide Staten gezien worden als degene die de onderneming van de (buitenlandse)
CV drijven. De vestigingsstaat zal het winstaandeel van de Nederlandse partner be-
lasten als vaste inrichtingswinst, vooropgesteld de CV houdt een vaste inrichting aan
in de vestigingsstaat. Nederland zal het winstaandeel van de Nederlandse partner op
grond van art. 23A. eerste lid, OESO-modelverdrag vrij dienen te stellen. Hierbij
dient te worden opgemerkt, dat, anders dan naar nationaal recht.23' het onder de

212meeste verdragen op zich niet is vereist dat de inkomsten uit de buitenlandse CV
ook daadwerkelijk in de vestigingsstaat van deze CV worden belast.

230. Hierna wordt slechts ingegaan op het OESO-mcklelverdrag.
231. Vgl. art. 9. eerste lid. en 32. eerste lid. BVDB 20() 1.
233. Vgl. art. 24. tweede lid. NSV.
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SITUATIE 2

Nederland beschouwt de buitenlandse CV als fiscaal transparant, terwijl de vesti-
gingsstaat van de buitenlandse CV deze kwalificeert als een lichaam (= belasting-
plichtig subject). Als voorbeeld kan worden gedacht aan de Tjechische KS (verge-
lijkbaar met de Nederlandse CV). Naar Tsjechisch handelsrecht heeft de KS rechts-
persoonlijkheid en fiscaal is de KS een belastingsubject voor de heffing van de ven-
nootschapsbelasting.233 Op grond van de Resolutie van 19 juni 1995, nr. DGO 95-
04657, V-N  1995, blz. 2316, punt 19 zou234 kunnen worden gconcludeerd dat vanuit
Nederlandse optiek de KS dient te worden gekwalificeerd als een besloten CV, mits
toetreding of vervanging van de commanditaire vennoten slechts kan plaatsvinden
met toestemming van alle vennoten. 235

In dergelijke situaties zal de buitenlandse CV voor de toepassing van het OESO-
modelverdrag worden beschouwd als een lichaam (art. 3, eerste lid, onderdeel b
OESO-modelverdrag) en inwoner (art. 4, eerste lid, OESO-modelverdrag) vanwege
de onderworpenheid in de vestigingsstaat. De vestigingsstaat zal dientengevolge de
winst van het lichaam onder art. 7 OESO-modelverdrag geheel willen belasten. 236

Bij dividenduitkeringen zal de vestigingsstaat bronbelasting mogen heffen naar het
verlaagde tarief van art. 10, tweede lid, OESO-modelverdrag. Naar Nederlands nati-
onaal recht wordt de buitenlandse CV gezien als een transparante entiteit, zodat de
winst in het jaar waarin deze door de buitenlandse entiteit wordt gerealiseerd, wordt
opgenomen in de wereldwinst van de Nederlandse vennoot (en eventueel als vaste-
inrichtingswinst vrijgesteld). 'Dividenduitkeringen' door de buitenlandse entiteit
zijn onbelaste onttrekkingen. De vraag die zich hierbij voordoet, is of dit verschil in
classificatie en de daaruit voortvloeiende verschillende inkomstentoerekening (allo-
catieconflict) dient te worden doorgetrokken naar verdragsniveau, of dat het verdrag
voor dit punt een oplossing biedt. Het antwoord op deze vraag wordt bemoeilijkt
door het feit dat verdragen zich in het algemeen slechts inlaten met het verdelen van
heffingsrechten over bepaalde voordelen en niet met de vraag wie de genieter van de
voordelen is. In deze kwestie kunnen twee tegenstrijdige opvattingen worden onder-
kend:

a. De eerste opvatting verdedigt dat op verdragsniveau de inkomsten uit een onder-
neming aan hetzelfde subject dienen te worden toegerekend. De verschillende argu-
menten voor deze opvatting worden gezocht in de context van het OESO-237

233. Althans voor het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire vennoten toekomt.
234. Zie § 4.5.2.2 voor kritiek op deze resolutie.

235. Hierna wordt slechts op de gevolgen onder het OESO-modelverdrag ingegaan.
236. Ik ga ervan uit dat de buitenlandse CV in Nederland of een derde Staat geen vaste inrichting aan-
houdt.
237. Naast het meer algemene argument dat belastingverdragen in de eerste plaats bedoeld zijn om dub-
bele belastingheffing te voorkomen en dit doel het beste wordt gediend. indien twee staten de inkomsten
op verdragsniveau zoveel mogelijk toedelen aan dezelfde persoon.
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modelverdrag. Een deel van de schrijvers238 wijst op het eerste gedeelte van de eer-
ste volzin van art. 7 OESO-modelverdrag, waar wordt overwogen dat 'the profits of
an enterprise of a Contracting State shall be taxable only  in that State....'. Op grond
van art. 3, eerste lid, onderdeel d OESO-modelverdrag wordt de uitdrukking 'onder-
neming van een van de Staten' uitgelegd als een ondememing gedreven door een
inwoner van een van de Staten. Aangezien de buitenlandse CV op verdragsniveau
wordt beschouwd als een inwoner van de vestigingsstaat van deze CV, kan de winst
uit de onderneming, die wordt gedreven door deze inwoner, slechts worden belast in
de vestigingsstaat. In feite wil deze argumentatie derhalve de term 'gedreven door'
in art. 3, eerste lid, onderdeel d OESO-modelverdrag uitleggen naar het recht van de
vestigingsstaat van de buitenlands CV, vanwege het feit dat ook voor het begrip
inwoner' het recht van de vestigingsstaat doorslaggevend is.

Een ander deel van de schrijvers'39 noemt als argument voor genoemde contextue-
le  opvatting het samenspel tussen de artikelen 23 (voorkoming)  en 10 (dividenden)
van het OESO-modelverdrag.240 In art. 23B OESO-modelverdrag wordt geregeld dat
Nederland voor bestanddelen die overeenkomstig de bepalingen van het verdrag in
de vestigingsstaat van de buitenlandse entiteit mogen worden belast, een tegemoet-
koming ter voorkoming van dubbele belasting dient te verlenen. Aldus verleent Ne-
derland aftrek voor bestanddelen die o.a. volgens art. 10 in de andere Staat mogen
worden belast. Hieruit volgt dat de verdragskwalificatie door Nederland is gebonden
aan de definitie van dividend in art. 10 OESO-modelverdrag. Op grond van de zin-
snede in art. 10, derde lid, OESO-modelverdrag. waardoor onder dividenden ook
vallen 'andere vennootschappelijke rechten die door de wetgeving van de Staat
waarvan het lichaam dat de  uitdeling doet inwoner is, op deze\fde wijze aan de be-
lastingheffing worden onderworpen als inkomsten uit aandelen', zou Nederland ge-
bonden zijn aan de kwalificatie van eventuele winsttransfers door de buitenlandse
CV als dividend en daarmee ook aan de exclusiviteit van de inkomstentoerekening
aan de buitenlandse CV als inwoner van de vestigingsstaat.

Als consequenties van deze opvatting kunnen worden genoemd:

238. Daniels,   Issues   in   international   partnership   taxation,   t.a.p.,  biz. 158/159, Schmidt.  Zur  DBA-
Anwendung und inlbndischen Steuerpflicht bei im Sitzstaat rechtsfihigen ausltindischen Personengesell-
schaften, IStR 1/96. hlz. 17, Riernenschneider. Abkommensberechtigung von Personengesellschaften und
abkommensrechtliche Behandlung der Einklinfte aus Beteiligungen inliindischer Gesellschafter an
auslandischen Personengesellschaften. t.a.p.. blz. 182/183.
239. Debatin, Qualifikationsprobleme in Doppelbesteuerurigsrecht. Finan,Rundschau,   1979,   blz. 493-
499. Piltz. Die Personengesellschaften im internationalen Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland
( 1981 ).  biz.  177. Vogel. Double  Tax  Treaties and Their Interpretation. International  Tax & Business
Lawyer. 1986. biz. 76 en Selent, Auslandische Personengesellschaften im Ertrag- und VermOgensteuer-
recht ( 1982). biz. 143-144. Daniels. Issues in international partnership taxation. t.a.p.. biz. 163 ziet in de
uitleg van Debalin een additioneel argument voor een eensluidende classificatie en inkomstentoerekening
op verdragsniveau.
240. In de Duitse literatuur staat deze zienswijze ook wei bekend als de leer van de 'Qualifikationsverket-
tung'.
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i. Voor de toepassing van art. 7 OESO-modelverdrag is slechts 6dn onderneming te
constateren, nl. die van de buitenlandse CV (als zijnde inwoner in de zin van het
verdrag). Dit betekent dat Nederland de winst behaald door deze buitenlandse en-
titeit niet mag belasten zolang niets wordt uitgekeerd. Verliezen zijn alsdan ook
niet aftrekbaar. Doordat Nederland een volledige vrijstelling zal dienen te geven,
zijn vertaalverschillen niet belastbaar in Nederland en kan (voor natuurlijke per-
sonen) het progressievoorbehoud niet worden toegepast.

ii. Winstuitkeringen mogen op grond van art. 10 OESO-modelverdrag in Nederland
worden belast. Nederland zou dan verrekening op grond van art. 23B OESO-
modelverdrag dienen te verlenen voor de (gereduceerde) buitenlandse bronbelas-
ting. Doordat op grond van de nationale wetgeving er geen dividend wordt gecon-
stateerd, maar een onbelaste onttrekking aan het (buitenlandse) vennootschaps-
vermogen die niet in de belastbare grondslag is opgenomen, wordt aan aftrek ter
voorkoming van dubbele belasting niet toegekomen.

b. De tweede opvatting houdt in dat ondanks het kwalificeren van de buitenlandse
CV als inwoner in de zin van het verdrag, Nederland voor de toerekening van voor-
delen zijn eigen allocatieregels mag blijven hanteren. Het verschil in classificatie en
de daarmee verband houdende verschillende allocatie van inkomsten wordt in deze
opvatting derhalve doorgetrokken op verdragsniveau. Bij de toepassing van art. 7
OESO-modelverdrag zullen in deze opvatting de vennoten van de buitenlandse CV
vanuit Nederlandse optiek worden gezien als de genieters van de ondernemingswin-
sten. Nederland zal deze voordelen in principe mogen belasten. Voorzover echter de
buitenlandse CV in de vestigingsstaat een vaste inrichting aanhoudt, zal Nederland
deze vaste-inrichtingswinst op het niveau van de Nederlandse vennoten vrijstellen.
Deze opvatting ziet derhalve in de context van het OESO-modelverdrag geen aan-
leiding om het kwalificeren van de buitenlandse CV als inwoner in de zin van het
verdrag door te trekken naar de inkomstenallocatie op verdragsniveau. Alsdan zal de
uitdrukking 'gedreven door' in art. 3, eerste lid, onderdeel d OESO-modelverdrag
als niet gedefinieerde uitdrukking op grond  van  art. 3, tweede  lid,  OESO-
modelverdrag dienen te worden uitgelegd naar het recht van de toepassende Staat, in
dit geval dus Nederland.

Winsttransfers door de buitenlandse CV vormen naar nationaal recht onbelaste
vermogensonttrekkingen. Omdat de vestigingsstaat van de buitenlandse entiteit op
grond van art. 10 OESO-modelverdrag bronbelasting mag heffen van 'dividenden',
zullen slechts de nettobedragen als ontvangsten in Nederland kunnen worden ge-
boekt.
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Op internationaal niveau bestaat geen consensus over welke opvatting (a of b) zou
moeten worden gevolgd. In een Engels arrest (Padmore v. Inland Revenue)241 wordt
opvatting a als uitgangspunt genomen, maar de Engelse wetgever heeft vervolgens

··      242de wetgeving gewijzigd, waardoor opvatting b zou hebben te gelden. In Duitsland
wordt in een aantal resoluties opvatting b voorgestaan.243 Concrete jurisprudentie op
dit punt is in Nederland niet voorhanden. Hof Amsterdam lijkt in de SNC-
procedure244 te toetsen of opvatting a mogelijk dient te worden toegepast. Doordat
de SNC in deze procedure niet als zodanig in Frankrijk werd belast (en dus geen in-
woner in de zin van het verdrag was), kwam het hof niet toe aan de beantwoording
van deze vraag. Uit de jurisprudentie inzake de grensoverschrijdende fiscale een-

245heid zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad opvatting b aanhangt. In het
arrest van 13 november 1996246 overweegt de  Hoge  Raad:

'Ingevolge artikel 22 van het Verdrag is Nedertand bevoegd bij het heffen van belasting van zijn
inwoners in de grondslag waarnaar de belasting wordt geheven, de bestanddelen van het inkomen te

begrijpen die overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag in Ierland mogen worden belast. Zulks
brengt  mede dat het bedrijfsresultaat van  B  /de fiscale eenheid-dochter:  TS/. dat is begrepen  in de

winst van belanghebbende /de fisc·ale eenheid-,noeder: TSI, ook volgens het Verdrag tot haar winst
wordt gerekend. Ook wanneer wordt aangenomen dat B ingevolge artikel 2, lid  1. letter f. van het
Verdrag als een in Ierland geleid en bestuurd lichaam is aan te merken en de voordelen van haar

onderneming deswege slechts in Ierland belastbaar zijn, brengt zulks niet mede dat de Nederlandse
wettelijke voorschriftten inzake de fiscale eenheid buiten toepassing moeten blijven. Een zodanige
toepassing leidt niet tot gevolgen die onverenigbaar zijn met het Verdrag in de zin van artikel 94 van

de Grondwet. nu op de door B behaalde. in de winst van belanghebbende begrepen. voordelen een
vermindering ter vermijding van dubbele belasting van toepassing is.'

Het feit dat de fiscale eenheid-dochter op verdragsniveau als een inwoner van ler-
land wordt beschouwd, leidt er volgens de Hoge Raad niet toe dat de nationale allo-
catie-regels (t.g.v. van de fiscale eenheid worden de inkomsten slechts toegerekend
aan de moeder) niet zouden kunnen worden doorgetrokken op verdragsniveau. Van-

241. Het arrest is besproken door Moore. European Taxation,  July  1987.  biz. 229  e.v. Een vergelijking
met de Nederlandse situatie wordt gemaakt door Betten, De IFA-aanbeveling over partnerships en de
consequenties voor Nederland daarvan. MBB 1995/12, blz. 3939/394, en Romyn. Subjectieve en objec-
tieve kwalificatie onder het Nederlands/Belgische belastingverdrag van 1970, WFR 1995/6168.
blz. 1427/1428.
242. Sec.  1 1 2  (4)  ICFA  1988. Ook Canada heeft haar wetgeving naar aanleiding van het Padmore-arrest

aangepast:  zie IFA Cahiers LXXXa. Canada, blz.  142.
243. Zie bijvoorbeeld OFD Koblenz. Schreiben van 14 februari 1995, S. 1301 A - Tschechische Republik
- St. 341. IStR 1995/4, S. 191 inzake de behandeling van de Tsjechische KS. Deze resolutie wordt o.a.
besproken in Kemp/Stevens, Direktinvestitionen in der Tschechischen Republik iii,er eine Tschechische
KG. IStR 1995/12.  biz. 584 e.v. en Schmidt, Zur DBA-Anwendung und inlandischen Steuerpflicht bei im
Sitzstaat rechtsfaihigen ausliindischen Personengesellschaften,  1StR  1996/1. biz.  14 e.v.
244. Hof Amsterdam 4 januari  1995. Infobulletin  1995.95/315.
245. HR  29 juni  1988. BNB 1988/331.  en  HR 13 november  1996.  V-N 5 december  1996,  punt  7.
biz. 4644-4649.
246. V-N 5 december  1996. punt 7. biz. 4648.
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uit Nederlandse optiek is derhalve sprake van een inwoner (de fiscale eenheid-
moeder) van Nederland met een vaste inrichting in Ierland.

Ook  in de resolutie  van 18 september 1997 inzake de fiscale kwalificatie  van  in-
247komensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden wordt uitgegaan van

de hiervoor genoemde opvatting b. In paragraaf VIb, tweede liggend streepje, wordt
voor de onderhavige situatie overwogen dat naar Nederlandse opvatting op ver-
dragsniveau de onderneming wordt uitgeoefend door de Nederlandse participanten
van het buitenlandse samenwerkingsverband en er - mits aan de overige voorwaar-
den wordt voldaan - sprake is van een vaste inrichting van de participanten in de
vestigingsstaat van het samenwerkingsverband.

Uit de IFA-aanbeveling tijdens het 49e IFA-congres (Cannes, 1995) valt niet een
directe keuze voor opvatting a of b af te leiden. Uit aanbeveling II.2.1  en II.2.2 valt
indirect af te leiden dat het IFA-congres opvatting b als een gegeven beschouwt en
de gevolgen van deze opvatting zoveel mogelijk wil mitigeren door de aanbeveling
te doen, dat landen op verdragsniveau of onder nationaal recht voorkoming van dub-
bele belasting verlenen voor situaties waar dubbele belasting ontstaat t.g. v. van clas-
sificatie-verschillen. Ten aanzien van de onderhavige situatie wordt in aanbeveling
Il.2.1 als volgt overwogen:

iI.2.1.In the case where a partnership is treated as a taxable entity by the partnership State and as
fiscally transparent by another State in which the partner is resident. the partner should be allowed.
even in the absence of any special agreement in the treaty, to obtain double tax relief from his
country of residence (including tax credit for his proportionate share of taxes paid by the
partnership).....'

Door het aandeel in de buitenlandse commanditaire vennootschap te beschouwen als
winst behaald met een vaste inrichting in de vestigingsstaat van de buitenlandse CV
(en deze winst vrij te stellen), voldoet Nederland in principe aan deze aanbeveling

Tot eenzelfde soort benadering concludeert het OESO-rapport inzake partner-
ships.248 Als uitgangspunt249 hanteert het OESO-rapport eveneens opvatting b en on-
derzoekt vervolgens of de woonstaat naast vrijstelling c.q. verrekening van de (be-
lasting over de) jaarwinst van de buitenlandse CV ook voorkoming zou moeten ge-
ven  voor de eventueel  op de winstuitkeringen ('dividend'  in de visie  van de vesti-
gingsstaat van de CV) ingehouden bronbelasting. Omdat de woonstaat van de250

vennoten van de buitenlandse CV de winstuitkering niet belast (o.g.v. de nationale
kwalificatie als onttrekking) concludeert het OESO-rapport"  dat voor de eventueel

247.  Besluit  van de Staatssecretaris van Financien  van 18 september   I 997.  nr. DGO 97-00417.  V-N  27
november 1997, punt 8, biz. 4373-4375.
248. The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in International Taxa-
tion, nr. 6 (hierna ook: het OESO-rapport).
249.  Vgl. punt  102 van het OESO-rapport.
250. Example 18 van het OESO-rapport.
251. Punt  136 van het OESO-rapport.
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ingehouden bronbelasting door de woonstaat geen voorkoming dient te worden ver-
leend. Hoewel Nederland t.a.v. de aanbevelingen van het OESO-rapport een alge-
heel voorbehoud heeft gemaakt.252 is t.a.v. het onderhavige punt geen specifiek
voorbehoud gemaakt (zoals bijv. t.a.v. de in § 4.4.3 behandelde kwalificatieconflic-
ten). Dit lijkt ook niet onlogisch, nu Nederland reeds als nationaal beleid (zie het

253SNC-besluit) opvatting b als uitgangspunt hanteert. In het SNC-besluit wordt nog
aangegeven dat. mocht zich t.g.v. het heffen van bronbelasting over de winstuitke-
ringen van de buitenlandse CV een situatie van dubbele belasting voordoen, Neder-
land dan bereid is in het kader van een onderlinge overlegprocedure (art. 25 OESO-
modelverdrag) met de andere Staat 'te trachten een structurele oplossing daarvoor te
vinden'.254 In het nieuwe verdrag met Belgie255 worden twee mogelijke oplossingen
aangedragen om deze 'dubbele' belastingheffing te vermijden:
i.  Belgie ziet af van het heffen van bronbelasting, of
ii. Nederland verleent 'analoog aan de verrekeningsmethode  van het  BVDB  2001'

voorkoming van dubbele belasting.

Ook hier wordt de keuze voor 66n van beide methoden in voorkomende gevallen
overgelaten aan de onderlinge overlegprocedure (art. 28, § 3 van het nieuwe ver-
drag).

Indien Nederland verrekening zou toestaan, blijft onduidelijk hoe dit kan plaats-
vinden, omdat de winstuitkeringen (als zijnde onttrekkingen) niet zijn opgenomen in
de wereldwinst van de Nederlandse (commanditaire) vennoot. Op basis van de bepa-
lingen van het BVDB 2001 zal de verrekening dan telkens op basis van de zgn.256

tweede limiet nul bedragen.

SITUATIE 3

Het betreft hier de omgekeerde situatie van situatie 2. Nederland ziet in dit geval de
buitenlandse CV als een 'lichaam' (niet-transparante entiteit), maar de vestigings-
staat beschouwt de buitenlandse CV als een fiscaal transparante personenvennoot-
schap. Als voorbeeld kan worden gedacht aan een Amerikaanse limited partnership,

257die voor Nederlandse fiscale doeleinden als een open CV wordt gekwalificeerd.

252. Zie punt 20 Um 24 van Annex il bij het OESO-rapport.
253. Besluit van de Staaissecretaris van Financien van 18 september 1997. V-N 27 november  1997. punt
8. onderdeel VIb.
254. Zie over dit onderdeel van de SNC-resolutie ook: Bender/Stevens. Enkele kanttekeningen bij het
Besluit fiscale kwalificatie van inkomensstromen uit buitenlandse sanienwerkingsverbanden. WER
1998/6276. biz. 105/1()6.
255. Zie de gezamenlijke artikelsgewij/.e toellehting  bij het nieuwe verdrag. V-N 20()2/15.4,
bli.. 1595/1596.
256. Vgl. o.a. art. 15, 19 en 25 BVDB 2001.
257. Voor de omstandigheden waaronder een buitenlandse CV als een open CV wordt gekwalificeerd.
wordt verwezen naar § 4.5. In HR 27 juni  1990, BNB 1990/254. was sprake van een Amerikaanse limited
partnership die werd gekwalificeerd als een open CV. Hierna wordt slechts ingegaan op het OESO-
modelverdrag.
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Ook in deze situatie kan er sprake zijn van een allocatieconflict. Doordat de buiten-
landse CV niet als zodanig onderworpen zal zijn aan een heffing van vennoot-
schapsbelasting, zal deze entiteit geen lichaam,258 noch inwoner zijn in de zin van
het OESO-modelverdrag. De vestigingsstaat zal dientengevolge op grond van art. 7
OESO-modelverdrag de vennoten van de personenvennootschap zelfstandig in de
belastingheffing mogen betrekken, indien en voorzover een vaste inrichting in de
vestigingsstaat kan worden geconstateerd. Naar nationaal recht zal Nederland echter
de winst van het buitenlandse 'lichaam' pas in de belastingheffing betrekken op het
moment dat deze winst als 'dividend' wordt uitgekeerd.

Ook in deze situatie kan, vergelijkbaar met situatie 2, de vraag worden gesteld of
dit verschil in classificatie en de daaruit voortvloeiende verschillende inkomstenal-
locatie dient te worden doorgetrokken naar verdragsniveau, of dat het verdrag voor
dit punt een oplossing kan bieden. Deze oplossing (hiervoor aangeduid als opvatting
a) zou in deze situatie wederom dienen te worden gevonden in de uitleg van de uit-
drukking 'gedreven door' in art. 3, eerste lid, onderdeel d, OESO-modelverdrag naar
het recht van de vestigingsstaat van de buitenlandse CV. In de visie van de vesti-
gingsstaat van de buitenlandse CV wordt de onderneming van de CV gedreven door
de vennoten en niet door de CV zelf. Op grond van art. 7 heeft derhalve de vesti-
gingsstaat het recht om belasting te heffen van deze vennoten, indien en voorzover
de onderneming van de CV wordt gedreven via een vaste inrichting in de vestigings-
staat. Indien Nederland gebonden zou zijn aan deze inkomstentoerekening, dan dient
Nederland de vaste-inrichtingswinst van de Nederlandse commanditaire vennoot op
grond van art. 23A OESO-modelverdrag vrij te stellen. Omdat Nederland naar nati-
onaal recht de buitenlandse entiteit ziet als een 'lichaam', zal aan de vrijstelling van
art. 23A in het algemeen259 worden voldaan. Nederland zal immers de winst van de
buitenlandse CV niet belasten in het jaar van realisatie, maar pas op het tijdstip van
winstuitkering. Winstuitkeringen kunnen in deze visie (opvatting a) niet in Neder-
land worden belast: op verdragsniveau is immers sprake van (onbelaste)260 onttrek-
kingen.261

Zoals hiervoor onder situatie 2 reeds aangegeven, bestaat op internationaal niveau
nog geen consensus welke opvatting (a of b) dient te worden gevolgd. In de resolutie
van 18 september 1997262 wordt, zoals gezegd, opvatting  b tot uitgangspunt  geno-
men. Als tegemoetkoming wordt in paragraaf Vb van deze resolutie voor Neder-

258. Zie Daniels, Issues in international partnership taxation, Chapter VI, § 2.2, inzake de verschillende
opvattingen ten aanzien van de uitleg van het begrip 'lichaam' in het OESO-modelverdrag.
259. In het geval van een Nederlandse commanditaire vennoot/lichaam fingeert art. 28b Wet Vpb. een
belaste jaarlijkse opwaardering  van het aandeel  in het buitenlandse 'lichaam', indien de buitenlandse  CV
zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezig zou houden met beleggen.
260. De mogelijkheid van de heffing van een branch profit tax (zie bijvoorbeeld. art. 11 Verdrag Neder-

land-Verenigde Staten 1992) door de vestigingsstaat wordt hier buiten beschouwing gelaten.
261. Daniels, Issues in international partnership taxation, Chapter VII. § 5.2.2, biz. 166, kwalificeert deze
winstuitkeringen als 'business profits', die dienen te worden vrijgesteld onder art. 23 OESO-modelver-
drag.

262.  Besluit  van de Staatssecretaris van Financien  van 18 september  1997,  nr. DGO 97-000417,  V-N  27
november 1997. punt 8, blz. 4373-4375.

207



4                    DE CV IN HET INTERNATIONALE FISCALE RECHT

landse lichamen/vennoten de deelnemingsvrijstelling van toepassing verklaard op de
winstuitkering van de buitenlandse entiteit, ook al wordt strikt genomen niet voldaan
aan de onderworpenheidseis, omdat niet de buitenlandse CV onderworpen is aan
vennootschapsbelasting maar de vennoten. Met deze tegemoetkoming voldoet de
staatssecretaris voor lichamen/vennoten aan de aanbeveling II.2.2 van het 49e IFA-
congres (Cannes, 1995), die als volgt luidt:

'II.2.2. In the case where a partnership is treated as fiscally transparent by the partnership State and
as a taxable entity by the State of the partner's residence, the State of the partner's residence should
provide for double taxation relief to the partner in respect of items of partnership income arising
outside that State (which it would not have taxed but for [he residence and separate taxation of the
partner).'

Voor natuurlijke personen/vennoten wordt geen tegemoetkoming verleend.163 Naar
nationaal recht worden de winstuitkeringen door het buitenlandse 'lichaam' volledig
belast bij de natuurlijke personen. Als tegemoetkoming kan worden gedacht aan het
verlenen van een vrijstelling van de winstuitkeringen (als zijnde uitgekeerde winst
uit buitenlandse vaste inrichting) of het toestaan van verrekening ook voor de door
de vennoten als zodanig betaalde inkomstenbelasting in het land van vestiging van
de buitenlandse CV.

In het OESO-rapport inzake partnerships wordt deze situatie niet expliciet behan-
deld. Aangezien voor de omgekeerde situatie (zie hiervoor onder situatie 2) het264

OESO-rapport uitgaat van opvatting b, lijkt het logisch om ook voor deze situatie
opvatting b te hanteren. Dit zou betekenen dat de woonstaat voor de winstuitkerin-
gen door de buitenlandse CV ('dividenden'  in de kwalificatie  van de woonstaat)

265

op basis van art. 23A, tweede lid, of 23B OESO-modelverdrag een verrekening van
de ingehouden bronbelasting dient toe te staan. Omdat de vestigingsstaat de CV als
transparant beschouwt, zal echter in het algemeen geen te verrekenen bronbelasting
zijn ingehouden, zodat er niets te verrekenen valt. Of inderdaad het OESO-rapport
voor deze situatie een dergelijke uitleg voorstaat, is niet geheel duidelijk. Voor kwa-
lificatieconflicten 266 wordt in zijn algemeenheid267 als uitgangspunt verdedigd dat bij
de toepassing van het voorkomingsartikel de woonstaat van de vennoot gedwongen
is om de verdragskwalificatie door de bronstaat te volgen. Dit zou wellicht beteke-

263. De resolutie beperkt zich tot de fiscale behandeling van lichamen die participeren in buitenlandse
samenwerkingsverbanden.
264. Example   19  als de omgekeerde situatie  van  Example 18 ontbreekt. De reden hiervoor wordt  niet
gegeven in het OESO-rapport.
265. Men kan zich afvragen of de woonstaat wel art. 10 OESO-modelverdrag kan toepassen, omdat
art. 10 spreekt van 'dividends  paid  to a company which  is a resident  of a Contracting State'. Indien  de
woonstaat  art.  10 niet toepast.  zal zij mogelijk  ook geen verrekening toestaan. Zie: Bender/Stevens.  WFR
1998/6276, biz. 104.
266. Zie ook § 4.4.3 inzake de toepassing van het OESO-rapport op kwalicatieconflicten t.a.v. bijzondere
vergoedingen. Vraag is of hier niet ook sprake is van een kwalificatieconflict i.t.t. tot een allocatieconflict
waarvan het OESO-rapport in Example 18 uitgaat.
267. Vgl. punt 103-105 van het OESO-rapport.
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nen dat in de onderhavige situatie Nederland als woonstaat bij het toepassen van het
voorkomingsartikel gedwongen is om de kwalificatie van de bronstaat (winst uit on-
derneming ex art. 7 OESO-modelverdrag) te volgen en de winstuitkeringen als on-
derdeel van de vaste-inrichtingswinst op basis van art. 23A OESO-modelverdrag
dient vrij te stellen. Een verduidelijking t.a. v. dit punt in het OESO-rapport was ui-
termate wenselijk geweest.

Zoals gezegd heeft Nederland een algeheel voorbehoud geplaatst bij het OESO-
rapport. Nu echter voor (commanditaire) vennoten/lichamen in het SNC-besluit268
een tegemoetkoming is gegeven, is mijns inziens een verduidelijkend besluit, hoe de
visie van Nederland in deze situatie t.a.v. (commanditaire) vennoten/natuurlijke per-
sonen luidt, zeker wenselijk. Nu Nederland in de omgekeerde situatie (situatie 2, zo-
als hiervoor behandeld) bereid is (zij het als uitkomst van een onderling overlegpro-
cedure) om voorkoming te geven voor door de andere Staat o.g.v. een andere classi-
ficatie ingehouden bronbelasting, lijkt het logisch om ook in deze situatie (situatie 3)
voorkoming (hetzij vrijstelling, hetzij een verrekening van de 'onderliggende' bui-
tenlandse inkomstenbelasting) te verlenen voor de ontvangen winstuitkeringen.

SITUATIE 4

Zowel Nederland als de vestigingsstaat van de buitenlandse CV kwalificeren deze
als een 'lichaam'. Als voorbeeld zou kunnen dienen de Belgische SCS, die in het
geval van de vrije overdraagbaarheid van de aandelen naar Nederlands nationaal
recht wordt beschouwd als een 'open' CV.269

In deze situatie zal - evenals in situatie 1 - de classificatie in het algemeen in de ves-
tigingsstaat en in Nederland op dezelfde wijze plaatsvinden. De buitenlandse CV zal
als lichaam en inwoner in de zin van het OESO-modelverdrag worden beschouwd.
Op grond van art. 7 OESO-modelverdrag zal slechts de vestigingsstaat van de bui-
tenlandse CV de winst behaald door deze CV mogen belasten (voorzover de CV
geen vaste inrichting in Nederland aanhoudt). Winstuitkeringen door de buitenland-
se CV zullen worden gekwalificeerd als dividenden onder art. 10 van het OESO-
modelverdrag. In principe heeft Nederland het heffingsrecht voor deze winstuitke-
ringen. De vestigingsstaat heeft echter het recht tot heffing van een bronbelasting
naar de verlaagde tarieven van art. 10, tweede lid, OESO-modelverdrag.

268. Besluit van de Staatssecretaris van Financien van 18 september 1997, t.a.p.. biz. 4375-4376.
269.  Zie het Besluit  van  de  Staatssecretaris  van  Financien  van  19 juni  1995,  nr. DGO 95-04657,  V-N  6
juli 1995, punt 19, blz. 2316-2317. Hierna wordt slechts ingegaan op het OESO-modeiverdrag
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4.7 RECHTSVERGELUKING

4.7.1 Duitsland

4.7.1.1   De positie van de buitenlandse commanditaire vennoot in de Dilitse KG

Naar Duits nationaal recht is de positie van de buitenlandse commanditaire vennoot
in de Duitse KG afhankelijk van de vraag of hij kan worden gezien als een Mitun-
ternehmer of niet. Zoals reeds uiteengezet in § 1.8.1.2, wordt de commanditaire ven-
noot gezien als Mitunternehmer, indien de KG een onderneming drijft en de com-
manditaire vennoot tevens voldoet aan de criteria van Mitunternehmerinitiative en
Mitunternehmerrisiko. De buitenlandse commanditaire vennoot, die Mitunternehmer
van een Duitse KG is, wordt - zowel in het geval van een natuurlijk persoon als in
het geval van een lichaam - belast als buitenlands belastingplichtige, indien en voor-
zover de KG in Duitsland haar onderneming drijft met behulp van een vaste inrich-
ting of vaste vertegenwoordiger (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 a) EStG). Drijft de KG een on-
derneming, maar kan de commanditaire vennoot niet worden gezien als een Mitun-
ternehmer, dan geniet hij Einkunften aus Kapitalvermogen (§ 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG)
Voor de buitenlandse commanditaire vennoot ontstaat in dat geval buitenlandse be-
lastingplicht op grond van § 49 Abs. 1 Nr. 5 a) EStG. Deze belastingplicht ont-

270

staat ook in de situatie dat de commanditaire deelname behoort tot een onderne-
mingsvermogen van de buitenlandse commanditaire vennoot. Dit volgt uit de leer
van de zgn. 'isolierende Betrachtungsweise', die wettelijk verankerd is in § 49 Abs.
2 EStG. Op grond van deze leer blijven buitenlandse aanknopingspunten bij het be-
palen van de belastingplicht in Duitsland buiten beschouwing. voorzover op grond
van deze aanknopingspunten een Duitse belastingplicht niet kan worden aangeno-
men. Indien de commanditaire deelname behoort tot een buitenlands ondernemings-
vermogen zijn de inkomsten in principe te beschouwen als winst uit onderneming.
Op grond van § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG (Einkunfte aus Gewerbebetrieb) zouden deze
inkomsten dan niet te belasten zijn, omdat geen sprake is van een Mitunternehmer.
Door het buitenlandse aanknopingspunt van het behoren tot een buitenlands onder-
nemingsvermogen buiten beschouwing te laten, ontstaat alsnog belastingplicht in
Duitsland op grond van het hiervoor genoemde § 49 Abs. 1 Nr. 5 a) EStG (Einkunf-
te aus Kapitalvermligen).

Indien de KG geen onderneming drijft, zal op grond van de afzonderlijke vermo-
gensbestanddelen van de KG (bijvoorbeeld onroerend goed) dienen te worden on-
derzocht of buitenlandse belastingplicht ontstaat. Ook hier speelt het behoren van de
commanditaire deelname tot een buitenlands ondernemingsvermogen geen rol voor
de kwalificatie van de inkomsten bij de bepaling van de buitenlandse belastingplicht.

Op verdragsniveau volgt Duitsland bij de vraag of sprake is van winst uit onderne-
ming in de zin van art. 7 OESO-modelverdrag in principe de nationaalrechtelijke

270. Op grond van § 43 jo. 50 EStG wordt een bronbelasting geheven van 209. die tevens eindheffing is.
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kwalificatie. Dat wil zeggen dat het winstaandeel van de buitenlandse commandi-271

taire vennoot onder art. 7 OESO-modelverdrag wordt gesubsumeerd, indien sprake
is van een Mitunternehmerschaft. Is niet sprake van een Mitunternehmerschaft, ter-
wijl de KG wel een onderneming drijft, dan acht men in principe het rente-artikel
(Art. 11 OESO-modelverdrag) van toepassing,272 behoudens voorzover in specifieke
verdragen iets anders is geregeld.

273

4.7.1.2    De positie van de Duitse commanditaire vennoot in de buitentandse KG

De in Duitsland onbeperkt belastingplichtigen worden voor hun gehele wereldinko-
men in de belastingheffing betrokken. Voor de kwalificatie van de inkomsten uit274

de buitenlandse KG wordt evenals bij de binnenlandse KG275 aangesloten bij het Mi-
tunternehmer-concept van § 15 EStG. Kan de Duitse commanditaire vennoot van de
buitenlandse KG worden gezien als een Mitunternehmer of behoort zijn participatie
tot een groter ondernemingsvermogen,276 dan geniet hij winst uit onderneming. Kan
hij niet worden gezien als een Mitunternehmer en behoort zijn participatie niet tot
een groter ondernemingsvermogen, dan geniet hij inkomsten uit vermogen. Maakt
derhalve het behoren tot een groter ondememingsvermogen een verschil voor de
kwalificatie van de inkomsten,277 voor de voorkoming van dubbele belasting bestaat
geen verschil. Onder nationaal recht staat het Duitse recht zowel voor de inkomsten-
categorie winst uit ondememing278 als voor de inkomstencategorie inkomsten uit

279vermogen verrekening toe voor de in het buitenland betaalde belasting. Geniet de
binnenlandse commanditaire vennoot, die geen Mitunternehmer is in de buitenland-
se KG, toch winst uit onderneming, omdat zijn participatie behoort tot een groter

271. Vogel, DBA (3e druk,  1996), Art. 7. Tz. 29. Wassermeyer. in: IStR  1995, biz. 49 e.v., volgt ten aan-
zien van de stille Gesellschaft een afwijkende mening. Hij brengt de inkomsten uit een dergelijke stille
Gesellschaft, ongeacht of naar nationaai recht sprake is van een zgn. a-typische (Mitunternehmerschaft)
of typische (Einkunfte aus Kapitalvermogen) stille Gesellschaft onder bij het rente-artikel, omdat zijns
inziens op verdragsniveau sprake  is van 'income from debt-claims of every  kind'  in  de  zin  van  art.  1 1.
derde lid, OESO-modelverdrag.
272. Vogel. DBA (3e druk, 1996), Art. 7, Tz. 40, en Art. 11. Tz. 61.
273. In een aantal verdragen worden deze inkomsten toch onder art. 7 OESO-modelverdrag gebracht
(Vgl. Vogel, t.a.p., Art. 7. Tz. 43) of onder art. 10 (Dividenden) gerangschikt (Vgl. Vogel, t.a.p.. Art. 10.
Tz. 165 en 208). Gewezen kan nog worden op Punt 9 van het Slotprotocol bij het verdrag Nederiand-
Duitsland, waar de inkomsten uit een typische stille Beteiligung ook onder het dividendartikel worden
gebracht.

274. Zie Abschn. 1 Abs. 4 EStR voor natuurlijke personen en Abschn. 2 Abs. 3 KStR voor lichamen.
275. Zie § 1.8.1.2.
276. Zoals in § 2.6.2 uiteengezet, worden de lichamen genoemd in § 1 KStG geacht altijd een onderne-
ming te drijven.
277. En het tijdstip van genieten; zie § 1.8.1.3 en § 2.6.2.
278. § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG jo. § 340 Abs.  1  c.q. § 26 Abs.  1 KStG stelt als voorwaarde dat de winst
uit onderneming wordt genoten met behulp van een buitenlandse vaste inrichting of buitenlandse verte-
genwoordiger.
279. § 34d Nr. 6 EStG stelt als voorwaarde dat de schuidenaar van de inkomsten in het buitenland woon-
achtig c.q. gevestigd is.
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ondernemingsvermogen, dan wordt desondanks verrekening toegestaan28' voor de in
het buitenland verschuldigde belasting.

Zoals in de voorgaande paragraaf reeds aangegeven, volgt Duitsland bij de vraag of
sprake is van winst uit onderneming in de zin van art. 7 OESO-modelverdrag in
principe de nationaalrechtelijke kwalificatie. Dit geldt ook in de situatie dat een in
Duitsland gevestigde commanditair vennoot deelneemt in een buitenlandse KG.
D.w.z. dat het winstaandeel van de Duitse commanditaire vennoot onder art. 7
OESO-modelverdrag wordt gesubsumeerd, indien sprake is van een Mitunter-
nehmerschaft. Voor de voorkoming van dubbele belasting kent Duitsland in dat ge-
val in de meeste verdragen een vrijstelling toe voor de vaste inrichtingswinsten, 281

die via de buitenlandse KG worden gegenereerd.
Is niet sprake van een Mitunternehmerschaft, terwijl de buitenlandse KG wel een

onderneming drijft, dan acht men in principe het rente-artikel (Art. 11 OESO-
modelverdrag) van toepassing, behoudens voorzover in de specifieke verdragen iets

282anders is geregeld. Voor de voorkoming van dubbele belasting staat Duitsland in
deze situatie in de meeste verdragen verrekening toe van de in het buitenland betaal-
de belasting. Voor de verdragskwalificatie is niet van belang of de participatie in de
buitenlandse KG behoort tot een groter ondernemingsvermogen.

4.7.1.3    Bijzondere vergoedingen

Naar Duits nationaal recht worden bijzondere vergoedingen, die een commanditair
vennoot naast zon winstaandeel ontvangt van een KG, bij wetsfictie (§ 15 Abs. 1 Nr.
2 EStG) bestempeld tot winst uit onderneming. Het invoeren van deze wetsfictie is
gelegen enerzijds in de gelijkstelling met de eenmanszaak, anderzijds ter vermijding

283van het ontgaan van Gewerbesteuer. Deze wetsfictie geldt zowel voor de in Duits-
land gevestigde commanditaire vennoot van een buitenlandse KG als voor de in het

284buitenland gevestigde commanditaire vennoot van een Duitse KG.

Ten aanzien van de toedeling van het heffingsrecht over de bijzondere vergoedingen
onder de verdragen bestaat geen eensluidende opvatting. In de literatuur285 kunnen
grofweg twee tegenstrijdige opvattingen onderscheiden worden:

280. § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG verwijst expliciet naar o.a. § 34d Nr. 6 EStG in de situatie dat in het bui-
tenland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger bestaat.
281. In een aantal verdragen wordt de vrijstelling slechts verleend, indien voldaan wordt aan de zgn. Ak-
tivitatenklausel.
282. Zie ook § 4.7.1.1 hiervoor.
283. Zie Ostendorf, Behandlung von Sondervergutungen der Mitunternehmer im internationalen Steuer-
recht, t.a.p., biz. 29. De Gewerbesteuer gaat uit van de objectieve onderneming; aftrekbaarheid van bij-
zondere beloningen zou leiden tot het uithollen van de winst van de objectieve onderneming van de KG.
284. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG verwijst uitdrukkelijk naar § 15 EStG.
285. Voor een overzicht kan worden verwezen naar Ostendorf, Behandlung von Sondervergiltungen der
Mituntemehmer im internationalen Steuerrecht. t.a.p.. biz. 142-149.
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i. Een gedeelte van de schrijvers subsumeert de bijzondere vergoedingen onder286

art. 7 (winst uit onderneming) OESO-modelverdrag. Deze toedeling vindt ook
plaats, indien de andere Staat naar nationaal recht bijzondere beloningen als aftrek-
baar beschouwt. Deze visie gaat derhalve op dit punt uit van de aanwending van het
recht van de uitleggende staat. In het algemeen wordt deze opvatting echter287

slechts aangehangen in de situatie, dat beide Staten de KG als fiscaal transparant be-
schouwen. Beschouwt de vestigingsstaat van de buitenlandse KG deze als niet-
fiscaal transparant en wordt derhalve deze buitenlandse KG geacht een inwoner in
de zin van het verdrag te zijn, dan dient in deze opvatting de kwalificatie van de bij-
zondere beloningen onder de speciale artikelen (bijv. art. 11 OESO-modelverdrag in
het geval van rentebetalingen) - zoals toegepast door de vestigingsstaat van de bui-
tenlandse KG - door Duitsland te worden gevolgd.

ii. De andere opvatting288 gaat uit van de consequente aanwending van de speciale
artikelen (inzake dividend, rente, royalty's, etc.) boven art. 7 OESO-modelverdrag
(winst uit onderneming). In deze opvatting speelt derhalve de nationaalrechtelijke
wetsfictie van § 15 EStG op verdragsniveau geen rol meer. Zoals reeds uiteengezet
in § 4.4.3, wordt deze opvatting ook gedeeld door de Duitse Bundesfinanzhof. In een
arrest   van 27 februari 1991 betrof het een Duitse limited partner in een US-

289

partnership, die rente genoot op een lening die hij had verstrekt aan de US-
partnership. De BFH oordeelde dat de rente onder het rente-artikel van het (oude)
verdrag tussen Duitsland en de Verenigde Staten dient te worden gesubsumeerd en
derhalve Duitsland het heffingsrecht over deze rente toestaat. Tevens besliste de
BFH  dat de ontvangen rente  ook niet daadwerkelijk behoorde ('effectively connec-
ted') tot de vaste inrichting van de Duitse vennoot in de VS (via de US-partnership),
omdat de betalingen bij de vaste inrichting van de partnership aftrekbaar waren (c.q.
de schulden werden gepassiveerd in de balans van de vaste inrichting van de US-
partnership). Zoals reeds uiteengezet in § 4.4.3, wordt door Daniels291' de opvatting
verdedigd, dat wel degelijk van een daadwerkelijk toebehoren sprake kan zijn.

286. Knobbe-Keuk, 'Qualifikationskonflikte' im internationalen Steuerrecht der Personengesellschaften,
RIW  1991, S. 306 e.v., Debatin, Zur Behandlung von Beteiligungen an Personengesellschaften unter den
Doppelbesteuerungsabkommen im Lichte der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, BB  1992,  S.
1181, Vogel, DBA, t.a.p., Art. 1, Tz. 27f.
287. Zie: Vogel, DBA, t.a.p., Art. 1, Tz. 27c.
288. Deze opvatting wordt o. a. verdedigd door Ostendorf, Behandlung von Sondervergutungen, t.a.B
biz. 147-148, Krabbe, Besteuerung von Sondervergutungen an beschrankt steuerpflichtige Gesellschafter
inliindischer Personengesellschaften, FR  1981. S.  393, en Piltz, in: Massner u.a. (Hrsg.), Steuerrecht in-
ternational Uitiger Unternehmen, Rz F30f., die daannee zijn vroegere opvatting (in: Die Personengesell
schaften im internationalen Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg  1981, blz.  159 e.v.)
heeft verlaten.
289. BFH v. 27 februari 1991, BStBI. II, S. 444 e.v. Dit arrest is nogmaals bevestigd door het BFH in het
arrest van 26 februari 1992, BStBI. II, S. 937 e.v.
290. Daniels, Issues in International Partnership Taxation, t.a.p., blz. 176. Ook enige Duitse schrijvers
komen tot deze conclusie. Zie het overzicht bij Ostendorf, Behandlung von Sondervergiltungen. t.a.p.,
biz. 157/158.
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Ook de Duitse belastingdienst volgt de opvatting van de BFH voor de situatie291

dat een Duitse vennoot vergoedingen ontvangt van een buitenlandse personenven-
nootschap. Voor de vergoedingen die een buitenlandse vennoot uit een Duitse per-
sonenvennootschap ontvangt, wil de Duitse belastingdienst echter art. 7 OESO-
modelverdrag toepassen (d.w.z. eveneens deze vergoedingen in de Duitse belasting-
heffing betrekken). Deze opvatting van de Duitse belastingdienst is in strijd met de
hier beschreven opvatting, waarbij op verdragsniveau de speciale artikelen met voor-
rang worden toegepast (en dus niet het recht van de uitleggende Staat toepassing
vindt), zodat zij vermoedelijk door de BFH als inconsistent ter zijde zal worden ge-

292schoven.

4.7.1.4    Classificatie van  de  buitenlandse  KG

Bij de beoordeling welk civiel recht van toepassing is op buitenlandse entiteiten han-
teert Duitsland de zgn. Sitztheorie. Volgens deze theorie wordt de rechtspersoonlijk-
heid van een vennootschap bepaald door de rechtsorde van de staat, waar de feitelij-
ke  zetel   van de vennootschap ('der effektive Verwaltungssitz') is gevestigd.   Is  de
feitelijke zetel van de buitenlandse vennootschap in de oprichtingsstaat gevestigd,
dan is het civiele recht van de oprichtingsstaat doorslaggevend voor de erkenning
van de rechtspersoonlijkheid van de buitenlandse vennootschap. Is de feitelijke zetel
van de buitenlandse vennootschap in Duitsland gelegen, dan is het Duitse civiele
recht van toepassing en zal de rechtspersoonlijkheid van de buitenlandse vennoot-
schap naar het recht van de oprichtingsstaat niet erkend worden. 293

Voor de fiscale classificatie van buitenlandse entiteiten is echter de rechtspersoon-
lijkheid naar buitenlands recht, noch de fiscale behandeling in de vestigingsstaat,
van belang.294 Deze fiscale classificatie vindt naar algemene opvatting295 uitsluitend
plaats naar nationale Duitse fiscale maatstaven. De hierbij gehanteerde maatstaf is
de vergelijkbaarheid van de buitenlandse vennootschap met de in § 1 Abs. 1 KStG
genoemde binnenlands belastingplichtige lichamen. Als classificatiemethode wordt

291. Zie het ontwerp van de Verwaltungsgrundsatze fur die Prufung der Aufteilung der Einkunfte und des
VermOgens der Betriebsstatten international tatiger Unternehmen (Stand:  10 juni  1997). punt  1.2.1  (Betei-
ligung an einer Personengesellschaft).
292. Ook Vogel, DBA, t.a.p., Art. 1, Tz. 27f, wijst op een consistente toepassing van deze opvatting van
de BFH in de omgekeerde situatie (buitenlandse vennoot in Duitse personenvennootschap).
293. De reden hiervoor is, dat deze vennootschap niet in overeenstemming met de Duitse oprichtingsver-
eisten is opgericht.
294. Voor een algemene uiteenzetting over het verband tussen buitenlands civiel recht en de Duitse belas-
tingplicht kan worden verwezen naar: Raupach. Sitz und Geschaftsleitung - das Spannungsverhaltnis
zwischen K8rperschaftsteuerrecht und IPR, in Hausmann/Raupach u.a.. Steuergestaltung durch doppelt
ansassige Gesellschaften?, Munchen  1988. S. 63 ff.
295. Zie voor een overzicht van rechtspraak en literatuuropvattingen Riemenschneider, Abkommensbe-
rechtigung von Personengesellschaften und abkommensrechtliche Behandlung der Einkonfte aus Beteili-
gungen inlandischer Geselischafter an auslandischen  Personengesellschaften. Frankfurt aM  1995,  blz.  51.
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hierbij het zgn. Typenvergleich296 gehanteerd. Deze methode vindt plaats in twee
stappen:

i. In de eerste plaats wordt de vennootschappelijke structuur van de buitenlandse
vennootschap ontleed aan de hand van het civiele recht van de vestigingsstaat in
het algemeen en het vennootschapscontract in het bijzonder;

ii. Is deze vennootschappelijke structuur vastgesteld, dan wordt gezocht naar een
binnenlandse equivalent, die het dichtst in de buurt komt van de verschijnings-
vorm van de buitenlandse entiteit. Hierbij wordt op grond van het totaal van de
vennootschappelijke kenmerken beoordeeld of de buitenlandse entiteit per saldo
meer lijkt op het type van de 'Kapitalgesellschaft' dan weI op het type van de
'Mitunternehmerschaft'. Zoals gezegd is de rechtspersoonlijkheid naar buiten-
lands recht,297 noch de fiscale behandeling in de vestigingsstaat,298 van belang.

4.7.1.5   De positie van de KG onder de verdragen

Op grond van het Duitse nationale recht299 wordt de KG altijd als fiscaal transparant
beschouwd. Dit houdt in, dat in het algemeen30  de KG niet als een inwoner in de zin
van de Duitse verdragen wordt behandeld.

Zoals in § 4.6.2 reeds is aangegeven, bestaat er in het Duitse recht ook nog geen
eensluidende opvatting over de behandeling van classificatieconflicten onder de ver-
dragen. De in deze paragraaf onderscheiden opvattingen (gebondenheid aan de allo-
catie c.q. kwalificatie, zoals gehanteerd door de vestigingsstaat van de buitenlandse
KG of het zelfstandig toepassen van de eigen allocatie c.q. kwalificatie) komen ook
in de Duitse literatuur terug. Zoals aldaar reeds aangegeven, wordt door een gedeelte
van de literatuu20' de daar als opvatting a (gebondenheid aan de allocatie c.q. kwali-
ficatie, zoals gehanteerd door de vestigingsstaat van de buitenlandse KG) aangehan-

296.  Door de rechtspraak o.a. bevestigd in  RFH vom 12 Februar  1930, RFHE 27,73 (venezolanische KG)
en BFH vom 3 Februar 1988, BStBI. H  1988,588 (thailandische KG). Voor een overzicht van de methode
van het Typenvergleich kan verwezen worden naar: Riemenschneider, Abkommensberechtigung, t.a.p..
blz. 55-58. alsmede Schlutter, Personengesellschaft oder KOrperschaft? - Aktuelle Qualifikationsfragen,
in: Vogel (Hrsg.), Grundfragen des internationalen Steuerrechts, Koln 1985, biz. 215-234.
297. In een aantal resoluties worden buitenlandse KG's, ondanks rechtspersoonlijkheid in het land van
vestiging, door de Duitse belastingdienst als fiscaal transparant beschouwd. Als voorbeeld kan worden
verwezen naar het BMF-Schreiben van 28 mei  1998 -I V C 5 - S  1301  Spa - 2/98 (inzake de Spaanse SRC
en SC), o.a. gepubliceerd  in DB  van  12 juni  1998,  Heft 24, biz.  1208 en het BMF-Schreiben van  13  Ja-
nuar 1997, IV C 5 S 1301 Tsche 2/96 (inzake de Tsjechische VOS en KS), o.a. gepubliceerd in IStR 4/97,
biz. 120.
298. Ook het al dan niet uitoefenen van een optie tot belastingplicht van de vennootschap in de vesti-
gingsstaat wordt niet van belang geacht.
299. Zie § 1.8.1.1.
300. In een aantal verdragen wordt de KG wei verdragsgerechtigdheid verleend. Vgl. bijvoorbeeld Art. 3,
Abs.  1,  Nr. 4 DBA-Belgien.  Voor een overzicht kan worden verwezen naar: Vogel, DBA-Kommentar,
Art. 4, Tz. 47.
301. Zie de verwijzingen zoals weergegeven in § 4.6.2, onder Situatie 2.
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gen, terwijl een ander gedeelte van de literatuur302 en de Duitse belastingdienst303 de
daar als opvatting b (zelfstandig toepassen van eigen allocatie c.q. kwalificatie)
voorstaan. Concrete jurisprudentie op dit punt is nog niet voorhanden. Van belang is
hierbij dat Duitsland geen algeheel voorbehoud heeft laten vastleggen t.a.v. het

304
OESO-rapport inzake partnerships, noch een specifiek voorbehoud op dit punt.
Verwacht mag dientengevolge worden dat de Duitse opvatting aansluiting zal zoe-
ken bij de aanbevelingen van het OESO-rapport c.q. de wijzigingen, zoals die door
het OESO-rapport in het OESO-commentaar zijn doorgevoerd.

4.7.2 USA

4.7.2.1   De positie van de buitentandse partner in de US limited partnership

Bij de bepaling van de positie van de buitenlandse partner in de US limited part-
nership hanteert de US - evenals Nederland en Duitsland - het bron-principe.
Slechts bepaalde, in de wet genoemde inkomsten uit US-bron kunnen in de US wor-
den belast. Het karakter van de inkomsten wordt in eerste instantie bepaald op het
niveau van de US limited partnership305 en alsdus belast bij de partners.106 Dit geldt

307op eenzelfde wijze voor binnenlandse partners als voor buitenlandse partners.

De buitenlandse partners - ongeacht of het hier general of limited partners betreft -,
zijn in de US belast voor de volgende inkomstenbronnen:

A. inkomen dat 'effectively connected' is met een in de US uitgeoefende onderne-
ming (Sect. 871 (b) IRC). Dit inkomen wordt op een netto-basis belast tegen de

308normale tarieven voor natuurlijke personen en lichamen   ;
B. bepaalde categorieen inkomen die niet 'effectively connected' zijn met een in de

US uitgeoefende onderneming (Sect. 871 (a) IRC), maar wel stammen uit US-
bron. Deze inkomenscategorieen, waarvan de belangrijkste de zgn. 'fixed or de-

302. Zie voor een overzicht: Riemenschneider, Abkommensberechtigung, t.a.p.. blz. 183.
303. Zie bijvoorbeeld BMF-Schreiben vom 28 Mai 1998 -1 V C 5-S  1301  Spa - 2/98. inzake de Spaanse
SRC en SC. en OFD Koblenz, Schreiben  vom 14 Februar  1995. S. 1301A - Tschechische Republik - St.
341.   ISIR   1995/4,   S. 1 9 1 inzake de Tsjechische   KS. Deze laatste resolutie wordt o.a. besproken   in
Kemp/Stevens, Direktinvestitionen in der Tschechischen Republik Ober eine Tschechische KG, IStR
1995/12, blz. 584 e.v. en Schmidt, Zur DBA-Anwendung und inlandischen Steuerpflicht bei im Sitzstaat
rechtsfahigen auslandischen Personengeselischaften, IStR 1996/L biz. 14 e.v.
304. Vgl. punt 18 en  19 van Annex Il bij het OESO-rapport.
305. Entity approach: zie hiervoor §  1.8.2.3.
306. Character preservation rule: zie eveneens §  1.8.2.3.
307. Ook voor de Branch Profit Tax wordt in principe beoogd een gelijkstelling te creeren met de binnen-
landse of buitenlandse aandeelhouder in een corporation. Zie: Repetti. The International Guide to Partner-
ships, BFD, US - 5.6.2.4.
308. Voor lichamen geldt bovendien dat de Branch Profit Tax wordt geheven.
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309  ..terminable annual or periodic' ('FDAP') inkomsten zun, worden belast op een
brutto-basis tegen een bronheffing van 30%.

De buitenlandse limited partner wordt geacht een onderneming in de US te drijven,
als de US partnership een dergelijke onderneming drijft (Sect. 875 (a) IRC). Indien
dit het geval is, kan op grond van het nationale recht de buitenlandse limited partner
worden belast voor de volgende inkomsten:

i.  inkomsten uit US-bron. Op basis van een beperkt force of attraction'-principe
310 ,

worden deze inkomsten altijd gezien als 'effectively connected' met de US-
onderneming van de buitenlandse limited partner (Sect. 864 (c) (3) IRC);

ii.  FDAP-inkomsten en capital gains worden gezien als 'effectively connected' met
de US-onderneming van de buitenlandse limited partner, indien en voorzover zij
op basis  van een 'asset  use' en 'business activities' toets3"  aan deze onderne-
ming kunnen worden toegerekend (Sect. 864 (c) IRC);

iii. bepaalde inkomsten, die niet uit US-bron stammen, worden toch als 'effectively
connected' met de US-onderneming van de buitenlandse limited partner gezien,
indien zij kunnen worden toegerekend aan een 'office or other fixed place of bu-
siness' (Sect. 864 (c) (4) (B) IRC). Het betreft huur c.q. royalty's ontvangen uit
het buitenland door een belastingplichtige die actief is in een licentie c.q. ver-
huurbedrijf, alsmede dividenden, rente en capital gains, die worden ontvangen in
het kader van een onderneming in de financiele sector of in de effectenhandel.
De toerekening aan de vaste bedrijfsinrichting vindt plaats, indien deze inrichting
een materiele factor vormt bij het genereren van het inkomen.

De source rules, gebaseerd op de character preservation rule, worden door de US
ook op verdragsniveau toegepast. Voor de buitenlandse limited partner is met name
van belang dat in de jurisprudentie312 is beslist dat de vaste inrichting van de US li-
mited partnership ook wordt toegerekend aan de buitenlandse partners van de limi-
ted partnership. Voor de inkomsten, die 'effectively connected' zijn met een US-
onderneming van de limited partnership, zullen de verdragen derhalve veelal niet
leiden tot een inperking van het heffingsrecht van de US. 313 Voor de FDAP-
inkomsten zal wel een beperking van het heffingsrecht optreden, voorzover deze in-
komsten niet aan een vaste inrichting in de US kunnen worden toegerekend.

Bij interest is het van belang op te merken dat de verdragen (gebaseerd op het US
Model Treaty  van  1981) de source rule enigszins anders toepassen  dan het nationale

309. De overige categorieen zijn: capital gains behaald met de verkoop van immateriele activa of bepaal-
de  bodemschatten, de winst behaald  op zgn. original discount issues  ('OID'), en capital gains. behaald
door een niet-ingezetene die langer dan 183 dagen in een kalenderjaar in de US verblijft.
310. Zie Daniels, Issues in international partnership taxation, biz. 77/78, voor een uiteenzetting hoe deze
' force of attraction' regel wordt beperkt door de 'source' regels.
311. Regs. § 1.864 - 4 (c). Zie ook Daniels, t.a.p., biz. 79.
312. Unger v. Commissioner, T.C. Memo 1990-15. Zie ook: Rev. Rul. 91 -32, 1991 - 1 C.B. 107, 110.
313. Zo ook: Repetti, t.a.p., biz. 112.
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314recht. Onder nationaal recht wordt rente betaald door een limited partnership aan
een buitenlandse partner altijd gezien als US-source, indien de partnership een on-
derneming drijft in de US. Onder de verdragen wordt op deze regel echter een uit-
zondering gemaakt, indien de limited partnership geen vaste inrichting in de US

315

onderhoudt. In dat geval wordt de rente slechts gezien als stammende uit US-source,
voorzover deze rente wordt geacht te zijn betaald door in de US gevestigde partners.
Onderhoudt de limited partnership in de US echter een vaste inrichting, dan wordt
de rente volledig aangemerkt als stammende uit US-bron.

4.7.2.2   De positie van de US limited partner in de buitentandse limited partnership

De US limited partner in de buitenlandse limited partnership wordt in principe in de
US belast voor zijn wereldwijde inkomen, inclusief zijn aandeel in de buitenlandse
limited partnership en eventuele guaranteed payments.

Voor de bepaling welk inkomen uit de buitenlandse limited partnership wordt be-
last, hanteert de US - evenals voor binnenlandse partnerships316 - de zgn. character
preservation rule, d.w.z. dat de inkomstencategorie in principe op het niveau van de
(buitenlandse) partnership wordt bepaald en vervolgens elke partner zijn aandeel in
de inkomsten uit een bepaalde inkomstencategorie krijgt toegerekend. Afwijkend
van de behandeling in Nederland (t.t.v. de Wet IB 1964) en Duitsland is voor de be-
paling van de inkomstencategorieen niet van belang of de limited partner al dan niet
is gerechtigd tot de stille reserves.

Naast de character preservation rule is - evenals in de omgekeerde situatie (bui-
tenlandse limited partner in US limited partnership) - het onderscheid tussen foreign
source en domestic source income van belang. Ook dit onderscheid wordt bepaald
aan de hand van de onderliggende inkomsten(categorieen) van de (buitenlandse) li-
mited partnership.3 17 Zoals reeds in de voorgaande paragraaf uiteengezet verschillen
de source rules per inkomstencategorie. Zo is bijv. bij royalty's de source afhanke-
lijk van de plaats waar de rechten worden gebruikt. Indien bijv. een buitenlandse li-
mited partnership royalty's ontvangt, zijn deze toch US-source, indien de rechten
door de limited partnership worden gebruikt in een US trade or business.

Het onderscheid foreign en domestic source is met name van belang voor het ver-
krijgen van de US credit. Deze credit wordt slechts verkregen voor buitenlandse be-
lastingen die betaald zijn over foreign source income. Ook voor het bepalen van de
foreign tax credit krijgt de binnenlandse limited partner zijn aandeel in de in het bui-
tenland betaalde belasting door de (buitenlandse) limited partnership toegerekend.

314. Repetti, t.a.p., biz.  126 en Brown/Rabinovitz. in IFA-report  1995, blz. 585.
315. Zie art.  12 (4) US Model Treaty 1981.
316. Sect. 702 (b) IRC. Zie ook § 1.8.2.3.
317. Voor het bepalen van de source geldt geen vaste inrichting-concept. zoals in Nederland en Duitsland
wordt toegepast.
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Voor de positie van de US limited partner in de buitenlandse limited partnership on-
der de US verdragen geldt spiegelbeeldig het hiervoor gestelde onder § 4.7.2.1.

4.7.2.3    Bijzondere vergoedingen ('guaranteed  payments')

Vergoedingen door de limited partnership betaald aan de partners voor diensten of
het ter beschikking stellen van kapitaal worden gezien als guaranteed payments, in-
dien deze vergoedingen niet afhankelijk zijn van de winst van de partnership (IRC
Sec. 707(c)).318 Onduidelijkheid bestaat nog of vergoedingen, die afhankelijk zijn
van de omzet van de partnership, kwalificeren als guaranteed payments.

319

Hoofdregel ten aanzien van de guaranteed payments aan partners van de limited
partnership is, dat zij fiscaal worden behandeld alsof zij zijn betaald aan derden
(niet-partners) (IRC Sec. 707(c)). Dit betekent dat de betalingen aftrekbaar zijn bij
het bepalen van de winst van de limited partnership en bij de US limited partner
worden belast als 'ordinary income'.

Bij grensoverschrijdende situaties zijn met name de zgn. 'source rules' van be-
lang. De toepassing van deze source rules bij guaranteed payments in grensover-

320

schrijdende situaties is ook in de US nog niet volledig uitgekristalliseerd. Hierna
wordt een onderscheid gemaakt tussen de binnenlandse limited partner die een beta-
ling ontvangt van een buitenlandse limited partnership en de omgekeerde situatie,
waarin een buitenlandse limited partner een betaling ontvangt van een US limited
partnership.

Ten aanzien van de US limited partner in de buitenlandse limited partnership lijkt de
toepassing van de source rules redelijk duidelijk.321 Aan de hand van de specifieke
source-regels wordt per inkomenscategorie bekeken of sprake is van foreign of do-
mestic source. Dit betekent voor diensten dat sprake is van foreign source, indien de
diensten buiten de US zijn verricht,322 voor rente, indien de buitenlandse limited
partnership een buitenlandse schuldenaar is,323 en voor huur/royalty's, indien de ac-
tiva niet in de US worden gebruikt.

318. Zie ook § 1.8.2.7.
319.  Pratt  r.  Commissioner,  64  T.C.  203 C 1975).  stelt  dat  in deze situatie geen sprake  is van guaranteed
payments. maar Rev.Rul. 81-300, 1981-2 C.B. 143 gaat er vanuit dat dit weI het geval is.
320. Zie ook § 4.7.2.1 en 4.7.2.2 hiervoor. Voor de binnenlandse partner in de buitenlandse limited part-
nership is met name het onderscheid foreign of domestic source van belang (alleen bij foreign source in-
come wordt een credit verleend voor de in het buitenland betaalde belasting). Voor de buitenlandse part-
ner in de binnenlandse limited partnership ontstaat de belastingplicht afhankelijk van de vraag of US-
source inkomen kan worden geconstateerd.
321. Vgl. echter Brown/Rabinovitz, t.a.p., biz. 572 over de controverse tussen regulations en jurispruden-
tie op dit punt.
322. Andrew O. Miller, 52 T.C. 752 ( 1969), en Carey v. United States. 427 F.2d 763 (Ct. Cl. 1970).
323. Voorwaarde om te kwalificeren als buitenlandse schuldenaar is dat de buitenlandse limited part-
nership geen US 'trade or business' onderhoudt (Treas. Reg. §  1.861 -2 (a)(2)).
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Voor de buitenlandse limited partner in de US limited partnership bestaat nog on-
duidelijkheid bij de belastingheffing over guaranteed payments op de volgende twee
punten:

i.  de toepassing van de source rules;
ii. de uitleg van het begrip 'effectively connected'.

ad i. In principe dienen bij guaranteed payments door een US limited partnership
dezelfde regels te worden toegepast bij buitenlandse partners als bij binnenlandse
partners. Dit betekent dat de betalingen aftrekbaar zijn bij de winstbepaling van de
US limited partnership en belastbaar bij de buitenlandse partner als zij afkomstig
zijn uit een US-source. Voor diensten betekent dit dat de buitenlandse partner alleen
kan worden belast, indien de diensten worden uitgeoefend in de US. Voor de terbe-
schikkingstelling van kapitaal is de toepassing van de source rules onduidelijk. Op
basis van de jurisprudentie gewezen t.a.v. diensten324 lijkt het logisch om ook voor
de terbeschikkingstelling van kapitaal de source rules op het niveau van de US part-
nership ('entity approach')  toe te passen. Dit betekent dat rentebetalingen  door  de
US limited partnership aan de buitenlandse partner slechts zijn belast, indien de US
limited partnership een US 'trade or business' uitoefent en huur c.q. royalty's
slechts, indien de activa in de US worden gebruikt.

ad ii. Een tweede probleempunt wordt gevormd door de vraag wanneer de guaran-
teed payments worden geacht 'effectively connected' te zijn met een US 'trade or
business' van de buitenlandse limited partner. Ten aanzien van deze vraag is nog
onduidelijk of hierbij de 'conduit approach' of de 'entity approach' dient te worden
gehanteerd.315 Toepassing van de conduit approach zou betekenen dat de guaranteed
payments altijd 'effectively connected' zijn met een US 'trade or business', indien
de US limited partnership een US 'trade or business' onderhoudt. Toepassing van de
entity approach zou betekenen dat de guaranteed payments slechts 'effectively con-
nected' zijn met een US 'trade or business', indien de buitenlandse limited partner
naast zijn aandeel in de US limited partnership zelf nog een US 'trade or business'
onderhoudt. Danie/s326 concludeert dat vanuit een consequente behandeling van gua-
ranteed payments het logisch zou zijn om hier de entity approach toe te passen.

Ook op verdragsniveau worden de source rules toegepast. Indien de limited part-
nership in de andere verdragsstaat een vaste inrichting aanhoudt ten laste waarvan de
bijzondere beloningen komen, worden deze geacht uit de andere verdragsstaat te
stammen. Bij het ontbreken van een vaste inrichting, kende het US Modelverdrag
1981 een speciale bepaling  Cart. 4 (1)  (b) US Modelverdrag 1981), waardoor de  bij-
zondere beloningen werden geacht te stammen uit de vestigingsstaat van de limited

324. Miller en Carey. Zie Brown/Rahinovitz. t.a.p.. biz. 577, en Daniels. Issues in international partner-
ship taxation. t.a.p.. biz. 81/82.
325. Zie: Daniels, Issues in international partnership taxation. t.a.p.. blz.. 82.
326. Issues in international partnership taxation. t.a.p.. biz. 82.
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partnership, voorzover de partners van de limited partnership eveneens gevestigd
zijn in deze vestigingsstaat. In het US Modelverdrag 1996 is deze bepaling vervan-
gen door een nieuwe bepaling (art. 4 ( 1) (d) US Modelverdrag 1996),327 die in feite
door de (fiscaal transparante) partnership heen kijkt en de inkomsten uit de part-
nership (voor de verdragsgerechtigdheid) toerekent aan de partners die als inwoner
worden belast voor deze inkomsten in hun woonstaat.

4.7.2.4   Classifcatie van de buitenlandse limited partnership

Bij de Amerikaanse classificatie van buitenlandse limited partnerships dient een on-
derscheid te worden gemaakt tussen de situatie  van  v66r  1  januari  1997  en  van daar-
na. Per 1 januari 1997 zon de Amerikaanse classificatieregels namelijk volledig her-

328zien t.g.v. de zgn. 'Check-the-box' regulations.

Onder de oude regeling vond de classificatie van buitenlandse entiteiten als lichaam
of personenvennootschap plaats aan de hand van de volgende criteriai29:

i. associates;
ii.  objective to carry on a business and divide the profits from this business;
iii. continuity of life;
iv.  centralization of management;
v. limited liability;
vi. free transferability of interests.

Aangezien aan de eerste twee criteria zowel bij lichamen als bij personenvennoot-
schappen in het algemeen wordt voldaan, werd de classificatie door de laatste vier
criteria bepaald. De classificatieregeling hield in dat aan de hand van het buitenland-
se vennootschapsrecht en de statuten van de buitenlandse entiteit werd getoetst aan
welke van deze vier criteria werd voldaan. Indien aan tenminste drie van de vier cri-
teria werd voldaan, werd de buitenlandse entiteit als een lichaam geclassificeerd.
Werd aan twee of minder van deze criteria voldaan, dan werd de buitenlandse enti-
teit geclassificeerd als een personenvennootschap. De fiscale behandeling door de
vestigingsstaat van de buitenlandse entiteit was hierbij niet relevant. Onder de oude
regeling werd de Nederlandse CV330 in het algemeen als een personenvennootschap

'131geclassificeerd. Immers, aan de criteria van 'continuity of life  -  en 'limited liabili-

327. Zie ook hierna onder § 4.7.2.5.
328.61  Fed. Reg. 66.584 (December  18,1996). Zie ook § 6.5.3.
329. Regs. § 301.7701-2 (a) Um (e) (oud). Zie voor een uitgebreide analyse van deze regeling: Bruce N.
Davids, Foreign Entity Classification: Current Climate, Tax Management International Journal, biz. 535-
548.

330. Zie voor de Duitse KG LTR 8848037 (September  1,1988).
331. Vgl. art. 1683 Boek 7A BW.
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ty zal meestal niet worden voldaan, terwijl ook door aanpassing van het vennoot-·332

schapscontract aan 66n of beide overige criteria niet kan worden voldaan.

De oude classificatieregeling gold zowel voor binnenlandse als buitenlandse entitei-
ten, en was gebaseerd op de civielrechtelijke verschillen tussen lichamen en perso-
nenvennootschappen. In de binnenlandse verhoudingen gingen deze verschillen,
m.n. door de invoering van nieuwe rechtsvormen zoals de limited liability part-
nership en de limited liability company, steeds meer vervagen. Hierdoor ontstonden
entiteiten, die dezelfde kenmerken als lichamen vertoonden, maar toch als fiscaal
transparant werden beschouwd. Om beter bij deze ontwikkeling aan te sluiten en te-
gelijkertijd de classificatiemethode - zowel voor belastingplichtigen als voor de be-

333lastingdienst - drastisch te vereenvoudigen,     zijn met ingang van 1 januari 1997 de
nieuwe 'Check-the-box' regulations334 ingevoerd, waarbij belastingplichtigen gro-
tendeels vrij zijn om een keuze te maken tussen de classificatie van bepaalde entitei-
ten als lichaam of personenvennootschap. Deze nieuwe regulations hanteren het vol-

135
gende stappenplan   :

i.   In de eerste plaats dient te worden vastgesteld of sprake is van een afzonderlijke
entiteit ('separate entity') voor federal tax purposes. De opvatting  van de vesti-
gingsstaat van de buitenlandse entiteit is hierbij niet van belang.

ii.  Is sprake van een afzonderlijke entiteit, dan dient te worden vastgesteld of sprake
is van een business entity of van een trust. De onderscheidende criteria zijn hier
het hebben van associates en de intentie om een onderneming te drijven: beide
kenmerken die een trust niet heeft.

iii. Kan worden vastgesteld dat sprake is van een business entity, dan dient de vraag
te worden beantwoord of sprake  is van een lichaam ('corporation') of een keuze-
entiteit ('eligible entity'). Voor buitenlandse entiteiten is slechts sprake van een
corporation, indien deze specifiek worden genoemd op een bij de regulations ge-
voegde lijst. De overige buitenlandse entiteiten zijn per definitie keuze-336

entiteiten, d.w.z. dat voor de classificatie een keuze kan worden gemaakt.
iv.  Voor het maken van de keuze is van belang of sprake is van twee of meer venno-

ten of slechts dEn vennoot. Indien sprake is van twee of meer vennoten bestaat
bij de keuze-entiteiten de keuze tussen classificatie als lichaam ('association':
66n  van de verschijningsvormen  van de 'corporation')  of als personenvennoot-
schap ('partnership'). Voor de keuze-entiteiten die slechts 66n vennoot hebben,
bestaat de keuze tussen de classificatie als lichaam ('association')  of het recht-
streeks toerekenen van de onderneming aan de vennoot ('disregarded').

332. Voldoende is dat Mn van de vennoten volledig aansprakelijk is. Regs. § 301.7701-2(d)( 1 ) (oud).
333. Zie de supplementary information  bij de Proposed Regulations. Daily Tax Report   1996.  nr.  91.
biz. L-12 (1. Introduction).
334. Regs. § 301.7701 -1 tot § 301.7701-3.
335. Zie ook § 6.5.3.
336. Voor Nederland staat op deze lijst slecht1 de Naamloze Vennootschap. Voor Duitsland slechts de
Aktiengesellschaft.
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v.  Indien geen keuze wordt gemaakt, wordt teruggevallen op de volgende regeling
('default rule'). Indien sprake  is  van  twee  of meer vennoten, waarbij  66n  van  de
vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap, wordt
de buitenlandse entiteit aangemerkt als een partnership. Zijn in deze situatie alle
vennoten beperkt aansprakelijk, dan wordt de buitenlandse entiteit aangemerkt
als een association. Indien sprake is van slechts 66n vennoot, die onbeperkt aan-
sprakelijk is, dan wordt de onderneming van de buitenlandse entiteit rechtstreeks
toegerekend  aan de achterliggende vennoot ('disregarded').  Is  deze ene vennoot
beperkt aansprakelijk, dan wordt de buitenlandse entiteit geclassificeerd als asso-
ciation.

Ook de nieuwe classificatieregeling geldt grotendeels voor zowel binnenlandse als
buitenlandse entiteiten. Saillant detail hierbij is dat voor de default rule er voor bin-
nenlandse entiteiten een andere regeling geldt als hierboven beschreven.337 Het on-
derscheid tussen onbeperkte en beperkte aansprakelijkheid wordt bij binnenlandse
entiteiten niet aangebracht. Dit betekent dat bij de keuze-entiteiten met twee of meer
vennoten onder de default rule altijd sprake is van een partnership en bij de keuze-
entiteiten   met 66n vennoot   van een rechtstreekse toerekening ('disregarded').   Dit
onderscheid wordt in de toelichting bij de Regulations gemotiveerd met de opmer-
king dat bij de binnenlandse keuze-entiteiten veelal sprake zal zijn van de intentie
om een fiscaal transparante entiteit op te zetten, terwijl bij buitenlandse keuze-
entiteiten deze achterliggende opzet veel minder voorspelbaar is.

Onder de nieuwe regeling zal een entiteit als de Nederlandse CV worden aange-
merkt als een keuze-entiteit.338 Dit betekent dat, indien geen keuze wordt uitge-
bracht, onder de default rule de CV wordt aangemerkt als een partnership.

4.7.2.5   De positie van de limited partnership onder de verdragen

Zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf, wordt de limited partnership - afhan-
kelijk  van het uitoefenen  van de keuzemogelijkheid onder the 'check-the-box' -  Re-
gulations - als fiscaal transparant beschouwd of als kapitaalvennootschap. Dit houdt
in dat de limited partnership afhankelijk van de gemaakte keuze zal worden be-
schouwd als inwoner in de zin van de US verdragen.

Het US Modelverdrag van 1981 c.q.  1996 kent een aantal specifieke bepalingen, die
betrekking hebben op partnerships. Op grond van art. 3 (1) (a) van het US Model-
verdrag (zowel 1981 als 1996) wordt de partnership tot 'persoon' in de zin van het

337. Daarnaast kent de regeling voor binnenlandse entiteiten een bredere definitie van corporation (Regs.
§ 301.7701-2 (b)). De buitenlandse entiteiten wordt slechts aangemerkt als entiteiten als zij voorkomen op
de genoemde lijst.
338. Dit geldt ook voor de Duitse KG. Zo ook Nuri Al-Tabatabaie, Tax Classification of German Busi-
ness Entities Under the US Check-the-Box Regulation, Tax Notes International. June 8, 1998, biz. 1811.

223



4                    DE CV IN HET INTERNATIONALE FISCALE RECHT

verdrag bestempeld.  Art.  4  (1)(b) US Modelverdrag 1981 geeft de volgende regeling
voor het inwonerschap van de partnership:

'in  the  case of income derived  or  paid  by a partnership  [ . . . ]   [  the term 'resident  of a Contracting
State] applies  only  to the extent that the income derived by  such  partnership [ . . . ]i s subject to  tax  as
the income of a resident of that State. either in its hands or in the hands of the partners [...1'.

Op grond van deze bepaling wordt de partnership ook als inwoner aangemerkt, in-
dien deze fiscaal transparant is, voorzover partners inwoner zijn van dezelfde Staat
en aldaar zijn onderworpen aan belasting. Algemeen339 wordt aangenomen dat door
deze bepaling classificatieconflicten op verdragsniveau niet worden opgeheven, om-
dat het verdrag zelf geen definitie van het begrip 'partnership' geeft. In de litera-

340 ·tuur is voorgesteld om dergelijke classificatieconflicten op te lossen door de bron-
staat op verdragsniveau te binden aan de classificatie van de vestigingsstaat van de
partnership.941 Voor US limited partnerships zou deze opvatting waarschijnlijk een
oplossing bieden. Voor buitenlandse limited partnerships met US partners biedt deze
opvatting nog geen oplossing, zolang art. 1 (3) van het Modelverdrag niet eveneens
zou worden aangepast. Op grond van deze bepaling (zgn. 'savings clause') mag de
US haar inwoners belasten alsof er geen verdrag bestaat. Toepassing van deze bepa-
ling zou betekenen, dat ook al is de US op verdragsniveau gebonden aan de classifi-
catie van de vestigingsstaat van de buitenlandse partnership (bijvoorbeeld als kapi-
taalvennootschap), de US toch de inkomsten van de US partners mag belasten vol-
gens haar eigen nationaalrechtelijke belastingregels (bijvoorbeeld als personenven-
nootschap).

Omdat  art. 4  (1)  (b)  van  het US Modelverdrag   1981 veel vragen  t.a.v.  de  ver-
dragspositie van partnerships onbeantwoord liet, is in het US Modelverdrag van
1996 een nieuwe bepaling opgenomen als vervanging van art. 4 (1) (b). Art. 4 (1) (d)
US Modelverdrag 1996 luidt:

'An item of income. profit or gain derived through an entity that is fiscally transparent under the
laws of either Contracting State shall be considered to be derived by a resident of a State to the
extent that the item is treated for purposes of the taxation law of such Contracting State as the
income. profit or gain of a resident'.

Als flankerende maatregel  is  in  art.  3  ( 1)  (c) US Modelverdrag 1996 (inzake  de  uit-
drukking 'een onderneming van een van de Staten') de volgende zin toegevoegd:
'the terms also  include an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
through an entity that is treated as fiscally transparent in that Contracting State:

339. Vgl. Brown/Rabinovitz, [FA-rapport 1995. biz. 581.
340. American Law Institute, Federal Income Tax Project: International Aspects of US Income Taxation
(1992), biz. 248-252. Repetti. The International Guide to Partnerships. USA. biz. 125, lijkt te suggereren
dat wellicht op basis van de context van het verdrag (via art. 3 (2) van het Modelverdrag) de US reeds tot
een dergelijke uitleg zou kunnen komen.
3 4 1.I n het verdrag US-Frankrijk is deze procedure doorgevoerd. Vgl. Art.2(1)(d) van dit verdrag.
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De nieuwe bepaling van art. 4 (1) (d) US Modelverdrag 1996 vindt zijn oorsprong in
Sect. 894(c) IRC342 en beoogt m.n. een aantal problemen t.a.v. de verdragsgerech-

343tigdheid bij hybrlde (personen)vennootschappen op te lossen. De toepassing van
deze bepaling vindt plaats aan de hand van het volgende stappenplan™;

i. Eerst dient de vraag te worden gesteld    of   66n van beide Staten de (perso-
nen)vennootschap als fiscaal transparant beschouwd;

ii. Indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt, zal de bronstaat de voorde-
len van het verdrag dienen toe te staan, indien (en voorzover) de andere Staat de

inkomsten bij een inwoner van die andere Staat (de (personen)vennootschap of-
wel (66n van) de partners) belast.

Deze oplossing voor de toepassing van de verdragen t.a.v. hybride (perso-
nen)vennootschappen door de bronstaat komt in haar uitwerking345 overeen met de
oplossing uit het OESO-rapport inzake partnerships.346 Voor andere kwalificatiecon-
flicten. alsmede voor de toepassing van voorkomingsregels bij inkomsten uit hybri-
de (personen)vennootschappen, biedt  art. 4 ( 1)  (d) US Modelverdrag  1996  geen  slui-
tende oplossing. De US heeft geen algeheel noch specifiek voorbehoud gemaakt
t.a.v. de conclusies van het OESO-rapport inzake partnerships. Afgewacht dient te
worden, in hoeverre t.a.v. de niet door art. 4 (1) (d) US Modelverdrag 1996 bestre-
ken punten347 de US de opvattingen van het OESO-rapport zal overnemen.

4.7.3     Conclusies t.a.v. de rechtsvergelijking

Uit bovenstaande rechtsvergelijking met Duitsland en de USA kunnen ten aanzien
van de onderzochte (potentiele) knelpunten de volgende conclusies worden getrok-
ken:

i. Ten aanzien van de buitenlandse belastingplicht van de buitenlandse commanditai-
re vennoot in de binnenlandse CV hanteren zowel Duitsland als de USA - evenals
Nederland - het bronprincipe. Voor het bepalen van de (binnenlandse) bron van in-

342. Zie omtrent deze anti-misbruikbepaling en de vraag of deze bepaling een zgn. 'treaty override' in-
houdt: Critchfield/Hanson/Mendelowitz, Pass-Through Entities, Income Tax Treaties. and Treaty Over-
rides, Tax Notes, 8 februari 1999, biz. 873 e.v.
343. De ene Staat classificeert de (personen)vennootschap als fiscaa/ transparant. terwijl de andere Staat

deze als lichaam classificeert.

344. Vgl. Doemberg/Van Raad. Hybrid Entities and the US Model Income Tax Treaty, Tax Notes. 20
september 1999, blz. 1662.
345.  Zie  voor de uitwerkingen  van  art. 4  ( 1)  (d) US Modelverdrag  1996 in diverse casusposities  het  arti-
kel van Doemberg/Van Raad, Hybrid Entities, t.a.p., biz. 1654-1662.

346. Vgl. het OESO-rapport, onderdeel Il.4 en 11.5.
347. Bedacht dient te worden dat tot op heden slechts enkele US verdragen een bepaling gelijkluidend aan

art. 4(1)  (d) US Modelverdrag 1996 kennen.  Voor de overige verdragen  is  Sect.  894  (c)  IRC van belang.
Zie Critchfield/Honson/Mendelowitz. Pass-Through Entities. t.a.p., biz. 882-884 en Doemberg/Van Raad.
Hybrid Entities, t.a.p., blz. 1652-1653.
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komen wordt in beide landen echter uitsluitend naar de binnenlandse activiteiten van
de buitenlandse commanditaire vennoot gekeken. Het behoren van de commanditai-
re deelname tot een groter ondernemingsvermogen is hierbij derhalve niet van be-
lang.

In het geval van Duitsland speelt - zoals bij Nederland t.t.v.  de Wet IB  1964 - de
gerechtigdheid tot de stille reserves van de binnenlandse KG een belangrijke rol bij
de afbakening van de binnenlandse belastingplicht. In het geval dat de

commanditai-              Ire deelname behoort tot een groter ondernemingsvermogen leidt de Duitse wettelijke
regeling van de zgn. 'isolierende Betrachtungsweise' er toe dat de buitenlandse
Kommanditist die niet is gerechtigd tot de stille reserves van de Duitse KG. voor
zijn inkomsten niet als winst uit onderneming, maar als inkomsten uit vermogen
wordt belast.

Zowel in Duitsland als in de USA wordt op verdragsniveau de uitleg van de uit-
drukking 'gedreven door' in art. 7 OESO-modelverdrag niet geproblematiseerd. In
het US Modelverdrag van 1996 is ter verduidelijking een speciale bepaling opgeno-
men (art. 3 (1) (c) US Modelverdrag 1996). waardoor in het geval fiscaal transparan-
te partnerships de vennoten worden geacht via de partnership een onderneming te
drij ven.

ii. Zowel Duitsland als de USA belasten - evenals Nederland - onbeperkt belasting-
plichtigen voor hun gehele wereldinkomen. In afwijking van Nederland hanteren
Duitsland en de USA als hoofdregel naar nationaal recht de verrekeningsmethode
voor de voorkoming van dubbele belasting bij buitenlandse inkomsten. De USA

348volgt (evenals in de omgekeerde situatie)    voor de kwalificatie van de buitenlandse
inkomsten strikt het bronprincipe. Het behoren tot een groter ondernemingsvermo-
gen speelt hierbij geen rol. De aard van de inkomsten wordt in principe bepaald op
het niveau van de buitenlandse CV.

In Duitsland speelt het behoren tot een ondernemingsvermogen wel een rol voor
de kwalificatie van de inkomsten (winst uit onderneming of inkomsten uit vermo-
gen), maar niet voor de voorkoming van dubbele belasting (in beide gevallen wordt
verrekening toegestaan).

Op verdragsniveau is het behoren tot een groter ondernemingsvermogen zowel in
Duitsland als in de USA niet van belang.

iii. Op nationaal niveau bestaat in Duitsland duidelijkheid over de behandeling van
bijzondere beloningen. Ook bij grensoverschrijdende situaties geldt op grond van
een wetsfictie de kwalificatie als winst uit onderneming (en toerekening aan een
binnenlandse c.q. buitenlandse vaste inrichting). Op verdragsniveau bestaat nog on-
duidelijkheid over de verdeling van de heffingsrechten bij bijzondere beloningen. De
BFH tendeert in de richting van een consequente aanwending van de speciale artike-
len boven art. 7 OESO-modelverdrag. Indien de KG de schuldenaar is, vindt een
toerekening aan een binnenlandse c.q. buitenlandse vaste inrichting niet plaats in de
visie van de BFH, omdat de betalingen bij de vaste inrichting aftrekbaar waren.

348. Zie hiervoor onder i.
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Bij de USA worden - anders dan in Duitsland - reeds op nationaal niveau de bij-
zondere beloningen ('guaranteed payments') behandeld alsof zij betaald zijn aan
derden (d.w.z. aftrekbaar bij de limited partnership en als 'ordinary income' belast

bij de US limited partner). Bij grensoverschrijdende situaties spelen de 'source ru-
les' een belangrijke rol. Met name in de situatie dat een buitenlandse limited partner
deelneemt in een US limited partnership, bestaat nog onduidelijkheid over de toe-
passing van de source rules bij de terbeschikkingstelling van kapitaal (via leningen).

Op verdragsniveau worden eveneens de source-rules toegepast. Indien de limited
partnership in de andere Verdragsstaat een vaste inrichting aanhoudt ten laste waar-
van de bijzondere beloningen komen, worden deze geacht uit de andere Verdrags-
staat te stammen.

iv. Ten aanzien van de classificatie van de buitenlandse CV volgt uit de rechtsverge-
lijking dat zowel Duitsland als de USA een van Nederland afwijkende classificatie-
methode hanteren. De classificatiemethode van Duitsland lijkt nog het meeste op die
van Nederland. In Duitsland wordt in eerste instantie - conform de Nederlandse me-
thode - de vennootschappelijke structuur van de buitenlandse vennootschap ont-
leend aan de hand van het buitenlandse civiele recht en het vennootschapscontract.
Is de vennootschappelijke structuur vastgesteld, dan wordt gezocht naar een binnen-
landse equivalent, die het dichtst in de buurt komt van de verschijningsvorm van de
buitenlandse entiteit. In afwijking van de Nederlandse methode wordt hierbij niet
66n doorslaggevend criterium (bijvoorbeeld overdraagbaarheid of uitdelingsbesluit)
gebruikt, maar op grond van het totaal van de vennootschappelijke kenmerken be-
oordeeld of de buitenlandse entiteit per saldo meer lijkt op het type van kapitaalven-
nootschap of op het type van personenvennootschap. Dit verschil in methode valt te
verklaren uit het feit dat het Duitse Korperschaftsteuergesetz limitatief de vennoot-

schapsbelastingplichtige kapitaalvennootschappen opsomt, waarbij personenven-
nootschappen niet worden genoemd. Anders dan de Nederlandse wettelijke regeling
kent Duitsland derhalve reeds naar nationaal recht niet de mogelijkheid dat perso-
nenvennootschappen op basis van 66n criterium (overdraagbaarheid) ofwel als ven-
nootschapsbelastingplichtige kapitaalvennootschap ofwel als fiscaal transparant
worden ingedeeld.

De USA kent - in afwijking van de Nederlandse en Duitse methode - als uit-
gangspunt voor de classificatiemethode een keuzeregime, waarbij de belastingplich-
tige grotendeels vrij is om een keuze te maken tussen de classificatie van bepaalde
entiteiten als lichaam  of fi scaal transparante entiteit. Indien geen keuze wordt  ge-
maakt, geldt een opvangclausule ('default rule'), waarbij de onbeperkte aansprake-
lijkheid van 66n van de vennoten leidt tot classificatie als personenvennootschap

Opvallend is dat het keuzeregime zowel voor binnenlandse als buitenlandse entitei-
ten op eenzelfde wijze geldt, maar dat onder de default rule de aansprakelijkheid bij
binnenlandse entiteiten geen rol meer speelt. De binnenlandse keuze-entiteiten met
meerdere vennoten worden onder de default rule altijd aangemerkt als fiscaal trans-

parant.
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v. Aangezien de Duitse KG op grond van het Duitse nationale recht altijd als fiscaal
transparant wordt beschouwd, wordt de Duitse KG - evenals de Nederlandse beslo-
ten CV - in het algemeen349 niet als inwoner in de zin van de Duitse verdragen ge-
zien. Ook onder het Duitse recht bestaat nog geen eensluidende opvatting over de
behandeling van de gevolgen van classificatieconflicten onder de verdragen. Door-
dat Duitsland geen algeheel voorbehoud heeft gemaakt t.a. v. de conclusies van het
OESO-rapport inzake partnerships, noch een specifiek voorbehoud op de in dit
hoofdstuk besproken punten, mag worden verwacht dat de Duitse visie in de toe-
komst (meer) aansluiting zal zoeken bij de opvattingen uit het OESO-rapport.

Vanwege de keuzemogelijkheid onder de 'check-the-box'-regulations, zal in de
USA de limited partnership afhankelijk van de gemaakte keuze worden beschouwd
als  inwoner  in  de  zin  van  de US verdragen.  In het US-Modelverdrag  van   1996  is  -
als  vervanger  van een onduidelijke bepaling  uit  het US Modelverdrag  van   1981  -
een speciale bepaling  (art. 4  (1)(d) US Modelverdrag 1996) opgenomen,  die  een  op-
lossing biedt voor een aantal verdragstoepassingsproblemen t.a.v. hybride (perso-
nen)vennootschappen door de bronstaat. Deze oplossing lijkt in haar uitwerking
sterk op de oplossing, die is aangedragen in het OESO-rapport inzake partnerships.
Ook de US heeft geen algeheel voorbehoud, noch enig specifiek voorbehoud, ge-
maakt t.a.v. de conclusies van het OESO-rapport. Voor de door art. 4 ( 1)(d) US Mo-
delverdrag  1996 niet aangesproken kwalificatieconflicten c.q. probleempunten  met
betrekking tot de toepassing van voorkomingsregels bij hybride (perso-
nen)vennootschappen dient te worden afgewacht of de US inderdaad de opvattingen
uit het OESO-rapport zal volgen.

4.8 SAMENVATrING EN CONCLUSIES

Samenvattend kan ten aanzien van de in dit hoofdstuk onderzochte (potentiele)
knelpunten als volgt worden geconcludeerd:

I.   DE POSITIE VAN DE BUITENLANDSE COMMANDITAIRE VENNOOT IN
DE NEDERLANDSE CV

Ten aanzien van de positie van de buitenlandse commanditaire vennoot in de Neder-
landse CV t.t.v. de Wet IB 1964 wordt hier verdedigd dat de zienswijze van de Hoge
Raad op verdragsniveau  in BNB 1993/227 dient te worden doorgetrokken  naar de
uitleg  van  art.  49  Wet  IB   1964. Dit betekent dat allereerst dient te worden onder-
zocht op basis van de wereldwijde activiteiten van de commanditaire vennoot of de
commanditaire deelname behoort tot een groter ondernemingsvermogen. Indien dit
het geval is. en de CV een onderneming drijft met behulp van een vaste inrichting of
vaste vertegenwoordiger in Nederland, dan zal het winstaandeel van de buitenlandse
commanditaire vennoot worden belast o.g.v. art. 49, eerste lid, onderdeel a, Wet IB

349. Met uitzondering van een aantal specifieke verdragen.  Zie § 4.7.1.5.
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1964. Deze zienswijze wijkt af van de Duitse regeling,35o maar dit verschil laat zich
verklaren door de Duitse - in de wet verankerde - methode van de 'isolierende Be-
trachtungsweise',   die  in de Nederlandse wettelijke regeling ontbreekt. Behoort  de
commanditaire deelname niet tot een groter ondernemingsvermogen, dan zal aan de
hand van art. 6 Wet IB 1964 dienen te worden bepaald in hoeverre buitenlandse be-

lastingplicht (op grond van art. 49, eerste lid, onderdeel a dan wel onderdeel b 3°
Wet IB 1964) ontstaat.

In vergelijking met de positie t.t.v. de Wet IB 1964 valt t.a.v. de positie van de
buitenlandse commanditaire vennoot in de Nederlandse CV t.t.v. de Wet IB 2001
m.n. op dat in de Wet op de vennootschapsbelasting een zelfstandige regeling van
het belastbare Nederlandse (voorheen: buitenlandse) bedrag voor buitenlandse li-
chamen is ingevoerd, waarbij de verwijzing naar de Wet IB is geschrapt. Voor de
buitenlandse commanditaire vennoten/natuurlijke personen verloopt de belastinghef-
fing grotendeels conform de hiervoor verdedigde systematiek onder de Wet IB  1964.

Belangrijkste verschil is dat nu ook de buitenlandse commanditaire vennoot, die niet
is gerechtigd tot het liquidatieoverschot van de CV, wordt geacht winst uit onderne-
ming (art. 7.2, tweede lid, onderdeel a Wet IB 2001) te genieten, zodat de winst-
rechtbepaling (art. 7.7, tweede lid, onderdeel c Wet IB 2001) in het geval van een
ondernemende CV nauwelijks nog aan de orde zal komen. Deze benadering is echter

consistent met de behandeling van de binnenlandse commanditaire vennoot.

De regeling van de buitenlandse belastingplicht voor buitenlandse commanditaire
vennoten/lichamen in art. 17 en 17a (nieuw) Wet Vpb. 1969 is verwarrend. Ook
voor buitenlandse commanditaire vennoten/lichamen lijkt de gerechtigdheid tot het
liquidatieoverschot van de CV niet langer van belang voor de buitenlandse belas-

tingplicht. Ook onder de nieuwe, afzonderlijke regeling van de buitenlandse ven-
nootschapsbelastingplicht blijft de zienswijze van de Hoge Raad uit BNB 1993/227

van belang. In zoverre lijkt art. 17a onderdeel b Wet Vpb. 1969 overbodig, voorzo-
ver het betrekking heeft op de medegerechtigdheid tot het vermogen van een in Ne-
derland geleide onderneming. Dientengevolge is op dit punt voorgesteld om deze
zinsnede uit art. 17a onderdeel b te schrappen, en eventueel - ter verduidelijking -
toe te voegen aan art. 17, derde lid, onderdeel a (nieuw) Wet Vpb. 1969. Alsdan ont-
staat weer een gelijke behandeling van buitenlandse natuurlijke personen en licha-
men, die commmanditair vennoot zijn in een Nederlandse CV, zoals deze t.t.V. de
Wet  IB 1964 bestond. Bovendien ontstaat een gelijkheid in behandeling tussen  (bui-
tenlandse) commanditaire vennoten en overige (buitenlandse) vennoten van perso-

nenvennootschappen, zodat in zoverre niet langer kan worden gesproken van een
knelpunt.

Op verdragsniveau wordt verdedigd om de uitdrukking 'gedreven door' in art. 7
OESO-modelverdrag vanuit de context van het OESO-modelverdrag uit te leggen.
Reeds in het OESO-commentaar van 1963 was vastgelegd dat bij transparante enti-
teiten voor de toepassing van art. 7 OESO-modelverdrag de onderneming gedreven
door de CV kan worden gezien als even zoveel verschillende ondernemingen gedre-
ven door de vennoten van de partnership. Het tekstuele argument op basis van een

350. Zie § 4.7.1.1.
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uitleg naar nationaal recht dat de commanditaire vennoten de onderneming niet zelfdrijven, wordt hierdoor opzij gezet voor een toerekening (op verdragsniveau) van de
onderneming van de vennoten. Uit de rechtsvergelijking is niet gebleken dat een
vergelijkbaar tekstueel argument (op basis van een uitleg naar nationaal recht) in
Duitsland of de USA ooit naar voren is gebracht. Ter verduidelijking zou kunnen
worden overwogen om de toerekening van de onderneming van de CV aan de
(commanditaire) vennoten op verdragsniveau in het protocol bij de verdragen of in
art. 3, eerste lid, onderdeel c. OESO-modelverdrag (conform de bepaling in art. 3,
§  1,  onderdeel  c, US Modelverdrag  1996)  vast te leggen.

II.  DE POSITIE VAN DE BINNENLANDSE COMMANDITAIRE VENNOOT IN
DE BUITENLANDSE CV

Ten aanzien van de positie van de binnenlandse commanditaire vennoot in de bui-
tenlandse CV dient - anders dan bij de hiervoor behandelde spiegelbeeldsituatie - in
zijn algemeenheid een onderscheid te worden gemaakt tussen lichamen en natuurlij-
ke personen. Bij natuurlijke personen dient de inkomenskwalificatie plaats te vinden
aan  de  hand  van  art. 6  Wet  IB  1964  c.q.  art.  3.3  Wet  IB  2001. Het behoren  tot  een
groter ondernemingsvermogen speelt hier - evenals bij de zuiver binnenlandse situa-
tie351 - een rol voor de kwalificatie als winst uit onderneming. Ook voor de voorko-
ming van dubbele belasting op grond van het BVDB zal het behoren van de com-
manditaire deelname tot een groter ondernemingsvermogen van belang zijn voor de
vrijstelling van het winstaandeel op grond van art. 2, tweede lid, onderdeel a, BVDB
1989 c.q. art. 9, eerste lid, onderdeel 4 BVDB 2001.

Bij lichamen/commanditaire vennoten dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen de lichamen genoemd in art. 2, eerste lid. onderdeel a t/m c, en die genoemd
in art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969. Voor de eerstgenoemde categorie
zullen de inkomsten uit de buitenlandse CV op grond van de wetsfictie van art. 2,
vijfde lid, Wet Vpb. 1969 altijd winst uit onderneming vormen. Voor de voorko-
ming van dubbele belasting wordt hier verdedigd dat deze fictie doorwerkt naar de
vrijstellingsregeling van het BVDB. Ten aanzien van de lichamen genoemd in art. 2,
eerste lid, onderdeel d Wet Vpb. 1969 wordt hier - evenals in zuiver binnenlandse
situaties352 - verdedigd om de inkomenskwalificatie aan de hand van art. 6 Wet IB
1969 c.q. art. 3.3 Wet IB 2001 te laten plaatsvinden. De inkomenskwalificatie.
evenals de voorkoming op grond van het BVDB, kan dan op eenzelfde wijze plaats-
vinden als bij natuurlijke personen.

Uit de rechtsvergelijking is naar voren gekomen dat ook in Duitsland voor de
kwalificatie van de inkomsten het behoren tot een groter ondernemingsvermogen en
de ondernemingsfictie een rol spelen bij de inkomenskwalificatie, niet echter bij de
voorkoming van dubbele belasting. Dit verschil met de hier voor Nederland verde-
digde opvatting valt echter te verklaren uit het Duitse systeem van voorkoming van

351. Binnenlandse commanditaire vennoot in een binnenlandse CV. Zie § 1.2.3.
352. Zie § 2.2.
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dubbele belasting, alwaar zowel bij winst uit onderneming als bij inkomsten uit
vermogen een verrekening wordt toegestaan.

Op verdragsniveau wordt hier een congruentie voorgestaan tussen de verdeling
van heffingsrechten in de situatie dat een buitenlandse commanditaire vennoot decl-
neemt in een Nederlandse CV (zie hiervoor onder i.) en de onderhavige situatie,
waarbij een binnenlandse commanditaire vennoot deelneemt in een buitenlandse
CV. Ook de USA en Duitsland hanteren dit uitgangspunt.

De uitleg van het begrip 'winst uit onderneming' in art. 7 OESO-modelverdrag
dient - vanwege het ontbreken van een verdragsdefinitie - te worden uitgelegd naar
nationaal recht. Aangezien bij de inkomenskwalificatie met name bij licha-
men/commanditaire vennoten de hiervoor genoemde congruentie niet aanwezig is,

353

wordt hier verdedigd dat het behoren tot een groter ondernemingsvermogen en de
ondernemingsfictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 een rol spelen bij de uitleg
van het begrip 'winst uit onderneming' in art. 7 OESO-modelverdrag.

In Duitsland en de USA speelt het behoren tot een groter ondernemingsvermogen
en de ondernemingsfictie geen rol op verdragsniveau. In de USA is deze opvatting
congruent met de nationale inkomenskwalificatie. In het geval van Duitsland lijkt
deze opvatting in strijd te komen met de incongruentie, die ook aldaar t.a.v. de in-
komenskwalificatie bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse lichamen.

III. BIJZONDERE VERGOEDINGEN

Naar nationaal recht vindt de kwalificatie van bijzondere vergoedingen als winst uit
onderneming plaats aan de hand van de jurisprudentie gewezen in de inkomstenbe-
lasting met betrekking tot de afbakening in verplicht ondernemingsvermogen, keu-
zevermogen of verplicht privt-vermogen. Indien sprake is van winst uit onderne-
ming dient voor belastingheffing in Nederland c.q. vrijstelling op grond van het
BVDB het inkomen uit de bijzondere vergoedingen nog te kunnen worden toegere-
kend aan een in Nederland of in het buitenland gevestigde vaste inrichting. Hier
wordt verdedigd om deze toerekening toe te passen op basis van een functionele be-
nadering (m.a.w. wordt het activum al dan niet langdurig ter beschikking gesteld van
de vaste inrichting?). Bij tijdelijke vaste inrichtingen (zoals in het geval van het
Baggerarrest) blijft ook een dergelijke functionele benadering nog onduidelijkheden
bevatten. In dergelijke situaties lijkt het gerechtvaardigd om de belastingplichtige
een zekere mate van etiketteringsvrijheid toe te staan.

Ten aanzien van de kwalificatie van bijzondere vergoedingen onder de verdragen
bestaat geen Nederlandse jurisprudentie. Ook ontbreekt op OESO-niveau een een-
duidige kwalificatiemethode. Er bestaat echter een duidelijke tendens in de richting
van een autonome aanwending van de speciale artikelen boven art. 7 OESO-
Modelverdrag. Op grond van deze autonome aanwending ontstaat veela1354 een hef-

353. In de hiervoor door mij verdedigde opvatting geldt deze incongruentie slechts voor de lichamen ge-
noemd in art. 2, eerste lid, onderdeel a Um c Wet Vpb. 1969. Voor buitenlandse lichamen geldt immers de
fictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 niet.
354. Een uitzondering wordt gevormd door de verhuur van onroerend goed (art. 6 OESO-modelverdrag).

231



4                      DE CV IN HET INTERNATIONALE FISCALE RECHT

fingsbevoegdheid over de bijzondere vergoedingen voor de woonstaat van de ont-
vangende vennoot, tenzij de inkomsten kunnen worden toegerekend aan een vaste
inrichting van deze vennoot in de andere Staat. Met name op het punt van deze toe-
rekening bestaat   nog geen eenstemmigheid   in de internationale fi scale literatuur.
Aan de ene kant staat de visie zoals uit de Duitse rechtspraak naar voren komt,
waarbij de inkomsten niet daadwerkelijk toebehoren ('effectively connected') aan de
vaste inrichting van de vennoot in de andere Staat. Deze visie leidt er toe dat het hef-

355fingsrecht over de bijzondere vergoedingen veelal wordt toegewezen aan de
woonstaat van de (buitenlandse) vennoot van de CV. Hierdoor wordt niet alleen
dubbele belastingheffing, maar ook het wegvallen van elke belastingheffing verme-
den.

Aan de andere kant staat de visie, zoals in de USA wordt toegepast en door Dani-
els verdedigd in zijn proefschrift, waarbij het begrip 'effectively connected' in356

art. 11, vierde lid, OESO-modelverdrag357 als de tegenhanger wordt gezien van de
vereiste economische relatie358 in art. 11, vijfde lid, OESO-modelverdrag. Op grond
van deze visie zal veelal de vestigingsstaat van de (vaste inrichting van de) CV het
heffingsrecht krijgen toebedeeld over de bijzondere vergoedingen, die worden be-
taald door de CV. In deze visie wordt eveneens dubbele belasting vermeden, maar er
kunnen situaties optreden waarbij geen enkele belastingheffing optreedt (de woon-
staat van de vennoot stelt vrij, maar de vestigingsstaat van de CV acht de bijzondere
beloningen onder nationaal recht aftrekbaar bij het bepalen van de vaste inrichtings-
winst). In dergelijke situaties kan het wegvallen van belastingheffing worden ver-
meden door het opnemen van speciale bepalingen in het belastingverdrag (vgl. art. 7,
zevende lid, van het belastingverdrag tussen Duitsland en Zwitserland).

In het OESO-rapport inzake partnerships wordt niet gestreefd naar een eenslui-
dende verdragskwalificatie t.a.v. bijzondere vergoedingen, maar - uitgaande van de
situatie dat verschillende verdragskwalificaties t.g.v. een uitleg naar nationaal recht
bestaan - een oplossing gezocht in het voorkomingsartikel. Het OESO-rapport komt
op basis van de context van het OESO-modelverdrag tot de conclusie dat bij derge-
lijke kwalificatiecontlicten de woonstaat gedwongen is om bij de toepassing van het
voorkomingsartikel (art. 23 OESO-modelverdrag) de verdragskwalificatie van de
bronstaat te volgen. Het is kwestieus of deze opvatting uit de tekst en de bedoeling
van het OESO-modelverdrag kan worden afgeleid. Dientengevolge had de Working
Group/Committee er mijns inziens beter aan gedaan om een dergelijke opvatting
vast te leggen in de tekst van het OESO-modelverdrag en niet te volstaan met een
'geruisloze' aanpassing via het OESO-commentaar. Doordat Nederland een algeheel
voorbehoud heeft gemaakt t.a.v. de conclusies van het OESO-rapport geldt de hier-
voor genoemde oplossing van het OESO-rapport niet voor de Nederlandse verdra-

355. Zie echter de in de vorige voetnoot genoemde uitzondering.
356. Daniels. Issues in International Partnership Taxation. t.a.p.. biz. 176.
357. Art. 12. derde lid, OESO-Modelverdrag voor royalties. De tegenhanger van art. l l, vijfde lid. ont-
breekt bij royalties. maar algemeen wordt aangenomen dat eenzelfde redenering kan worden toegepast.
Vgl. Le Gail, General  Report,  IFA-Report  ( 1995,  Cannes).  International  tax  problems  of partnerships.
Vol. LXXXa (Kluwer, Deventer).
358. Vgl. aant. 27 bij art. 11 OESO-Commentaar 1977/1992-1995.
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gen. Dit schept echter mijns inziens de verplichting voor Nederland om op bilaterale
wijze een oplossing voor dergelijke kwalificatieconflicten te vinden. In zoverre zou
het aanbeveling verdienen dat Nederland zijn visie op dit punt en het beleid bij ver-
dragsonderhandelingen bijv. in de algemene Notities inzake fiscaal verdragsbeleid
vastlegt. De onderlinge overlegprocedure (art. 25 OESO-modelverdrag) biedt als
algemene oplossing voor deze problematiek mijns inziens onvoldoende houvast.

IV. DE CLASSIFICATIE VAN DE BUITENLANDSE CV

Op grond van jurisprudentie en ministeriele resoluties is de classificatiemethode359

voor de buitenlandse CV in grote lijnen duidelijk:

(i)   In de eerste plaats dient - uitgaande van het buitenlandse civiele recht - sprake
te zijn van een rechtsvorm, vergelijkbaar met de Nederlandse CV,

(ii)  Indien dit het geval is, dient nader te worden onderzocht of de onderneming
van de buitenlandse CV voor rekening en risico van de vennoten of van de bui-
tenlandse entiteit zelf wordt gedreven. Bij rechtspersoonlijkheid van de buiten-
landse CV naar het recht van de vestigingsstaat zal in zijn algemeenheid sprake
zijn van het voor rekening en risico van de entiteit zelf drijven van de onder-
neming, maar ook dan zal nog steeds een nader onderzoek nodig zijn of niet de
onderneming van de buitenlandse CV toch voor rekening van de vennoten
wordt gedreven. Wordt de onderneming voor rekening en risico van de entiteit
gedreven, dan zal sprake zijn van een open CV naar Nederlandse fiscale maat-
staven. In de literatuur en mogelijk de jurisprudentie wordt bij het onderzoek
voor wiens rekening de onderneming van de CV wordt gedreven m.n. waarde
gehecht aan het al dan niet aanwezig zijn van een uitdelingsbesluit. In dit
hoofdstuk-w is echter verdedigd dat de aanwezigheid van een uitdelingsbesluit
als zodanig niet van doorslaggevende betekenis is. Uiteindelijk gaat het om de
vraag of de vennoten - ondanks de rechtspersoonlijkheid van de (buitenlandse)
CV - al dan niet de (gezamenlijke) economische eigenaren van het onderne-
mingsvermogen zijn.

(iii) Ook indien de onderneming van de buitenlandse CV voor rekening van de ven-
noten wordt gedreven, kan nog sprake zijn van een open CV naar Nederlands
fiscaal recht, indien voor de toetreding en uittreding van de commanditaire
vennoten niet de toestemming van alle vennoten is vereist.

Ook al lijkt de Nederlandse classificatiemethode ten gevolge van jurisprudentie en
ministeriele resoluties in grote lijnen te zijn verduidelijkt, in de praktijk werkt met

,361name de uitleg van het begrip 'rechtstreeks gerechtigd zijn onzekerheden in de

hand. Hier dient derhalve de vraag te worden beantwoord of niet een andere classifi-

359. Zie § 4.5.2.2.
360. Zie ook § 6.3.
361. Zie ook §6.3.
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catiemethode de voorkeur dient te hebben. Op basis van de rechtsvergelijking
162 363

kunnen grofweg drie classificatiemethoden worden onderscheiden:

a. een keuzeregime (zoals in de USA of Frankrijk);
b. een vergelijking met binnenlandse equivalenten (zoals Duitsland, en in feite ook

Nederland);
c. de methode, waarbij voor de classificatie wordt aangesloten bij de fiscale behan-

deling zoals in de vestigingsstaat van de buitenlandse entiteit.

Een keuzeregime lijkt mij slechts het overwegen waard, indien een dergelijk regime
zowel geldt voor binnenlandse als voor buitenlandse entiteiten. Het grote nadeel van
een keuzeregime is mijns inziens dat eenzelfde rechtsvorm zowel fiscaal transparant
kan zijn als beschouwd kan worden als een (vennootschapsbelastingplichtige) kapi-
taalvennootschap. Dit bevordert niet de rechtszekerheid en is praktisch moeilijk uit-
voerbaar. Op basis van de rechtsvergelijking met de US kan worden geconstateerd
dat een dergelijk keuzeregime bovendien een hoge mate van constructiegevoeligheid
kent. Om die redenen ben ik er geen voorstander van om een dergelijk systeem in
Nederland in te voeren (noch voor binnenlandse, noch voor buitenlandse entiteiten).

Zoals in Hoofdstuk 5364 verder is uitgewerkt. zou als 66n van de oplossingen voor
de knelpunten van de open CV kunnen worden overwogen om het criterium van de
vrije overdraagbaarheid voor de bepaling van de subjectieve belastingplicht in de
vennootschapsbelasting te laten vervallen. Dit zou betekenen dat in binnenlandse
verhoudingen de CV altijd als fiscaal transparant wordt beschouwd. Aangezien de
meeste andere Staten het onderscheid open - besloten (louter op basis van de rege-
ling in het vennootschapscontract) niet kennen. zou het afschaffen van het criterium
van de vrije overdraagbaarheid ook de classificatie van de buitenlandse CV vereen-
voudigen en vermoedelijk het aantal classificatieconflicten met betrekking tot CV's
sterk verminderen.

Voor de classificatie van de buitenlandse CV blijft dan de vraag over of in situa-
ties waarin de buitenlandse CV naar buitenlands civiel recht rechtspersoonlijkheid
heeft. een additioneel criterium voor de classificatie als fiscaal transparante perso-
nenvennootschap of als zelfstandig belastingplichtig lichaam dient te worden ge-
handhaafd. Zoals hiervoor reeds is aangegeven bestaat momenteel geen eenduidige
uitleg van het criterium van het 'rechtstreeks gerechtigd zijn' (aan de hand van de
aanwezigheid van een uitdelingsbesluit. dan wel op basis van de door mij verdedig-
de zienswijze van de economische eigendom van het ondernemingsvermogen). Het
is sterk de vraag of deze onduidelijkheid wordt weggenomen, indien de Nederlandse

CV in de toekomst (optioneel) rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Als oplossing zou
365

een classificatiemethode conform de Duitse methode kunnen worden overwogen.
waarbij op grond van het totaal van vennootschappelijke kenmerken wordt beoor-

362. Zie Ix)k § 6.6.
363. Zie § 4.7.3.
364. Zie §5.10.2.
365. Zie § 6.4.
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deeld of de buitenlandse entiteit per saldo meer lijkt op het type van de kapitaalven-
nootschap of op het type van de personenvennootschap. 366

Voor de buitenlandse CV zal dit veelal betekenen dat deze - evenals de Neder-
landse CV - wordt geclassificeerd als een fiscaal transparante personenvennoot-
schap. Deze classificatiemethode geeft echter geen oplossing voor buitenlandse
rechtsvormen, waarvan geen Nederlandse equivalent bestaat (bijvoorbeeld de Ame-
rikaanse LLC of de Ierse Unlimited). Voor dergelijke rechtsvormen zou kunnen
worden overwogen om voor de Nederlandse classificatie aan te sluiten bij de classi-
ficatie naar het fiscale recht  van de vestigingsstaat van de buitenlandse entiteit. Als
algemene classificatiemethode ben ik echter geen voorstander van een dergelijke
methode, omdat ten gevolge van een dergelijke methode er een verschil in fiscale
behandeling kan ontstaan tussen Nederlandse vennootschappen en hun buitenlandse
equivalenten. In § 6.6 wordt nader ingegaan op de gevolgen voor de classificatie van
buitenlandse CV's, indien in Nederland een (vorm van) ondernemingswinstbelasting
zou worden ingevoerd.

V. DE POSITIE VAN DE CV IN DE VERDRAGEN

Verdragsgerechtigdheid
Ten gevolge van de fiscale transparantie zal de (besloten) CV in het algemeen niet
kwalificeren als inwoner in de zin van het OESO-modelverdrag en derhalve geen
beroep kunnen doen op verdragen, die conform het OESO-modelverdrag zijn inge-
richt. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in de volgende twee situaties:

(i). De bronstaat van de door de CV ontvangen inkomsten ziet deze - anders dan
Nederland - niet als fiscaal transparant, maar als een lichaam. In deze situatie zal
waarschijnlijk een beroep op het desbetreffende verdrag door 66n van de vennoten
ten aanzien van de inkomsten van de CV door de bronstaat niet worden gehono-
reerd, omdat deze Staat de CV zelf ziet als de genieter van deze inkomsten. Zowel
het OESO-rapport inzake partnerships, alsmede art. 4 ( 1) (d) US Modelverdrag  1996
bieden een oplossing voor deze problematiek. Doordat Nederland een algeheel
voorbehoud heeft gemaakt t.a.v. de conclusies van het OESO-rapport is de aange-
wezen weg voor Nederland om via bilaterale verdragsonderhandelingen dergelijke
knelpunten op te lossen. Als eerste voorbeeld kan worden gewezen op punt 4, § b
van Protocol I bij het nieuwe verdrag met Belgie, alwaar tot een vergelijkbare oplos-
sing als in het OESO-rapport wordt gekomen.

(ii). De vestigingsstaat van de buitenlandse CV ziet deze als fiscaal transparant, ter-
wijl Nederland als bronstaat de buitenlandse CV beschouwt als een niet-transparante
entiteit. In deze situatie zal immers de buitenlandse CV veelal niet kwalificeren als
inwoner in de zin van het verdrag, terwijl zij naar nationaal Nederlands recht wel de
genieter van de inkomsten is.

366.  Het Hof Amsterdam 4 januari   1995, nr. 93/1466.  Infobulletin 1995, 95/315, inzake de Franse  SNC
lijkt reeds in de richting van een dergelijke benadering te gaan. Zie § 4.5.2.
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Dit probleem is in vergaande mate opgelost door de tegemoetkoming die wordt
verleend  in het besluit  van 17 maart 1997367: de buitenlandse  CV  kan - onder  be-

paalde voorwaarden - toch een beroep doen op verdragsvoordelen, indien en voor-
zover de achterliggende vennoten, indien zij de inkomsten rechtstreeks zouden heb-
ben genoten, recht zouden hebben gehad op verdragsvoordelen. Door deze tege-
moetkoming wordt invulling gegeven aan het specifieke voorbehoud dat Nederland
op dit punt t.a.v. het OESO-rapport heeft gemaakt. Onder dit specifieke voorbehoud
accepteert Nederland de aanbevelingen van het OESO-rapport slechts, indien er het-
zij een speciale bepaling dienaangaande in een desbetreffend verdrag is opgenomen,
hetzij als uitkomst van een onderlinge overlegprocedure (art. 25 OESO-modelver-
drag) of gebaseerd op basis van beleid op nationaal niveau. Een specifieke bepaling
in een verdrag (vgl. de hiervoor aangehaalde bepaling uit het Protocol bij het nieuwe
verdrag met Belgie) is mijns inziens te prefereren boven de andere twee oplossingen.

Gevolgen van classificatieconflicten
Ten aanzien van de mogelijke oplossing van de gevolgen van classificatieconflicten
onder de verdragen  zij n  met  name  in de internationale fiscale literatuur twee tegen-
strijdige opvattingen te onderkennen:

A. De eerste opvatting verdedigt dat op verdragsniveau de inkomsten uit een onder-
neming aan slechts 66n subject dienen te worden toegerekend. Dit betekent dat in
principe de classificatie in de vestigingsstaat van de CV op verdragsniveau bepalend
is voor de toerekening van de winst uit onderneming c.q. overige inkomsten aan de
CV zelf of aan de vennoten. Ten gevolge van deze opvatting wordt dubbele belas-

ting in zijn algemeenheid voorkomen.

B. De tweede opvatting volgt de algemene verdragsregel dat verdragen zich slechts
bezig houden met de verdeling van heffingsrechten, terwijl de toerekening van in-
komsten voorbehouden is aan het nationale recht van beide Staten. Bij deze opvat-
ting kunnen de inkomsten uit een onderneming t.g.v. tegenstrijdige classificaties
door de vestigingsstaat van de CV en die van de vennoten op verdragsniveau aan
meerdere subjecten worden toegerekend. Hoewel concrete jurisprudentie ontbreekt
lijken de Nederlandse rechtspraak en resoluties impliciet uit te gaan van deze

368

tweede opvatting. Ten gevolge van deze opvatting kan dubbele belasting in zijn al-
gemeenheid niet worden voorkomen, m.n. niet in de situatie (in dit hoofdstuk aange-
duid als situatie 3) dat Nederland de buitenlandse CV ziet als een kapitaalvennoot-
schap (niet-transparante entiteit), terwijl de vestigingsstaat van de buitenlandse CV
deze beschouwt als een fiscaal transparante personenvennootschap. Voor Neder-
landse lichamen/vennoten met een kwalificerend belang wordt voor deze situatie in

367. Mededeling van de directeur-generaal voor Fiscale Zaken namens de Staatssecretaris van Financien
d.d. 17 maart 1997, IFZ 97/204M, Infobulletin 97/232.

368. Zie §4.6.2.
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369de  resolutie  van 18 september 1997 een tegemoetkoming verleend: de deelne-
mingsvrijstelling wordt van toepassing geacht, ook al wordt strikt genomen niet vol-
daan aan de onderworpenheidseis, omdat niet de buitenlandse CV is onderworpen
aan vennootschapsbelasting, maar de vennoten. Voor niet-kwalificerende licha-
men/vennoten en natuurlijke personen/vennoten blijft in deze situatie dubbele belas-
ting bestaan.

Uit de rechtsvergelijking is naar voren gekomen dat ook in Duitsland en de USA
geen eensluidende opvattingen t.a.v. de oplossing van de gevolgen van classificatie-
conflicten bestaan. In het OESO-rapport wordt de hiervoor genoemde opvatting B
tot uitgangspunt genomen en vervolgens onderzocht in hoeverre door uitleg van de
voorkomingsbepalingen (art. 23A en B OESO-modelverdrag) dubbele belasting kan
worden voorkomen. Vreemd genoeg wordt slechts de in dit hoofdstuk als situatie 2
aangeduide situatie (Nederland ziet de buitenlandse CV als fiscaal transparant, ter-
wijl de andere Staat de CV aanmerkt als zelfstandig belaste entiteit) besproken en
niet de hiervoor genoemde situatie 3. Ten aanzien van situatie 2 komt het OESO-
rapport tot de conclusie dat de woonstaat van de vennoten niet is gehouden tot ver-
rekening van eventueel door de vestigingsstaat van de CV op de winstuitkeringen
van de CV ingehouden bronbelasting, omdat de woonstaat van de vennoten van de
buitenlandse CV deze winstuitkeringen niet belast (o.g.v. de nationale kwalificatie
als onttrekking). Aangezien Nederland een algeheel voorbehoud heeft gemaakt t.a.v.
de conclusies van het OESO-rapport is Nederland niet gebonden aan de zienswijze
van het OESO-rapport t.a.v. situatie 2. In het nieuwe verdrag met Belgie (punt 2 van
Protocol I) lijkt Nederland een stapje verder te willen gaan dan het OESO-rapport en
in situatie 2 'analoog aan de verrekeningsmethode van het BVDB 2001' toch verre-
kening van bronbelasting te willen toestaan. Hoe deze verrekening kan worden geef-
fectueerd, blijft echter onduidelijk.

Voorkoming van dubbele belasting in situatie 2 lijkt er op te duiden dat Nederland
ook in situatie 3 bereid is om voor natuurlijke personen c.q. niet-kwalificerende li-
chamen een tegemoetkoming te verlenen. Een verduidelijkend besluit op dit punt
verdient mijns inziens aanbeveling.

369. Besluit  van de Staatssecretaris van Financien  van 18 september  1997,  nr. DGO 97-000417,  V-N 27
november 1997. punt 8, biz. 4373-4375.
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5    De open CV

5.1 INLEIDING

5.1.1 Algemeen

In tegenstelling tot de vorige hoofdstukken staat in dit hoofdstuk de open CV cen-
traal. De fiscale behandeling van de open CV wordt gekenmerkt door een groot aan-
tal (potentiele) knelpunten. Deze (potentiele) knelpunten zijn in hoofdzaak terug te
voeren op het hybride karakter van de open CV. Civielrechtelijk verschilt de open
CV niet van de besloten CV. Fiscaalrechtelijk wordt de open CV echter - voorzover
het betreft het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire vennoten toekomt - als
'aandelenvennootschap' en als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting
aangemerkt. Omdat deze fiscaalrechtelijke fictie slechts via een tweetal artikelen in
de  AWR   voor alle  heffingswetten is geregeld, ontstaan fricties  daar  waar  in  de  hef-
fingswetten geen aparte regeling voor de open CV is opgenomen en de heffingswet
zelf in eerste instantie aansluiting zoekt bij de civielrechtelijke vormgeving van ka-
pitaalvennootschappen (en niet van personenvennootschappen, waartoe de open CV
- althans civielrechtelijk - behoort). Als voorbeelden van dergelijke fricties kunnen
worden genoemd: de behandeling van het aandeel van de beherende vennoot in de
open CV (§ 5.4), de behandeling van de open CV in de Wet op de inkomstenbelas-
ting (§ 5.5), de overgangen tussen open en besloten CV's (§ 5.6), de behandeling
van de open CV in de WBR (§ 5.7), en ten slotte de positie van de open CV onder
de verdragen (§ 5.8).

Daarnaast wordt de geschiedenis van de open CV gekenmerkt door een aantal on-
duidelijk geformuleerde wetsbepalingen, die voor meerdere uitleg vatbaar bleken.
Dit geldt met name voor de definitie van de open CV in art. 2, derde lid, onderdeel c
AWR (§ 5.2) en in mindere mate voor de uitleg van de oprichtingsfictie in art. 2.
vierde lid, Wet Vpb. 1969 (§ 5.3).

Gezien het grote aantal (potentiele) knelpunten mag het geen verwondering wekken
dat de open CV op dit moment een sluimerend bestaan kent. Empirisch onderzoek
naar het aantal open CV's bleek niet mogelijk, omdat een aparte inschrijving bij de

1. Art. 2. derde lid, onderdeel c en f AWR.
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KvK van open CV's niet is doorgevoerd: Naar persoonlijke inschatting zal het aan-
tal open CV's op dit moment zeker niet meer zijn dan enige tientallen. Opvallend is
in dit verband het gebruik van de open CV voor enige scheepvaartfondsen in de ja-
ren 2001 en 2002. Zoveel anders is de positie van de KGaA, de Duitse evenknie van
de open CV. Hoewel het aantal KGaA's waarschijnlijk niet veel groter zal zijn dan
het aantal open CV's, is maatschappelijk gezien de positie van de KGaA vele malen
belangrijker, doordat een aantal KGaA's behoren tot de grootste bedrijven van
Duitsland.3 Daarnaast kan met name in de laatste jaren in de civielrechtelijke litera-
tuur worden gesproken van een sterk toenemende aandacht voor de KGaA. Een ver-
gelijkbare hybride rechtsvorm in de USA is niet voorhanden, zodat in dit hoofdstuk
de rechtsvergelijking (§ 5.9) tot de KGaA beperkt blijft.

Hierna wordt nader ingegaan op de afzonderlijke (potentiele) knelpunten. Het geheel
wordt voorafgegaan door een historisch overzicht van de civielrechtelijke (§ 5.1.2.1)
en fiscaalrechtelijke (§ 5.1.2.2) ontwikkeling van de open CV (en diens voorganger
de CVOA) (§ 5.1.2).

5.1.2 Historie

5.1.2.1 Civielrechtelijk

De geschiedenis van de CVOA kenmerkt zich door het ontbreken van enige wette-
lijke bepaling in het civiele recht, die een definitie van of regeling voor deze rechts-
vorm gaf. Slechts ten behoeve van de inschrijving in het handelsregister gaf art. 7,
tweede lid, (oud) Handelsregisterwet enige voorschriften.4 In de civielrechtelijke li-
teratuur heeft het ontbreken van een wettelijke definitie aanleiding gegeven tot dis-
cussies t.a.v. de vraag wat precies onder een CVOA dient te worden verstaan. Schel-
tema komt in zijn Preadvies over de CVOA voor de Broederschap van Kandidaat-
Notarissen (1928) tot de volgende kenmerken van de CVOA op basis van de op dat
moment in de praktijk voorkomende CVOA's:

- de CVOA is een species van het genus CV. De civielrechtelijke regeling van de
CV is derhalve ook toepasbaar op de CVOA;

- evenals de CV heeft de CVOA geen rechtspersoonlijkheid;
-  het kapitaal van de CVOA is verdeeld in gelijke of evenredige aandelen;
- het aantal commanditaire vennoten is gewoonlijk vrij groot;
- er zijn gewoonlijk aandeelbewijzen uitgegeven;
- gewoonlijk zijn de aandelen van de CVOA vrij overdraagbaar;

2. Voor de CVOA was dit anders: zie art. 7, tweede lid, (oud) Handelsregisterwet. zoals behandeld in
§ 5.1.2.1 hierna
3. Zie hierna onder § 5.9.2.1.
4. Opgave van het bedrag van het commanditaire kapitaal, het aantal en het bedrag van de aandelen waar-
in het commanditaire kapitaal was verdeeld, en het bedrag van het geplaatste kapitaal.
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- gewoonlijk wordt vanuit de commanditaire vennoten een aparte raad van toe-
zicht/raad van commissarissen gevormd.

De discussie in de civielrechtelijke literatuur spitste zich met name toe op de vraag
wat de toevoeging 'op aandelen' voor betekenis diende te hebben. Kremek onder-
scheidt drie mogelijke opvattingen:

i.    het enige relevante criterium is of het commanditaire kapitaal in gelijke of even-
redige aandelen (eenheden) is verdeeld. De overdraagbaarheid van deze eenhe-
den is niet van belang;

ii. het criterium ligt uitsluitend  bij de overdraagbaarheid  van de 'aandelen'. Verde-
ling van het commanditaire kapitaal in gelijke of evenredige delen is niet vereist;

iii. het commanditaire kapitaal moet in eenheden zijn verdeeld, die overdraagbaar
zijn.

In het civiele recht is te onderscheiden tussen het overdraagbaar zijn van het lid-
maatschap in de commanditaire vennootschap en het uitgeven van aandelen. In prin-
cipe is verwisseling van commanditaire vennoten bij een gewone CV niet toege-
staan, tenzij de vennootschapsovereenkomst dit uitdrukkelijk toestaat (art. 1678
BW). Door in de vennootschapsovereenkomst toe te staan dat de commanditaire
deelneming overdraagbaar is, verandert de wijze van overdracht nog niet. De over-
dracht van een aandeel in een algemeenheid van goederen vereist levering van alle
daartoe behorende aandelen in de afzonderlijke vermogensbestanddelen. Dit geldt
eveneens voor de vererfbaarheid van het lidmaatschap. Op grond van art. 1683 BW
eindigt de CV in principe bij het overlijden van 66n van de vennoten, tenzij in de
vennootschapsakte andersluidende bepalingen zijn opgenomen. Het opnemen van
dergelijke bepalingen zegt echter nog niets over de wijze van overdracht van dit
lidmaatschap.

Door het commanditaire kapitaal van een CV in aandelen (evenredige delen) te
verdelen, wordt in principe het commanditaire lidmaatschap voor overdracht vat-
baar. Dit ziet slechts op de wijze van overdracht. Hierbij is te onderscheiden aande-
len op naam en aandelen aan toonder. Voor aandelen aan toonder geldt dat levering
plaatsvindt door overgave van het aandeelbewijs (art. 668, derde lid, (oud) BW) (art.
3:93 BW). De levering van aandelen op naam geschiedt op dezelfde wijze als de le-
vering van schuldvorderingen op naam (art. 668, eerste en tweede lid, (oud) BW)
(art. 3:94 BW), d.w.z. door middel van een akte van cessie. Ook bij voor overdracht
vatbare aandelen in een CV kan echter de overdraagbaarheid in de vennootschaps-
overeenkomst door middel van bijvoorbeeld aanbiedingsplichten worden beperkt.
De uitgifte van aandelen heeft eveneens tot gevolg dat bij vererving overgang onder
algemene titel mogelijk wordt door verdeling van de aandelen tussen de erfgenamen.

5. Kremer, De commanditaire vennootschap op aandelen en de fiscus, TVVS  1966. nr. 5. biz.  129.
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Scheltem(16 concludeert dat opvatting i. ten aanzien van het Nederlandse recht7 door-
slaggevend is. Hij trekt daartoe een parallel met de NV. Ook bij de NV kan de over-
draagbaarheid van de aandelen worden beperkt, maar. zo luidt zijn redenering, dat
leidt er nog niet toe dat wij de NV niet zouden zien als een vennootschap op aande-
len. Tot eenzelfde conclusie komen Polak' en Molengraa#: Deze opvatting is even-
eens terug te vinden in het ontwerp voor een wettelijke regeling voor de CVOA op-
genomen in de 'Gedrukte Stukken' bij het Ontwerp van Wet tot herziening van het
Wetboek van Koophandel ten aanzien van de naamloze vennootschappen. Deze om-
schrijving luidde  Cart. 2 la):   'de  vennootsc/zap  bij  wijze  van  geldschieting,  waarbij
het door de geldschieters in te brengen bedrag verdeeld is in een zeker aantal even-
redige gedeelten (aandelen), tel'wijl door ieder der geldschieters (aandeelhouders)
voor een of meer dier gedeelten in  de vennootschap wordt deelgenomen'.

De tweede opvatting wordt met name door de fiscale wetgever aangehangen (zie
10   .      1 1

hierna onder § 5.1.2.2). Fritin lijkt  de derde opvatting aan te hangen, wanneer hij
stelt dat 'wij in de praktijk nog niet een commanditaire vennootschap een comman-
ditaire vennootschap op aandelen noemen, wanneer uit de statuten blijkt, dat het
kapit(tai tusschen de \,ennooten is verdeeld in bepaalde porties van gelijke bedra-

gen: m.i. moet er een overdraagbaarheid van die porties zijn, moeten wij denken
aan aandeelbewijzen, aan aandeelpapieren, moeten er althans aandeelen zijn die
evenals papieren aandeelen kunnen worden verhandeld: Zijn opmerking doet ver-
moeden dat in de praktijk er veelal sprake was van CVOA's die aan beide kenmer-
ken - aandelen en overdraagbaarheid - voldeden. Zoals Schelteman reeds stelde,
was de vraag wat het Nederlands recht als een CVOA beschouwde - met uitzonde-
ring van het fiscale recht - voor de praktijk niet zo relevant, omdat aan het bestaan
als CVOA door het civiele recht geen bijzondere rechtsgevolgen waren verbonden.

Bij Wet van 28 mei 1975, Stb. 277 is de CVOA afgeschaft. In art. 19 WvK werd een
derde lid toegevoegd, luidende: 'de vennootschap bij wijze van geldschieting heeft
geen in aandelen verdeeld kapitaal'. Aanleiding  voor het afschaffen  van  de  CVOA
was de totstandkoming van de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen   van 9 maart 1968 inzake het vennootschapsrecht. Deze richtlijn
noemde voor wat Nederland betreft naast de NV en de BV ook de CVOA. De Ne-
derlandse wetgeving inzake deze rechtsvormen moest aan de richtlijn worden aan-
gepast. Ten aanzien van de CVOA bracht dit echter enkele moeilijkheden met zich

6. Scheltema. Praeadvies voor de Broederschap van Candidaat-Notarissen inzake de CVOA, 1928.
biz. 9/10.
7. Dit in afwijking van de toen geldende leer in Frankrijk, waar de civiele schrijvers in meerderheid voor
opvatting ii. kozen. Zie Scheltema, Praeadvies. biz. 7.

8. Polak. Handboek voor het Nederlandsche Handels- en Faillissementsrecht, eerste deel. derde druk.

Groningen/Den Haag (1922), biz. 346.
9. Molengraaff, kidraad bij de beoefening van het Nederlandsch Handelsrecht. 6e druk, deel I. biz. 204.
10. Vgl. biz. 20/21 van het verslag van de vergadering van de Broederschap van Candidaat-Notarissen
d.d. 22 juni  1928. n.a.v. zijn Praeadvies over de CVOA.
11. Wellicht heeft Fruin meer gedoeld op de wijze van overdracht en niet /ozeer op de mate van  over-
draagbaarheid.
12. Scheltema. Praeadvies. t.a.p.. biz. 10.
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mee. Dit kwam vooral vanwege het feit dat de rechtsvorm van de CVOA in de
meeste landen van de EG veel verwantschap vertoonde met de NV, reden waarom
de richtlijn ook op de CVOA van toepassing was. In Nederland bestond die nauwe
verwantschp tussen NV en CVOA niet. De richtlijn had betrekking op drie onder-
werpen:

- de openbaarmaking van de akten en gegevens (afdeling I);
- de rechtsgeldigheid van de verbintenissen van de vennootschap (afdeling II);
- de nietigheid van de vennootschap (afdeling III).

Het eerste onderwerp veroorzaakte in de visie van de wetgever' de meeste proble-
men voor de CVOA. De belangrijkste bepaling uit dit onderwerp schreef voor dat de
balans en winst- en verliesrekening van elk boekjaar moesten worden gepubliceerd.
Deze eis kwam overeen met die, gesteld voor de NV. Daarnaast bevatte het ontwerp
voor de vierde richtlijn voor het vennootschapsrecht uiterst gedetailleerde voor-
schriften betreffende de inhoud van de jaarrekening. Indien men de CVOA zou wil-
len laten voortbestaan, zou men gedwongen zijn geweest de CVOA Zo te veranderen
dat deze rechtsvorm daarmee zou voldoen aan de eerste richtlijn. De CVOA zou dan
zijn geworden: een rennootschap op aandelen, met rechtspersoonlijkheid, onder-
worpen aan de plicht toi volledige publicatie van de jaarstukken en acm enkele an-
dere specifieke bepalingen van de richtlijn (...).:4

Deze weg is niet gevolgd. Dit had volgens de memorie van toelichting verschil-
lende redenen. De belangrijkste daarvan was dat de CVOA naar nieuw model aan
een vergaande publicatieplicht moest voldoen. De wetgever ging er vanuit dat - ter
vermijding van deze publicatieplicht - de weinige nog bestaande CVOA'sls voor
een andere rechtsvorm, zoals de gewone CV zouden kiezen. Daardoor zou het toch
al geringe aantal CVOA's nog verder slinken. Ook uit systematisch oogpunt kon
volgens de regering aan een CVOA naar het model van de richtlijn binnen de Neder-
landse wetgeving moeilijk een zinvolle functie worden gegeven. De besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid was immers toen kort geleden geYntrodu-
ceerd. Deze zou de functie van de CVOA naar het model van de richtlijn gedeeltelijk
hebben overgenomen.

Om deze redenen is de CVOA als zodanig - ondanks kritische geluiden uit de li-
teratuur16 - afgeschaft. De afschaffing heeft slechts betrekking op het in aandelen
verdeeld zijn van het commanditaire kapitaal. De overdraagbaarheid van de com-

13. MvT, Wet tot afschaffing van de commanditaire p·ennootschap op aandelen. zitting  1972. nr. 3. par. 2.
biz. 3 en 4.
14. Zie de verwijzing naar de MvT in de vorige noot.
15. Volgens  de  MvT  werd  het  aantal  in  1975 nog bestaande CVOA's geschat  op niet  meer dan dertig B
veertig. De aanzienlijke wettelijke aanpassingen nodig om de CVOA te laten voldoen aan de eerste richt-
lijn in vergelijking met het geringe aantal nog bestaande CVOA's lijken een doorslaggevende reden te
zijn geweest tot afschaffing van deze rechtsvorm.

16. Lkiwenstein, Exit commanditaire vennootschap op aandelen'?.  De NV jrg. 50 (1972-1973). biz.  178-
184.
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manditaire deelneming, alsmede de mogelijkheid tot uitgifte van commanditaire
'participaties', wordt door art. 19, derde lid, WvK niet aangetast.

17

In art. 7.13.3.3, eerste lid, van het Ontwerp Titel 13 werd de mogelijkheid van een
CV met een in aandelen verdeeld commanditair kapitaal weer geYntroduceerd. In lid
2 van datzelfde artikel werd echter de mogelijkheid tot uitgifte van aandelen aan
toonder uitgesloten. De introductie van deze bepaling in het Ontwerp berust op een
vraag (punt 33) die werd gesteld bij het overleg tussen de regering en de Staten-
Generaal over de opstelling van de eindredactie van het Ontwerp NBW. De civiel-
rechtelijke literatuur' 8 ging er al vanuit dat,  nu de CVOA inmiddels door de Wet  van
1975 is afgeschaft, art. 7.13.3.3 uit het Ontwerp zou verdwijnen. Inderdaad lijkt in
het (aangekondigde) Wetsvoorstel ter Vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap) van
het nieuwe  BW, 19 de  CV(R) - evenals naar huidig recht - geen in aandelen verdeeld
kapitaal te zullen hebben.

5.1.2.2 Fiscaaalrechtelijk

Fiscaalrechtelijk is de geschiedenis van de CVOA voornamelijk beperkt gebleven
tot de discussie wat precies onder het begrip 'op aandelen' diende te worden ver-
staan. Reeds  in  de  Wet  op de bedrijfsbelasting  1893  werd  de  CVOA als belasting-
plichtig subject aangemerkt. In de MvAzo werd voor het opnemen van de CVOA als
belastingplichtig subject aangevoerd dat deze teveel overeenkomst vertoont met de
NV om deze niet op dezelfde wijze te belasten.

Ook  in  de  Wet  op de dividend- en tantilmebelasting   1918  en  de  Wet  op  de  in-
komstenbelasting   1914   werd   de   CVOA als belastingplichtig subject aangemerkt.
Sinnighe Damst i beroept zich voor de uitleg van het begrip 'CVOA' onder de Wet
op de dividend- en tantiemebelasting op de Leidraad bij de Bedrijfsbelasting 1893.
In deze Leidraad werd de CVOA omschreven als de vennootschap 'en commandite
als  bedoeld  in  art.  19  van  het  Wetboek van  Koophande[,  waarbij  aan  de  commandi-
taire geldschieters een aandeetbewijs is uitgereikt dat verhandelbaar is: Uit deze

omschrijving lijkt Sinnighe Damst6 af te leiden dat voor de Wet op de dividend- en
tantilmebelasting  1917 pas sprake  is  van  een CVOA, indien er sprake  is  van  een  in
aandelen verdeeld commanditair kapitaal en de aandelen vrij overdraagbaar zijn. Hij
verwijst daarbij naar een Resolutie van 5 december 1918, nr. 109 (B. nr. 2220) inza-
ke een CVOA die een in aandelen verdeeld commanditair kapitaal had, maar waar-
van de aandelen niet zonder toestemming van alle vennoten aan derden konden wor-

17. Zie Mohr, Van maatschap, vof en cv, vierde druk ( 1992), blz.  157. die wijst op de in de praktijk in
plaats van aandelen gebruikte 'al dan nia geclausureerd overdraagbare participaties van een bepaald mi-
nimum bedrag'.  Vgl. ook Asser-Maeijer, Bijzondere overeenkomsten,  Deel  V,  60  druk  1995,  blz.  4546
en Slagter, Personenassociaties, III.I.9, blz. 345-346.
18. Mohr, Van maatschap, vof en cv, t.a.p., blz.  160.
19. Zie hierover nader Hoofdstuk 6 (De CV naar NBW).
20. Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen, 1892-1893, biz. 69 r.k.
21. Sinnighe Damstd, De Wet op de dividend- en tantidmebelasting, Zwolle 1921, blz. 63/64.
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den overgedragen. De Minister verklaarde in deze resolutie dat deze CV niet een
CVOA was. In deze resolutie was derhalve reeds de kiem gelegd voor de latere dis-
cussie tussen de voorstanders van het criterium van vrije overdraagbaarheid en de
voorstanders van het criterium van het in aandelen verdeeld zijn van het commandi-
taire kapitaal als enige doorslaggevende criterium voor de kwalificatie als CVOA in
de vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Parallel  aan de regeling  in  de  Wet  op de dividend- en tantidmebelasting   1917
werd  in de Registratiewet   1917   in  art. 46 het bijeenbrengen van kapitaal  bij   de
CVOA als belastbaar feit aangemerkt. In een vonnis van 20 maart 1934 (PW nr.
13542) besliste de Rechtbank te Amsterdam dat het enige doorslaggevende criterium
het in aandelen verdeeld zijn van het commanditair kapitaal is bij het bepalen of een
CV  een CVOA  in  de  zin  van de Registratiewet   1917  was. De Rechtbank overwoog:
'dat  nu enerzijds  hetfeit,  dat de  aandelen van  een  iii  aandelen verdeeld  kapitaal  niet
overdraagbaar zijn, de commanditaire vennootschap haar karakter van comniandi-
taire vennootschap op aandelen niet doet verliezen, anderzijds de omstandigheid,
dat een commanditaire vennootschap met d#n geldschieter wien de bevoegdheid is
toegekend om zijn aandeel over te dragen. deze niet stempelt tot een commanditaire
vennootschap op aandelen'.

Ook in het Besluit op de winstbelasting 1940 werd de CVOA bestempeld tot be-
..

lastingplichtig subject. Adriani-- neemt de zienswijze van de Rechtbank te Amster-
dam in bovengenoemd vonnis PW 13542 over voor de uitleg van het begrip CVOA
in het Besluit op de winstbelasting en later ook voor het Besluit op de vennoot-
schapsbelasting 1942. Het enige criterium is zijns inziens het in aandelen (evenredi-
ge delen) verdeeld zijn van het kapitaal van de CVOA. Bij de publicatie van de Eer-
ste  Aanvullingsbeschikking  Vennootschapsbelasting  1942  luidt  de kritiek van Adri-
ani dan ook dat door het hanteren van de overdraagbaarheid als uitgangspunt voor
de belastingplicht van de CVOA in de vennootschapsbelasting, een discrepantie
dreigt te ontstaan tussen de definitie van CVOA in de vennootschapsbelasting ener-
zijds, en de inkomstenbelasting en het registratierecht anderzijds. De definitie van
CVOA in de Eerste Aanvullingsbeschikking Vennootschapsbelasting 1942 (later
gewijzigd  in  de  Achtste  Aanvullingsbeschikking)  luidde:   ' Voor de toepassing van
het Bestuit wordt als commanditaire vennootschap op aandelen beschouwd de com-
manditaire vennootschap, waarbij toetreding of vervanging van commanditaire
rennoten, anders dan krachtens vererving of legaat, kan plaats vinden zonder luit-

.,1drukketijkel-- toestemming van alle vennoten, beherenden zowel als commanditai-
re'. Deze definitie is later vrijwel woordelijk overgenomen in art. 2, derde lid, on-
derdeel c AWR.

In zijn kritiek op het uiteenvallen van de definities van de CVOA voor de ven-
nootschapsbelasting en de inkomstenbelasting c.q. het registratierecht 4 wordt Adri-

22. Adriani. WPNR 3686, biz. 8 en WPNR 1943/3814. biz. 43.
23. Bij de Achtste Aanvullingsbeschikking is het woord 'uitdrukkelijk weggevallen. Volgens de toelich-
ting is hiermee geen materiele wijziging beoogd.
24.  In de Resolutie van 19 januari  1949, nr. 297,  PW  15339 doet de Minister een poging om ook voor het
registratierecht de definitie van de Achtste Aanvullingsbeschikking van toepassing te doen zijn.
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ani ondersteund door andere schrijvers.25 Zijn kritiek werd bevestigd in de uitspraak
van Hof Arnhem van 30 januari  1959 (BNB 1960/44). Het betrof in deze uitspraak
een CVOA, die weliswaar een in aandelen verdeeld kapitaal had, maar waarvan de
aandelen slechts overdraagbaar waren na toestemming van alle vennoten. Hof Arn-
hem besliste dat voor de vennootschapsbelasting geen sprake was van een CVOA,
omdat niet werd voldaan aan de definitie van de Achtste Aanvullingsbeschikking.
Dit ontnam echter in de visie van het hof aan de desbetreffende CV nog niet het ka-
rakter van een CVOA, nu er sprake was van een in aandelen verdeeld kapitaal. Voor
de inkomstenbelasting concludeerde Hof Arnhem derhalve dat de winst van de
CVOA slechts belastbaar was in de handen van de commanditaire vennoten op het
moment dat deze als dividend werd uitgekeerd.

Bij de invoering van de  AWR  in  1962  is de definitie  van de  CVOA  uit de Achtste
Aanvullingsbeschikking overgenomen en vastgelegd in art. 2, derde lid, van de
AWR. Volgens de MvT is door het opnemen in de AWR deze definitie 'ook gaan
gelden voor andere belastingen (dan de vennootschapsbelasting), zoals de inkom-
stenbelasting  en het  registratierech26 : In de Leidraad AWR werd in § 7, derde lid,
nog eens nadrukkelijk vastgelegd dat door het opnemen van de definitie uit de Acht-
ste Aanvullingsbeschikking in de AWR de uitspraak van het Hof Arnhem van 20
januari  1959 (BNB 1960/44)  voor de toekomst haar betekenis heeft verloren.

Ten gevolge van de Wet van 28 mei 1975, Stb. 277 (afschaffing CVOA) is het be-
grip CVOA in de AWR en de heffingswetten vervangen door het begrip  'open CV'.
In de MvT wordt als motivering voor deze vervanging het argument genoemd dat
elke schijn dient te worden vermeden dat het civielrechtelijke begrip 'CVOA' nog
zou voortleven. De definitie van open CV in art. 2, derde lid, van de AWR is niet
aangepast. De MvT noemt hiervoor een tweeledige reden: enerzijds blijft het na de
afschaffing van de CVOA mogelijk om commanditaire vennootschappen met voor
overdracht vatbare deelnemingen op te richten. Anderzijds bestaat de mogelijkheid
dat met de open CV overeenkomende buitenlandse rechtsvormen in de Nederlandse
belastingheffing dienen te worden betrokken.

In dezelfde wet is art. 2, derde lid, onderdeel f in de AWR opgenomen, waardoor
als aandeel mede wordt gezien de deelgerechtigdheid van een commanditaire ven-
noot in een open CV. De MvT stelt als reden voor de invoering van deze bepaling
dat vermeden dient te worden 'dat men uit de wetswijziging de conclusie zou trek-
ken dat voor commanditaire deelnemingen in een dergelijke figuur voortaan niet
meer het fiscale regime van aandelen zou gelden'.

25. Vgl. Van Soest en Peeters, Belastingen, 8e druk, blz. 246/247.
26. De AWR heeft feitelijk nooit gegolden voor het registratierecht, omdat is gewacht totdat de WBR is
ingevoerd. Zie ook Sanders/Stevens, Het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal, De open CV
en de kapitaalsbelasting, WPNR 1993/6114, biz. 850.
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Lange tijd werd de fiscale positie van de open CV bepaald door een vijftal wettelijke
bepalingen.27 In art. 2, eerste lid, onderdeel a Wet Vpb. 1969 wordt de open CV be-
stempeld tot vennootschapsbelastingplichtig lichaam. Deze vennootschapsbelasting-
plicht strekt zich slechts uit tot het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire
vennoten toekomt. Op grond van art. 9, eerste lid, onderdeel f Wet Vpb. wordt dien-
aangaande bepaald dat voor het bepalen van de winst die bij de open CV wordt be-
last in de vennootschapsbelasting, het winstaandeel van de beherende vennoten af-
trekbaar is. De definitie van open CV is, zoals gezegd, vastgelegd in art. 2, derde lid,
onderdeel c AWR. In § 5.2 wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe deze definitie
dient te worden uitgelegd. In aansluiting op de gelijkstelling met aandelenvennoot-
schappen (art. 2, derde lid, onderdeel f AWR) wordt de open CV in art. 1, eerste lid,
Wet Div.bel  1965 tot subjectief belastingplichtige bestempeld.

5.2 OPEN OF BESLOTEN?

Ook na de afschaffing van de CVOA kent de CV nog steeds twee fiscale gedaantes:
de fiscaal transparante 'besloten' CV en de vennootschapsbelastingplichtige 'open'
CV. Omdat een afgrenzing tussen beide varianten op grond van civielrechtelijke
kenmerken niet mogelijk is, wordt extra de nadruk gelegd op de fiscale afgrenzings-
criteria. De wet definieert de open CV in art. 2, derde lid, onderdeel c AWR. De de-
finitie van de besloten CV kan negatief worden gedefinieerd als alle CV's die geen
open CV zijn. Een van de knelpunten die reeds lange tijd de open CV omgeven, is
de onduidelijke tekst van de definitie zoals neergelegd in art. 2, derde lid, onderdeel
c AWR. Vanwege deze onduidelijkheid kan in wezen eenzelfde CV-akte, afhanke-
lijk van welke opvatting men aanhangt omtrent de uitleg van de definitie van de
open CV, leiden tot de kwalificatie van besloten of open CV. Gezien de gevolgen -
al of niet vennootschapsbelastingplicht - is dit een onwenselijke situatie die ui-
teraard het gebruik van de rechtsvorm van de CV niet bepaald bevordert. Het feit dat
tot op heden nog geen concrete jurisprudentie van de Hoge Raad28 op dit punt aan-
wezig is, kan mijns inziens alleen worden verklaard uit het feit dat belastingplichti-
gen in voorkomende gevallen elk risico vermijden door niet de grenzen van de defi-
nitie op te zoeken of door vooraf de CV-akte ter beoordeling aan de belastingdienst
voor te leggen. Hierna wordt nader ingegaan op de onduidelijkheden van genoemde
definitie.

27. Ten gevolge  van het Besluit  van de Staatssecretaris van Financien  van 25 maart  1996,  nr. VB 96/850,
V-N  1996.  biz.  1405  e.v.,  is de  open  CV  opgenomen  in  de  artikelen  58  en  5b  van  het  Uitvoeringsbesluit
WBR. Naar aanleiding van  de Wet  van  17 juni  1998,  Stb. 350 (Fiscale begeleiding van juridische split-
sing en fusie) is art. 5c aan het Uitvoeringsbesluit WBR toegevoegd. alwaar in lid 4 de open CV eveneens
wordt genoemd. In § 5.7.2.2 wordt nader ingegaan op de toepassing van deze bepalingen bij de open CV.
28. Hof Arnhem 13 april 2000. MK I, nr. 00/0101, V-N 2000/40.5, biz. 3618 e.v., hanteert de hierna als
opvatting A aangeduide zienswijze, waardoor de desbetreffende Duitse KG in eerste instantie als besloten
werd gekwalificeerd door het Hof. Op grond van het gelijkheidsbeginsel volgt het hof uiteindelijk het
standpunt van belanghebbende dat i.c. sprake was van een open KG.
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Art. 2, derde lid, onderdeel c AWR definieert de open CV als 'de CV waarbij, buiten
het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire ven-
noten kan plaats hebben zonder toestemming van alle vennoten, beherende zowel als
commanditaire'. Een vergelijkbare tekst komt voor het eerst voor als definitie van de
CVOA in de Eerste (later Achtste) Uitvoeringsbeschikking Vennootschapsbelasting
1942.29 Als reden voor invoering van deze definitie wordt in de Leidraad bij het Be-
sluit Vennootschapsbelasting 1942 genoemd de vrees dat ter vervanging  van de  NV
de rechtsvorm van de CVOA zal worden opgezocht en dan met name die vorm van
CVOA, die niet onder de vennootschapsbelasting valt. § 4, derde lid, van de Lei-
draad geeft de volgende toelichting:

'Nu de prikkel zoveel groter geworden is. de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te
vervangen door die van de commanditaire vennootschap (zonder aandelen). en desnoods - dus liever
niet - door de commanditaire vennootschap op aandelen is te verwachten, dat getracht zal worden
commanditaire vennootschappen te construeren, welke de gemakken bieden van een commanditaire
vennootschap op aandelen, doch waaraan de fiscale nadelen, daaraan verbonden (hoofdzakelijk
vennootschapsbelasting en vermogensbelasting II) niet kleven. Nu is reeds enkele maten gebleken,
dat de scheidslijn tussen beide soorten van commanditaire vennootschappen uiterst vaag is. Vandaar,
dat voor de heffing van de beide aan de orde zijnde belastingen een zelfstandig en - naar vermeend
wordt - eenvoudig criterium is gegeven.'

De verwachting de scheidslijn tussen CV en CVOA voor de heffing van vennoot-
schapsbelasting aan de hand van een eenvoudig criterium vast te leggen, is helaas
niet bewaarheid geworden.

Verburg30 ziet de oorsprong van de definitie van de Achtste Aanvullingsbeschik-
king in de Resolutie van 5 december 1918, nr.  109, B. 2220. Het betrof in deze reso-
lutie een CV, waarvan het commanditair kapitaal wel in aandelen was verdeeld,
maar waarvan de oprichtingsakte eveneens bepaalde dat de aandelen niet zonder toe-
stemming van alle vennoten aan derden mochten worden overgedragen. De Minister
verklaarde dat deze CV geen CVOA was. Ook Daniel)31 ziet de Resolutie van 5 de-
cember 1918 als de voorloper van de latere definitie van de Achtste Aanvullingsbe-
schikking, zij het dat hij de definitie van de Achtste Aanvullingsbeschikking ziet als
een (slechte) herformulering van de regel zoals vastgelegd in de genoemde resolutie.
M.a.w. een CV is slechts een besloten CV indien voor de toetreding of vervanging
van commanditaire vennoten de toestemming van alle vennoten is vereist. Verburg

32

ziet niet de dwingende logica van de herformulering van de Resolutie van 5 decem-
ber   1918,  maar  legt de zinsnede 'zonder toestemming  van alle vennoten'   in  art.  2,
derde lid, onderdeel c AWR uit als 'zonder enige toestemming van de (overige)
vennoten'.  D.w.z. dat slechts sprake is  van een open CV, indien geen enkele vennoot
toestemming dient te geven voor toetreding of vervanging van commanditaire ven-

29. Zie hiervoor onder § 5.1.2.2.
30. Verburg, Vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer (1984), biz. 60.
31. Daniels, Issues in international partnership taxation, Kluwer, Deventer (1991), blz. 20.
32. Verburg, Vennootschapsbelasting, t.a.p., blz. 60. Idem Verburg. Vennootschapsbelasting. 2e druk
2000, biz. 75.
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noten. Zijns inziens komt het criterium van de vrije vervangbaarheid op deze manier
beter tot zijn recht. Met deze beide opvattingen zijn de twee mogelijke uitlegswijzen
van de definitie van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR, zoals deze worden verde-
digd in de fiscale literatuur, reeds geYllustreerd. Deze tegenovergestelde opvattingen
luiden:

A. Er is pas sprake van een open CV als Keen enkele vennoot toestemming behoeft
te geven voor de toetreding of vervanging van een commanditaire vennoot33;

B. Er is al sprake van een open commanditaire vennootschap als niet alle vennoten

toestemming moeten geven voor de toetreding of vervanging van commanditaire
34vennoten.

In dit proefschrift wordt opvatting B verdedigd als de voorgestane uitleg van art. 2,
derde lid, onderdeel c AWR naar geldend recht. De volgende argumenten kunnen
hiervoor worden aangedragen:

- op basis van de tekst van de wet lijkt opvatting A moeilijk te verdedigen. Het ver-
talen van 'zonder ... alle' door 'met ... geen enkele' doet taalkundig vreemd aan.35
Zweinmer 6 komt met het aanvullende tekstuele argument dat, indien de wetgever
opvatting A zou hebben voorgestaan, de toevoeging 'buiten het geval van verer-
ving of legaat' overbodig is, omdat het immers praktisch ondenkbaar is 'om vrije
toetreding en vervanging van commanditaire vennoten toe te staan doch een uit-
zondering te maken   voor de gevallen van vererving en legaat'.   Nu de wetsge-
schiedenis geen duidelijke aanwijzing geeft welke opvatting de wetgever heeft
bedoeld, dient mijns inziens een taalkundige interpretatie voorop te staan, voor-
opgesteld dat uit de ratio van de wettelijke bepaling of de wetssystematiek niet het
tegendeel blijkt;

33. Deze opvatting wordt verdedigd door: Scheltens, AWR, blz. 203, Fiscale encyclopedie De Vakstudie

Vennootschapsbelasting. aant. 14 op art. 2, Giele/Oranje. WFR 1987/5771. biz. 520, Giele, De CV, FM
Nr. 44, biz. 82. Kluwer. Deventer 1987, Verburg, Vennootschapsbelasting. Kluwer. Deventer (1989).biz.
60 en  in zijn conclusie bij BNB  1989/122. Hof Arnhem 13 april  2000, V-N 2000/40.5,  biz. 3618  e.v.
Paardekoper/Jorritsma, WFR 2001/6426, blz. 363. De Jong, Open en besloten bij commanditaire ven-
nootschappen en fondsen voor gemene rekening, ac. proefschrift 2001, biz. 127/128, neemt niet echt een
standpunt in. maar lijkt ook te tenderen naar opvatting A.
34. Deze opvatting wordt aangehangen door: Essers, Personenvennootschappen. Kluwer (losbl.). Alge-
meen Deel, § 6.2.2., Van Soest. Belastingen,  17e druk (1990), blz. 404. Zwemmer, WFR 1979/5431,
biz. 1311-1312. De Vries/Sillevis, Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting), onderdeel
1.0.3.K., De Blieck/Van Amersfoort, AWR, tweede druk biz. 35. Daniels. Issues in international part-
nership taxation, Kluwer, Deventer (1991). blz. 20. Hoogendoorn in zijn noot bij BNB 1993/94. Besluit
Staatssecretaris van Financial. 8 september  1999,  nr. DB 99/2344, V-N 1999/46.12, Antwoord op Vraag
7a, biz. 4041-4042. Doets/Van der Starre, WFR 2001/6433. blz. 614 e.v.
35. Harlaar geeft in  zijn noot bij  FED  1990.  nr.  852, als voorbeeld. dat  'niet alle passagiers komen met  de
boot mee' toch ook niet betekent dat 'geen enkele passagier mee mag'.
36. Zwemmer. Het onderscheid tussen  'open' en 'besloten'. WFR 1979/5431.blz.  1311-1312.
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- de voorstanders van opvatting A doen veelal een beroep op de ratio van art. 2,
derde lid, onderdeel c AWR. Het criterium van de vrije overdraagbaarheid zou het
best warden gediend, indien slechts sprake is van een open CV wanneer geen en-
kele vennoot toestemming behoeft te geven voor de overdracht van commanditai-
re participaties. Immers, indien bijvoorbeeld de overdracht afhankelijk is van de
toestemming van 66n vennoot, heeft deze vennoot het in zijn macht om de over-
dracht te blokkeren en is niet langer sprake van vrije overdraagbaarheid. Deze in-
vulling van de ratio van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR kan mij niet overtui-
gen. Uit het feit dat de voorloper van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR was op-
genomen in een uitvoeringsbeschikking bij de (toenmalige) wet op de vennoot-
schapsbelasting kan mijns inziens worden afgeleid dat de ratio van deze bepaling
in eerste instantie is gelegen in het vastleggen van een definitie van de open CV
als vennootschapsbelastingplichtige kapitaalassociatie. Dit om het onderscheid
met de besloten CV als fiscaal transparante personenassociatie vast te leggen. In
het  arrest BNB 1978/13 inzake de maatschap op aandelen heeft  de  Hoge   Raad
aangegeven dat niet is bedoeld vennootschappen onder de vennootschapsbelasting
te brengen, waarbij 'de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke rela-
ties  tussen  de  vennoten  het  kenmerkeiid  element vormen'. Hoewel de Hoge Raad
in zijn arrest  van 9 december   1992, BNB 1993/1994 heeft beslist  dat  voor  de
vraag wanneer sprake is van een open CV slechts het formele criterium van art. 2,
derde lid, onderdeel c AWR doorslaggevend is, staat dit mijns inziens niet in de
weg om bij de uitleg van dit formele criterium de hierboven door de Hoge Raad
aangegeven scheidslijn tussen kapitaal- en personenassociatie als richtsnoer te ge-
bruiken. Indien de overdracht van commanditaire deelnames bij een CV bijvoor-
beeld afhankelijk is gemaakt van de toestemming van 66n enkele vennoot, kan
mijns inziens nog moeilijk worden gezegd dat de op onderlinge samenwerking ge-
richte persoonlijke relaties tussen de vennoten centraal staan. Immers, zonder zijn
toestemming kan een vennoot worden opgezadeld met een nieuwe vennoot. De
kans dat de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke relaties tussen de
vennoten centraal staan, is m.i. veruit het grootst, indien elke vennoot zijn toe-
stemming dient te verlenen voor het opnemen van nieuwe vennoten. Aardema
geeft deze opvatting mijns inziens juist weer in zijn noot onder het arrest HR  19
juni   1996,   nr.   31.006,37  waar  hij   overweegt  dat 'als voor de toestemming ook
maar een vennoot of deelgerechtigde uit de boot valt er sprake is van de voor de
vennootschapsbelasting bedoelde prije verhandelbaarheid. Pas als niemand uit-
gesloten wordt, kan immers gezegd worden, dat iedereen met iedereen contrac-
teert en  er alsdan sprake  is van  een personenassociatie';

- vanuit het oogpunt van wetssystematiek verdient het mijns inziens aanbeveling
om de maatschap op aandelen, het fonds voor gemene rekening en de CV op een-
zelfde wijze te regelen. In het kader van de subjectieve belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting heeft de wetgever ten aanzien van deze niet-

37.  Aardema, FED 1996/772. Dit arrest  is ook gepubliceerd  in BNB 1996/306.  met  noot van Hoogen-
doorn.
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rechtspersoonlijkheid bezittende associaties bewust gekozen voor het criterium
van de overdraagbaarheid van de participaties. Hoewel ook niet geheel vrij van in-
terpretatieverschillen,3* lijkt de definitie van besloten fonds duidelijk in die zin dat
slechts sprake is van een dergelijk fonds indien alle deelgerechtigden toestem-
ming moeten verlenen voor de vervreemding van participaties. Deze opvatting
wordt versterkt door de op dit punt duidelijke definitie van art. 32, derde lid,
WBR.39 Vanuit wetssystematisch oogpunt verdient het mijns inziens aanbeveling
om ook de definitie van de open CV (en de maatschap op aandelen) op dezelfde
wijze uit te leggen:

- ook de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis met de resolutie van 5 december
1918 (nr. 109, B. 2220) als (mogelijke) voorloper van de definitie van de Achtste
Aanvullingsbeschikking c.q. art. 2, derde lid, onderdeel c AWR wijst mijns in-
ziens meer richting opvatting B dan opvatting A. In de literatuur* wordt gesteld
dat de uiteindelijke oorsprong van de definitie van art. 2, derde lid, onderdeel c
AWR mogelijk ligt in de bepaling van art. 1678 (slot) BW (het zgn. 'intuitu per-
sonae'-beginsel): 'elk der vennooten mag, I...1 zonder I...] toestemming Ider ove-

rige  vennooten,  TSJ,  [eenen  derden  persoon,  TS]  niet  als  medelid  der  maatschap
toelaten 1...1' Inderdaad is de tekstuele overeenkomst frappant. De hiervoor ge-
noemde overwegingen  van de Hoge  Raad in BNB 1978/13 t.a.V. de maatschap op
aandelen lijken eveneens in deze richting te wijzen:' Hoewel ook het civielrech-
telijke 'intuitu personae'-beginsel in de loop der tijd sterk is afgezwakt.42 lijkt mij
opvatting B een betere invulling van dit beginsel (als uiteindelijke oorsprong van
de definitie van art. 2. derde lid. onderdeel c AWR) dan opvatting A.

Ook indien men de hierboven beschreven en verdedigde opvatting B volgt, blijven
er nog de nodige onduidelijkheden over in de definitie van art. 2, derde lid, onder-
deel c AWR. Hierna wordt ingegaan op een aantal van deze onduidelijkheden en -
binnen de huidige wettelijke systematiek - een voorstel voor een nieuwe wettekst
geformuleerd.

i.  Overdracht van het commanditaire aandeel binnen de familiekring (echtgenote.
43

kinderen)  of de kring van medevennoten. De resolutie  van 8 september  1999

38.  Voor een  overzicht  van de opvattingen inzake  'open' en 'besloten' bil fondsen voor gemene rekening
verwijs ik naar De Jong, proetschrift. t.a.p. Hoofdstuk 14, blz. 204 e.v.
39. In de Nota naar aanleiding van het eindverslag inzake wetsvoorstel nr. 21.031 (vrijstelling van kapi-
taalsbelasting voor fusies en interne reorganisaties), V-N  1989. blz..  1889. punt 30, wordt aangegeven  dat
voor de uitleg van het begrip besloten fonds in de WBR zoveel mogelijk aansluiting dient te worden ge-

7.ocht bij de uitleg van dit begrip in de Wet op de vennootschapsbelasting.
40. Hoogendoom in zijn noot bij BNB 1993/94, Doets/Van der Starre. De besloten CV onder vuur, WFR
2001/6433, blz. 614.
41. Zo ook: Hoogendoorn in zijn noot bij BNB  1993/94.
42. Vgl. bijv. Ten,oort. Stapelen van personenvennootschappen. Ondernemingsrecht 2001/14. biz.. 417.
43. Besluit Staatssecretaris van Financien  van 8 september  1999.  nr. DB 99/2344, V-N  1999/46.12. Ant-
woord op Vraag 7b, blz. 4042. Vgl. ook het  Besluit van 19 december 2000, t.a.p.. Antwoord op Vraag 2b

(plaatsing van extra kapitaal binnen de kring van zittende vennoten). biz. 941.
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gaat er vanuit dat ook voor dergelijke overdrachten de toestemming van alle
vennoten is vereist. Voorzover het de overdracht aan medevennoten betreft,
wordt deze opvatting niet gedekt door de duidelijke wettekst van art. 2, derde lid,
onderdeel c AWR, die slechts spreekt van 'toetreding en vervanging'44 van
commanditaire vennoten. Bij overdracht aan zittende vennoten treedt er geen
nieuwe vennoot toe, zodat het toestemmingsvereiste m.i. niet geldt. Voor over-
drachten binnen de familiekring is in de wettekst niets geregeld. Zoals hiervoor
reeds is aangegegeven, ben ik er - binnen de huidige wetssystematiek - een
voorstander van om de definities van open CV, maatschap op aandelen en open
fonds zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Voor het funds voor gemene
rekening bepaalt art. 32, derde lid, WBR45 dat de overdracht zonder toestemming
aan het fonds zelf ('uittreden'), aan medeparticipanten  of aan de bloed-  en  aan-
verwanten in de rechte linie niet schadelijk is voor de kwalificatie van besloten
fonds. Uit HR 24 november 1976, BNB 1978/13 kan hetzelfde worden afgeleid
voor de maatschap op aandelen, zij het dat aldaar de vrije overdracht aan de
echtgenote eveneens was toegestaan.
Binnen het huidige systeem van de wet dient mijns inziens de definitie van open
CV zo te worden uitgelegd dat de overdracht zonder toestemming aan de CV zelf
(m.a.w. het uittreden), aan de medevennoten of aan de echtgenote46 en/of de
bloed- en aanverwanten in de rechte linie van de commanditaire vennoot moge-
lijk is zonder de kwalificatie van besloten CV te verliezen. Indien men het crite-
rium van de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke relaties tussen de
vennoten als richtsnoer wilt nemen voor het onderscheid tussen kapitaal- en per-
sonenassociaties, dan heb ik twijfel of de vrije overdracht aan de echtgenote
en/of bloed- en aanverwanten hiermee in overeenstemming is. Immers, indien de
overdracht aan de echtgenote en/of bloed- en aanverwanten zonder toestemming
mogelijk is, kan de commanditaire vennoot nog steeds tegen zijn wil worden ge-
confronteerd met nieuwe, hem onbekende vennoten. Indien men het criterium
van de vrije overdraagbaarheid zou willen handhaven,47 zou ik er voorstander
van zijn om de vrije overdraagbaarheid aan de echtgenote en/of bloed- en aan-
verwanten te schrappen.

ii. Het voldoen aan het toestemmingscriterium voor zowel toetreden als vervanging
van commanditaire vennoten. Hoewel de wettekst van art. 2, derde lid, onderdeel
c  AWR  spreekt van 'toetreding Of vervanging',  kan  uit  HR  27  juni   1990,  BNB

44. Zoals Tervoort, Stapelen van personenvennootschappen, t.a.p., blz. 419. m.i. tel-echt opmerkt, zijn de
woorden 'of vervanging' in de wettekst van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR in feite overbodig: ver-
vanging van een vennoot is niets anders dan een uittreding van een vennoot die gepaard gaat met een ge-
lijktijdige toetreding van een nieuwe vennoot, en ter zake van het uittreden van een vennoot geldt het toe-
stemmingsvereiste uiteraard niet.
45. Zoals reeds eerder uiteengezet, doet de definitie van ar·t. 32, derde lid, WBR mijns inziens het meest
recht aan het begrip besloten fonds.
46. In de definitie van het begrip besloten fonds zou derhalve de echtgenote nog dienen te worden toege-

voegd.

47. Zoals uit § 5.10.2 blijkt, heeft dit niet mijn voorkeur.
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1990/254. worden afgeleid dat het toestemmingsvereiste zowel voor toetreding
als vervanging dient te gelden. In dit arrest was voor de vervanging van de com-
manditaire vennoten de toestemming van alle vennoten noodzakelijk; het toetre-
den was echter  vrij.   De   Hoge Raad concludeerde dat hierdoor sprake   was  van
een open CV.48 Naar aanleiding van dit arrest kan de vraag worden gesteld, hoe
deze mijns inziens juiste regel van de Hoge Raad dient te worden toegepast bij
de aanloopperiode bij het opzetten van de CV. Zeker bij CV's met een groot aan-
tal vennoten, die worden opgezet als fondsen, duurt het enige tijd voor 'het
fonds' vol is. Het vrije toetreden tijdens deze aanloopperiode zou mogelijk scha-
delijk zijn voor het besloten karakter van deze vennootschappen. In het genoem-
de  arrest BNB 1990/254  kon deze situatie  niet  door  de  Hoge Raad worden  be-
oordeeld. omdat van het totaal uitgeschreven commanditaire kapitaal van
f 10 000 000,-- slechts f 774 000,-- was volgestort en van het restant niet binnen
afzienbare tijd viel te verwachten dat dit zou worden volgestort. Ook in HR 9 de-
cember   1992, BNB 1993/1994,   vond  de   Hoge  Raad geen aanleiding  om  op
grond van de vrije toetreding gedurende de aanloopperiode van de CV te conclu-
deren dat sprake zou zijn van een open CV. In de resolutie van 19 december
200049 wordt een uitzondering op het toestemmingscriterium bij toetreden tijdens
de aanloopperiode van de CV toegestaan, mits de aanloopperiode beperkt blijft
tot maximaal 6 maanden gerekend vanaf het moment dat het samenwerkingsver-
band tot stand is gekomen. Voor de praktijk is dit mijns inziens een welkome te-
gemoetkoming, hoewel theoretisch geen oplossing wordt geboden voor de aan-
gegeven problematiek. Wat gebeurt er bijvoorbeeld, indien de periode van 6
maanden wordt overschreden, terwijl wel na voltekening van het commanditaire
kapitaal de toetreding c.q. vervanging van commanditaire vennoten slechts mo-
gelijk is met toestemming van alle vennoten? Is dan in de aanloopperiode sprake
van een open CV, terwijl na voltekening de open CV wordt omgezet5  in een be-
sloten CV? Of is wellicht definitief sprake van een open CV, omdat de statuten
niet hebben voldaan aan het vereiste van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR? De
Jongm stelt in dergelijke situaties van beperkte vrije toetreding voor om door-
slaggevende betekenis toe te kennen aan de toestemmingsvereisten voor over-
dracht. Is derhalve de toestemming van alle vennoten vereist voor overdracht,
dan is voor de gehele periode sprake van een besloten CV. Ik ben geneigd deze
opvatting te volgen, voorzover het de vrije toetreding bij een beperkte aanloop-
periode betreft.

iii. Het toetsen van het toestemmingscriterium aan de oprichtingsovereenkomst of
aan de feitelijke situatie.  In  HR 25 maart  1953, BNB 1953/142,  gaat  de  Hoge
Raad ervan uit dat voor het open of besloten karakter van de CV uitsluitend de

48. Het betrof een Amerikaanse limited partnership, die door de Hoge Raad als 'open' werd gekwalifi-
ceerd.

49. Besluit Staatssecretaris van Financien van 19 december 2000, nr. CPP2000/2157, t.a.p., Antwoord op
Vraag 3. biz. 942-943.
50. Zie voor de fiscale gevolgen van een dergelijke onizetting § 5.6.
51. De Jong, proefschrift, t.a.p.. biz.  130.

252



OPEN OF BESLOTEN? 5.2

vennootschapsovereenkomst doorslaggevend is, ook al zou de feitelijke situatie
van de vennootschapsovereenkomst afwijken. Het betrof hier een CVOA, waar-
van alle aandelen op een bepaald moment bij dezelfde persoon terecht waren ge-
komen, hoewel toetreding c.q. vervanging van vennoten op grond van de statuten
zonder toestemming mogelijk was. De Hoge Raad vond het gegeven dat in feite
de toestemming afhankelijk werd van 66n en dezelfde persoon, niet toereikend
om de CV als besloten te kwalificeren. Gegeven het formele karakter van het
toestemmingscriterium kan ik instemmen met deze beslissing. Mijns inziens
dient echter een uitzondering te worden gemaakt voor situaties waarbij de feite-
lijke situatie wezenlijk afwijkt van de statuten, bijv. de situatie waarbij de statu-
ten duidelijk niet worden nageleefd.

52

iv. Het opnemen van aanbiedingsplichten bij de overdracht van commanditaire
deelnames.   Uit het reeds meermaals genoemde arrest   HR 24 november   1976,
BNB 1978/13, valt af te leiden dat het opnemen van een aanbiedingsplicht niet
noodzaketijk leidt tot een 'open' maatschap op aandelen. In het maatschapscon-
tract was in dat geval een clausule opgenomen waarbij toetreding of vervanging
van maten afhankelijk was gesteld van de toestemming van alle overige maten.
Indien een maat niet inging op de in de statuten vastgelegde aanbiedingsplicht,
had hij automatisch zijn toestemming gegeven voor de overdracht. Op grond van
de duidelijke verwijzing van de Hoge Raad naar de definitie van de open CV in
dit arrest, meen ik uit dit arrest te moeten afleiden dat ook bij de CV het opne-
men van aanbiedingsplichten niet schadelijk is voor het besloten karakter van de
CV, mits overigens de toestemming van alle vennoten is vereist voor toetreding
c.q. vervanging van commanditaire vennoten. Het alleen opnemen van een aan-
biedingsplicht in de statuten bij overdracht van commanditaire deelnames leidt
nog niet tot het besloten zijn van de CV.53 Deze opvatting wordt bevestigd door
het  arrest  van  de  Hoge  Raad  van   19  juni   1996, BNB 1996/306. Het betrof  een

beleggingsfonds dat vastgoedfracties had uitgegeven. De fractiehouder die zijn
fracties wenste over te dragen was verplicht deze aan te bieden aan de medefrac-
tiehouders, eventueel met vermelding van een minimumprijs. Indien de mede-
fractiehouders niet op de aanbieding zouden ingaan, was de fractiehouder vrij de
fracties te verkopen aan een derde, tegen ten minste de genoemde minimumprijs.
De Hoge Raad concludeerde dat hier sprake is van een open funds voor gemene
rekening. Hoogendoorn komt in zijn noot onder dit arrest tot de conclusie dat er
een discrepantie is ontstaan tussen de uitleg van het begrip 'andere vennoot-
schappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld' in art. 2,
eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb. 1969 en het begrip 'funds voor gemene reke-
ning' in art. 2, tweede lid, Wet Vpb.  1969. In het genoemde arrest BNB 1978/13
oordeelde de Hoge Raad immers dat het automatisch verlenen van toestemming
door niet in te gaan op de aanbieding, de maatschap op aandelen in kwestie niet

52. Zie ook Verburg, Vennootschapsbelasting, 2e druk 2000, blz. 76.
53. Zie ook Besluit Staatssecretaris van Financen  van 8 september  1999, t.a.p., Antwoord op Vraag  7d.
biz. 4042.
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deed kwalificeren als een 'open' maatschap. In het arrest BNB 1996/306 was
sprake van een in essentie gelijkluidende regeling: niet ingaan op de aanbieding
leidde tot vrije overdraagbaarheid. Hoogendoorn zoekt het verschil in kwalifica-
tie in het feit dat art. 2, tweede lid, Wet Vpb. lex specialis is voor de lex generalis
in art. 2, eerste lid, onderdeel a Wet Vpb. met een eigen specifieke wettekst. Ik
ben geneigd om de uitleg van de Hoge Raad in BNB 1996/306 ook van toepas-
sing te verklaren voor de maatschap op aandelen en de open CV. Deze uitleg
past mijns inziens het beste bij de ratio die ten grondslag ligt aan beide bepalin-
gen, nl. het vermijden dat vennootschappen onder de vennootschapsbelasting
worden gebracht, waarbij de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke
relaties tussen de vennoten het kenmerkend element vormen. Dit kenmerkende
element wordt mijns inziens het meest recht gedaan, indien vennoten ook 'nee'
kunnen zeggen tegen de toetreding of vervanging van een vennoot anders dan
door zelf de participatie over te nemen. Of er uberhaupt een discrepantie in de
visie van de Hoge Raad is ontstaan, waag ik overigens te betwijfelen. In het ar-
rest BNB 1978/13 kwam de Hoge Raad niet toe aan de uitleg van de clausule in-
zake de aanbiedingsplicht, omdat de feitelijke uitleg van het hof niet kon worden
getoetst.

54

v. Het vestigen van een vruchtgebruik op een commanditaire participatie. In de
reeds meermalen aangehadde resolutie  van 19 december 200055  wordt  gesteld
dat voor het vestigen van een vruchtgebruik op een commanditaire participatie
ook het unanieme toestemmingsvereiste dient te gelden, omdat in die situatie
'immers  [ . . . ] een wezenlijk  deel  van het economisch belang  in  een CV wordt
vervreemd'. Een vervreemding  van een wezenlijk  deel  van het economisch  be-
lang leidt er echter nog niet toe dat de overnemer van dit belang vennoot wordt
in de CV, m.n. zal de overdragende vennoot nog steeds zijn stemrecht behou-
den.56 Met Doets/Van der Starre" ben ik van mening dat in dergelijke situaties
niet sprake is van vervanging of toetreding van een commanditaire vennoot, zo-
dat het toestemmingsvereiste in genoemde resolutie m.i. ten onrechte van toepas-
sing wordt verklaard.

vi. Het doortrekken van het unanieme toestemmingsvereiste naar de vennoten die
deel uitmaken van een deelnemend lichaam in de CV, indien dit deelnemende li-

54. Zie de laatste rechtsoverweging van de Hoge Raad in genoemd arrest.
55. Besluit Staatssecretaris van Financien   19  december  2000. nr. CPP2000/2517, t.a.p.. Antwoord op
Vraag 22, biz. 941.
56. Bij vruchtgebruik is onduidelijk of Oberhaupt weI een aandeel in een goederengemeenschap met een
vruchtgebruik kan worden bezwaard. en zo ja. of het dan ook mogelijk is zeggenschapsrechten over te
dragen a:in de vruchtgebruiker. Vgl. Doets/Van der Starre, WFR 2001/6433, t.a.p.. biz. 612.
57. Doets/Van der Starre, WFR 2001/6433. t.a.p.. biz. 612.
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M 58chaam zelf een transparant lichaam is (zgn. 'stapelstructuren L   In de resolutie
van 19 december 200059 wordt, in een situatie dat een besloten CV ('CV I')
commanditair vennoot is in een andere CV ('CV II'), gesteld dat om het besloten
karakter van CV II te waarborgen voor de toetreding en vervanging van com-
manditaire vennoten (van CV II) alle vennoten van CV II En CV I individueel
toestemming dienen te verlenen. Bovendien dienen bij een wisseling van com-
manditaire vennoten in CV I niet alleen alle vennoten van CV I toe te stemmen,
maar ook alle vennoten van CV II. Dit vanwege het feit dat de vennoten van CV
I ieder voor zich 'fiscaal vennoot' zouden zijn van CV II.
Uit de wettekst, de jurisprudentie noch de ratio van art. 2, derde lid, onderdeel c
AWR valt enig argument voor deze zienswijze van de staatssecretaris te ontle-
nen. Doets/Van der Starre  wijzen er voorts nog op dat - gegeven de civielrech-
telijke wortels van de definitie van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR - het meer
voor de hand ligt om ook het begrip 'vennoot' uit deze definitie naar civiel recht
uit te leggen. Civielrechtelijk vormen de vennoten van de bovengeschakelde per-

sonenvennootschap ('CV l' in bovengenoemd voorbeeld) gezamenlijk 6dn ven-
noot  in de ondergeschakelde personenvennootschap  ('CV  II' in bovengenoemd
voorbeeld).6I In die visie zou dan ook voor de toepassing van het toestemmings-
vereiste de bovengeschakelde personenvennootschap (CV I) slechts 66n vennoot

zijn in de ondergeschakelde personenvennootschap (CV II). De visie van de
staatssecretaris kan bovendien tot praktische problemen leiden t.g.v. het verbod
van art. 20, tweede lid, WvK voor de commanditaire vennoot tot het verrichten
van daden van beheer.62 Het verlenen van goedkeuring door individuele com-
manditaire vennoten van de bovengeschakelde CV aan het toetreden van venno-
ten tot de ondergeschakelde CV (en omgekeerd) zou mogelijk kunnen worden
gezien als een overtreding van het beheersverbod van art. 20, tweede lid, WvK.
De staatssecretaris geeft in genoemde resolutie voor dit probleem als oplossing
dat de beherende vennoten op basis van een beheersovereenkomst met de com-
manditaire vennoten toestemming namens alle vennoten zouden kunnen verle-
nen. Uit het opnemen van dergelijke 'noodoplossingen' blijkt mijns inziens eens
te meer dat de zienswijze van de staatssecretaris niet overeenkomt met de bedoe-

ling van de wetgever,  nl. het geven  van een 'zelfstandig en [ . . . ] eenvoudig' crite-
rium voor de scheidslijn tussen fiscaal transparante en vennootschapsbelasting-

plichtige lichamen. In de praktijk is het bepaald geen sinecure om CV-contracten
van 'gestapelde' CV's dusdanig op te stellen dat wordt voldaan aan de vereisten

58. Ten'oort, Stapelen van personenvennootschappen, Ondernemingsrecht 2001/14. biz. 414 e.v., gaat

o.a. in op de vraag of het naar Nederlands civiel recht geoorloofd is dat een personenvennootschap ven-
noot is in een andere personenvennootschap. Hij beantwoordt deze vraag in zijn algemeenheid bevesti-

gend. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat een Nederlandse personenvennootschap vennoot is in
een andere personenvennootschap
59. Besluit Staatssecretaris van Financien van 19 december 2000. nr. CPP 2000/2157, t.a.p.. biz. 940-941.
om reden van deze thematiek ook wel aangeduid als de 'stapelresolutie'.
60. Doets/Van der Starre, WFR 2001/6433. t.a.p., biz. 615.
6 1. Tervoort, Stapelen van personenvennootschappen. t.a.p.. biz. 416.
62. Doets/Van der Starre, WFR 2001/6433, t.a.p., blz. 615, Tervoort. Stapelen van personenvennoot-
schappen. t.a.p.. blz. 420.
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van de stapelresolutie. Daar komt bij dat het opnemen van de vereiste bepalingen
vaak indruist tegen commerciele afspraken of binnen concernverband63 bepaald
grotesk aandoet. Door de invoering van de stapelresolutie lijkt de staatssecretaris
veel meer een additioneel knelpunt t.a.v. het onderscheid 'open' en 'besloten' te
hebben toegevoegd, dan er 66n te hebben opgelost. De reden van totstandkoming
van de stapelresolutie is niet gepubliceerd, maar ligt vermoedelijk in de wens van
de  besluitgever  om het aantal  CV' s, waarbij commanditaire vennoten/beleggers
gebruik maken van bepaalde ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten, verder
terug te dringen. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het gebruik van derge-
lijke faciliteiten door commanditaire vennoten echter aanzienlijk beperkt.* Ook
om die reden lijkt mij intrekking van de stapelresolutie de beste oplossing.

Op grond van de bovengenoemde overwegingen kom ik - uitgaande van de bestaan-
de wettelijke systematiek - tot de volgende aanbeveling voor een nieuwe wettekst
van art. 2, derde lid, onderdeel c AWR:

2.   open   cc,mmanditaire   vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij. behoudens de
gevallen van vererving dan wei legaat en/of overdrachten aan mede-vennoten. de echtgenote of
bloed- en aanverwanten in de rechte linie. voor de toetreding [en/of vervanging] van commanditaire
vennoten niet de toestemming van alle overige vennoten. beherende zowel als commanditaire, is
vereist:'

In § 5.10.2 wordt nader ingegaan op de vraag of het criterium van de vrije over-
draagbaarheid van aandelen uberhaupt een zinvol criterium is voor het onderscheid
tussen fiscaal transparante en vennootschapsbelastingplichtige lichamen. en of er
bruikbare alternatieven zijn. die mogelijk tot een beter resultaat leiden.

5.3 OPEN CV EN OPRICHTINGSFICTIES

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de dividendbelasting komt een oprich-
tingsfictie voor. Op grond van art. 2. vierde lid, Wet Vpb. 1969 wordt een lichaam,
waarvan de oprichting heeft plaatsgevonden naar Nederlands recht, voor de toepas-
sing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 steeds geacht in Nederland te
zijn gevestigd. Art. 1, derde lid, Wet Div.bel. 1965 heeft een ongeveer gelijkluiden-
de bepaling:

'Heeft de oprichting van een in het eerste lid bedoelde vennix,tschap plaatsgevonden naar
Nederlands recht. dan wordt die vennootschap steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd'

63. De stapelresolutie lijkt niet geschreven voor stapelstructuren binnen familie- c.q. concernverband,
maar meer voor fondsstructuren. Een dienovereenkomstige inperking is echter in het besluit niet terug te
vinden. Veelmeer wordt in het besluit de werkingssfeer uitgebreid tot o.a. ook de maatschap en de VOF,
wal m.i. - voorzover het de varianten nier op aandelen betreft - onjuist is. omdat het toestemmingsvereis-
te voor de maatschap c.q. VOF niet geldt.
64. Zie hierover uitgehreid § 1.2.4.
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Men kan zich afvragen of deze oprichtingsficties ook gelden voor de open CV. Voor
de Wet op de dividendbelasting 1965 lijkt dit voor de hand te liggen, nu art. 1, derde
lid, zo uitdrukkelijk verwijst naar de vennootschappen van lid  1, waar ook de open
CV wordt genoemd.65 Voor de Wet op de vennootschapsbelasting is een uitdrukke-
lijke aanwijzing van de open CV niet opgenomen. Op grond van een strikt tekstuele
interpretatie zou men kunnen twij felen of de oprichtingsfictie van de Wet op de ven-
nootschapsbelasting van toepassing is op de open CV, nu een open CV, zijnde een

personenvennootschap, niet wordt 'opgericht', maar 'aangegaan'. Mijns inziens is
een dergelijke tekstuele interpretatie af te wijzen: Op grond van de hierna uit te
werken wetshistorische en wetssystematische gronden dient mijns inziens de oprich-
tingsfictie van de Wet op de vennootschapsbelasting, evenals die van de Wet op de
dividendbelasting, mede toepassing te vinden op de open CV.

i.  De voorloper van de vestigingsplaatsfictie van art. 2, vierde lid, Wet Vpb. 1969 is
te  vinden  in  art. 2, derde  lid,  van het Besluit Vennootschapsbelasting   1942,  dat
luidde:

'Waar een rechtspersoon. een commanditaire vennootschap op aandelen. een vereniging zonder

rechtspersoonlijkheid. dan weI een bedrijf van een openbaar lichaam gevestigd is, wordt naar de

omstandigheden beoordeeld. Heeft de oprichting of het instellen plaatsgevonden naar Nederlands

recht, dan wordt echter steeds Nederland als land van vestiging beschouwd'.

Onder het Besluit  op de Vennootschapsbelasting   1942   viel  de CVOA derhalve
onder de oprichtingsfictie.67 Civielrechtelijk bestaat er geen verschil tussen de CV

op aandelen en de open CV: beiden worden contractueel aangegaan. Bij de invoe-
ring van de Wet op de vennootschapsbelasting  1969  is - na deze bepaling eerst te
hebben weggelaten - besloten de bepaling van art. 2, derde lid, van het besluit
voort te zetten in art. 2. vierde lid, Wet Vpb. 1969. De staatssecretaris merkte tij-
dens de behandeling in de Tweede Kamer68 over deze voortzetting op:

'ln de eerste plaats voorkomt het opnemen van de fictie voor de gevallen van zetelverplaatsing in de
zin van de evenbedoelde Rijkswetten. het ongewilde gevolg dat bij die gelegenheid de fiscale en de

stille reserves in de belastingheffing muden moeten worden betrokken. In de tweede plaats heeft,

zoals hiervoren nog is gereleveerd. de bepaling buiten de gevallen van zetelverplaatsing op de voet

65. Via art. 2, tweede lid.  Wet Div.  Bel. 1965 geldt de oprichtingsfictie in de dividendbelasting ook voor
het open fonds voor gemene rekening.
66. Zo ook: Daniels. Issues in international partnership taxation. Chapter III. paragraaf 4.3.2.. biz.  129 en

NRIB, Deel I.B, Hoofdstuk 2, De fiscale vestigingsplaats van lichamen, biz. 47. Anders echter Doets/Van
der Starre, De besloten CV onder vuur, WFR 2001/6433, biz. 616-617.
67. Zo ook Schippers, De draagwijdte van art. 2, derde lid, laatste zin van het Besluit op de Vennoot-
schapsbelasting,  WPNR  1944/3881, biz. 103-104. Doets/Van der Starre. WFR 2001/6433,  t.a.p.,  blz. 617,
stellen dat waar 'oprichting' ziet op rechtspersonen, 'het instellen' ziet op bedrijven van openbare licha-
men, zodat de oprichtingsfictie van het Besluit niet heeft gegolden voor de CVOA. Uit de wettekst noch
de wetsgeschiedenis kan m.i. worden afgeleid dat de tweede volzin van art. 2. derde lid. Besluit Vpb.
1942 (de oprichtingsfictie) niet zou gelden voor alle lichamen genoemd in de eerste volzin. derhalve ook
voor de CVOA.
68. Tweede Kamer, vergaderjaar 1968-1969,6000, nr. 22. biz. 33 lk.
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van meergenoemde Rijkswetten, praktisch geringe betekenis en behoeft uit dien hoofde opneming
daarvan in de wet geen bezwaar te ontmoeten.

Beide aspecten in aanmerking nemende. menen de ondergetekenden dan ook dat het de voorkeur
verdient de voor de vennootschapsbelasting bestaande toestand door middel van het bij de tweede
nota van wijziging ingevoegde vierde lid  van  art.  2  van het ontwerp  van  wet te bestendigen'.

Ten aanzien van het weglaten van de zinsnede 'het instellen van' wordt geen na-
dere toelichting gegeven. Uit het gegeven dat de wetgever heeft bedoeld de op-
richtingsfictie zoals van toepassing onder het Besluit op de vennootschapsbelas-
ting voort te zetten onder de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dient mijns
inziens te worden afgeleid dat dit voortzetten ook heeft te gelden voor de CVOA
c.q. de open CV.

ii. Naast de wetshistorie kan aan de wetssystematiek een argument worden ontleend
voor de toepasselijkheid van de oprichtingsfictie op de open CV. E6n van de re-
denen* voor het voortzetten van de oprichtingsfictie in de Wet op de vennoot-
schapsbelasting was het opnemen van een oprichtingsfictie in de Wet op de divi-
dendbelasting 1965.70 Door het opnemen  van de oprichtingsfictie van  art. 1, derde
lid. Wet Div.bel. 1965 werd beoogd te voorkomen dat naar Nederlands recht op-
gerichte vennootschappen door zetelverplaatsing een Nederlandse dividendbelas-
tingclaim proberen te ontiopen. In de Toelichting bij de Tweede nota van wijzi-
ging,1 wordt dit als volgt toegelicht:

'Deze regel  tail.  I  lid 3 Wet Div.bel.  1965: TSI richt zich tegen het louter om fiscale redenen naar

het buitenland verplaatsen van de zetel van naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen.
Vinrheen  was  een  dergelijk  v(orschrift  I...1  min  of meer overbodig  [...].  Nu het evenwel  in  de
bedoeling ligt, als gevolg van de gewijzigde nationale opvatting betreffende de belastbaarheid van
uitgaande dividenden. Ide] buitenlandse aandeelhouders niet meer geheel vrij te stellen. kan een
bepaling als de onderhavige niet worden gemist.'

Vanuit deze ratio zou het vreemd zijn als de open CV niet onder de oprichtings-
fictie zou vallen, hoewel overigens de open CV in de Wet op de vennootschapsbe-
lasting  1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 zoveel mogelijk wordt ge-
lijkgesteld met andere lichamen zoals de NV en de BV.

Ter verduidelijking zou de wettekst van art. 2. vierde lid, Wet Vpb. 1969 als volgt
kunnen worden aangepast: 'Hee# de oprichting c.a. het aangaan van een lichaam
plaatsgeronden naar Nederlands recht. dan wordt voor de toepassing van deze
wet I...1 het lichaam steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd:

69. Zoals uit het hierboven weergegeven citaat kan worden afgeleid. was een andere reden om bij zetel-
verplaatsing op grond van de Rijkswetten tot zetelverplaatsing afrekening over stille en fiscale reserves te
voorkomen.
7(). Zie de Nadere memorie van antwoord bij de Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer. vergaderjaar
1968-1969,6(*)0, nr. 22, biz. 32 r.kenblz. 33 1.k.
71. Tweede Kamer. vergaderjaar 1965-1966,600(), nr.  16. biz. 2.
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5.4 HET AANDEEL VAN DE BEHERENDE VENNOOT IN DE OPEN CV

In art. 9, eerste lid, onderdeel f, Wet Vpb. 1969 is vastgelegd dat bij het bepalen van
de winst mede in aftrek komt 'het gedeelte van de winst van een open CV dat toe-
komt  aan  de  voor het geheel aansprakelijke vennoten als zodanig'. Ten aanzien  van
de uitleg van deze bepaling kunnen twee tegenstrijdige opvattingen worden onder-
scheiden:

A. de open CV is voor haar gehele winst onderworpen aan de vennootschapsbelas-
ting en bij de bepaling van die winst vormt het winstaandeel van de beherende
vennoten een aftrekpost;

B. de winst van de open CV wordt gesplitst in twee gedeelten, 66n dat de gezamen-
lijke commanditaire vennoten toekomt en per definitie72 wordt belast in de ven-
nootschapsbelasting, en 66n dat de beherende vennoten toekomt en afhankelijk
van de positie van de beherende vennoot belastbaar is in de inkomstenbelasting
of de vennootschapsbelasting.

De wettekst van art. 9, eerste lid, onderdeel f, lijkt meer te duiden op opvatting A. 73

Uit de wetsgeschiedenis valt echter uit een aantal plaatsen af te leiden dat de desbe-

treffende wetgevers wellicht opvatting B voor ogen hebben gestaan.74 De historie
van art. 9, eerste lid, onderdeel f gaat terug tot de Wet op de bedrijfsbelasting  1893.

Art. 5, § 1, Bedr. Bel luidde:

'De vennootschappen bedoeld   bij   art.  l b zijn belastingplichtig   naar het bedrag   van   hare   ..

uitdeelingen .. aan oprichters, concessionarissen, preferente en gewone aandeelhouders ...,
daaronder niet begrepen: a. uitdeelingen aan beherende vennooten, bestuurders, commissarissen.

gecommiteerden en verder personeel als zodanig'

Nadien is deze bepaling in min of meer ongewijzigde vorm in de heffingswetten tot
en met de huidige Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voortgezet. Op een twee-
tal plaatsen is een nadere toelichting gegeven op deze bepaling:

(1). Ter toelichting van art. 4, letter c, DTB werd overwogen:

'De commanditaire vennootschap op aandeelen is een tweeslachtig wezen, gedeeltelijk

vennootschap onder firma. gedeeltelijk vennootschap op aandelen. Door deze belasting mag alleen

worden getroffen, wat aan de vennooten op de aandelen wordt uitgekeerd. Wat de persoonlijk

aansprakelijke vennooten als zoodanig genieten, wordt echter door hen niet als aandeelhouders.

doch als vennooten genoten. Het is de belooning voor hun vlijt en bekwaamheid'

72. Art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 verwijst ook naar de open CV.
73. Zo ook Verburg, Vennootschapsbelasting, 2e druk 2000, blz. 77.
74. Voor een uitgebreid overzicht van deze wetsgeschiedenis wordt verwezen naar de conclusie van A-G
Van Soest bij het hierna te bespreken arrest BNB 1982/268 alsmede de noot van Nooteboom bij dit arrest.
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(2). § 11, negende lid, Leidraad Vennootschapsbelasting en Vermogensbelasting
1942 luidde:

'Voor commanditaire vennootschappen op aandelen geeft art. 13, onder lid 2, letter b, nog een
bijzonder voorschrift. dat overigens overeenstemt met hetgeen ten opzichte van de winstaandeelen
van de beheerende (voor het geheel aansprakelijke) vennooten bepaald was in de Wet op de
Dividend- en Tantidmebelasting 1917 Cart. 4) en het Besluit op de Winstbelasting 1940 (art. 6). De
bepaling ziet zoowel op het 'uit te keeren' aandeel in de winst in fiscalen zin, als op het njet ' uit te
keeren' aandeel   in de winst in fiscale zin. Immers berust   zij   op de gedachte,   dat het zuiver
bedrijfsvermogen ten deele rechlstreeks toebehoort aan de beheerende vennooten. De positie van
den beheerenden vennoot is toch anders dan die van den directeur eener naamlooze vennootschap,
die niet  voor een zeker gedeelte mede-eigenaar is van het vermogen der vennootschap'.

Het belang van de bovengenoemde opvattingen is met name gelegen in het toeken-
nen van objectieve vrijstellingen en bijv. de investeringsaftrek. Een eenvoudig voor-
beeld moge dit illustreren:

Een open CV heeft twee beherende vennoten, X (natuurlijk persoon) en Y BV, die
elk gerechtigd zijn tot 5% van de winst. In jaar 1 behaalt de open CV een winst van
f 1  000 000, waarvan f 100 000 afkomstig is van een dividend van een  100% doch-
tervennootschap. Afhankelijk van welke opvatting men volgt, kan de fiscale winst
van de open CV als volgt worden berekend:

Opvatting A
Winst f 1 000 000
Af: winstaandeel beherende vennoten 100 000
Af: deelnemingsvrijstelling 100 000

Belastbaar bedrag f   800 000

Opvatting B
Winst f   900 000
Af:    deelnemingsvrijstelling (9/10 x f 1 0 0 000) 90 000

Belastbaar bedrag f       810  000

In het arrest van 7 juli 1982, BNB 1982/268 heeft de Hoge Raad opvatting B tot uit-
gangspunt genomen. De Hoge Raad overweegt:

'dat een beherende vennoot  in   een open commanditaire vennootschap  -  voor  30  mei   1975:   een
commanditaire vennootschap op aandelen - voor zijn aandeel in het resultaat van een dergelijke
vennootschap in de heffing van inkomstenbelasting, indien hij een natuurlijk persoon is. dan wei van
vennootschapsbelasting. indien hij een lichaam is, rechtstreeks - dat wil zeggen op de grondslag van
het behaalde en niet op die van het uitgedeelde resultaat - wordt betrokken:
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dat hieruit voorvloeit dat. indien in het door de vennootschap behaalde resultaat van belasting

vrijgestelde bestanddelen zijn begrepen, ook die bestanddelen rechtstreeks aan de beherende

vennoten voor hun aandeel daarin opkomen, zodat de vrijstelling voor wat betreft de vennootschap
slechts van toepassing kan zijn voor zover die bestanddelen niet tot de winst van bedoelde vennoten

behoren:'

Mijns inziens heeft de Hoge Raad met dit arrest een juiste beslissing gegeven. Niet
alleen duidt - zoals hierboven weergegeven - de wetsgeschiedenis meer op opvat-
ting B. Ook vanuit het eindresultaat - het toekennen van objectieve vrijstellingen,
investeringsaftrek etc. aan de open CV alleen voorzover de winst de commanditaire
vennoten toestaat - is deze beslissing bevredigend te noemen. Het hybride karakter

van de open CV - fiscaal deels kapitaalvennootschap, civielrechtelijk personenven-
nootschap - wordt op deze manier het meest recht gedaan. Het vermogensaandeel en
daarmee het winstaandeel staat de beherende vennoten - evenals de commanditaire
vennoten - van de open CV rechtstreeks, nl. op basis van de contractuele relatie
(mede-eigendom), toe. Voor het gedeelte dat de commanditaire vennoten toekomt,
heeft de wetgever een wetsfictie ingevoerd waarbij dit gedeelte per definitie ven-
nootschapsplichtig is geworden. Het heeft mijns inziens geen zin deze wetsfictie
verder door te trekken dan strikt noodzakelijk is, ook al moet worden toegegeven dat
de wetstechniek van de artikelen 2, eerste lid, onderdeel a en 9, eerste lid, onderdeel

f Wet Vpb.  1969  in dit opzicht verwarrend werkt. Mijn voorstel is derhalve om de
wettekst op dit punt aan te passen. De aanpassing zou kunnen bestaan uit het schrap-

pen van art. 9, eerste lid, onderdeel f 5 en het toevoegen aan art. 2, eerste lid, onder-
deel a76 van de volgende zinsnede:

'Bij de open CV strekt de belastingplicht zich slechts uit tot het gedeelte van de winst en het
vermogen dat de gezamenlijke commanditaire vennoten als zodanig toekomt.'

De reikwijdte van genoemd arrest BNB 1982/268 strekt zich mijns inziens ook uit
tot andere wetsbepalingen. Als denkmodel voor de open CV kan worden uitgegaan
van een VOF tussen enerzijds de gezamenlijke commanditaire vennoten, waarvan
het gezamenlijke ondernemingsgedeelte per wetsfictie altijd vennootschapsbelas-
tingplichtig is, en anderzijds de beherende vennoten, waarbij voor iedere beherende
vennoot afzonderlijk moet worden onderzocht in hoeverre de belastingplicht in de
inkomsten- of vennootschapsbelasting plaatsvindt. Op basis van dit denkmodel kun-
nen de volgende wetsbepalingen als volgt worden geYnterpreteerd:

75. De Jong, Open en besloten bij commanditaire vennootschappen en fondsen, ac. proefschrift 2001,
biz. 245, stelt voor de gehele winst van de open CV binnen de subjectieve belastingplicht voor de ven-
nootschapsbelasting te betrekken om vervolgens het gedeelte dat toekomt aan de beherende vennoten

objectief uit te sluiten (vermoedelijk via art. 8 Wet Vpb. 1969 derhalve). Qua eindresultaat is er geen ver-
schil met mijn voorstel. Mijn voorstel sluit echter m.i. beter aan bij de splitsingsleer van BNB 1982/268.

76. Deze toevoeging zou - ter vermijding van misverstanden - ook kunnen worden toegevoegd aan art. 3

onderdeel b Wet Vpb. 1969 (buitenlandse belastingplicht).
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i. De ondernemingsfictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969. Op grond van art. 2,
vijfde lid, worden de lichamen genoemd in art. 2, eerste lid, letters a, b en c geacht
hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen. Op grond van
het arrest BNB 1982/268 dient deze fictie mijns inziens slechts te gelden voor het
ondernemingsgedeelte dat toekomt aan de commanditaire vennoten. Voor het on-
dernemingsgedeelte dat toekomt aan de beherende vennoten dient afzonderlijk te
worden getoetst of art. 2, vijfde lid, van toepassing kan zijn Indien de beherende
vennoten natuurlijke personen zijn of buitenlandse lichamen, zal art. 2, vijfde lid,
niet van toepassing zijn. Indien de beherende vennoot een binnenlands lichaam is,
zoals genoemd in art. 2, eerste lid, onderdeel a, b of c, Wet Vpb.  1969, zal de fic-
tie van art. 2, vijfde lid, wel van toepassing zijn. Deze conclusie zal met name van
belang zijn indien de open CV passieve inkomsten genereert of de beherende
vennoot in het buitenland is gevestigd.

ii. Op een aantal plaatsen in de heffingswetten is de belastingheffing gekoppeld aan
het in aandelen verdeeld zijn van het kapitaal. Op grond van het hierboven gefor-
muleerde denkmodel - gebaseerd  op het arrest BNB 1982/268  -  zal  bij  de  open
CV slechts het ondernemingsgedeelte dat toekomt aan de commanditaire venno-
ten als in aandelen verdeeld kapitaal kunnen worden beschouwd:

- art. 13 Wet Vpb. 1969 (de deelnemingsvrijstelling). Voor het bepalen van het
5% bezitsvereiste zullen slechts de kapitaalrekeningen van de commanditaire
vennoten bepalend zijn. Deze zienswijze wordt bevestigd in de Resolutie van
21 juli 1994, nr. DB 94/2414M77;

- de aanmerkelijk belangregeling van Hoofdstuk 4 (box 2) Wet IB 2001 (voor-
heen:  art. 20a e.v.  Wet  IB  1964).  Ook  voor deze regeling geldt dat slechts de
commanditaire vennoten een aanmerkelijk belang kunnen hebben in de open
CV. Voor het bepalen van het bezitsvereiste heeft ook hier te gelden dat slechts
de kapitaalrekeningen die toekomen aan de commanditaire vennoten bepalend
zijn.  In de hiervoor genoemde resolutie  van  21 juli 199478  gaat de staatssecreta-
ris uit van eenzelfde opvatting;

- de heffing van dividendbelasting. Op grond van art. 1, eerste lid, jo. art. 2 Wet
div.  bel. 1965 wordt de opbrengst van aandelen  in open commanditaire  ven-
nootschappen onder de heffing van dividendbelasting gebracht. Op grond van
het arrest BNB 1982/268 kan slechts dividendbelasting worden geheven van de
uitdelingen aan de commanditaire vennoten. Ook de oprichtingsfictie van art.  1,
derde lid, Wet div. bel. 1965 blijft beperkt tot het ondernemingsgedeelte dat
toekomt aan de commanditaire vennoten:

77. Resolutie van 21 juli  1994, nr. DB 94/2414M, V-N 1994. blz. 3022 e.v.
78. Resolutie van 21 juli 1994. nr. DB 94/2414M. V-3 1994. punt 7. blz. 3023.
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- de heffing van vermogensbelasting t.t.v. de Wet VB 1964. Ook hier diende op
grond van het hierboven ontwikkelde denkmodel een splitsing te worden ge-
maakt tussen het ondernemingsgedeelte dat de beherende vennoten toekomt, en
dat wat de commanditaire vennoten toekomt en als 'aandelenkapitaal' wordt
beschouwd.79 Bij de beherende vennoot/natuurlijke persoon van de open CV
werd zijn aandeel in de open CV als ondernemingsvermogen in de vermogens-
belasting betrokken. Hij kon aangifte doen op basis van zijn persoonlijke on-
dernemingsbalans, waarbij zijn aandeel in de goodwill van de open CV geen
bezitting  was  voor de vermogensbelasting  (art. 4, tweede  lid,  Wet  VB   1964).
De ondernemingsvrijstelling ex art. 7, tweede lid, Wet VB 1964 was van toe-
passing.
Voor de commanditaire vennoten/natuurlijke personen van de open CV werd
de deelname in de open CV als een aandeel voor de heffing van de vermogens-
belasting beschouwd. Het 'aandeel' in de open CV diende te worden gewaar-
deerd naar de waarde die daaraan in het economische verkeer kon worden toe-
gekend. Bij deze waardebepaling kon de goodwill van de open CV een rol spe-
len. De ondernemingsvrijstelling was slechts van toepassing, indien voor de
commanditaire vennoot sprake was van een aanmerkelijk belang in de open CV
(art.  7,  derde lid, onderdeel  c  Wet  VB   1964).  Bij de invoering  van  de  Wet  IB
2001 is de vermogensbelasting afgeschaft, of wellicht beter gezegd, geYncorpo-
reerd in de inkomstenbelasting (box 3). Ook voor de belastingheffing in box 3
geldt dat slechts het ondernemingsgedeelte dat toekomt aan de commanditaire
vennoten als 'aandelenkapitaal' wordt beschouwd en voor de commanditaire
vennoten/natuurlijke personen8o als bezitting in de zin van art. 5.3, tweede lid,
onderdeel e ('rechten die  niet op zaken betrekking hebben')  Wet  IB 2001 wordt
beschouwd. Voor de beherende vennoten/natuurlijke personen vindt belasting-
heffing plaats in box 1 (de open CV drijft een onderneming) dan wel box 3 (de
open CV drijft geen ondememing)81;

- de heffing van overdrachtsbelasting c.q. kapitaalsbelasting. Art. 4, eerste lid,
onderdeel a (onroerende zaaklichamen) WBR spreekt van 'aandelen in licha-
men  met  een in aandelen verdeeld kapitaal'. Op basis  van  art. 4, tiende  lid, jo.
eerste lid, onderdeel a WBR kan de open CV kwalificeren als onroerende zaak-
lichaam, maar op basis van de hier verdedigde splitsingsleer slechts voor het
gedeelte van de kapitaalrekeningen dat aan de commanditaire vennoten toe-
komt. In § 5.7.1 wordt nader ingegaan op de toepassing van art. 4 WBR op de
open CV. Art. 32, eerste lid, WBR brengt onder de heffing van kapitaalsbelas-
ting 'het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal in in Nederland ge-

79. Eenzelfde benadering geldt  ook  voor de Successiewet 1956. Hierbij dient te worden gewezen  op
art. 21, vierde lid (nieuw), Successiewet 1956, waardoor  voor de beherende vennoot (voor overdracht
vatbare) goodwill thans wel wordt meegenomen in de waardering van zijn ondernemingsvermogen.
80. Indien sprake is van een aanmerkelijk belang, vindt uiteraard belastingheffing plaats in box 2.
81. Voor de vraag of bij de belastingheffing in box 3 het aandeel van de beherende vennoot in de open
CV als geheel dient te worden meegenomen of (het aandeel in) de activa/passiva afzonderlijk (de vraag
naar de volledige fiscale transparantie) kan worden verwezen naar §  1.3.3.
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vestigde lichamen'. De open CV kwalificeert op grond van art. 32, tweede lid,
als lichaam in de zin van de WBR. Op grond van het arrest BNB 1982/268 en
het hierboven weergegeven denkmodel kan mijns inziens slechts kapitaalsbe-
lasting worden geheven over het commanditair kapitaal. Op de vraag of uber-
haupt kapitaalsbelasting kan worden geheven bij de open CV wordt hierna in
§ 5.7.3 nader ingegaan.

5.5 DE OPEN CV IN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING

In § 5.1.2.2 is reeds gewezen op de uitspraak van het Hof Arnhem van 30 januari
1959, BNB 1960/44. Door deze uitspraak werd een discrepantie blootgelegd tussen
de definitie van de open CV voor de vennootschapsbelasting en deze definitie voor
de inkomstenbelasting. Het betrof in deze uitspraak een CVOA, die weliswaar een in
aandelen verdeeld kapitaal had, maar waarvan de aandelen slechts overdraagbaar
waren na toestemming van alle vennoten. Het Hof Arnhem besliste dat voor de ven-
nootschapsbelasting geen sprake was van een CVOA. omdat niet werd voldaan aan
de definitie van de Achtste Aanvullingsbeschikking.82 Dit ontnam echter in de visie
van het hof aan de desbetreffende CV nog niet het karakter van een CVOA, aange-
zien er sprake was van een in aandelen verdeeld kapitaal. Voor de inkomstenbelas-
ting concludeerde het Hof Arnhem dientengevolge dat de winst van de CVOA
slechts belastbaar was bij de commanditaire vennoten op het moment dat deze als
dividend werd uitgekeerd.

Voor de open CV dient naar aanleiding van deze uitspraak van het Hof Arnhem te
worden onderzocht of de hierboven geconstateerde discrepantie zich nog steeds voor
zou kunnen doen. Het voortbestaan van deze discrepantie zou mogelijk de fiscale
aantrekkingskracht van de rechtsvorm van de CV in onevenredige mate bevorderen,
wat zou kunnen leiden tot de constatering van een knelpunt. Mijns inziens is dit niet
het geval.83 Zoals reeds  in  § 5.1.2.2 beschreven,  is bij de invoering  van  de  AWR  in
1962 de definitie van de CVOA uit de Achtste Aanvullingsbeschikking overgeno-
men en vastgelegd in art. 2, derde lid, van de AWR. Volgens de MvT is door het
opnemen in de AWR deze definitie 'ook gaan gelden voor andere belastingen (dan
de vennootschapsbelasting), zoals de inkomstenbelasting  en het registratierecht'.  1n
de Leidraad AWR werd in § 7, derde lid. nog eens nadrukkelijk vastgelegd dat door
het opnemen van de definitie uit de Achtste Aanvullingsbeschikking in de AWR de
uitspraak  van  het Hof Arnhem  van 20 januari   1959 (BNB 1960/44)  voor  de  toe-
komst haar betekenis heeft verloren.

Hiermee is mijns inziens voldoende duidelijk geworden dat de wetgever de defini-
tie van de CVOA - en later de open CV - in de AWR ook heeft willen toepassen op
de inkomstenbelasting. Door het invoeren van de AWR is mijns inziens derhalve een
sluitend systeem ontstaan voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

82. Zie voor deze definitie § 5.1.2.2.
83. Zo ook Daniels. Issues in international partnership taxation. Chapter Il, § 2.3.4.1.
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Dit sluitende systeem houdt in dat de CV ofwel besloten is, waardoor de commandi-
taire vennoten rechtstreeks de onderliggende inkomsten van de CV genieten, ofwel
open, waarbij de commanditaire vennoten als aandeelhouders worden behandeld.
Voor de gelijkstelling van de commanditaire vennoten in een open CV met aandeel-
houders kan nog worden verwezen naar de uitdrukkelijke bepaling van art. 2, derde
lid, onderdeel f AWR. Deze bepaling geldt ook voor de inkomstenbelasting. Mijns
inziens geldt de gelijkstelling van de commanditaire vennoot van een open CV met
een aandeelhouder ongeacht het feit of de commanditaire vennoten al dan niet delen
in het liquidatiesaldo van de open CV. Dit geldt zowel voor de Wet IB  1964 als voor
de Wet IB 2001. Het ontbreken van uitdrukkelijke bepalingen in de inkomstenbelas-
ting voor de fiscale behandeling van de commanditaire deelname in de open CV le-
vert enige onduidelijkheden op. Mijns inziens kunnen deze onduidelijkheden aan de
hand van de gelijkstelling met aandelen o.g.v. de AWR worden opgelost. Een uit-
drukkelijke regeling zoals voor het fonds voor gemene rekening neergelegd in
art. 4.5 Wet IB 2001 (en voorheen in art. 44a Wet IB 1964) zou welkom zijn ge-
weest, maar is derhalve mijns inziens niet strikt noodzakelijk. Als belangrijkste ge-
volgen van de gelijkstelling van de commanditaire vennoot van de open CV met de
aandeelhouder in andere kapitaalvennootschappen (zoals de NV en de BV) kunnen

84voor de heffing van inkomstenbelasting worden genoemd  :

- winstuitkeringen uit de open CV worden fiscaal gekwalificeerd als dividend en
mitsdien t.t.v. de Wet IB 1964 belast als inkomsten uit vermogen ex art. 24 Wet
IB 1964 (geen aanmerkelijk belang) c.q. als regulier voordeel ex art. 2Oa Wet IB
1964 (aanmerkelijk belang). Voor de belastingheffing in box 3 (Hoofdstuk 5 Wet
IB 2001) zijn daadwerkelijke inkomsten niet meer relevant. Zoals hiervoor in
§ 5.4  reeds is uiteengezet, wordt het aandeel  van de commanditaire  ven-
noot/natuurlijke persoon in de open CV (geen aanmerkelijk belang) gezien als een
bezitting ex art. 5.3, tweede lid, onderdeel e Wet IB 2001. Voor box 2 (wel een
aanmerkelijk belang) worden winstuitkeringen uit de open CV - conform de be-
handeling in de Wet IB 1964 - als regulier voordeel (art. 4.12 Wet IB 2001) be-
schouwd;

- voor het genietingstijdstip van de winstuitkeringen was t.t.v. de Wet IB 1964
art. 33 Wet IB 1964 van toepassing. Mijns inziens85 betekent deze toepassing van
art. 33 dat hierdoor de winsten van de open CV bij de commanditaire vennoten
pas werden belast op het moment dat zij werden uitgekeerd en niet - zoals bij de
besloten CV86 _ op het tijdstip dat de onderliggende inkomsten door de open CV
zelf worden genoten. Doordat de open CV geen rechtspersoonlijkheid heeft, zul-
len voor de vorderbaarheid c.q. de inbaarheid van de winstuitkeringen met name

84. Zie ook mijn bijdrage aan Personenvennootschappen (Kluwer, losbl.). Bijzonder Deel, Hoofdstuk VII.
§ 2.3.2.

85. Evenzo: Daniels. Issues in international partnership taxation, Chapter  IV,  § 4.1.3. Een andere opvat-
ting hanteert: Leysen. De commanditaire vennootschap in de actuele praktijk (1988). blz. 101-102.
86. Zie § 1.3.
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het vennootschapscontract en de boekingswijze van belang zijn. Indien bijvoor-
beeld de winst na afloop van het jaar op een (rentedragende) rekening-courant van
de commanditaire vennoot met de open CV wordt geboekt, zal een (belastbaar)
dividend voor de inkomstenbelasting kunnen worden geconstateerd. Zoals hier-
voor reeds aangegeven, zijn winstuitkeringen voor de belastingheffing in box 3
niet meer relevant. Voor de aanmerkelijk belangregeling is art. 33 Wet IB 1964
voortgezet in art. 4.43 Wet IB 2001, zodat het vorenstaande zijn betekenis heeft
behouden voorzover de commanditaire vennoten/natuurlijke personen een aan-
merkelijk belang bezitten in de open CV:

- het bijschrijven van winstreserves bij het commanditaire kapitaal kon t.t.v. de Wet
IB 1964 worden beschouwd  als een belastbaar dividend op grond  van  art.  29  Wet
IB 1964 (geen aanmerkelijk belang) c.q. art. 2Ob, eerste lid, onderdeel a Wet IB
1964 (wel een aanmerkelijk belang). Een terugbetaling van commanditair kapitaal
kon onder de voorwaarden van art. 29, tweede lid, Wet IB  1964 c.q. art. 2Ob, eer-
ste lid, onderdeel c Wet IB 2001 eveneens worden belast, indien het commanditai-
re kapitaal niet ten gevolge van een wijziging van het vennootschapscontract werd
verminderd. Evenals voor winstuitkeringen is het bijschrijven van winstreserves
c.q. het terugbetalen van kapitaal voor de belastingheffing in box 3 (Hoofdstuk 5
Wet IB 2001) niet langer relevant. Voor commanditaire vennoten/natuurlijke per-
sonen met een aanmerkelijk belang in een open CV geldt dat de regeling van
art. 2Ob, eerste lid, onderdeel  c  Wet  IB 1964 (terugbetaling van commanditair ka-
pitaal) ongewijzigd is voortgezet in art. 4.13. eerste lid, onderdeel b Wet IB 2001.
Het bijschrijven van winstreserves bij het commanditaire kapitaal zal echter o.g.v.
art. 4.13, tweede lid, Wet IB 2001 als zodanig niet langer worden belast;

- bij de verkoop van het commanditaire aandeel kan de aanmerkelijkbelangregeling
ex  art. 4.12  Wet  IB 2001 (voorheen  art. 20a  Wet  IB   1964) van toepassing  zijn.
Hierbij is met name van belang hoe het percentage van deelname in de open CV
wordt vastgesteld. Uit de mededeling van de Staatssecretaris van Financien van
21  juli   1994  (V-N  1994,  blz.  3023,  punt 7) blijkt  dat de staatssecretaris  hier de-

87zelfde opvatting huldigt als bij de toepassing van de deelnemingsvrijstelling.
Slechts het percentage waarin men deelneemt in het commanditaire kapitaal, is
bepalend voor de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Deze visie is in
overeenstemming met de grondgedachte van de open CV, zoals vastgelegd door
de Hoge Raad in het in § 5.4 behandelde arrest BNB 1982/268;

-   bij  liquidatie  van  de  open  CV  werd  t.t. v.  de  Wet  IB   1964  voor de commanditaire
vennoten/natuurlijke personen zonder een aanmerkelijk belang - analoog aan
art. 25, eerste lid, onderdeel  e  Wet  IB   1964 - hetgeen werd ontvangen boven  het
commanditaire kapitaal belast als inkomsten uit vermogen. Het hoge bijzondere
tarief van 45% was o.g.v.  art. 57, eerste lid, onderdeel f Wet IB  1964 van toepas-
sing. Voor de belastingheffing in box 3 (geen aanmerkelijk belang) zijn liquidatie-

87. Zie ook § 5.4.
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uitkeringen als zodanig niet meer belast. In geval van een aanmerkelijk belang
vindt belastingheffing over het vervreemdingsvoordeel plaats tegen het 25%-tarief
o.g.v. art. 4.16 , eerste lid, onderdeel c Wet IB 2001 (voorheen o.g.v. art. 2Oa, zes-
de lid, onderdeel c Wet IB 1964).

5.6 OVERGANGEN TUSSEN OPEN EN BESLOTEN CV

In de heffingswetten is geen regeling opgenomen voor de overgangen tussen open
en besloten CV's. Doordat de kwalificatie van de CV als open of besloten afhanke-
lijk is van de overdraagbaarheid van de commanditaire participaties zoals neerge-
legd in de vennootschapsakte, zal een overgang van het fiscale regime van de beslo-
ten CV naar dat van de open CV (en omgekeerd) op eenvoudige wijze door wijzi-
ging van het vennootschapscontract tot stand kunnen worden gebracht. De civiel-
rechtelijke vormgeving zal voor het overige niet behoeven te veranderen. Dit levert
complicaties op in zoverre de algemene fiscale regelgeving aanknoopt bij een civiel-
rechtelijke handeling (bijvoorbeeld liquidatie), zonder dat uitdrukkelijk een verwij-
zingsbepaling voor de open CV is opgenomen. Daarnaast doet zich de vraag voor of
bij de overgang tussen besloten  en  open  CV' s dezelfde fiscale doorschuifmogelijk-
heden kunnen worden benut als bij andere vennootschappen. Mocht dit niet het ge-
val zijn, dan zou sprake kunnen zijn van een niet-neutrale fiscale behandeling van de
open CV in vergelijking met andere vennootschappen, mogelijk resulterend in een
knelpunt.

Hierna zal nader worden ingegaan op de fiscale gevolgen van overgangen tussen
open en besloten CV's, waarbij telkens een onderscheid wordt gemaakt tussen de
fiscale gevolgen voor de beherende en voor de commanditaire vennoten. Hierbij
wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de gerechtigdheid van ieder van de vennoten
in de winst en het vermogen van de CV bij de overgang niet wijzigt.

A. OVERGANG VAN BESLOTEN CV NAAR OPEN CV

Bij de overgang van een besloten CV naar een open CV zal voor de beherende ven-
noten in het algemeen geen belastingheffing optreden. Ook bij de open CV wordt
immers de beherende vennoot op grond  van HR  7 juli  1982, BNB 1982/26888 geacht
zelfstandig een onderneming te drijven. Zowel voor als na de overgang blijft de be-
herende vennoot derhalve subjectief ondernemer, waardoor geen heffingsmoment
optreedt.

Voor de behandeling  van de commanditaire vennoten  in  de  Wet IB 196489 dient
een onderscheid te worden gemaakt tussen de commanditaire vennoten die gerech-
tigd zijn tot de stille reserves bij liquidatie van de CV, en de commanditaire venno-
ten die dat niet zijn. De eerste groep wordt in de periode dat de CV besloten is o.g.v.
art.  6  Wet  IB 1964 fiscaal als ondernemer gekwalificeerd; de tweede groep geniet

88. Zie hierover nader § 5.4.
89. Zie § 1.2.3.

267



5                                            DE OPEN CV

het  winstaandeel als inkomsten uit vermogen  (art.  24  Wet  IB   1964).  In  de  Wet  IB
2001 genieten beide groepen commanditaire vennoten o.g.v. art. 3.3, eerste lid, on-
derdeel  a jo. tweede  lid,  Wet  IB 2001 winst uit ondememing  (box  1).w  Voor  de
commanditaire vennoten die winst uit onderneming genieten, zal de overgang van
besloten naar open CV fiscaal dienen te worden gezien als een staking van de (sub-
jectieve) onderneming. waardoor op grond van art 3.61 Wet IB 2001 (voorheen:
art. 16 Wet IB 1964) afrekening plaats zal vinden over de stille reserves aanwezig in
het commanditaire ondernemingsgedeelte.'1 Ik zou er op deze plaats voor willen
pleiten om ook voor de inbreng in een open CV de mogelijkheid te scheppen om de
genoemde belastingheffing uit te kunnen stellen door de regelingen van art. 3.65
Wet lB 2001 (voorheen: art. 18 Wet IB 1964) (bij inbreng door natuurlijke perso-
nen) en art. 14 Wet Vpb. 1969 (bij inbreng door lichamen) toepasselijk te maken. 92

Voor art. 14 Wet Vpb. 1969 lijkt een extensieve uitleg van het begrip 'tegen uitrei-
king van aandelen' reeds voldoende om de regeling van toepassing te laten zijn op
de inbreng/omzetting in een open CV.93 Bij art. 3.65 Wet IB 2001 wordt echter de
faciliteit beperkt tot de inbreng/omzetting in een NV of BV. Op dit punt is derhalve
een wetswijziging noodzakelijk om de faciliteit ook van toepassing te doen zijn op
de inbreng/omzetting in een open CV. Deze wetswijziging zou kunnen worden uit-
gevoerd door tussen lid 1 en lid 2 van art. 3.65 Wet IB 2001 een nieuw tweede lid in
te voeren, met de volgende tekst:

'2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de omzetting in open commanditaire
vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is
verdeeld.'

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat bij de commanditaire vennoten/niet-
ondernemers t.t.v. de Wet IB 1964 de overgang van besloten naar open CV niet tot
belastingheffing leidde, een eventuele fictieve overdracht lag in de vermogenssfeer.
In de fiscale literatuurw is wei gesuggereerd dat hier een 'belastinglek' was ontstaan.
omdat voor de commanditaire vennoten/niet-ondernemers de winst van de CV. voor-
zover deze nog niet was uitgedeeld. werd geacht te zijn gestort op hun 'aandeel' in
de open CV. In de periode voor de overgang naar de open CV zou deze winst niet
belast zijn en na de overgang vormde deze winstuitkering een onbelaste kapitaalte-
rugbetaling. Mijns inziens is deze opvatting niet juist. Zoals is verdedigd in § 1.3.
dient in de periode voor de overgang naar de open CV de besloten CV ook voor de
commanditaire vennoten/niet-ondernemers als volledig transparant te worden ge-

90. Zie § 1.2.4.
91. Zo ook De Jong, Open en besloten  bij  commanditaire vennootschappen en fondsen. ac. proefschrift
2001.blz.   138.
92. Een analoge toepassing van deze bepalingen is reeds door mij bepleit in mijn bijdrage aan Personen-

vennootschappen (Kluwer. losbl.), Buzonder Deel, Hoofdstuk VII. § 2.4. Zo ook: Van Dijck. Het staken
van een onderneming in de Wet op de inkomstenbelasting 1964. blz. 56. voor de toepassing van art. 18
Wet  IB  1964.
93. Zie ook § 2.4 (Bedrij fsfusie en CV).
94. Leysen. WFR 1986/5739. blz. 1060 en Nobel, Winstrechten, FM nr. 24. biz. 74/75.
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zien. Dit betekent dat deze vennoten hun winstaandeel genieten op het tijdstip dat de
onderliggende inkomsten door de CV worden ontvangen. Winstreservering leidt in
deze optiek95 niet tot uitstel van belastingheffing, zodat het gesuggereerde belasting-
lek zich m.i. niet voor kon doen. Na de invoering van de Wet IB 2001 speelt deze
kwestie niet meer, omdat alle commanditaire vennoten in een ondernemende CV op
grond van art. 3.3 Wet IB 2001 worden geacht winst uit onderneming te genieten.

Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat de omzetting van een besloten naar
een open CV gevolgen kan hebben voor de heffing van kapitaalsbelasting en over-
drachtsbelasting (indien door de CV onroerende zaken worden gehouden). Deze ge-
volgen worden nader uitgewerkt in § 5.7.3 en 5.7.4.

B. OVERGANG VAN OPEN CV NAAR BESLOTEN CV

Bij de overgang van een open CV naar een besloten CV zal voor de beherende ven-
noten - evenals in de hiervoor beschreven omgekeerde situatie - in het algemeen
geen belastingheffing ontstaan. De subjectieve onderneming wordt in ongewijzigde
vorm voortgezet.

Het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire vennoten toekomt, houdt t.g.v.
de omzetting op vennootschapsbelastingplichtig te zijn. In de literatuurgb bestaat
communis opinio ten aanzien van de gevolgen voor de vennootschapsbelasting van
de overgang naar de besloten CV. De vennootschapsbelastingplichtige open CV
wordt geacht te zijn gestaakt, zodat dient te worden afgerekend over de stille reser-
ves die aanwezig zijn in het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire vennoten
toekomt. Onduidelijk is tot op heden wat er gebeurt met de latente inkomstenbelas-
tingclaim over de niet-uitgekeerde winsten c.q. stille reserves van de open CV bij
overgang  naar de besloten CV. Onder  de  Wet  IB 1964 speelde dit vraagstuk zowel
bij commanditaire vennoten die een aanmerkelijk belang ('a.b.') hadden  in een  open
CV, als bij de commanditaire vennoten zonder a.b. Onder de Wet IB 2001 is deze
problematiek beperkt tot de commanditaire vennoten/a.b.-houders. Leysen en No-
befl Suggereren  voor  de  Wet  IB   1964  dat  de  latente  inkomstenbelastingclaim  over

de niet-uitgekeerde winsten c.q. stille reserves van de open CV bij de overgang naar
de besloten CV verloren gaat, omdat de commanditaire vennoten geen 'opbrengst'
genieten op het tijdstip van overgang. In mijn bijdrage aan Personenvennootschap-
pent,8 heb ik twijfel geuit aangaande de juistheid van deze opvatting. Mijns inziens
dient de overgang naar een besloten CV fiscaal te worden gezien als een liquidatie,

95. Zie voor een overzicht van de argumenten voor en tegen deze visie §  1.3.2.
96. Leysen, WFR 1986/5739, blz. 1061, Nobel. t.a.p.. blz. 74, De Jong, proefschrift. t.a.p., blz. 141.
97. Leysen. WFR 1986/5739, biz. 1061, en Nobel, t.a.p., blz. 74.
98. Personenvennootschappen (Kluwer; losbl.), Bijzonder Deel, Hoofdstuk VII. § 2.4.
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zodat op grond van een analoge toepassing van art. 25, eerste lid, onderdeel e Wet
IB  1964" ook afrekening voor de inkomstenbelasting dient plaats te vinden.

In het algemeen wordt aangenomen dat voor het begrip 'liquidatie' uit art. 25, eerste
lid,  onderdeel e Wet IB 1964 aansluiting dient te worden gezocht bij het civielrech-
telijke liquidatiebegrip. Dit houdt derhalve in dat sprake dient te zijn van een rechts-
persoon die wordt ontbonden en waarvan vervolgens het vermogen wordt vereffend
en uitgekeerd aan de aandeelhouders. De inkomstenbelastingheffing bij liquidatie
t.t.v. de Wet IB 1964 komt voort uit de inmiddels op de achtergrond geraakte basis-
conceptie'oo van het inkomensbegrip uit aandelen, waarbu 'voor de totaliteit van de
aandeelhouders uiteindelijk als inkomen moet worden beschouwd het totaal van de
door de vennootschap vanaf de oprichting tot en met de liquidatie behaalde en aan
hen als zodanig toekomende winst'.  Bij de overgang  van  de  open  naar de besloten
CV diende op grond van deze basisconceptie t.t.v. de Wet IB 1964 belastingheffing
in de inkomstenbelasting plaats te vinden. Civielrechtelijk vindt echter geen ontbin-
ding en vereffening van de CV plaats. De vraag doet zich derhalve voor of fiscaal
sprake kan zijn van een liquidatie, terwijl civielrechtelijk de rechtsvorm ongewijzigd
blijft. Mogelijke parallelle situaties zijn de overgang onder algemene titel en de om-
zetting ingevolge art. 2:18 BW.

Als voorbeeld voor de overgang onder algemene titel kan worden gedacht aan de
juridische fusie. Voor de invoering van art. 68a Wet IB 1964 is in de jurispruden-
tie"' beslist dat de juridische fusie van twee vennootschappen niet kan worden ge-
zien als een liquidatie in de zin van de inkomstenbelasting. Het argument van de
Hoge Raad was dat geen vereffening van het vermogen plaats vond, in die zin dat
het vermogen onder algemene titel overgaat op de nieuwe c.q. overblijvende ven-
nootschap en de aandeelhouders uit dat vermogen niets ontvangen. Vanuit de basis-
conceptie is deze uitspraak van de Hoge Raad logisch te noemen: de inkomstenbe-
lastingclaim bij liquidatie blijft immers behouden doordat hij verschuift naar de
nieuw verkregen aandelen.

Bij de omzetting ingevolge  art.  2:18 BW vindt geen overgang onder algemene ti-
tel plaats, derhalve geen ontbinding noch vereffening. De wetgever heeft in art. 28a,
eerste lid, Wet Vpb. 1969 een fictieve liquidatie geYntroduceerd. Deze fictieve liqui-
datie is blijkbaar nodig geweest om de basisconceptie in stand te houden. Men zou
kunnen redeneren dat zonder de invoering van art. 28a op het moment van omzetting
geen liquidatieheffing in de inkomstenbelasting zou kunnen plaatsvinden. In de lite-

99. Voor de a.b.-houder geldt sinds 1 januari  1997 art. 20a. zesde lid, onderdeek Wet  IB 1964, voortge-
zet  in  art. 4.16, eerste lid. onderdeel  c  Wet  IB  2001. Ten gevolge  van de subjectivering  van  de  bron  in-
komsten uit a.b. geldt de basisconceptie niet meer voor de a.b.-houder. Voor het begrip liquidatie blijft
gelden dat in eerste instantie dit begrip volgens het civiele recht dient te worden uitgelegd.
100. Bartel. inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen, FM 29. tweede herziene druk.
Kluwer (Deventer:  1984). blz. 29.
101. HR 18 februari 1959. BNB 1959/124. Vergelijk ook Barrel. t.a.p.. biz. 204/205.
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ratuur'02 is in het verleden kritiek uitgeoefend op de invoering van art. 28a. Met na-
me bij de omzetting van een BV in een stichting wordt een overkill in deze bepaling
geconstateerd. Door het invoeren van een fictieve liquidatie leidt de omzetting van
een BV in een stichting altijd 03 tot een afrekening in de inkomstenbelasting. Voor-
zover de aandeelhouders geen schadevergoeding bij omzetting ontvangen, leidt dit
tot een overkill. omdat het vermogen bij de stichting onder een uitkeringsverbod
komt te liggen.

Op grond van deze beide parallelle situaties kan worden geconcludeerd dat de basis-
conceptie, die ten grondslag heeft gelegen aan het belasten van de liquidatie-
uitkering in de inkomstenbelasting, in zoverre dient te worden genuanceerd dat bij
overgang onder algemene titel of omzetting slechts belastingheffing in de inkom-
stenbelasting dient plaats te vinden, voorzover de aandeelhouders na de overgang
c.q. omzetting definitief kunnen beschikken over het vermogen van de 'oude'
rechtspersoon. Toegepast op de open CV leidde deze genuanceerde basisconceptie
er t.t.v.  de Wet IB  1964  toe dat op het moment  van de overgang afrekening  voor de
inkomstenbelasting diende plaats te vinden. Ten gevolge van de overgang kunnen de
vennoten van de CV immers definitief over het vermogen van de CV beschikken.
Mijns inziens diende derhalve t.t.V. de Wet IB 1964 een analoge toepassing van
art. 25, eerste lid, onderdeel e Wet IB 1964104 plaats te vinden. Ook voor de Wet IB
2001 ben ik een voorstander van een analoge toepassing van art. 4.16, eerste lid, on-
derdeel c Wet IB 2001. Het argument dat civielrechtelijk geen ontbinding en veref-
fening plaats vindt, kan mij niet overtuigen. Het hele bestaan van de open CV in de
heffingswetten vindt plaats op basis van de fiscaalrechtelijke fictie als 'aandelen-
vennootschap'. Het tenietgaan  van deze aandelenvennootschap ten gevolge  van  de
omzetting in een besloten CV kan mijns inziens worden gezien als een fictieve li-
quidatie. Ter verduidelijking van deze visie zou kunnen worden overwogen om
art. 28a Wet Vpb. 1969 als volgt aan te passen:

'3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de open CV'

Op grond van art. 14c Wet Vpb. 1969 is een geruisloze terugkeer uit een NV of BV
mogelijk, waarbij o.g.v. art. 4.42a Wet IB 2001 de a.b.-claim van de aandeelhouders
kan worden omgezet in een inkomstenbelastingclaim die rust op de bezittingen en
schulden van de onderneming van de voortzettende aandeelhouders. Deze regeling
voor de geruisloze terugkeer staat niet open voor de open CV. Gezien het voren-
staande zou het m.i. echter consequent zijn om deze regeling ook open te stellen
voor de open CV. Tekstueel is dit eenvoudig door te voeren door lid 8 van art. 14c
Wet Vpb. 1969 als volgt aan te passen:

102. Van Houte. De nieuwe omzettingsregeling en haar belastingrechtelijke implicaties, WFR 199 1/5976.
blz.  1292.
103. Behoudens de ontheffingsmogelijkheid van art. 28a, derde lid. Wet Vpb. 1969.
104.  Voor de a. b.-houder met ingang  van   I  januari   1997 een analoge toepassing  van  art. 208. zesde lid,
onderdeel c Wet IB  1964.
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8. Voor de toepassing  van dit artikel wordt  met een naamloze vennootschap of besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gelijkgesteld de open CV. alsmede een rechtspersoon
etc.

5.7 DE OPEN CV IN DE WET OP BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER

De  positie  van  de  open  CV  in  de  Wet op belastingen van rechtsverkeer  1970  is  tot
105op heden onduidelijk. Deze onduidelijke positie heeft er mogelijk toe bijgedragen

dat de open CV als rechtsvorm niet of nauwelijks wordt gebruikt. In de fiscale litera-
tuur wordt weinig aandacht besteed aan dit onderwerp. Concrete julisprudentie is
behoudens een enkel arrest over het registratierecht bij de CVOA niet voorhanden.
De onduidelijkheid is mijns inziens terug te voeren op twee hoofdproblemen:

i. Op een aantal plaatsen wordt de open CV als belastingplichtige voor de WBR
aangemerkt. De vraag komt hierbij op of de open CV als dan belastingplichtige
moet worden gezien, of dat - zoals bij de vennootschapsbelasting op grond van
BNB  1982/268 - een splitsing dient te worden aangebracht tussen het gedeelte dat
de commanditaire vennoten gezamenlijk toekomt en het gedeelte dat de beheren-
de vennoten ieder afzonderlijk toekomt;

ii. De WBR gaat op een aantal plaatsen uit van een vennootschap met een 'in aande-
len verdeeld' kapitaal. Civielrechtelijk heeft de open CV - evenals de besloten

107CV'06 - in het algemeen    geen in aandelen verdeeld kapitaal. De vraag komt op
of de open CV voor de WBR op dezelfde manier kan worden behandeld als de be-
sloten CV, of dat de open CV - via de wetsfictie van art. 2, derde lid, onderdeel
f AWR - wellicht (gedeeltelijk) dient te worden beschouwd als een vennootschap
met een in aandelen verdeeld kapitaal. Bij de WBR komt deze vraag extra preg-

nant naar voren, nu de begripsuitleg van de WBR van oudsher sterk is gekoppeld
aan het civiele recht.

De hier geschetste problematiek komt reeds naar voren bij de omschrijving van het
belastbaar feit in de overdrachtsbelasting Cart. 2 WBR) Belastbaar wordt gesteld de
verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze
zijn onderworpen, waarbij onder verkrijging o.g.v. art. 2. tweede lid, mede wordt
begrepen de verkrijging van de economische eigendom. Een probleem ontstaat bij

105. Hierna wordt slechts ingegaan op de positie van de open CV bij de heffing van overdrachtsbelasting
en kapitaalsbelasting.
106. Voor de behandeling van de besloten  CV  in  de WBR wordt verwezen naar Hoofdstuk 3  (De CV  in
de WBR).
107. In de civielrechtelijke literatuur wordt echter aangenomen dat ook na de afschaffing van de CVOA
in  1975 het mogelijk  is gebleven om het commanditaire kapitaal in 'participaties   (op naam) (al dan niet
met nominale waarde en voorzien van bewijsstukken) te verdelen. Voor de consequenties van het verde-
len van het commanditaire kapitaal in dergelijke 'participaties' voor de heffing van overdrachtsbelasting
(art. 4 WBR) en kapitaalsbelasting bij de besloten CV wordt verwezen naar § 3.2 en 3.3.

272



DE OPEN Cv IN DE WET OP BELASTIN(JEN VAN RECHTSVERKEER 5.7

de open CV, indien men zich afvraagt wie er nu eigenlijk verkrijgt. Civielrechtelijk
zullen de vennoten in het algemeen de onroerende zaak in gezamenlijke eigendom
verkrijgen.'OR Fiscaalrechtelijk  zijn er theoretisch ten minste drie mogelijkheden
denkbaar:

a. de open CV als zodanig verkrijgt de onroerende zaak;
b. de  open CV wordt - conform BNB 1982/268 - gesplitst  in een afzonderlijk  ge-

deelte dat de commanditaire vennoten gezamenlijk toekomt en een (aantal) ge-
deelte(n) dat de beherende venno(o)Ken) ieder afzonderlijk toekom(t)(en). De on-
roerende zaak wordt door het commanditaire gedeelte en de beherende vennoten
gezamenlijk verkregen;

c. de vennoten verkrijgen de onroerende zaak gezamenlijk. Hierbij wordt derhalve
het civiele recht gevolgd.

Op basis van de wettekst, die de verkrijger als zodanig niet definieert, is voor deze
problematiek geen oplossing te vinden. Op nog meer plaatsen in de WBR kan de
vraag worden gesteld wat de positie van de open CV is. Te noemen vallen:

- het aanmerken van de open CV als een onroerende zaaklichaam in de zin van
art. 4 WBR;

- de toepassing van de vrijstellingen ex art. 15 WBR in het geval van herstructure-
ringen bij de open CV;

- het heffen van kapitaalsbelasting bij de open CV (art. 32 WBR).

Hierna wordt nader ingegaan op de positie van de open CV bij het toepassen van de-
ze bepalingen (§ 5.7.1 t/m 5.7.3). In § 5.7.4 wordt een voorstel gedaan voor een con-
sistente behandeling van de open CV in de WBR.

5.7.1     De open CV als onroerendezaaklichaam (art. 4 WBR)

Art. 4, eerste lid, onderdeel a WBR stelt met onroerende zaken o.a. gelijk: 'aandelen
in lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal', die de exploitatie van onroerend
goed beogen en waarvan de bezittingen hoofdzakelijk bestaan uit onroerende zaken,
mits de verkrijger van aandelen in deze lichamen een aanmerkelijk belang verkrijgt
of vergroot. Voor de toepasselijkheid van art. 4 WBR op de open CV dient - naast
de overige voorwaarden - in eerste instantie aan twee vereisten te worden voldaan:

i.  er dient sprake te zijn van een lichaam in de zin van art. 32, tweede lid, WBR;
ii. dit lichaam dient een in aandelen verdeeld kapitaal te hebben.

108. Vgl. § 3.2 De CV en overdrachtsbelasting in de WBR.
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Art. 4, tiende lid, WBR verstaat onder lichamen: 'verenigingen, andere rechtsperso-
nen,  vennootschappen en doelvermogens'.  De  open  CV is civielrechtelijk  een  ven-
nootschap, zodat mag worden aangenomen dat aan het eerste vereiste wordt voldaan.

Ten aanzien van het tweede vereiste geldt eenzelfde benaderingswijze als bij
art. 32. eerste  lid.  WBR. 1 

Civielrechtelijk  zal  de  open  CV - evenals de besloten
CV - in het algemeen geen  in aandelen verdeeld kapitaal hebben:" Op grond van
de  wetsfictie  van  art. 2, derde lid, onderdeel  f AWR wordt onder 'aandeel'  mede
verstaan de deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot in een open com-
manditaire vennootschap. De AWR geldt ook voor de WBR. Het doortrekken van
deze wetsfictie naar art. 4 WBR leidt er mijns inziens toe dat art. 4 WBR ook van
toepassing is op de open CV. zij het dat dit slechts geldt voor het gedeelte dat de
commanditaire vennoten toekomt. Het gedeelte dat de beherende vennoten toekomt,
is immers civielrechtelijk in het algemeen geen in aandelen verdeeld kapitaal en
wordt ook niet door wetsfictie als zodanig bestempeld. Dit betekent dat slechts de
commanditaire vennoten bij de overdracht van aandelen in een 'onroerende zaak' -
open CV kunnen worden belast met overdrachtsbelasting o.g.v. art. 4 WBR. Voor de
bepaling van het aanmerkelijk belangvereiste dient mijns inziens derhalve slechts te
worden uitgegaan van het commanditaire kapitaal. Evenzo dient de 70%-grens te
worden bepaald op basis van het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire ven-
noten gezamenlijk toekomt.

5.7.2 De toepassing van de vrijstellingen ex art. 15 WBR

De toepassing van de vrijstellingen ex art. 15 WBR op de open CV roept m.n. vra-
gen op, indien onroerende zaken aan of door de open CV in het kader van een her-
structurering worden overgedragen. Hierna wordt nader ingegaan op de volgende
vrijstellingen:

- bij inbreng in de open CV (art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR):
- bij fusie, splitsing en interne organisatie (art. 15, eerste lid, onderdeel h WBR);
-  bij liquidatie van de open CV (art. 15, eerste lid, onderdeel f WBR).

5.7.2.1  Vrijstelling bij inbreng Cart. 15, eerste lid, onderdeel e WBR)

Art. 15, eerste lid. onderdeel e WBR stelt vrij de verkrijging 'krachtens inbretig van
een onderneming [...1 in een vennootschap die Keen in aandelen verdeeld kapitaal
heeft, [dan wel:TSJ bij om:etting van een niet in de vorm van een naamloze of besto-

109. Zie in zoverre § 5.7.3 hierna.
110.  Ik ga er hierna  van  uit dat de open CV  ook niet haar commanditaire kapitaal in 'participaties heeft
verdeeld. Voor de consequenties van het verdelen van het commanditaire kapitaal in dergeli.ike 'participa-
ties' voor de heffing van overdrachtsbelasting Cart. 4 WBR) en kapitaalsbelasting kan worden verwezen
naar de uiteenzettingen daaromtrent t.a.v. de be<loten CV (§ 3.2 en 3.3).
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ten \·ennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming in een it'el

in een :(,danige vorm  gedreven onderneming  [...]'. Van oudsher wordt in deze bepa-
ling een onderscheid gemaakt tussen de inbreng in een vennootschap die geen in
aandelen verdeeld kapitaal heeft. en de inbreng in een vennootschap die weI een in
aandelen verdeeld kapitaal heeft (zij het beperkt tot de NV en BV).  Bij  Wet van  18
december  1995  (Stb.  1995,660)  is het tweede gedeelte  van deze vrijstelling beperkt
tot de omzetting van een privt-ondememing in een NV of BV, terwijl de vrijstelling
voor inbrengers-/vennootschappen is overgebracht naar art. 15. eerste lid, onderdeel
h WBR.1"

Bij inbreng van onroerende zaken (in het kader van de inbreng van een onderne-
ming) in een open CV doet zich de vraag voor of de open CV kan worden gekwali-
ficeerd als een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, zodat de-
ze  inbreng is vrijgesteld van overdrachtsbelasting op grond  van  art.  15,  eerste  lid,
onderdeel e WBR, of dat weI sprake is van een zodanige vennootschap, zodat slechts
een beroep op de vrijstelling van art. 15, eerste lid, onderdeel h WBR kan worden
gedaan. Blijkens § 29, tweede lid, van de Toelichting112 wordt met het begrip 'ven-
nootschap' bedoeld de burgerlijke maatschap (art. 7A: 1655 BW). Als species van
het genus 'maatschap' voldoet de (open) CV aan het begrip 'vennootschap'. Blijft
over de vraag of de open CV een in aandelen verdeeld kapitaal heeft of niet. Volgt
men hier het civiele recht, dan zal de open CV - evenals de besloten CV - in het al-
gemeen geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben. Volgt men de wetsfictie van
art. 2. derde lid. onderdeel f AWR dan zal de open CV. althans voor wat betreft het

commanditaire kapitaal. een in aandelen verdeeld kapitaal hebben. De beherende
vennoten zullen, indien zij onroerende zaken (in het kader van de inbreng van een
onderneming) in de open CV inbrengen, een beroep kunnen blijven doen op de on-
derhavige vrijstelling van art. 15, eerste lid. onderdeel e WBR. De commanditaire
vennoten/lichamen dienen voor het verkrijgen van een vrijstelling van inbreng een

113beroep te doen op art. 5a Uitv.besl. WBR.   Uit lid 7 van art. 5a kan worden afge-
leid dat de besluitgever er vanuit gaat dat de open CV ook voor de toepassing van
art. 15 WBR dient te worden gekwalificeerd als een vennootschap met een in aande-
len verdeeld kapitaal. De commanditaire vennoten/natuurlijke personen die onroe-
rende zaken tezamen met een onderneming inbrengen in een open CV, wacht een
onaangename verrassing. Door de beperking van het tweede gedeelte van de bepa-
ling van art. 15. eerste lid, onderdeel e WBR tot de omzetting in een NV of BV kun-
nen deze vennoten - althans naar de letter van de wet - geen beroep meer doen op
een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Mijns inziens is de wetgever met de her-
ziening van de faciliteiten bii inbreng, reorganisatie en fusie op dit punt tekort ge-

I l l. Deze vrijstelling is uitgewerkt in art. 5a van het Uitvoeringsbesluit WBR. Zie hierna onder § 5.7.2.2.
112. De Toelichting baseert zich op de parlementaire geschiedenis. Zie de MvT. blz. 27 r.k.. en M\'A. biz
171.k.
113. Zie hierna onder § 5.7.2.2.
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schoten.'14 Een beroep op de hardheidsclausule van art. 63 AWR dient mijns inziens
in deze gevallen zeker te worden gehonoreerd. Mijn voorstel is echter om de wet-
tekst van art. 15. eerste lid. onderdeel e WBR aan te passen, waarbij tevens is vrijge-
steld de inbreng 'bty omzetting van een niet in de vor,n van een vennootsc/tap met
een in aandelen verdeeld kapitaal in een wei in zodanige vorm gedreven onderne-
ming [...1

5.7.2.2   Vrijstelling bijfusie. splitsing en interne reorganisatie (art.  15, eerste lid,
onderdeel h WBR)

In § 5.7.2.1 is reeds aangegeven dat in de nieuwe regeling voor fusie (art. 5a, zeven-
de lid) in het Uitvoeringsbesluit WBR de open CV wordt gerangschikt onder de
vennootschappen die kwalificeren voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. De
open CV wordt verder nog genoemd in art. 5b, vijfde lid (interne reorganisatie). en
50. vierde lid (splitsing). van het Uitvoeringsbesluit WBR. Aanvankelijk lag het niet
in de bedoeling van de besluitgever om ook (personen)vennootschappen met een in
aandelen verdeeld kapitaal onder de vrijstelling van art. 15, eerste lid, onderdeel h

115WBR te brengen. Later zijn deze vennootschappen alsnog in de artikelen 5a en 5b
van het Uitvoeringsbesluit opgenomen. In het Nader Rapport inzake het ontwerp

116

van AMvB tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WBR wordt omtrent deze wijzi-
ging overwogen:

Overigens heeft overleg met het bedrijfsleven over het onderhavige besluit mij ertoe doen besluiten
het mogelijk te maken dat de vrijstellingen ook van toepassing zijn bij concernstructuren met een
burgerlijke maatschap op aandelen (weI een vennootschap. maar geen rechtspersoon).'

Over de toevoeging van de open CV wordt geen nadere toelichting gegeven. Een
gelijkstelling van de open CV met de maatschap op aandelen is hier niet direct voor
de hand liggend. Immers, civielrechtelijk heeft de open CV in het algemeen geen in
aandelen verdeeld kapitaal. Indien men er vanuit gaat dat de fictie van art. 2. derde
lid, onderdeel f AWR ook heeft te gelden voor de WBR, dan geldt deze fictie slechts
voor het aandeel van de commanditaire vennoten in de open CV. De vraag rijst of
met het opnemen van de open CV in de artikelen 5a, 5b en 5c Uitvoeringsbesluit
WBR de besluitgever heeft bedoeld slechts het gedeelte dat de commanditaire ven-
noten toekomt onder de vrijstelling te brengen of de gehele open CV (inclusief het

114.  De MvT. TK. vergaderjaar 1995, 24.428,  nr. 3 geeft  als toelichting  voor het schrappen  van  de vrij-

stelling bij inbreng in een vereniging, cooperatie of onderlinge waarborgmaatschappij met een in aande-
len verdeeld kapitaal dat deze lichamen niet de geeigende rechtsporm hebben om een onderneming in om

te zetten. Deze conclusie waag ik in zijn algemeenheid te betwijfelen, doch zeker is deze conclusie ten

aanzien van de open CV mijns inziens onjuist.
115. Zie MvA bij het wetsontwerp 24.428. V-N 16 november 1995. blz. 3999.
116. Art. 5c Uitvoeringsbesluit WBR is pas bij de invoering van de Wet van  17 juni  1998. Stb.  1998.350
(Fiscale begeleiding van juridische splitsing en fusie) in het Uitvoeringsbesluit opgenomen.
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aandeel van de beherende vennoten). Op een aantal plaatsen komt deze vraag naar
voren:

i.  Bij inbreng van een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan in de
open CV. Indien de beherende vennoot/lichaam zijn onderneming inbrengt in de
open CV, doet zich de vraag voor of hij een beroep kan doen op art. 5a van het
Uitvoeringsbesluit. Voor wat betreft het aandeel van de beherende vennoot heeft
de open CV geen in aandelen verdeeld kapitaal en de inbreng van de beherende
vennoot geschiedt ook niet tegen 'toekenning van aandelen' (art. 5a, eerste lid,
Uitvoeringsbesluit WBR). De vrijstelling van art. 15, eerste lid, onderdeel e
WBR lijkt in deze situatie wel toepasbaar;

ii. Bij inbreng van een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan door de
open CV in een dochtervennootschap (bijvoorbeeld een BV waarvan de open CV
alle aandelen houdt). De vraag doet zich bij dergelijke inbrengen voor, of voor
de uitleg van art. 5a Uitvoeringsbesluit WBR sprake is van 66n inbrenger (de
open CV) of meerdere inbrengers (de commanditaire vennoten als geheel en de
afzonderlijke beherende vennoten). Op grond van de tekst van het Uitvoerings-
besluit zou kunnen worden verdedigd dat sprake is van slechts Hn inbrenger (de
open CV). Indien sprake is van meerdere inbrengers, dienen de beherende ven-
noten ieder afzonderlijk een beroep    te    doen    op    de vrij stellingsbepaling    van
art. 5a Uitvoeringsbesluit WBR (beherende vennoten/vennootschappen)  of
art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR (beherende vennoten/natuurlijke personen);

iii. Bij de bepaling van het concern in de zin van art. 5b, tweede lid, van het Uitvoe-
ringsbesluit. Deze problematiek kan worden geYllustreerd aan de hand van het
volgende voorbeeld:

BV A
X

(beherend              | 85% (commanditair
vennoot) 15% 3,---1----    vennoot)

(   open CV    3

 

100%

BV B

Indien BV A een onroerende zaak overdraagt aan de open CV, doet zich de
vraag voor of een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling van art. 5b Uit-
voeringsbesluit WBR. Ziet men de open CV als eenheid voor de toepassing van
art. 5b, dan zal geen beroep op de vrijstelling kunnen worden gedaan, omdat BV
A slechts 85% van de aandelen in de open CV bezit (derhalve: geen concern).
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Kiest men ervoor om de open CV slechts voor wat betreft het commanditaire ge-
deelte als 'vennootschap' in de zin van art. 5b Uitvoeringsbesluit WBR te be-
schouwen. dan zou de vrijstelling weI van toepassing zijn, omdat BV A 100%
van het commanditaire kapitaal van de open CV houdt.
Indien de open CV een onroerende zaak zou overdragen aan BV B, ontstaat een-
zelfde probleem. Ziet men de open CV als een eenheid voor de toepassing van
art. 5b, dan zal een beroep op de vrijstelling kunnen worden gedaan, omdat de
open CV 100% van de aandelen BV B bezit (derhalve: een concern). Hierbij ont-
staat de vreemde situatie dat de beherende vennoot, hoewel mede-eigenaar van
de onroerende zaak, gebruik kan maken van een vrijstelling voor de overdrachts-
belasting, die hem niet zou toestaan indien hij de onroerende zaak rechtstreeks
zou overdragen aan BV B. Indien men slechts het commanditaire gedeelte als
'vennootschap' in de zin van art. 5b Uitvoeringsbesluit WBR beschouwt, zal
geen beroep op de vrijstelling kunnen worden gedaan, omdat de open CV in dat
geval slechts 85% van de aandelen BV B krijgt toegerekend.

iv. Bij splitsing van een open CV. Indien de open CV als eenheid voor de toepas-117

sing van art. 5c Uitvoeringsbesluit dient te worden beschouwd, zal de overgang
van een onroerende zaak in het kader van een splitsing van een open CV, mits
aan de overige voorwaarden wordt voldaan, geheel zijn vrijgesteld van over-
drachtsbelasting. Indien de open CV slechts voor wat betreft het commanditaire
gedeelte als 'vennootschap' in de zin van art. 5c Uitvoeringsbesluit dient te wor-
den beschouwd, zal de vrijstelling van art. 5c slechts gelden voor het aandeel in
de onroerende zaak dat toebehoort aan de commanditaire vennoten. Voor het
aandeel in de onroerende zaak dat de beherende vennoten toebehoort, zal ter
vermijding van overdrachtsbelasting een beroep op een andere vrijstelling (mo-
gelijk een combinatie van de 'vrijstellingen'  ex art. 15, eerste lid, onderdeel  f of
art. 12 WBR en art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR) moeten worden gedaan.

5.7.2.3  Vrijstelling bij liquidatie (art. 15, eerste lid, onderdeelf WBR)

Art. 15. eerste lid, onderdeel f WBR stelt vrij de verkrijging krachtens vereffening
van het vermogen van een rechtspersoon met toepassing van art. 14c Wet Vpb.
1969, of krachtens verdeling der goederen van een maatschap of vennootschap die
geen rechtspersoon is. voorzover de onroerende zaak wordt toegescheiden aan de
inbrenger(s) en bij de inbreng een beroep is gedaan op art. 15, eerste lid, onderdeel e
WBR. Omdat de wet hier een onderscheid maakt tussen rechtspersonen en vennoot-
schappen zonder rechtspersoonlijkheid i.p.v. een onderscheid tussen vennootschap-

117. Het opnemen van de open CV in art. 5£, vierde lid. Uitvoeringsbesluit WBR roept nog vele. andere

interpretatievragen op, waarop hier niet verder wordt ingegaan. Zo verstaat lid 4 de open CV als vennoot-
schap voor de toepassing van art. 5c, terwijl lid I spreekt van de splitsing als overgang onder algemene
titel van het vermogen van een rechtspersoon. Uiteraard is de (open) CV geen rechtspersoon en is een
splitsing van een (open) CV, in de zin van overgang van vermogen onder algemene titel. civielrechtelijk
niet mogelijk.
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pen met en zonder een in aandelen verdeeld kapitaal, ontstaat bij de toepassing van
deze bepaling op de open CV een merkwaardige situatie. Zowel de open als de be-
sloten CV hebben geen rechtspersoonlijkheid. De open CV zou derhalve voor de
toepassing van deze bepaling niet behoeven te worden gesplitst, maar kan als 66n
geheel worden beschouwd. Bij vereffening van het vermogen van de open CV zou
dan de verkrijging door de inbrenger/vennoot, ongeacht of dit de beherende vennoot
of 6/n van de commanditaire vennoten is, vrij zijn van overdrachtsbelasting. Echter,
aanvullende voorwaarde voor de vrijstelling van art, 15, eerste lid, onderdeel
f (onder  1 °) WBR is  dat  bij de inbreng een beroep is gedaan op art. 15, eerste  lid.
onderdeel e WBR. Zoals hiervoor in § 5.7.2.1 aangegeven, is het onduidelijk of de
commanditaire vennoten bij inbreng in een open CV uberhaupt een beroep kunnen
doen op de inbrengvrijstelling van art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR. Wetssyste-
matisch zou er veel voor te zeggen zijn om de zgn. uitbrengvrijstelling van art. 15,
eerste lid. onderdeel  f WBR aldus aan te passen, dat de zinsnede (onder  1 °) 'verde-
ling  [ . . .1  bij een maatschap of vennootschap  die geen rechtspersoon is' wordt  ver-
vangen door de 'verdeling [ . . . ]  van een maatschap of vennootschap die  geen in aan-
delen verdeeld kapitaal heeft'. Hierdoor ontstaat synchroniteit  met de inbrengvrij-
stelling ex art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR. Voor het commanditaire gedeelte
van de open CV betekent dit dat bij liquidatie van de open CV geen beroep kan
worden gedaan op de uitbrengvrijstelling, maar dit geldt ook voor andere ven-1 18

nootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal, zoals de NV en de BV. De be-
herende vennoten van de open CV kunnen bij liquidatie weI een beroep doen op de
uitbrengvrijstelling, mits bij inbreng een beroep is gedaan op de inbrengvrijstelling
ex art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR.

5.7.3     De open CV en de heffing van kapitaalsbelasting

De heffing van kapitaalsbelasting bij de open CV is omstreden. Concrete juris-
119

120
prudentie onder de WBR is op dit punt niet voorhanden. De wetsgeschiedenis    is
op een aantal punten onduidelijk. In de fiscale literatuur kunnen drie verschillende
opvattingen omtrent de heffing van kapitaalsbelasting bij de open CV worden onder-
scheiden:

118. Anders dan op art. 15. eerste lid. onderdeel f (onder 2°) WBR in het geval van geruisloze terugkeer.
In § 5.6 van dit hoofdstuk is voorgesteld om de regeling van art. 140 Wet Vpb. 1969 ook van toepassing
te  doen  zijn  op de  open  CV.  In art. 15, eerste  lid.  onderdeel f (onder  2°)  WBR  zou  dan het woordje
'rechtspersoon' eveneens dienen te worden vervangen door 'vennootschap met een in aandelen verdeeld
kapitaal'.
119. Voor de heffing van kapitaalsbelasting bij de besloten CV wordt verwezen naar § 3.3 (De CV en
kapitaalsbelasting).
120. Zie voor een uitgebreid overzicht Sanders/Stevens, Het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapi-
tad.   De open commanditaire vennootschap  en de kapitaalsbelasting, WPNR 1993/8114.   biz.  848  e.v..
alsmede § 5.1.2.2.
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1. De open CV is voor wat betreft het bijeenbrengen van commanditair kapitaal al-
tijd onderworpen aan kapitaalsbelasting. Het merendeel van de schrijvcrs "i huldigt
deze opvatting. De motivering van deze opvatting is duidelijk: art. 2, derde lid. on-
derdeel f AWR bestempelt de deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot in
een open CV tot aandeel. Aangezien de AWR mede van toepassing is op de WBR
geldt de commanditaire deelname in een open CV ook als aandeel voor de heffing
van kapitaalsbelasting. Vanuit wetssystematisch oogpunt is deze opvatting bevredi-
gend te noemen. Het moge duidelijk zijn dat door de definitie van open CV in art. 2.
derde lid, onderdeel c AWR in wezen de overdraagbaarheid van de commanditaire
aandelen doorslaggevend is geworden voor de heffing van kapitaalsbelasting bij de
(open) CV o.g.v. art. 32, eerste lid, WBR.

In de wetsgeschiedenis is een tweetal plaatsen aan te wijzen dat erop zou kunnen
duiden dat de wetgever eveneens bovengenoemde opvatting aanhangt. In de eerste

plaats is bij het opnemen van de definitie van open CV in art. 2, derde lid, onderdeel
122c AWR overwogen dat deze definitie 'door haar opneming in de Algemene Wet

(...) ook  [zoul  gaan  gelden voor  belastingen.  zoals  de  inkomstenbelasting en  het  re-
gistratierechf. Hierbij dient te worden aangetekend dat voor de heffing van het regi-
stratierecht deze definitie van de AWR nooit heeft gegolden. Vanwege het afwij-
kende systeem van de Registratiewet is de toepassing van de AWR op het registra-

123tierecht opgeschort totdat de WBR is ingevoerd.
In de tweede plaats is bij de afschaffing van de CVOA in 1975 art. 2. derde lid.

onderdeel f AWR ingevoerd. Als reden voor het opnemen van deze bepaling wordt
in de memorie van toelichting aangevoerd: 'Ten einde te voorkomen dat men uit124

deze irets,i,tyziging [afschaffing CVOA: TSJ de conclusie :ou trekken dat voor com-

manditaire deelnemingen in een dergelijke jigitur voc,rtaan niet meer het fiscale re-
gime van aandelen =ou gelden' Onduidelijk is in hoeverre de wetgever de reikwijdte
van het fiscale regime van aandelen voor ogen stond bij het opnemen van deze bepa-
ling. De bedoeling van de wetgever was met name om het fiscale regime van aande-

125len voor de inkomstenbelasting veilig te stellen.

2. De open CV is ten aanzien van het bijeenbrengen van commanditair kapitaal nooit
onderworpen aan de heffing van kapitaalsbelasting. Deze opvatting wordt verdedigd

126      ··    · ·
door Verstraate,1.    In ziln visie is pas sprake van een in aandelen verdeeld kapitaal
in de zin van art. 32 WBR. wanneer iedere participatie recht geeft op een evenredig
aandeel in het vermogen van het lichaam. De overdraagbaarheid van de participaties

121. Hoogland. De commanditaire vennoot een volwaardige vennoot voor de overdrachtsbelasting, WFR
1987/5783. bl/.. 895, Lzijsen, Overgangen tussen open en besloten commanditaire vennootschappen.
WFR   1986/5739.  blz. 1058. Zwemmer. Het onderscheid tussen bpen'  en  'besloten'. WER 1979/5431.
biz. 1310. De Jonge. prc>efschrift, t.a.p.. biz.  139.
122. MvT AWR, zitting 1954-1955.4080 nr. 3. biz. 14.
123. Leidraad AWR. § 3.3.
124. MvT. Wet tot afschaffing van de CVOA. iitting 1972, nr. 3. § 6. biz. 6.
125. Zie cx,k §5.5.
126.  Verstraaten,   Overdrachtsbelasting  en   kapitaaishelasting. Gouda Quint (Arnhem:   3e  druk   1995).
biz. 16(1/161
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komt hem niet relevant voor. De aansprakelijkheid van de participanten voor de
schulden van het lichaam acht hij van doorslaggevende betekenis bij de beantwoor-
ding van de vraag of een participatie die recht geeft op een evenredig deel van het
vermogen van een lichaam, een aandeel is in de zin van art. 32, eerste lid, WBR.
Omdat in dit opzicht geen verschil bestaat tussen commanditaire vennoten in een
gewone en een open CV, meent Verstraaten dat de open CV geen in aandelen ver-
deeld kapitaal heeft in de zin van art. 32 WBR.

Mijns inziens is deze opvatting niet als zijnde juist te aanvaarden. Indien men de-
ze opvatting zou volgen, dient ook de maatschap op aandelen buiten de heffing van
de kapitaalsbelasting te vallen.127 Immers, ook tussen de 'gewone' (openbare) maat-
schap en de maatschap op aandelen bestaat wat betreft aandeel in het vermogen en
aansprakelijkheid geen verschil: in beide gevallen zijn de maten in principe mede-
eigenaar en aansprakelijk voor vennootschapsschulden in gelijke delen. De opvat-
ting van Verstraaten wordt ook weersproken door de wetsgeschiedenis van de
WBR,138 waar wordt gezegd dat de in art. 3, eerste lid, letters b en c van de EEG
richtlijn  van  17 juli 1969'29 genoemde vereisten omtrent de verhandelbaarheid  van
aandelen en de aansprakelijkheid van de leden niet zijn overgenomen bij het conci-
pieren van art. 32, eerste lid, WBR.

3. Bij de open CV wordt de heffing van kapitaalsbelasting over het bijeenbrengen
van commanditair kapitaal uitsluitend getoetst aan de definitie van het in aandelen
verdeeld zijn van het kapitaal ex art. 32, eerste lid, WBR. Deze opvatting wordt ver-
dedigd in mijn gezamenlijke bijdrage met Sanders in WPNR 1993/6114.130 De ju-
risprudentie, zowel ten aanzien  van  de CVOA onder de Registratiewet  1917       als131

bij beleggingsfondsen, 132 verstaat onder het in aandelen verdeeld zijn van het kapi-
taal het in gelijke of evenredige delen verdeeld zijn van het kapitaal. Op basis van
dit criterium zal de open CV in het algemeen niet aan de heffing van kapitaalsbelas-
ting onderworpen zijn. Heffing van kapitaalsbelasting zou aan de orde kunnen ko-
men  indien  de  open  CV 133 commanditaire 'participaties'  (op  naam)  uit zou geven.
De mogelijkheid hiertoe wordt in de civielrechtelijke literatuuri 34 onderkend.

Deze opvatting negeert de toepassing van art. 2, derde lid, onderdeel f AWR voor
de heffing van kapitaalsbelasting en stelt daar tegenover een gelijke behandeling van
de vennootschappen genoemd in art. 32, tweede lid, WBR voor de heffing van kapi-
taalsbelasting. Dientengevolge zou een discongruentie ontstaan tussen de behande-
ling van de open CV in de WBR en de overige heffingswetten. Deze discongruentie

127. Zie voor een geval waar bij een maatschap op aandelen geen teruggaaf van kapitaalsbelasting werd
verleend: Verslagen   van de Commissie   voor de Verzoekschriften (1979-1980), Kamerstuk 15.865.
nr. 126.

128. MvT WBR, zitting 1969-1970/10.560. nr. 3. biz. 22.
129. EEG richtlijn van  17 juli  1969, nr. 69/335/EEG.
130. Sanders/Stevens. WPNR 1993/6114, t.a.p.. biz. 848-853.
131.  Vonnis  van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 20 maart  1934.  PW  13.542.
132. HR 4 maart 1970. BNB  1970/131, HR 27 september 1989. BNB 1990/5.
133. Dit zou dan eveneens kunnen gelden voor de besloten CV. Zie § 3.3.
134. Mohr, Van maatschap. vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, 2e druk, biz. 154.
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geldt echter ook voor de (besloten) maatschap op aandelen en - indien de wetgever
niet had ingegrepen (art. 32, derde lid, WBR) - voor besloten fondsen voor gemene
rekening. Bovendien komt deze opvatting in strijd met art. 3 van de genoemde EEG
richtlijn, waar o.a. verplicht in de heffing van het kapitaalrecht dient te worden be-
grepen:

'iii) leder op het maken van winst gerichte vennootschap, vereniging of rechtspersoon waarvan de
leden het recht hebben hun aandelen zonder voorafgaande goedkeuring over te dragen aan derden en
voor de schulden van de vennootschap, vereniging of rechtspersoon slechts aansprakelijk zijn tot het
bedrag van hun deelneming.'

Indien men tot de conclusie komt dat de open CV onder de heffing van kapitaalsbe-
lasting valt, zal in het algemeen slechts het bijeenbrengen van commanditair kapitaal
in de open CV belast zijn met kapitaalsbelasting. In de hiervoor genoemde opvatting
I komt men tot deze conclusie, omdat de fictie van art. 2, derde lid, onderdeel
f AWR zich slechts beperkt tot het commanditaire aandeel in de open CV. In opvat-
ting 3 zal het aandeel van de beherende vennoot veelal niet deel uitmaken van het in
evenredige delen verdeelde kapitaal van de open CV, zodat ook in deze opvatting de
kapitaalsbelasting beperkt blijft tot het bijeenbrengen van commanditair kapitaal.

Uitgaande van belastingplicht voor de kapitaalsbelasting voor het commanditaire
gedeelte van de open CV, doet zich - evenals bij de artikelen 5a, 5b en 5c Uitvoe-

135

ringsbesluit WBR voor de overdrachtsbelasting   - de vraag voor, hoe de vrijstel-
lingen van art. 37, eerste lid, onderdeel a WBR (fusie, splitsing en interne organisa-
tie)  bij  de open CV dienen te worden toegepast. Hierbij kunnen drie situaties worden
onderscheiden:

1. De open CV is het ontvangende lichaam. Voor wat betreft de uitleg van de voor-
waarden genoemd in art. 37, tweede lid, onderdelen a t/m c WBR dient mijns inziens
slechts het commanditaire gedeelte van de open CV als 'een lichaam met een in
aandelen verdeeld kapitaal' te worden beschouwd. Hierbij doet zich het probleem
voor dat civielrechtelijk bij de inbreng niet de open CV als zodanig ontvangt, maar
de vennoten gezamenlijk (mede-eigendom). De con"unanditaire vennoten verkrijgen
bij de inbreng derhalve maar een gedeelte van de ingebrachte activa. Indien bijvoor-
beeld een commanditaire vennoot een 100%-deelneming in een BV in de open CV
inbrengt (tegen creditering op de kapitaalrekening), verkrijgt de beherende vennoot
eveneens een aandeel in dit ingebrachte activum. Indien het aandeel van de beheren-
de vennoot in de open CV ook na de inbreng groter is dan 25%, zal de vrijstelling
van art. 37, tweede lid, onderdeel a WBR (aandelenfusie) wellicht niet van toepas-
sing zijn, omdat het commanditaire gedeelte niet meer dan 75% van de aandelen van
de BV verkrijgt:

2. De open CV is het inbrengende lichaam. Bij de vrijstelling van art. 37, tweede lid,
onderdeel a WBR (aandelenfusie) zullen geen problemen ontstaan, omdat de inbren-

135. Zie § 5.7.2.2 hiervoor.
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ger als zodanig niet wordt gedefinieerd. Bij de vrijstelling van art. 37, tweede lid.
onderdeel b WBR (bedrijfsfusie) kunnen hier wel problemen ontstaan, omdat de in-
brenger eveneens een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal dient te zijn.
Indien men slechts het commanditaire gedeelte van de open CV als 'een lichaam met
een in aandelen verdeeld kapitaal' ziet, zal de inbreng van een onderneming door de
open  CV  in  bijv. een 100%-dochtervennootschap steeds de inbreng  zijn  van  ener-
zijds de commanditaire vennoten gezamenlijk en anderzijds de beherende ven-
no(o)t(en) (ieder afzonderlijk). Indien de beherende vennoot een natuurlijk persoon
is, zal de inbreng van zijn aandeel in de onderneming niet zijn vrijgesteld van kapi-
taalsbelasting. Bij de vrijstelling van art. 37, tweede lid, onderdeel c WBR stelt zich
wederom de vraag naar de uitleg van het concernbegrip. Op dit punt kan worden
verwezen naar de vergelijkbare problematiek bij art. 5b Uitvoeringsbesluit WBR zo-
als beschreven in § 5.7.2.2.

3. De open CV is het te splitsen lichaam. Hier speelt dezelfde problematiek als hier-
voor genoemd onder 1 (De open CV is het ontvangende lichaam). Daarnaast doet
zich het probleem voor dat art. 37, tweede lid, onderdeel d WBR!36 spreekt van ver-
mogen dat 'onder algemene titel overgaat', hetgeen bij de open CV civielrechtelijk
niet mogelijk is. Art. 37, tweede lid, onderdeel d WBR kan derhalve m.i. slechts
naar analogie worden toegepast op de open CV. en dan uitsluitend voor het com-
manditaire gedeelte (wat in 'aandelen' is verdeeld)

5.7.4 Conclusies

In de paragrafen 5.7.11/m 5.7.3 is een aantal bepalingen in de WBR onderzocht op
hun gevolgen voor de positie van de open CV in de WBR. Uit dit onderzoek is geen
consistent geheel naar voren gekomen. Met betrekking tot de vraag of de open CV
een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal is in de zin van de WBR
kan ten aanzien van art. 4 en art. 32 WBR worden geantwoord dat dit slechts moge-
lijk is hetzij  via de fictie van art. 2, derde lid, onderdeel f AWR. hetzij in het uitzon-
derlijke geval dat de open CV civielrechtelijk een commanditair kapitaal heeft dat in
'participaties' is verdeeld. 137 In de artikelen 5a, 5b en 5c Uitvoeringsbesluit WBR
wordt de open CV met zoveel woorden bestempeld tot een vennootschap met een in
aandelen verdeeld kapitaal.

Op de vraag of de splitsing die de Hoge Raad in zijn arrest BNB 1982/268 voor
de vennootschapsbelasting heeft aangebracht tussen het ondernemingsgedeelte van
de open CV dat de commanditaire vennoten (gezamenlijk) toestaat, en het gedeelte
dat de beherende vennoten (ieder afzonderlijk) toestaat, ook geldt voor de WBR, be-
staat eveneens geen duidelijk antwoord. De artikelen 4 en 32 WBR lijken - bij toe-

136. Evenals art. 5c. eerste lid. Uitvoeringsbesluit WBR voor de overdrachtsbelasting. Zie § 5.7.2.2.
137.  In dat geval is de behandeling van de open CV identiek aan de behandeling van de besloten CV  voor
de heffing van overdrachts- c.q. kapitaalsbelasting. Zie § 3.2 en § 3.3. Hierna wordt deze uitzonderings-
positie buiten beschouwing gelaten.
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passing van de wetsfictie van art. 2, derde lid, onderdeel f WBR - slechts toepasbaar
op het commanditaire ondernemingsgedeelte van de open CV. Eenzelfde conclusie
kan worden getrokken ten aanzien van de vrijstelling bij inbreng o.g.v. art. 15, eerste
lid, onderdeel e WBR. Onduidelijk is de situatie bij de artikelen 5a, 5b en 5c Uitvoe-
ringsbesluit WBR, omdat daar de open CV als zodanig tot een vennootschap met
een in aandelen verdeeld kapitaal wordt bestempeld.

138

Ik ben er een voorstander van om de open CV voor de gehele WBR op eenzelfde
wijze te behandelen, tenzij uit de wetsgeschiedenis of de jurisprudentie een duidelijk
tegenovergestelde visie zou zijn af te leiden. Bovenstaand onderzoek heeft niet een
dergelijke afwijkende visie opgeleverd. Theoretisch zijn er drie mogelijke oplossin-
gen om de consistente behandeling van de open CV in de WBR gestalte te geven:

A.  De open CV wordt in zijn geheel beschouwd als een vennootschap zonder een in
aandelen verdeeld kapitaal. Deze oplossing sluit het meest aan bij de civielrech-
telijke benadering van de CV, waarbij er geen verschil wordt gemaakt tussen een
besloten en een open CV. Gegeven de opzet van de WBR, die veelal sterker aan-
knoopt bij de civielrechtelijke rechtstoestand als de meeste andere heffingswet-
ten, zou deze oplossing binnen de WBR consistent zijn. In deze opvatting wordt
echter de wetsfictie  van  art. 2, derde lid, onderdeel f AWR genegeerd  voor de
toepassing van de WBR op de open CV. Eveneens komt deze opvatting in strijd
met de uitdrukkelijke keuze van de besluitgever om de open CV in de artikelen
5a, 5b en 5c van het Uitvoeringsbesluit aan te merken als een vennootschap met
een in aandelen verdeeld kapitaal.

B. De open CV wordt in zijn geheel beschouwd als een vennootschap met een in
aandelen verdeeld kapitaal. De tekst van de artikelen 5a. 5b en 5c Uitvoeringsbe-
sluit WBR lijkt deze opvatting te suggereren. Mijns inziens zijn er echter geen
redenen om de heffing van overdrachtsbelasting (art. 4 WBR) c.q. kapitaalsbe-
lasting (art. 32 WBR) verder uit te breiden dan waartoe de wetsfictie van art. 2,
derde lid, onderdeel f AWR gebiedt, nl. het commanditaire ondernemingsgedeel-
te van de open CV.

C.  De open CV wordt voor wat betreft het ondernemingsgedeelte dat de commandi-
taire vennoten gezamenlijk toestaat, beschouwd als een vennootschap met een in
aandelen verdeel kapitaal. Voor de ondernemingsgedeelten die elke beherende
vennoot afzonderlijk toestaan, wordt de open CV als een vennootschap zonder
een in aandelen verdeeld kapitaal beschouwd. Deze opvatting doet recht ener-
zijds aan de wetsfictie van art. 2, derde lid, onderdeel f AWR, en anderzijds aan
de splitsing in ondernemingsgedeelten ontwikkeld door de Hoge Raad in BNB

138. Naast de open CV worden in de artikelen 58,5b en 5c Uitvoeringsbesluit WBR ook genoemd: 'ande-
re  vennootschappen  welker kapitaa! geheel  of  ten  dele iii aandelen is verdeeld'. Een beperking  van  de
toepassing van genoemde artikelen tot het gedeelte dat in aandelen is verdeeld blijkt niet uit de wettekst.
noch uit de parlementaire geschiedenis. Het tegendeel overigens ook niet.
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1982/268. In dit proefschrift wordt deze opvatting voorgestaan. Voor wat betreft
de toepassing van de artikelen 4 en 32 WBR stuit deze bepaling niet op bijzonde-
re problemen. Bij de interpretatie van de vrijstellingen van art. 37, tweede lid,
onderdelen a t/m c zal in een aantal situaties (bijvoorbeeld de aandelenfusie met
de open CV) een vrijstelling niet kunnen worden verleend, omdat in deze opvat-
ting slechts het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire vennoten toestaat,
als een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal wordt beschouwd. Deze
problematiek wijkt echter niet af van bijv. de toepassing van de deelnemingsvrij-
stelling  bij  de open CV. 139 Binnen de toepassing  van de splitsingsleer  door  de
Hoge Raad ontwikkeld in BNB 1982/268 is deze toepassing consistent te noe-
men. Bij art. 15, eerste lid, onderdeel e WBR leidt deze splitsingsleer tot proble-
men bij de inbreng van onroerende zaken (tezamen met een onderneming) door
commanditaire vennoten/natuurlijke personen. Omdat art. 15, eerste lid, onder-
deel e (onder 2°) slechts de NV en de BV noemt, zal op basis van de letterlijke
wettekst geen beroep op deze vrijstelling kunnen worden gedaan. Eenzelfde pro-
blematiek doet zich voor bij de inkomstenbelasting (art. 3.65 Wet IB). Evenals
bij de inbreng in de inkomstenbelasting"Io wordt dientengevolge op dit punt een
wetsaanpassing voorgesteld (zie § 5.7.2.1 hiervoor). Ook bij de uitbrengvrijstel-
ling (art. 15, eerste lid, onderdeel f WBR) wordt een wetsaanpassing voorgesteld,
zodat - conform het voorstel  voor de inkomstenbelasting'41  - de vereffening  van
een open CV in het kader van een geruisloze terugkeer eveneens onder vrijstel-
ling van overdrachtsbelasting kan plaatsvinden. Bij de artikelen 5a, 5b en 5c Uit-
voeringsbesluit WBR lijkt de hiervoor verdedigde opvatting in strijd te komen
met de letterlijke tekst van het Uitvoeringsbesluit, die de open CV als zodanig
noemt. In de toelichting van de besluitgever en de parlementaire behandeling is
echter niets over de toepassing van deze bepalingen op de open CV vermeld.
Aangezien ook art. 2 Wet Vpb. 1969 de open CV als zodanig noemt en de Hoge
Raad desondanks de splitsingsleer van BNB 1982/268 heeft ontwikkeld, is mijns
inziens verdedigbaar om ook voor de WBR de uitleg van het begrip 'open CV' te
beperken tot het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire vennoten (geza-
menlijk) toekomt.

5.8 DE OPEN CV IN HET INTERNATIONALE BELASTINGRECHT

5.8.1 Algemeen

Bij de positie van de open CV in het internationale belastingrecht is een drietal situa-
ties te onderscheiden, dat mogelijk tot knelpunten aanleiding kan geven:

139. Zie § 5.4.
140. Zie § 5.6.
141. Zie § 5.6.
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i.   de positie naar nationaal recht van de buitenlandse commanditaire vennoot in de
Nederlandse open CV en omgekeerd de positie naar nationaal recht van de Ne-
derlandse commanditaire vennoot in de buitenlandse open CV. Op dit punt zijn
er weinig of geen problemen te verwachten. De positie van de Nederlandse142

commanditaire vennoot in de buitenlandse open CV is vergelijkbaar met zijn po-
sitie in de binnenlandse open CV. Op dit punt kan worden verwezen naar § 5.5.
Op grond van hetgeen in deze paragraaf is gesteld omtrent de inkomstenkwalifi-
catie van de binnenlandse vennoten zijn voor de kwalificatie naar nationaal recht
bij buitenlandse vennoten eveneens geen bijzondere complicaties te verwachten.
Ook voor de buitenlandse commanditaire vennoten zullen de winstuitkeringen
uit de open CV als dividend worden gekwalificeerd, zodat in principe 25% divi-
dendbelasting dient te worden ingehouden (art. 1, eerste lid, jo. 3, eerste lid, on-
derdeel a Wet Div.bel. 1965). Voor de meeste buitenlandse commanditaire ven-
noten zal de dividendbelasting eindheffing zijn. Slechts indien de commanditaire
deelname een aanmerkelijk belang vormt dat niet tot een (buitenlands) onderne-
mingsvermogen behoort, zal ook nog inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting in
Nederland verschuldigd zijn (art. 7.5 Wet IB 2001: voorheen art. 49, eerste lid,
onderdeel b Wet IB 1964). In dat geval zal ook de vervreemding van de com-
manditaire deelname leiden tot aanmerkelijk belangheffing. 143

ii. de kwalificatie van buitenlandse entiteiten, die vergelijkbaar zijn met de open
CV. Op dit onderwerp is in § 4.5 (De kwalificatie van de buitenlandse CV) nader
ingegaan.

iii. de positie van de open CV in de verdragen. De vraag doet zich voor of de open
CV als zodanig verdragsgerechtigd is of deze verdragsgerechtigdheid - gegeven
de uitleg van de Hoge Raad ten aanzien van de positie van de beherende ven-
noot'44 - zich slechts uitstrekt tot het gezamenlijke ondernemingsgedeelte van de
commanditaire vennoten. Op dit probleempunt zal in de volgende paragraaf na-
der worden ingegaan.

5.8.2     De open CV in de verdragen

De gerechtigdheid tot verdragen is in het algemeen beperkt tot de inwoners van de
beide verdragssluitende Staten  Cart. 1  OESO-modelverdrag).  In  art. 4  OESO-
modelverdrag wordt de uitdrukking 'inwoner van een van de Staten' omschreven als
'iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat. aldaar aan belasting is
onderworpen op grond van zijn woonplaats. verblijf, plaats van leiding of enige an-
dere soortgelijke omstandigheid'.  Voor  het  zijn van inwoner dient derhalve  in  de

142. Dit in tegenstelling tot de positie van de buitenlandse commanditaire vennoot in de binnenlandse
(besloten) CV. Zie § 4.2.
143. Eveneens o.g.v. art. 7.5 Wet IB 2001 (voorheen: art. 49, eerste lid. onderdeel b Wet B 1964).
144. Zie § 5.4.
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eerste plaats sprake te zijn van een persoon en in de tweede plaats van onderwor-
penheid aan belastingheffing op grond van de genoemde omstandigheden.

Art. 3, eerste lid, onderdeel a OESO-modelverdrag definieert de uitdrukking 'per-
soon' als 'een natuurlijke persoon, een lichaam en elke andere vereniging van perso-
nen'. Ten aanzien  van  de  open CV komen alleen een kwalificatie als lichaam  of an-
dere vereniging van personen in aanmerking. Met de uitdrukking 'lichaam' wordt
ingevolge art. 3, eerste lid, onderdeel b OESO-modelverdrag bedoeld 'elke rechts-
persoon of elke eenheid die voor de belastingheffing als een rechtspersoon wordt
behandeld'.  Tot de invoering  van  het NBW heeft  de  open CV geen rechtspersoon-
lijkheid, 145 zodat de open CV derhalve slechts kan worden aangemerkt als een 'een-
heid   die   voor de belastinghe ffing   als een rechtspersoon wordt behandeld'.   Het
OESO-modelverdrag gaat hier blijkbaar uit van het concept dat elke rechtspersoon
per definitie een belastingplichtig subject is. Voor de open CV geldt dat deze -

146

evenals rechtspersonen zoals de NV en de BV - vennootschapsbelastingplichtig sub-
ject is, zodat in principe sprake is van een 'eenheid die voor de belastingheffing als
een rechtspersoon wordt behandeld'.  De open CV kwalificeert hiermee als 'lichaam'
en daardoor ook als 'persoon' in de zin van het OESO-modelverdrag. Op grond van
de subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de oprichtingsfic-
tie van art. 2, vierde lid, Wet Vpb. 1969 zal een naar Nederlands recht opgerichte
open CV in het algemeen 'inwoner' van Nederland zijn in de door Nederland - con-
form het OESO-modelverdrag - afgesloten belastingverdragen. De vraag komt hier-
bij op of het inwonerschap zich uitstrekt tot de gehele open CV of slechts tot het on-
dernemingsgedeelte dat toebehoort aan de commanditaire vennoten gezamenlijk. In
het  arrest BNB 1982/268 heeft  de  Hoge Raad immers een splitsing aangebracht  tus-
sen het commanditaire ondernemingsgedeelte, dat belastingplichtig is voor de ven-
nootschapsbelasting, en de ondernemingsgedeelten van de beherende vennoten, die
hun winstaandeel rechtstreeks in de inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting genie-
ten. Mijns inziens dient deze splitsing ook op verdragsniveau te worden doorgetrok-
ken, zodat de open CV als zodanig slechts 'persoon' en 'inwoner' in de zin van het
OESO-modelverdrag is voor wat betreft het commanditaire ondernemingsgedeelte.
Ik meen dit af te kunnen leiden uit de definitie van 'lichaam' in art. 3, eerste lid, on-
derdeel e OESO-modelverdrag, alwaar wordt gesproken van 'elke eenheid die voor
de   belastingheffing   als een rechtspersoon wordt behandeld'. Op grond   van   het
Commentaar op het OESO-modelverdrag dient dit begrip te worden uitgelegd148

volgens de belastingwetgeving van de verdragsstaat, waar de entiteit is opgericht.
Volgens de Nederlandse belastingwetgeving wordt slechts het commanditaire on-
dernemingsgedeelte van de open CV gezien als een eenheid die wordt behandeld als
een rechtspersoon, nl. als een vennootschapsbelastingplichtig subject. Dit betekent
mijns inziens dat de open CV slechts als een 'lichaam' in de zin van het OESO-

145. Zie voor de gevolgen van de invoering van het NBW ten aanzien van de (open) CV: § 6.4.5.
146. Zie aantekening 3 op § 1 van art. 3 in het Commentaar op het OESO-modelverdrag en Daniels. Is-
sues in international partnership taxation, Chapter VI, § 2.1.
147. Zie aantekening 3 op §  1  van art. 3 OESO-modelverdrag.
148. Zie aantekening 3 op § 1 van art. 3 OESO-modelverdrag
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modelverdrag kan worden gezien voorzover het betreft het ondernemingsgedeelte
dat de commanditaire vennoten toestaat. Voor het ondernemingsgedeelte dat de be-
herende vennoten toestaat,  kan niet worden gesproken  van een 'lichaam'. Indien  er
meerdere beherende vennoten aanwezig zijn in de open CV, zou dit gedeelte eventu-
eel nog kunnen worden gezien als een 'andere vereniging van personen' (vgl. bijv.
de VOF), zodat dit gedeelte als een 'persoon' in de zin van het OESO-modelverdrag
kan worden gekwalificeerd. Omdat dit gedeelte niet afzonderlijk belastingplichtig is
voor de vennootschapsbelasting, maar de beherende vennoten rechtstreeks voor hun
winstaandeel in de belastingheffing worden betrokken, zal dit gedeelte ook niet zelf-
standig als 'inwoner' in de zin van art. 4 OESO-modelverdrag kunnen worden ge-
kwalificeerd. Ten aanzien van de beherende vennoten van de open CV zal derhalve
afzonderlijk dienen te worden onderzocht of zij zelf kwalificeren als 'inwoner' in de
zin van het verdrag. Zo ja, dan kunnen zij zelfstandig een beroep doen op de ver-
dragsvoordelen ten aanzien van buitenlandse inkomsten die zij via hun winstaandeel
in de open CV genieten.

In de Nederlandse verdragen wordt de open CV niet met name genoemd. Een uit-
zondering vormt het verdrag met Duitsland, waar in art. 2, eerste lid, onderdeel 1 de
Nederlandse CVOA als rechtspersoon wordt beschouwd. Aangenomen mag worden
dat in plaats van 'CVOA' - na haar afschaffing in 1975 - 'open CV' kan worden
gelezen, zodat ook de open CV voor het verdrag met Duitsland (hierna: het verdrag)
als rechtspersoon en daarmede als persoon in de zin van het verdrag wordt be-
schouwd. Het verdrag hanteert niet de term 'inwoner', maar spreekt van 'een per-
soon met woonplaats  in  een  van de Staten'. Een rechtspersoon, en derhalve ook  de
open CV, heeft voor de toepassing van het verdrag zijn woonplaats in die Staat,
waar de plaats van zijn leiding zich bevindt (art. 3, vijfde lid). De vraag doet zich
voor of de hiervoor verdedigde opvatting ten aanzien van de gerechtigdheid van de
open CV tot de verdragen ook van toepassing is op het verdrag met Duitsland. Het
verdrag  is  van  1959,  dus  ver  voor het arrest BNB 1982/268. Het opnemen  van  de
CVOA als afzonderlijke categorie naast verenigingen van personen die als zodanig
als een rechtspersoon aan de belastingheffing zijn onderworpen, geeft mijns inziens
aan dat de verdragssluitende partijen vermoedelijk hebben beoogd de CVOA als zo-
danig verdragsgerechtigd te doen zijn.

5.9 RECHTSVERGELIJKING

5.9.1 Algemeen

In de voorgaande paragrafen is de open CV naar voren gekomen als een hybride
rechtsvorm, die deels als kapitaalvennootschap (ondememingsgedeelte van de com-
manditaire vennoten) en deels als personenvennootschap (ondernemingsgedeelte van
de beherende vennoten) wordt belast. Een vergelijkbare. hybride rechtsvorm is voor
de USA niet aangetroffen. De US limited partnership wordt of geheel als personen-
vennootschap of geheel als kapitaalvennootschap belast (afhankelijk van de keuze
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onder de 'Check-the-box' Regulations). Dientengevolge blijft de rechtsvergelij-149

king in dit hoofdstuk beperkt tot Duitsland, dat in de Kommanditgesellschaft auf
Aktien ('KGaA') wei een met de open CV vergelijkbare, hybride rechtsvorm kent.

5.9.2 Duitsland

5.9.2.1 Inleiding

Alvorens op elk (potentieel) knelpunt nader in te gaan, zal in deze (sub)paragraaf -

conform § 5.1.2 voor de open CV - allereerst een algemeen overzicht van de civiel-
rechtelijke (§ 5.9.2.1.1 ) en fiscaairechtelijke (§ 5.9.2.1.2) aspecten van de KGaA
worden gegeven.

5.9.2.1.1 Civielrechtelijk

De  regeling  van de Duitse Kommanditgesellschaft auf Aktien  ('KGaA') is vastge-
legd in het Duitse Aktiengesetz (§ 278 t/m 290). Op grond van § 278 Abs. 1 AktG is
de KGaA een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarbij tenminste 66n ven-
noot tegenover schuldeisers onbeperkt aansprakelijk is ('Komplementar')  en  daar-
naast een aantal overige vennoten ('Kommanditaktionare') deelneemt  in  het  in  aan-
delen verdeelde kapitaal, zonder voor de schulden van de vennootschap aansprake-
lijk te zijn. De KGaA vormt in het Duitse handelsrecht een mengvorm tussen een

kapitaalvennootschap en een personenvennootschap. Voor de rechtsverhouding tus-
sen de beherende vennoten ( 'Komplementare') onderling, en tussen de beherende
vennoten en de Kommanditaktionare c.q. derden verklaart § 278 Abs. 2 AktG de
voorschriften  van  het  HGB met betrekking  tot  de  KG '51' van toepassing.   Voor  het

overige (m.n. het bijeenbrengen van het kapitaal en de orgaanstructuur) worden de
bepalingen van het Aktiengesetz met betrekking tot de AG van toepassing ver-
klaard, voorzover  uit het ontbreken  van  een  Raad van Bestuur ('Vorstand')  niet

151

iets anders heeft te gelden.

De KGaA kent drie verplichte organen: 66n of meer Komplementare, de Algemene
Vergadering ('Hauptversammlung') van Kommanditaktioniire.   en   de   Raad   van
Commissarissen ('Aufsichtsrat').

De Komplementiire zijn bij uitsluiting bevoegd tot het dagelijkse bestuur van de
KGaA: alleen de Komplementare kunnen de KGaA vertegenwoordigen. Voor de
schulden van de KGaA zijn de Komplementare, naast de KGaA, hoofdelijk en voor
het geheel aansprakelijk. Anders dan bij de Vorstand van de AG, worden de Kom-

149. Zgn. 'publicly traded partnerships' worden altijd als kapitaalvennootschap belast. Zie nader omtrent

de 'Check-the-box Regulations'. alsmede de publicly traded partnerships' § 6.5.3.

150.  §  161  t/m  177  HGB.
151. § 278 Abs. 3 AktG.
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plementiire niet door de Aufsichtsrat benoemd. Het zijn van beherend vennoot volgt
uit de statuten van de KGaA. De opvolging van de Komplementiire kan in de statu-

152ten van de KGaA vrij worden geregeld. Dit gegeven, tezamen met het vetorecht
van de Komplementare bij belangrijke beslissingen, maakt dat de positie van de
Komplementar bij een KGaA wezenlijk sterker is dan de positie van de Vorstand bij
de AG. Dit is Edn van de redenen waarom de KGaA bij enkele grotere Duitse fami-
lieondernemingen recentelijker weer meer in de belangstelling is komen te staan.

De Kommanditaktionire hebben naast hun recht op dividend, stemrecht in de Alge-
mene Vergadering van Kommanditaktiontire. De Komplementare hebben geen stem-
recht in deze vergadering, behoudens in het geval dat zij naast hun positie als behe-
rend vennoot een aantal Kommanditaktien in het aandelenkapitaal van de KGaA be-
zitten (wat in zijn algemeenheid toegestaan is). De Algemene Vergadering van
Kommanditaktioniire heeft slechts een beperkt aantal taken, o.a. het benoemen153

van de Aufsichtsrat, het verlenen van decharge aan de Komplementare en de Auf-
sichtsrat en het benoemen van de registeraccountant.

De Aufsichtsrat heeft bij de KGaA wezenlijk minder rechten dan bij de AG. Reeds
genoemd is het ontbreken van het recht de Komplementiire te benoemen.154 Daar-
naast heeft de Aufsichtsrat ook niet het recht om de balans vast te stellen: dit recht

155komt toe aan de Hauptversammlung onder goedkeuring van de Komplementhre.
De Aufsichtsrat heeft hierdoor slechts een klein aantal informatie- en toestemmings-
rechten. Een Komplementiir kan geen lid zijn van de Aufsichtsrat (§ 287 Abs. 3
AktG).

Het kapitaal van de KGaA is in aandelen verdeeld. Naast dit aandelenkapitaal bij-
eengebracht door de Kommanditaktionire kunnen ook de Komplementiire kapitaal
of aktiva inbrengen (§ 281 Abs. 2 AktG). Civielrechtelijk gaan de ingebrachte ver-
mogensbestanddelen over in het vermogen van de KGaA. Er bestaat derhalve geen
mede-eigendom van dit vermogen tussen de KGaA en de Komplementare. Handels-
rechtelijk dient het door de Komplementare ingebrachte kapitaal op een afzonderlij-
ke kapitaalrekening te worden geboekt en in de balans naast het aandelenkapitaal te
worden opgenomen.

156Het aantal KGaA's schommelt in Duitsland reeds jaren tussen de 25 A 35.     Dit ge-
ringe aantal wordt enigszins gecompenseerd door het feit. dat tenminste drie

152. § 285 Abs. 2 Saw. 1 AktG.
153. § 285 AUG.
154. Wat cw}k in grote mate de angel uit de Duitse Mithestimmungsregels haalt.
155. § 286 Abs. 1 AkiG.
156. Uitvc,erige empirische onderzoeken  Zijn te vinden in: Grafmuller. Die Kommanditgesellschaft  auf-
Aktien als geeignete Rechtsform fur borsenwillige Familienunternehmen, Verlag Lang. Frankfurt aM,
1994). Hol)fduuk IV. en Sethe, Die personalistische Kapitalgesellschaft mit Borsenzugang. Verlag Dr.
Otto Schmidt. Koln. 1996, Anhang I. Voor het jaar 2(K)() signaleren Schaumburg/Schulte. Die KGaA -
Recht und Steuern in der Praxis (2()00), bli.  1, meer dan 50 KGaA'4.
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KGaA's (Henkel, FAG Kugelfischer en Michelin) tot de 100 grootste Duitse onder-
nemingen behoren, en tenminste acht aan de beurs zijn genoteerd. Ondanks dit rela-
tief geringe aantal kan derhalve worden gesteld dat de economische en maatschappe-

lijke relevantie van de KGaA aanzienlijk groter is dan de open CV in Nederland.
Met  name de afgelopen   10  jaar  is  in de wetenschappelijke literatuur relatief  veel
aandacht besteed aan de voordelen die de KGaA als rechtsvorm te bieden heeft.157

Als voordelen van de KGaA worden in het algemeen genoemd:

- de mogelijkheid om de aandelen van de KGaA aan de beurs te noteren. Deze mo-

gelijkheid bestaat niet voor de GmbH en de zgn. 'kleine' AG. De KGaA is158

daarmee een geschikte rechtsvorm voor de Duitse middenstand/familiebedrijven
om via de beurs nieuw vermogen aan te trekken, terwijl toch de invloed van de
oorspronkelijke ondernemers/eigenaren op de bedrijfsuitoefening behouden kan
blijven (zie hierna);

- flexibele directievoering. Hiervoor is reeds aangegeven dat de invloed van de
Komplementar van de KGaA op de bedrijfsvoering veel groter kan zijn (con-
tractsvrijheid) dan de invloed van bijv. de Vorstand van de AG. De invloed van de
Aufsichtsrat van de KGaA kan tot het uitoefenen van enige toezichts- en informa-
tierechten worden beperkt. Bovendien kan de opvolging van de Komplementare
in de statuten van de KGaA vrij worden geregeld. Dit maakt deze rechtsvorm aan-

trekkelijk voor familiebedrijven, die via de beurs nieuw vermogen willen aantrek-
ken, maar zeker willen stellen dat hun invloed op de onderneming niet wordt ver-
zwakt door de toetredende Kommanditaktionare:

- vergaande terugdringing van de zgn. 'Mitbestimmungs'-regelgeving. Voor fami-
liebedrijven wordt de invloed van werknemers op de onderneming via het Duitse
'Mitbestimmungsgesetz' vaak genoemd als reden om niet over te gaan op de AG.
Bij de KGaA is de mogelijkheid voor de werknemers om invloed uit te oefenen

op de onderneming wezenlijk geringer dan bij de AG. Zo ontbreekt bij de KGaA
de mogelijkheid voor de werknemers om een directeur in de directie te kiezen. De
werknemers zijn - afhankelijk van de grootte van de onderneming - weliswaar
vertegenwoordigd in de Aufsichtsrat, maar zoals hierboven aangegeven is de rol
van deze Aufsichtsrat bij de KGaA in vergelijking met de AG wezenlijk beperk-
ter;

- behoud van de fiscale voordelen van de Duitse personenvennootschappen. Bij de
KGaA bestaat de mogelijkheid voor de oorspronkelijke eigenaren van de onder-
neming/familieleden om - als Komplementar van de KGaA - winst uit onderne-

157.  Alleen  al  de  in de voetnoot hiervoor genoemde beide proefschriften geven blijk  van deze verhoogde
belangstelling. Voor een uitgebreid literatuuroverzicht kan worden verwezen naar Schaumburg/Schulte,
Die KGaA. t.a.p., biz. XV-XXIH.
158. In   1994  zijn een aantal versoepelingen  in het Duitse Aktiengesetz doorgevoerd  voor zgn. kleine
AG' s. Deze versoepelingen gelden echter niet voor beursgenoteerde  AG's.
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159ming te blijven genieten. Uit de meeste Duitse belastingvergelijkingen   komt
naar  voren  dat  na de invoering  van  het zgn. Standortsicherungsgesetz  in  1994  de
eenmanszaak of personenvennootschap fiscaal aantrekkelijker is dan de GmbH of
AG. Hiervoor worden als redenen genoemd: het maximale toptarief van 47% voor
winst uit onderneming (i.t.t. het normale toptarief van 53% voor dividenden of sa-
larissen), het ontbreken van dubbele Vermogensteuer en de geringere Erb-

160

schaftsteuer-druk bij vererving van de ondememing. 16' In Hoofdstuk I 162 is reeds
uiteengezet dat mogelijk t.g.v. de afschaffing van het verrekeningsstelsel en de
verlaging van het vennootschapsbelastingtarief tot 25% (beiden per 1 januari
2001) de GmbH weer aantrekkelijker wordt dan de eenmanszaak of personenven-
nootschap.

Als nadeel van de KGaA wordt wel genoemd de onbeperkte aansprakelijkheid van
163de Komplementbre. In de praktijk wordt hiervoor de oplossing gekozen om een

GmbH of GmbH & Co KG te laten optreden als Komplementar van de KGaA. Han-
delsrechtelijk was lang onzeker of het mogelijk is om een KGaA, waarvan de enige

164beherende vennoot een GmbH is, in te schrijven in het Duitse Handelsregister.
Deze onzekerheid is weggenomen door het arrest van de BGH van 24 februari  1997,

165Il ZB 11/96. Vanuit fiscale optiek verdient de GmbH & Co KG de voorkeur, om-
dat in dat geval de boven genoemde voordelen van de personenvennootschap be-
houden blijven.

5.9.2.1.2 Fiscaalrechtelijk

Als rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschap wordt de KGaA gerang-
schikt onder de subjectief vennootschapsbelastingplichtige lichamen van § 1 Abs. 1

159. Vgl. het literatuuroverzicht genoemd in § 1.8.1.1.
160. Zowel op het niveau van de GmbH/AG als op het niveau van de aandeelhouder voor zijn aandelen in
de GmbH/AG. Inmiddels  is  de  Vermogensteuer per  I  januari  1997 afgeschaft, waardoor dit voordeel  is
weggevallen.
161. Bij vererving van aandelen  in een Gmbi-1/AG worden de aandelen gewaardeerd  naar  het zgn. Stutt-
garter-Verfahren (waarde in het economische verkeer, uitgaande van een mix van de intrinsieke waarde
en de rentabiliteitswaarde) of de beurskoers. terwijl bij het aandeel in een personenvennootschap mag
worden gewaardeerd   naar  de zgn. Einheitswert  (§  19  Bew.G:   in feite zonder rekening te houden   met
goodwill).
162. Ziem.n.§1.8.1.1.
163. In  het verleden  is dit echter ook wei genoemd als voordeel  van de  KGaA. Een aantal particuliere
banken zou de rechtsvorm van de KGaA hebben gekozen vanwege het vertrouwen dat het publiek zou
toeschrijven aan het feit dat de bankier zelf - als Komplementar - hoofdelijk aansprakelijk was met zijn
vermogen voor schulden van de KGaA.
164. Vgl. Claussen, GmbHR  1996/2.  S.  78-80. en de uitspraak van het OLG Karlsruhe.  VorlagebeschluB
van  29 juli 1996, GmbHR  10/ 1996.  S.  776 ff.
165. Gepublkeerd o.a. in DSIR  1997. blz.  1012 e.v. met noot van Goette. Voor de gevolgen van dit arrest
in algemene zin kan worden verwezen naar Haase, GmbHR 20/97, biz. 917-923. Voor de gevolgen van
dit arrest voor de vennootschappelijke verhouding tussen Kommanditaklioniire en Komplementare kan
worden verwezen naar Schaumburg/Schulte. Die KGaA. t.a.p.  blz. 24-52.
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Nr. 1 KStG. In het algemeen zijn binnenlands belastingplichtig de lichamen die hun
plaats van leiding of hun statutaire zetel in Duitsland hebben. 166

Evenals bij de Nederlandse belastingheffing van de open CV dient bij de Duitse be-
lastingheffing van de KGaA een onderscheid te worden gemaakt tussen de belas-
tingheffing   van de beherende vennoten ('Komplementare')   en de commanditaire
vennoten ('Kommanditaktioniire').

Bij de winstbepaling van de KGaA vormt het winstaandeel van de beherende
venno(o)t(en), evenals vaste vergoedingen voor het voeren van het management, het
verstrekken van leningen of het verhuren van materieel, een aftrekbare kostenpost
(§ 9 Nr. 1 KStG). Het winstaandeel van de beherende vennoot wordt in de Duitse
Einkommensteuer bij wetsfictie belast als winst uit onderneming (§ 15 Abs. 1 Nr. 3
EStG). De belastingheffing als winst uit onderneming vindt plaats ongeacht het feit
of de  KGaA een onderneming drijft  of de beherende vennoot als ondernemer  ('Mit-
unternehmer') kan worden gekwalificeerd. Deze kwalificatie als winst uit onderne-

ming  geldt  ook  voor de overige vergoedingen ('Sondervergutungen'),  die  de  behe-
rende vennoten ontvangen van de KGaA vanwege het ter beschikking stellen van
arbeid, kningen of materieel. 167

Zoals  in  § 5.9.2.1.1 reeds is beschreven, staat  het de beherende vennoot  van  een
KGaA vrij om ook aandelen in de KGaA te nemen. Op grond van § 15 Abs. 1 Nr. 3
EStG kunnen de dividenden die op deze aandelen worden ontvangen, niet zonder
meer tot de winst uit onderneming van de beherende venno(o)t(en) worden gere-
kend. In de jurisprudentie 168 is beslist dat de aandelen in de KGaA niet tot het bui-
tenvennootschappelijke ondernemingsvermogen ('SonderbetriebsvermOgen')  van  de
beherende vennoot van de KGaA kunnen behoren:69 Dientengevolge worden de di-
videnden ook gerekend tot de inkomsten uit vermogen en niet tot de winst uit onder-
neming. Vervreemdingswinsten  op de aandelen  in  de  KGaA  zijn in principe'70  vrij.

166. § 1 Abs. 1 KSIG.
167.  Hoewel  in de tekst  van  §  9  Nr.  2  KStG de vergoedingen  voor het verstrekken van leningen  en  mate-
rieel niet worden genoemd. wordt algemeen aangenomen dat er op dit punt een congruentie tussen § 9 Nr.
2 KStG en § 15 Abs. 1 Nr. 3 EStG bestaat, m.a.w. al de vergoedingen die de beherende vennoot ontvangt
zijn aftrekbaar voor de Korperschaftsteuer en belast als winst uit onderneming in de Einkommensteuer.
Vgl. Dotsch, KStG-Kommentar, § 9, Tz. 34-36, waar ook een overzicht wordt gegeven van de verschil-
lende motiveringen.
168. BFH 21 juni 1989 X R 14/88, DB 1989, biz. 2203 e.v.
169. Bij de GmbH & Co KG heeft de BFH juist wei beslist dat de aandelen die de Kommanditist houdt in
de GmbH/beherende vennoot in het algemeen tot het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen
van deze Kommanditist behoren. Zie § 1.8.1.7. Als argumentatie voor de beslissing bij de KGaA noemt
het BFH de wettelijke uitzondering van § 15 Abs. 1 Nr. 3 EStG en de afwijkende positie van de beheren-
de vennoot van de KGaA ten opzichte van de Kommanditist in een KG. Deze laatste kan slechts invloed
uitoefenen op het beheer van de KG via zijn aandelenbezit in de GmbH/beherende vennoot. De beherende
vennoot in de KGaA heeft rechtstreeks invloed op de bedrijfsuitoefening door zijn positie van beherend
vennoot.

170. Het Duitse belastingrecht  kent een belastingheffing  als zgn. 'Spekulationsgewinne'. indien  aan-  en

verkoop  van de aandelen plaatsvindt binnen een periode  van 12 maanden  (§  22  Nr.  2 EStG). Daarnaast
zou belastingheffing op kunnen treden. indien sprake zou zijn van een aanmerkelijk belang (§ 17 EStG).
Hiervoor is een aandelenbezit vereist van  1 % of meer.
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Een uitzondering op deze hoofdregel bestaat, indien de KGaA-aandelen zouden be-
horen tot een groter ondernemingsvermogen van de beherende vennoot (dus niet
slechts het fictieve ondernemingsvermogen ten gevolge van het zijn van beherend
vennoot in de KGaA).

De commanditaire vennoten genieten ten aanzien van de inkomsten uit hun aandelen
in de KGaA inkomsten uit vermogen. Na afschaffing van het verrekeningsstelsel
geldt een klassiek stelsel, waarbij het dividend voor de helft wordt belast tegen het
progressieve inkomstenbelastingtarief (zgn. 'Halbeinkunftenverfahren').17: Indien de
commanditaire vennoten andere inkomsten uit de KGaA (bijvoorbeeld vanwege het
vervullen van een dienstbetrekking of het verstrekken van leningen) ontvangen,
worden deze afzonderlijk gekwalificeerd en conform de desbetreffende inkomsten-
bron (loon uit dienstbetrekking of inkomsten uit vermogen) belast.

De KGaA is subjectief belastingplichtig voor de Gewerbesteuer uit kracht van haar
rechtsvorm (Abschn. 16 Abs. 1 GewStR). Doordat de beherende vennoot niet zelf
uit hoofde van het vennoot zijn wordt gezien als een ondernemer voor de Gewerbe-
steuer, zou door de aftrek van het winstaandeel van de beherende vennoot bij de
winstbepaling van de KGaA een gedeelte van de totale winst buiten de heffing van
de Gewerbesteuer vallen. Dit probleem is in het Gewerbesteuergesetz opgelost door
het winstaandeel van de beherende vennoot bij de winstbepaling van de KGaA voor
de Gewerbesteuer aan de KGaA toe te rekenen (§ 8 Nr. 4 GewStG). Deze toereke-
ning geldt eveneens voor de andere vergoedingen die de beherende vennoot eventu-
eel ontvangt voor het ter beschikking stellen van leningen of materieel.'72

Ook indien de beherende vennoot een GmbH zou zijn. is deze toerekening van
toepassing. Doordat een GmbH krachtens rechtsvorm reeds subjectief belasting-
plichtig voor de Gewerbesteuer is en in de jurisprudentie 173 is beslist dat de deelne-
mingsvrijstelling (§ 9 Nr. 2a GewStG) niet toepasbaar is op een deelname als behe-
rend vennoot in een KGaA, zou dubbele heffing ontstaan. Vanaf 1991 is dit in het
Gewerbesteuergesetz aangepast (§ 9 Nr. 2b GewStG) door het winstaandeel dat een
GmbH als beherend vennoot in een KGaA geniet op het niveau van de GmbH vrij te
stellen  van de Gewerbesteuer. Hiermee  is een sluitend systeem174 ontstaan, waarbij
de totale winst van de KGaA voor de Gewerbesteuer belast wordt bij de KGaA.

171. T.t.v. het verrekeningsstelsel werden de Kommanditaktiondre bij dividenduitkeringen tevens gerech-
tigd om de onderliggende vennootschapsbelasting. die de KGaA had betaald. te verrekenen (7gn.  'KOr-
perschaftsteuer-Guthaben')
172. § 8 Nr.  1  en Nr. 7 GewStG (toerekening voor 50% ).
173. BFH 23 oktober 1985. BStB11986 Il. blz. 72 e.v.
174. Voor het verstrekken van leningen is geen sluitend systeem ontstaan. omdat een vrijstelling in § 9
GewStG ontbreekt. Vgl. Schaumburg/Schulte. Die KGaA. t.a.p.  biz. 78.
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5.9.2.2   Open of besloten

De Duitse KGaA is een aparte rechtsvorm met een volledig eigen civielrechtelijke
regeling, die op een aantal belangrijke punten afwijkt van de Duitse KG. Zo heeft de
KGaA rechtspersoonlijkheid, is geregeld in het Duitse Aktiengesetz en verwijst
slechts voor de rechtsverhouding tussen beherende vennoten en commanditaire aan-
deelhouders naar de regeling in het HGB voor de KG.

De belastingplicht voor de Korperschaftsteuer knoopt in eerste instantie aan bij de
civielrechtelijke rechtsvorm (m.n. rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap-
pen) en is beperkt tot de in § 1 Abs. 1 KStG genoemde lichamen.175 De mate van
overdraagbaarheid van aandelen is geen relevant criterium voor de belastingplicht in
de KOrperschaftsteuer. § 1 Abs. 1 KStG noemt de KGaA; de KG wordt niet ge-
noemd. Pogingen om KG's die als een kapitaalvennootschap waren opgezet, aan te
merken als Korperschaftsteuer-plichtige lichamen zijn in de jurisprudentie 176 afge-
wezen. Hierdoor is een duidelijke afbakening ontstaan op basis van de civielrechte-
lijke rechtsvorm: de KGaA als KOrperschaftsteuer-plichtig lichaam, de KG als fis-
caal transparante rechtsvorm.

Voor de problematiek van de open of besloten CV, zoals uiteengezet in § 5.2, kan
de conclusie zijn, dat de situatie in Duitsland geen directe oplossing aanlevert. 177

5.9.2.3 Oprichtingsfictie

Duitsland kent geen oprichtingsfictie in de zin van art. 2, vierde lid, Wet Vpb. 1969.
Op grond van § 1 Abs. 1 KStG zijn onbeperkt belastingplichtig voor de Korper-
schaftsteuer de nader te noemen lichamen (waaronder de KGaA) met plaats van lei-
ding of statutaire zetel in Duitsland. Duitsland hanteert civielrechtelijk de zgn. Sitz-
theorie. 178 Ten gevolge van deze theorie kan een Duitse KGaA slechts worden opge-
richt met een statutaire zetel in Duitsland. Het verleggen van de statutaire zetel (na
oprichting) buiten Duitsland leidt civielrechtelijk tot liquidatie van de KGaA.

Voor de hiervoor beschreven problematiek van de oprichtingsfictie bij de open
CV biedt de rechtsvergelijking met Duitsland derhalve geen oplossing.

175. Dotsch e.a., Korperschaftsteuer-Kommentar (losbl.), KStG §  1. Tz. 20. Zie ook § 6.5.2.
176. Zie voor de KG: BFH van 4 november 1958. BSIBI. 1959 III, biz. 50 e. v. en voor de GmbH & Co
KG: het besluit van de GroBe Senat van het BFH van 25 juni 1984, BStBI. lI, biz. 759 e.v. Zie ook
§ 1.8.1.1.

177. Zie echter § 5.10.2 (Wenselijk recht).
178. Op een vennootschap is ten gevolge van deze theorie het recht van de statutaire zetel van toepassing
en njet het recht waaronder deze vennootschap is opgericht. Dit in tegenstelling tot de zgn. Grundungs-
theorie, die o.a. in Nederland wordt gehanteerd. die het recht van oprichting toepasselijk acht.
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5.9.2.4   Het aanded van de beherende vennoot

Bij de Duitse belastingheffing van de KGaA is - evenals bij de open CV - het
winstaandeel  van de beherende vennoot ('Komplementar') aftrekbaar  bij de winst-
bepaling van de KGaA. § 9 Abs. 1 Nr. 1 KStG bepaalt ten dezen:

'( 1 ) Abziehbare Aufwendungen sind auch:

1. bei Kommanditgeselischaften auf Aktien der Teil des Gewinns, der an perstinlich haftende
Gesellschafter auf ihre nicht auf das Grundkapital geinachte Einlagen oder als Vergotung
(Tantieme) fur die Geschiiftsftihrung verteilt wird'

Op grond van § 15 Abs . 1 Nr. 3 EStG worden het aandeel van de beherende vennoot
van de KGaA en de overige vergoedingen die de beherende vennoot voor zijn werk-
zaamheden, het verstrekken van leningen of het verhuren van materieel ontvangt,
door wetsfictie tot winst uit onderneming bestempelt.

Ook ten aanzien van de KGaA kan men de vraag stellen hoe de aftrek van § 9 Abs. 1
Nr. 1 KStG plaatsvindt. Ook hier kunnen in wezen de hiervoor in § 5.4 onderschei-
den opvattingen worden toegepast, waarbij het belang voornamelijk is gelegen in de

179
toepassing van objectieve vrijstellingen. Jost geeft het volgende voorbeeld met
betrekking tot vrijgestelde buitenlandse inkomsten:

Totale winst KGaA: 250
Daarin begrepen vrijgestelde buitenlandse winst: 100
Winstaandeel Komplementbr: 120

Winstbepaling KGaA:
Fiscale winst 150

Aandeel Komplementiir (120)

Belastbaar bedrag                                                   30

Winstbepaling Komplementar:
Winstaandeel 120

Op grond van dit voorbeeld wordt duidelijk dat door Jost de in § 5.4 beschreven op-
vatting A wordt voorgestaan. waarbij de objectieve vrijstellingen geheel toekomen
aan de KGaA en niet gedeeltelijk worden doorgegeven aan de Komplementiir(e).
Door Schaumburg/Schulte wordt echter de rechtstreekse toerekening van het aan-1 80

deel in de inkomsten van de KGaA aan de Komplementlir verdedigd, derhalve de in
§ 5.4 voor de open CV verdedigde opvatting B. Voor de onderbouwing van hun op-

179. In: DOisch, KStG-Kommentar. § 9. Tz. 43a.
180. Schaumburg/Schulte, Die KGaA. t.a.p.. biz. 82 en 102.
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vatting verwijzen Schaumburg/Schutte met name naar het hiervoor in § 5.9.2.1.2
l 8l

reeds genoemde arrest van de BFH van 21 juni 1989.182 Hoewel dit arrest niet speci-
fiek gaat over de toepassing van objectieve vrijstellingen. overweegt de BFH in zijn
algemeenheid t.a.v. de positie van de Komplementh:r als volgt:

'Steuerrechtlich wird die Einkommensbesteuerung des personlich haftenden Gesellschafters. sofern
dieser nicht auch Kommanditaktionlir ist. 'an der Wurzel' von der Korperschaftbesteuening der

KGaA abgespalten (Becker, StuW 1936, Teill. Sp. 97) und uneingeschrankt gem. § 15 (Abs. 1) Nr.
3 EStG dem gewerblichen Bereich zugewiesen. Die Einklinfte sind ihm wie einem
Einzelunternehmer oder Mitunternehmer unmittelbar zuzurechnen

De overeenkomsten met de bewoordingen van het in § 5.4 besproken arrest van de
Hoge Raad BNB 1982/268 t.a.v. de open CV zijn frappant. Het lijkt er dientenge-
volge sterk op dat ook in Duitsland t.a.V. de KGaA de door mij als opvatting B aan-
geduide zienswijze wordt gehanteerd. Een gelijkluidende Duitse zienswijze zou
mijns inziens een aanvullend argument vormen voor de door mij verdedigde opvat-
ting B als juiste interpretatie van art. 9, eerste lid, onderdeel f Wet Vpb. 1969. Mocht
de BFH in een concreet geval toch de hiervoor omschreven, door Jost aangehangen
zienswijze (opvatting A) overnemen, dan nog zou dit m.i. geen argument zijn om de
voor Nederland voorgestane opvatting te herzien. Voor deze stelling kunnen de vol-
gende argumenten worden aangevoerd:

- zoals reeds aangegeven 181 is er civielrechtelijk geen verschil tussen een open en
een besloten CV. De KGaA verschilt echter civielrechtelijk op een aantal punten
wezenlijk van de KG, m.n. heeft de KGaA rechtspersoonlijkheid en vormt het
vermogen van de KGaA geen gemeenschapsvermogen tussen de beherende ven-
noten en de commanditaire aandeelhouders. In de opvatting van Jost zou men184

kunnen stellen dat het vermogen en de winst van de KGaA niet rechtstreeks toe-
185staan aan de Komplementiire en dientengevolge de aftrekbepaling van § 9 Abs.

1 Nr. 1 KStG noodzakelijk is om een zelfstandige belastingheffing over het winst-
aandeel bij de beherende vennoot te creeren. Omdat de belastingplicht voor de
Korperschaftsteuer aanknoopt bij de civielrechtelijke rechtsvorm (m.n. zijn alle li-

181. Schaumburg/Schulte, Die KGaA, t.a.p., blz.  102.
182. BFH 26 juni  1989 XR 14/88. DB  1989. biz. 2203 e.v. In dit arrest werd o.m. beslist dat de aandelen
in de KGaA in het algemeen niet tot het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van de behe-
rende vennoot van de KGaA behoren. De BFH liet in het midden of bij de KGaA een zgn. 'einheitliche
und gesonderte Gewinnfeststellung'  (§  180 Abs.   1  Nr.  28 AO), zoals  bij  de  KG  (en elke andere eenheid,
waarvan de inkomsten o.g. v. de transparantiegedachte bij meerdere personen zijn te belasten). dient plaats
te vinden. Schaumburg/Schulte (Die KGaA. t.a.p.. biz. 82) zijn uiteraard een voorstander van een derge-

lijke benadering.
183. Vgl. o.a. § 5.9.2.1.
184. Het door de beherende vennoot ingebrachte vermogen gaat civielrechtelijk over in het vermogen van
de KGaA.
185. In BFH 21 juni 1989, BStBl. II 1989.881 is echter wei op grond van de fictie als 'Mitunternehmer'
beslist dat het winstaandeel van de Komplementlir belast wordt in het jaar van ontstaan van de winst en
niet in het jaar van uitkering.
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chamen. die rechtspersoonlijkheid bezitten, belastingplichtig voor de Kijrper-
schaftsteuer) lijkt het in dit systeem logisch om alle winst (inclusief de vrijgestel-
de winstbestanddelen) in eerste instantie toe te rekenen aan de KGaA en voor de
bepaling van het belastbaar bedrag van de KGaA het winstaandeel van de Kom-
plementiir vervolgens at' te trekken,

- het Duitse systeem van belastingheffing van de beherende vennoot is anders
vormgegeven dan het Nederlandse systeem. Op grond van de wetsfictie van § 15
Abs. 1 Nr. 3 EStG worden de vergoedingen die de Komplementar ontvangt, altijd
belast als winst uit onderneming. ongeacht of de Komplementiir als 'Mitunter-
nehmer' kan worden aangemerkt. Het toedelen van objectieve vrijstellingen aan
de Komplementar leidt in de opvatting van Jost niet tot een vrijstelling bij deze
Komplementiir. terwijl er weI een hogere belastingheffing bij de KGaA optreedt.
Het toerekenen van de objectieve vrijstellingen geheel aan de KGaA heeft in dit
systeem derhalve duidelijk zin (nl. het vermijden dat de totale winst voor een ge-
deelte dubbel wordt belast). terwijl in het Nederlandse systeem - zoals hiervoor in
§ 5.4 is uiteengezet - de verdeling van de objectieve vrijstellingen over beherende
vennoot en commanditaire vennoten tot de meest redelijke verdeling leidt.

5.9.2.5 Behandeling in de ink ,mstenbelasting

Civielrechtelijk heeft de KGaA - zoals de naam reeds aangeeft - een in aandelen
('Aktien.  § 278  AktG) verdeeld kapitaal. De regelingen  in de Einkommensteuer
voor de belastingheffing over dividenden (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) en vervreem-
dingswinsten (§  17 EStG: de Duitse aanmerkelijk belangregeling) sluiten aan bij het
civielrechtelijke aandelenbegrip. Een vergelijkbare problematiek zoals in Nederland
doet zich derhalve in Duitsland niet voor.

Anders dan in Nederland kan de Komplementar van de KGaA tevens Kommandi-
taktiontir van de KGaA zijn. indien hij een of meerdere Kommanditaktien verwerft.
Fiscaalrechtelijk levert dit geen problemen op. omdat voor de inkomsten op de

186Kommanditaktien het fiscale regime voor aandelen blijft gelden. Indien de Kom-
plementar naast Kommanditaktien in zijn hoedanigheid van beherend vennoot ver-
mogen inbrengt ('nicht  auf das  Grundkapital  geleistete  Vermogenseinlagen':  § 281
Abs. 2 AktG). worden hiervoor geen aandelen uitgereikt. Dit vermogen wordt op
een aparte vermogensrekening (Kapitalkonto') geregistreerd. De vergoedingen over
dit vermogen zijn voor de KGaA aftrekbaar voor de fiscale winstbepaling.

187

186. Zie § 5.9.2.1.2 \c)cir de i·raag 01' de Ki,minanditaktien aan hehoren tot het verplicht ondememings-

\·ernii gen.
187. § 9 AhA. 1 Nr. 1 KSIG. Zie (,ok § 5.9.2.5 hien·oor.
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5.9.2.6 Overgatig ran KG naar KGaA (en oingekeerd)

De Duitse KGaA heeft - in tegenstelling tot de KG - rechtspersoonlijkheid. Een
overgang zoals bij de CV van open naar besloten (of omgekeerd) zal zich derhalve
bij de KGaA niet voor kunnen doen zonder dat ook de civielrechtelijke rechtsvorm
wijzigt. Naar Duits civiel recht bestaat echter de mogelijkheid om deze overgang
zonder overdracht van vermogensbestanddelen te doen plaatsvinden, de zgn.I 8X

'Formwechsel' (§ 190 UmwG). Zowel KGaA's als KG's kunnen deelnemen aan een
dergelijke 'Formwechsel'.189  Het is derhalve mogelijk om zonder vermogensover-
dracht een KG om te zetten in een KGaA (en omgekeerd een KGaA in een KG).

Hierna wordt onderzocht in hoeverre dergelijke omzettingen fiscaal geruisloos
kunnen plaatsvinden en in hoeverre uit de Duitse regelingen nog aanbevelingen
voortvloeien voor de overgangen tussen open en besloten CV.

A. FORMWECHSEL VAN KG IN KGAA

Fiscaalrechtelijk sluit de regeling voor de Formwechsel niet geheel aan bij de civiel-
rechtelijke regeling. Fiscaal is in eerste instantie slechts de Formwechsel tussen zelf-
standig belastingplichtige rechtspersonen geruisloos mogelijk. Voor de gevallen
waarin de belastingplicht wijzigt.  is de hoofdregel  91' dat sprake  is van de overdracht
van vermogensbestanddelen. en dat derhalve afrekening dient plaats te vinden. In
een aantal situaties zijn echter doorschuiffaciliteiten van overeenkomstige toepas-
sing verklaard:

i. Voor de Formwechsel van een kapitaalvennootschap in een personenvennoot-
schap  zijn de regelingen'vi inzake de geruisloze overgang van vermogen  van een
kapitaalvennootschap naar een personenvennootschap of natuurlijk persoon van
toepassing verklaard (§ 14 UmwStG):

ii. Voor de Formwechsel  van een personenvennootschap in een kapitaalvennoot-
schap is de regeling inzake de geruisloze inbreng van een (zelfstandig onder-192

deel van een) onderneming van toepassing verklaard (§ 25 UmwStG).

188. Ook niet onder algemene titel. Deze 'Formwechsel' is derhalve vergelijkbaar met de omietting van
art.  18 van Boek 2 BW.
189. § 191 UmwG.
190.  Uelner.  Ertragsteuerrechiliche  Grundprobleme  beim Formwechsel einer  KGaA. in: Freundesgabe
Haas (NWB. 1996). biz. 369.
191. §§ 3 tot en met 8. en 10 UmwStG.
192. §§ 20 e.v. UmwSIG geeft een regeling voor de geruisloze inbreng. waarbij de ontvangende vennoot-
schap de boekwaarden van de activa/passiva van de inbrenger overneemt. Inbrenger kan zowel een ven-
nootschap als een natuurlijke persoon zijn. Als aanschatprijs van de verkregen aandelen geldt de boek-
waarde van de ingebrachte onderneming.
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Bij de Formwechsel van KG in KGaA kan gebruik worden gemaakt van de regeling
193inzake de geruisloze inbreng, voorzover de vennoten van de KG Kommanditak-

tien in de KGaA krijgen uitgereikt. Zoals hiervoor in § 5.9.2.1.1 reeds uiteengezet, is
het echter ook mogelijk dat de beherende vennoot naast Kommanditaktien een eigen
vermogensinbreng houdt in de KGaA. Indien een (beherende) vennoot van de KG
derhalve bij omzetting in de KGaA beherend vennoot wordt van de KGaA en het
ingebrachte vermogen wordt gecrediteerd op een aparte vermogensrekening, doet
zich de vraag voor of hier een afrekeningsmoment ontstaat. De regeling voor de ge-
ruisloze inbreng is in deze situatie niet toepasselijk. omdat de inbreng niet plaats-
vindt tegen uitreiking van aandelen. In de literatuuri94 wordt verdedigd dat in dit ge-
val de regeling inzake de geruisloze inbreng in een personenvennootschap (§ 24

195UmwStG) analoog van toepassing is. In dat geval zou de Formwechsel van een
KG in een KGaA in grote mate vergelijkbaar zijn met de overgang van de besloten
in de open CV. Het feit dat in Duitsland de wettelijke regeling voorziet in een ge-
ruisloze inbreng voor de Kommanditaktionare kan als extra argument worden gezien
bij het hiervoor in § 5.6 uiteengezette voorstel om art. 3.65 Wet IB 2001 uit te brei-
den met de omzetting/inbreng in een open CV.

B.  FORMWECHSEL VAN KGaA IN KG

Bij de Forrnwechsel van KGaA in KG verklaart § 14 UmwStG de regeling van de
geruisloze overgang van vermogen van kapitaalvennootschap naar personenven-

196nootschap of natuurlijk persoon van toepassing. Deze regeling schiet  over zijn
doel heen voorzover het betreft de eigen vermogensinbreng van de beherende ven-
noot van de KGaA. Ten gevolge van de Formwechsel wordt de beherende vennoot
voor dit gedeelte immers in veel gevallen van een fictieve ondernemer een echte on-
dernemer. In de literatuur' 97 wordt dientengevolge verdedigd dat op deze overgang
§  24 UmwStG (inbreng in een personenvennootschap) toepasselijk is. 1"* Met de toe-
passing van § 24 UmwStG wordt de Formwechsel voor de beherende vennoten van
de KGaA op eenzelfde wijze behandeld als de overgang van de open CV naar de be-
sloten CV voor de beherende vennoot. Voor de Kommanditaktionb re bestaat echter
een wettelijke regeling voor een geruisloze overgang van de KGaA naar de KG. Dit

193. Zie:  Uelner.  t.a.p..  biz. 372,  Fischer.  Die  Besteuerung  der  KGaA und ihrer Gesellschafter.  DStR
39/97. biz. 1525/1526. Schaumburg/Schulte. Die KGaA. i.a.p.. biz. 1()6 en bli. 120/121.
1 94. Zie de literatuur genoemd in de \'orige voeinoot.
195. § 24 Abs. 1 UmwSEG stelt als voorwaarde dat de inbrenger Mitunternehmer' van de personenven-
nootschap wordt. Zoals reeds uiteengezet iii § 5.9.2.4. ontstaat tussen de KGaA en haar Komplementarin

geen personenvennootschap en wordt de Koniplementarin slechts 'als' Mitunternehmer behandeld.
196. Anders dan in Nederland is derhalve in Duitsland de geruis10/e' terugkeer uit de kapitaalvennoc,t-
schap naar de personenvennootschap zowel civielrechtelijk alh fiscaalrechtelijk mogelijk. Of in de Duibe
situatie de overgang uiteindelijk volledig zonder afrekening kan plaatsvinden. hang[ m.n. af van het ver-
schil Iussen de aanschafprijs van de aandelen in de kapitaalvennootschap en de boekwaarde van de over-
gegane aktiva/passiva. Zie vcr een over-Licht van deze regeling o.m. Dehmer. Das Uinwandlungssteuer-

geset/ 1994 (Teil I). DStR 47/94.§3.
197. Uelner. t.a.p.. biz. 373.
198. Onder de voorwaarde dat de heherende vennoot ook  'Mitunternehmer'  \·an de KG wordt.
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vormt m.i. een additioneel argument voor het in § 5.6 naar voren gebrachte voorstel
om de regeling van de geruisloze terugkeer ex art. 14c Wet Vpb. 1969 ook van toe-
passing te verklaren op de open CV.

5.9.2.7   Behandeling voor de kapitaalsbelasting/overdrachtsbelasting

Sinds  1  januari  1992  is de Duitse kapitaalsbelasting ('Gesellschaftsteuer') afgeschaft,
zodat een rechtsvergelijking beperkt moet blijven tot het oude recht. Onder het oude
recht vielen zowel de uitgifte van Kommanditaktien aan de Kommanditaktionare
en/of de KomplementVre als de creditering op de afzonderlijke kapitaalrekening ten

199behoeve van de Komplementbire onder de Gesellschaftsteuer. De heffing van Ge-
sellschaftsteuer ten aanzien van de afzonderlijke kapitaalrekening van de beherende
vennoot berustte blijkbaar op het feit dat de KGaA in § 5 (oud) KVStG werd ge-
noemd als lichaam dat onder de Gesellschaftsteuer valt, en in § 6 Abs. 1 (oud)
KVStG naast de uitgifte van 'Aktien', ook de uitgifte van 'sonstige Anteile',200 en de
volstorting van vorderingen, die delen in de winst bij liquidatie van de vennoot-
schap, tot de belastbare feiten werden gerekend. Voor de open CV geeft dit mijns
inziens geen aanleiding om ook het aandeel van de beherende vennoot onder de ka-
pitaalsbelasting te brengen, nu art. 2, derde lid, onderdeel f AWR slechts tot aandeel

bestempelt de deelgerechtigdheid van de commanditaire vennoot in de open CV.

Voor de heffing  van de Duitse overdrachtsbelasting ('Grunderwerbsteuer')  doet  een
vergelijkbare problematiek als bij de open CV zich niet voor. Zoals reeds uiteenge-
zet in § 5.9.2.1.1, heeft de KGaA rechtspersoonlijkheid en gaat juridisch de inbreng
van de beherende vennoot over in het vermogen van de KGaA. Voor de heffing van
Grunderwerbsteuer wordt in beginsel aangesloten bij het civiele recht. Dit bete-201

kent dat slechts de KGaA zelf verkrijger of vervreemder voor de Grunderwerbsteuer
is. De inbreng van een onroerende zaak door de beherende vennoot leidt derhalve tot
de heffing van Grunderwerbsteuer, omdat juridisch de onroerende zaak eigendom
wordt van de KGaA. 202

199. Klein, Kommentar zum Kapitalverkehrsteuergesetz, § 6 onder 4.
200. Ten gevolge van deze regeling viel ook de GmbH & Co. KG, waarvan tenminste idn van de behe
rende vennoten een lichaam is, onder de heffing van de Gesellschaftsteuer (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 (oud)
KVSiG). Het aandeel van de beherende vennoot in de GmbH & Co. KG was echter vrijgesteld (§ 6 Abs.
1 Nr. 1 (oud) KVStG).
201. Vlg. Pahike/Franz, Grunderwerbsteuergesetz-Kommentar. § 1 Tz. 12. Zie ook § 3.4 (De CV in de
WBR).
202. Schaumburg/Schulte. Die KGaA. t.a.p., biz. 96, pleiten voor een analoge toepassing van de bepalin-

gen van het GrEStG. die gelden voor personenvennootschappen (zie § 3.4), zodat bij de inbreng van on-
roerende zaken door de beherende vennoot slechts Grunderwerbsteuer is verschuldigd, voorzover het be-
lang overgaat op de KGaA (ondememingsgedeeke van de commanditaire vennoten).
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5.9.2.8  Behandeling in het internationale belastingrecht

Evenals  bij  de  open  CV  (§ 5.8.1) leidt de fiscale behandeling  van de buitenlandse
Kommanditaktionbr in een Duitse KGaA, of omgekeerd de Duitse Kommanditakti-
onar in een buitenlandse KGaA, in Duitsland niet tot bijzondere problemen. Voor de
kwalificatie van buitenlandse entiteiten, die vergelijkbaar zijn met de KG of KGaA,
wordt verwezen naar § 4.7.1.4.

Voor de positie van de KGaA in de belastingverdragen doet zich - evenals bij de
open CV (§ 5.8.2) - de vraag voor of de KGaA als zodanig als 'persoon' of 'inwo-
ner' in de zin van het OESO-modelverdrag dient te warden gezien, of dat ook op
verdragsniveau een splitsing tussen het ondernemingsgedeelte van de KGaA als zo-
danig en dat van iedere Komplementar afzonderlijk dient plaats te vinden. Zoals
hiervoor in § 5.9.2.4 uiteengezet, verdedigt een gedeelte van de Duitse literatuur -
naar het zich laat aanzien ondersteund door de jurisprudentie - op nationaal niveau
een dergelijke splitsingsleer. Aangezien de KGaA rechtspersoonlijkheid heeft en als
zodanig is onderworpen aan Karperschaftsteuer, zal zij kwalificeren als 'persoon' en

2()3'inwoner' in de zin van het OESO-modelverdrag. Niettegenstaande dit uitgangs-
punt verdedigen Schaumburg/Schulte204 de hier als splitsingsleer aangeduide ziens-
wijze op verdragsniveau. In de visie van Schaumburg/Schulte is de KGaA weliswaar
'persoon' en 'inwoner' in de zin van het OESO-modelverdrag, maar slechts ver-
dragsgerechtigd voor het gedeelte van het inkomen dat aan de KGaA als zodanig
toekomt. De Komplementiire genieten hun winstaandeel uit de KGaA op grond van
nationaal recht rechtstreeks en zijn voor deze inkomsten zelfstandig verdragsgerech-
tigd, indien zij ieder voor zich 'persoon' en 'inwoner' in de zin van het OESO-
modelverdrag zijn. De nationale inkomenstoerekening wordt volgens Schaum-
burg/Schulte niet doorbroken door enige verdragsregel. In essentie komt deze opvat-
ting derhalve overeen met de hiervoor in § 5.8.2 verdedigde opvatting t.a.v. de open
CV.

Doordat het aandeel van de beherende vennoot (Komplementiirin) bij wetsfictie als
winst uit onderneming wordt bestempeld. doet zich de vraag voor of deze inkomsten
ook op verdragsniveau onder art. 7 OESO-modelverdrag (winst uit onderneming)
vallen. Deze kwestie  kwam  aan  de  orde  in het arrest  van  de  BFH  van 17 oktober
1990 (IR16/89, BStBl.  II  1991,  211). Het betrof een Duitse KGaA, waarvan  de
beherende vennoot (natuurlijk persoon) inwoner was van Zwitserland. De BFH
overwoog dat voor wat betreft het aandeel van de beherende vennoot een KGaA op
verdragsniveau als een personenvennootschap te behandelen is. Het begrip 'perso-
nenvennootschap' wordt in het verdrag Zwitserland - Duitsland niet verder gedefi-
nieerd: wel wordt in art. 7, zevende lid, van dit verdrag het aandeel in een personen-

203. Vlg. Wassermeyer, in: Debatin/Wassermeyer, DBA-Kommentar. Art. 7 MA. Tz. 151. De KGaA
wordt ook als zodanig genoemd als vennootschap. waarop de Moeder/Dochter-richilijn van toepassing is.
Zie de bijlage bij de Moeder/Dochter-richtlijn onder c.
204. Schaumburg/Schulte. Die KGaA, t.a.p., biz. 101/102.
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vennootschap gelijkgesteld met een onderneming. Via deze gelijkstelling conclu-
deert de BFH dat Duitsland een heffingsrecht heeft over het winstaandeel van de
Zwitserse beherende vennoot, voorzover dit winstaandeel aan een in Duitsland gele-
gen vaste inrichting kan worden toegerekend. In de Duitse fiscale literatuur is met
name door Debatini05 kritiek uitgeoefend op de motivering van de BFH in dit arrest.
Zijns inziens kan de KGaA - zonder uitdrukkelijke bepaling in het verdrag - niet
gedeeltelijk als personenvennootschap worden beschouwd, nu de KGaA als ven-
nootschapsbelastingplichtige rechtspersoon reeds een 'persoon' in de zin van het

206
verdrag is. Wassermeyer onderschrijft de conclusie van het BFH in dit arrest in
zoverre dat het begrip 'winst uit onderneming' en de toerekening van inkomsten in
het verdrag zelf niet worden geregeld. Hiervoor is derhalve het nationale recht van
de verdragsstaten doorslaggevend. Aangezien het Duitse nationale recht de inkom-
sten van de KGaA gedeeltelijk toewijst aan de beherende vennoot en deze inkom-
sten tot 'winst uit onderneming' bestempelt, concludeert Wassermeyer dat ook op
verdragsniveau de beherende vennoot 'winst uit onderneming' geniet.

5.10 SAMENVATrING EN CONCLUSIES

In deze paragraaf worden allereerst de bevindingen van de vorige paragrafen samen-

gevat, waarbij een aantal aanbevelingen is gedaan voor wetswijzigingen onder hui-
dig recht (§ 5.10.1). Vervolgens wordt ingegaan op het wenselijk recht (§ 5.10.2).

5.10.1 Huidige systeem

In de voorgaande paragrafen is ten aanzien van de fiscale behandeling van de CVOA
een groot aantal (potentiele) knelpunten onderzocht. Hierna volgt een samenvatting
van de knelpunten en de aangedragen oplossingen binnen het huidige fiscale stelsel.

Wellicht het belangrijkste knelpunt vormt de onduidelijke definitie van de open CV
in art. 2, derde lid. onderdeel c AWR. In § 5.2 is op basis van een aantal argumenten
(wettekst, ratio, wetssystematiek en wetsgeschiedenis) gekozen voor de opvatting
dat pas sprake is van een besloten CV indien alle vennoten toestemming moeten ge-
ven voor de toetreding of vervanging van commanditaire vennoten. Ook bij deze uit-
leg blijven er nog de nodige onduidelijkheden over in de definitie van art. 2, derde
lid, onderdeel c AWR. Om deze onduidelijkheden weg te nemen is - mede op basis
van een vergelijking met de maatschap op aandelen en het (open) funds voor geme-
ne rekening - de volgende aanbeveling gedaan voor een nieuwe wettekst van art. 2,
derde lid, onderdeel c AWR:

205. Debatin. Anmerkung, RIW 1991/4, biz. 355-356.
206. Wassermeyer, in: Debatin/Wassermeyer, DBA-Kommentar, Art. 7 MA, Tz. 155.
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'c. cipen comnianditaire vennoc,ischap: de commanditaire vennootschap waarbij. behoudens de
gevallen van vererving dan wei legaat en/of overdrachten aan medevennoten. de echtgenote of
bloed- en aanverwanten in de rechte linie. voor de toetreding [en/of vervanging] van commandit:lire
vennoten niet de toestemming van alle overige vennoten, beherende zowel als commanditaire. is
vereist:

Naast deze nieuwe wettekst is voorgesteld om de zgn. stapelresolutiel<}7 in te trek-
ken.

Ook bij de oprichtingsfictie  van art. 2, vierde  lid, Wet Vpb.   1969 is in  § 5.3  een tek-
stuele onduidelijkheid geconstateerd. Op basis van de wetshistorie en de wetssyste-
matiek is geconcludeerd dat genoemde oprichtingsfictie ook heeft te gelden voor de
open CV. Ter verduidelijking zou de wettekst van art. 2, vierde lid, Wet Vpb. 1969
als volgt kunnen worden aangepast: 'Heeft oprichting c.q. het aanvaan van een li-
chaain plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt poor de toepassing van
deze wet  [...1 het lichaam steeds geacht in Nederland te =ijn ge\,estigd:

Naast tekstuele onduidelijkheden is ten aanzien van de open CV een aantal knelpun-
ten ontstaan juist vanwege het hybride karakter van de open CV: civielrechtelijk een
personenvennootschap, doch fiscaalrechtelijk (gedeeltelijk) een kapitaaivennoot-
schap. Als belangrijkste voorbeelden zijn onderzocht de aftrekbaarheid van het aan-
deel van de beherende vennoot en de 'aandelen'-fictie van art. 2, derde lid, onder-
deel f AWR. Ten aanzien van het aandeel van de beherende vennoot is in § 5.4 de
splitsingsleer, zoals door de Hoge Raad ontwikkeld in BNB 1982/268. onderschre-
ven en als uitgangspunt genomen voor de behandeling van de open CV in de overige
heffingswetten. In § 5.8 is geconcludeerd dat deze splitsingsleer ook op verdragsni-
veau dient te worden doorgetrokken.

Ten aanzien van de fictie van art. 2, derde lid. onderdeel f AWR, waarbij het aan-
deel van de commanditaire vennoot in de open CV tot aandeel is bestempeld, is in
§ 5.5 geconcludeerd dat deze fictie op grond van wetshistorische en wetssystemati-
sche overwegingen ook van toepassing dient te zijn in de inkomstenbelasting, waar-
door een sluitend geheel tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting ont-
staat. Voor de heffing van overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting is in § 5.7 ge-
kozen voor een oplossing. die zowel recht doet aan de splitsingsleer van BNB
1982/268 als aan de 'aandelen'-fictie van art. 2. derde lid. onderdeel f AWR. In deze
visie wordt de open CV in de WBR voor wat betreft het ondernemingsgedeelte dat
de commanditaire vennoten gezamenlijk toekomt, beschouwd als een vennootschap
met een in aandelen verdeeld kapitaal. Voor de ondernemingsgedeelten die elke be-
herende vennoot afzonderlijk toestaan, wordt de open CV als een vennootschap con-
der een in aandelen verdeeld kapitaal beschouwd.

Een apart probleem dat eveneens is tel'ug te voeren op het genoemde hybride ka-
rakter van de open CV, vormen de overgangen tussen open en besloten CV's (§  5.6).

207. Besluit Staatssecretaris van Financien van 19 december 2000. nr. CPP2()00/2157. V-N 2001/6.12.
biz. 939 -943.
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Voor de overgang van de besloten naar de open CV is ten aanzien van de comman-
ditaire vennoten geconcludeerd tot een analoge toepassing van de inbrengvrijstellin-
gen van art. 3.65 Wet IB 2001 en art. 14 Wet Vpb. 1969. Voor de omgekeerde situa-
tie - overgang van open naar besloten CV - is voor deze vennoten geconcludeerd
dat deze overgang binnen het huidige wettelijke systeem dient te worden gezien als
een (fictieve) liquidatie van de open CV. Ten aanzien van de overgang van open
naar besloten CV is daarnaast geconcludeerd dat een consequente wetstoepassing er
toe leidt om de regeling van de geruisloze terugkeer ex art. 14c Wet Vpb. 1969 ook
open te stellen voor de open CV. Voor de beherende vennoten zullen de overgangen
tussen open en besloten  CV's  in het algemeen fiscaal neutraal verlopen.

Uit de rechtsvergelijking met de Duitse KGaA kan worden geconcludeerd dat bin-
nen het huidige wettelijke systeem van de open CV de Duitse fiscale behandeling

··   208van de KGaA niet of nauweliJks een directe oplossing biedt voor de gesignaleerde
knelpunten. Dit houdt verband met het feit dat de KGaA niet alleen fiscaalrechtelijk,
maar ook civielrechtelijk (grotendeels) is vormgegeven als een kapitaalvennoot-
schap (rechtspersoonlijkheid, uitgifte van aandelen etc.). Een groot aantal knelpun-
ten doet zich dientengevolge bij de KGaA niet voor, omdat de fiscale behandeling
aan kan sluiten bij de civielrechtelijke vormgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de behandeling van de Kommanditaktien in de Duitse inkomstenbelasting (inkom-
sten uit aandelen) en de belastingheffing in de Grunderwerbsteuer bij inbreng van
onroerende zaken in de KGaA. Gegeven de afwijkende civielrechtelijke vormgeving
is het des te opmerkelijker dat een deel van de literatuur209 - vermoedelijk gesteund
door de BFH - voor de aftrekbaarheid van het winstaandeel van de beherende ven-
noot de hiervoor als splitsingsleer aangeduide zienswijze (zowel op nationaal niveau
als op verdragsniveau) voorstaat. Het volgen van deze zienswijze bij de KGaA, een
kapitaalvennootschap met rechtspersoonlijkheid, leidt m.i. a fortiori tot de toepas-
sing van deze splitsingsleer bij de open CV, een personenvennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid (en met een gemeenschappelijk vermogen).

5.10.2 Wenselijk recht

In de voorgaande (sub)paragraaf is een relatief groot aantal verbeteringsvoorstellen
gedaan voor de fiscale regeling van de open CV binnen het bestaande wettelijke sys-
teem. Ook na doorvoering van deze verbeteringsvoorstellen lijkt de open CV als fis-

208. In § 5.6 is de Duitse regeling in het Umwandlungssteuergesetz als extra argument aangevoerd bij het
voorstel om de inbrengvrijstelling van art. 3.65 Wet IB 2001 toepasselijk te verklaren op de overgang van
besloten CV naar open CV, alsmede bij het voorstel om de regeling voor de geruisloze terugkeer ex
art. 14c Wet Vpb. 1969 eveneens toe te passen bij de overgang van een open CV naar een besloten CV.
209. Zie de opvatting van Schaumburg/Schulte zoals uiteengezet in § 5.9.2.4.
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210cale rechtsvorm veroordeeld tot een sluimerend bestaan. Dit doet de vraag rijzen
of het criterium van de vrije verhandelbaarheid van aandelen, dat de oorzaak vormt
van het bestaan van de open CV, wel een juist criterium is voor de afbakening van
de scheidslijn tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Naar al-

211

gemeen wordt aangenomen, wordt deze scheidslijn getrokken op basis van twee
criteria: rechtspersoonlijkheid en vrije verhandelbaarheid van aandelen (ook wel ge-
noemd het criterium van de vrije vervangbaarheid). M.a.w. slechts die vennoot-
schappen worden in de vennootschapsbelasting belast, die hetzij rechtspersoonlijk-
heid hebben (bijv. de NV en de BV) hetzij geen rechtspersoonlijkheid hebben. maar
wel aandelen hebben  die vrij overdraagbaar  zijn. Als uitgangspunt  van de fiscale
wetgever in verband met het criterium van de vrije verhandelbaarheid212 noemt Van

213
Kempen de wens om vennootschappen te treffen waarin de deelgerechtigden in
hoofdzaak kapitaalverschaffers zijn. Dit in tegenstelling tot vennootschappen waarin
de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke relaties tussen de vennoten het
kenmerkende element vormen: bij deze vennootschappen worden de vennoten recht-
streeks als ondernemers in de belastingheffing betrokken. Dit uitgangspunt is even-
eens door mij als richtsnoer genomen bij de uitleg van de definitie van open CV in
art. 2. derde lid, onderdeel c AWR (zie § 5.2). Mijns inziens terecht concludeert Van

214
Kempen dat het de wetgever niet is gelukt met behulp van het criterium van de
vrije verhandelbaarheid een juiste invulling te geven aan het onderscheid tussen

vennootschappen met in hoofdzaak kapitaalverschaffers (vennootschapsbelasting-
plicht) en vennootschappen met in hoofdzaak ondernemers (fiscale transparantie).
Het formele criterium van art. 2. derde lid. onderdeel c AWR moge in dit verband
exemplarisch worden genoemd. Immers, er zijn vele (scheepvaart- c.q. film-)CV's
met honderden commanditaire vennoten. die toch op basis van de definitie van
art. 2, derde lid. onderdeel c AWR als 'besloten' kwalificeren. De commanditaire
vennoten in deze CV's zullen elkaar veelal niet kennen en hun positie zal in eerste
instantie die van kapitaalverschaffer zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat een CV
tussen vijf familieleden als open CV wordt aangemerkt, onidat bijv. het toetreden
van overige familieleden vrij is of slechts de toestemming van een gekwalificeerde

210. In de civielrechtelijke literatuur is een sporadische oproep t(,t herinvoering van de CVOA te onder-
kennen. Zie: Mohr. Van maatschap. vot' en cv, 4e druk  1992. biz.  160. en  Meijers, Civielrechtelijke be-
schouwingen over de rechtspositie van de commanditaire vennoot. ac. proefschrift (Kluwer. Deventer
1996). biz. 1()2-106. Zie ook het artikel van de laatstgenoemde, Personenvennootschappen 'nieuwe stijl'.
WPNR 2001/6462. biz. 882 e.v. Het lijkt er op. dat zij voor deze rechtsvorni een geheel aparte regeling
(gedeeltelijk ook in Boek 2 BW) willen opnemen, zodat de CVOA geheel los komt te staan van de rege-
ling van de CV. in dat geval is er mijns inziens veel voor te zeggen om de CVOA. vergelijkbaar met de
KGaA. afzonderlijk als lichaam in de Wet op de vennootschapsbelasting op te nemen. Vooralsnog lijkt de
huidige wetgever civielrechtelijk echter van een continuering van de hestaande situatie uit te gaan. Zie
§ 6.2 t.a.v. het (nieuwe) wetsvoorstel ter vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het NBW.
211. Zie § 6.3.
212. Voor de overige uitgangspunten van de wetgever bij het criterium van de rechtspersoonlijkheid en in
het algemeen de scheidslijn tussen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt verwezen naar
§ 6.3.
213. Van Kempen. Rechtspersoonlijkheid  en  belastingplicht  van  vennootschappen,  ac.  proetschrift  1999.
biz. 38.
214. Van Kempen. proefschrift, t.a.p.. biz.  120.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5.10

meerderheid (bijv. 75%) is vereist. Bij dergelijke CV's zal veelal wel de op onder-
linge samenwerking gerichte persoonlijke relaties tussen de vennoten het kenmer-
kende element vormen.

Nu kan worden vastgesteld dat het criterium van de vrije vervangbaarheid niet aan
zijn functie voldoet. doet zich de vraag voor of dit criterium niet beter kan worden
(i) aangepast. (ii) afgeschaft of (iii) vervangen door een ander criterium.

(I)   AANPASSING VAN HET CRITERIUM VAN DE VRIJE
VERVANGBAARHEID

De Jong is voorstander van aanpassing van het criterium van de vrije vervang-
215

baarheid, zowel voor het funds voor gemene rekening als voor de open CV. Zij stelt
voor om de toetreding van deelgerechtigden c.q. commanditaire vennoten afhanke-
lijk te maken van de toestemming van meer dan 70% van de participaties van de
overige vennoten. Is de toestemming vereist van meer dan 70% van de participaties
van de overige vennoten. dan wordt de CV als besloten aangemerkt. Is de toestem-
ming vereist van minder dan 70%, dan geldt de CV als open. Mijns inziens vormt
een dergeliike aanpassing geen oplossing voor het niet-functioneren van het criteri-
um van de vrije vervangbaarheid. Immers, ook bij een 70%-vereiste is het nog steeds

eenvoudig om bij CV's. waarin de commanditaire vennoten in hoofdzaak kapitaal-
verschaffers zijn, het vennootschapscontract zo in te richten dat de CV als besloten
wordt aangemerkt. In feite leidt het voorstel  van  de  Jong  er  toe  dat  nog  meer  CV' s
als voorheen als fiscaal transparant worden beschouwd (met het risico dat het crite-
rium van de vrije vervangbaarheid nog minder aan zijn functie voldoet). Als dat de
intentie zou zijn, zou evengoed het criterium van de vrije vervangbaarheid kunnen
worden afgeschaft (zie hierna).

(Il)  AFSCHAFFING VAN HET CRITERIUM VAN DE VRIJE
VERVANGBAARHEID

Nu is vastgesteld dat het criterium van de vrije vervangbaarheid niet aan zijn functie
voldoet, zou kunnen worden overwogen om dit criterium eenvoudigweg af te schaf-
fen. Binnen het huidige wettelijke systeem zou afschaffing van het criterium van de
vrije vervangbaarheid er mijns inziens toe leiden dat alle CV's als fiscaal transparant
worden beschouwd. Als mede-eigenaren van het vennootschapsvermogen worden de
commanditaire vennoten geacht de inkomsten van de CV rechtstreeks te genieten.'16
Een dergelijke afschaffing van het criterium van de vrije vervangbaarheid heeft een
aantal belangrijke voordelen. Te noemen vallen:

215. De Jong, Open en  besloten  bij  commanditaire  vennootschappen en fondsen voor gemene rekening.
ac. proefschrift 2001. biz. 259-261.
216. Zie ocik § 5.5. alsmede §  1.3.
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- ook in de situatie dat de CV geen onderneming drijft, wordt deze als fiscaal trans-
parant aangemerkt.   In  de literatuur217 wordt m.i. terecht naar voren gebracht  dat
t.g.v. de invoering van de vermogensrendementsheffing (box 3) (Hoofdstuk V
Wet IB 2001) er geen reden meer bestaat voor de vennootschapsbelastingplicht
van beleggingsvennootschappen.318 In de situatie dat de CV een onderneming
drijft. blijft het zgn. globale evenwicht219 in stand, doordat de ondernemingswinst
bij de commanditaire vennoten rechtstreeks in box 1 wordt belast tegen het pro-
gressieve inkomstenbelastingtarief;

- de bevordering van de rechtszekerheid. Door het afschaffen van het criterium van
de vrije vervangbaarheid wordt de CV als civielrechtelijke rechtsvorm niet langer
ofwel als fiscaal transparant ofwel als vennootschapsbelastingplichtig behandeld.
afhankelijk van de bewoordingen van het vennootschapscontract. Los van de
vermoedelijk niet geringe kosten. die bij bedrijfsleven en overheid blijven ont-
staan bij handhaving van het criterium van de vrije vervangbaarheid, lijkt de
rechtszekerheid bij afschaffing van dit criterium gebaat, doordat 66n bepaalde
rechtsvorm slechts op 66n manier wordt belast. Ook de classificatie van buiten-
landse rechtsvormen. die vergelijkbaar zijn met de (open) CV, wordt bij afschaf-
fing van het criterium van de vrije vervangbaarheid vereenvoudigd. In § 4.5 is ge-
concludeerd dat het criterium van de vrije vervangbaarheid ook een rol speelt bij
de classificatie van buitenlandse CV's. Aangezien de meeste andere Staten het
onderscheid open - besloten niet kennen, leidt de toepassing van dit criterium
vaak tot classificatiecontlicten. Het aantal potentiele classificatieconflicten zal
derhalve door de afschaffing van het criterium van de vrije vervangbaarheid ver-
minderen.

Belangrijk nadeel van het afschaffen van het criterium van de vrije vervangbaarheid
is dat er nu geen enkel criterium meer in de heffingswetten is opgenomen, waardoor
een onderscheid wordt geschapen in de belastingplicht tussen vennoten/kapitaal-
verschaffers en vennoten/ondememers.2211 De vraag blijft natuurlijk of het noodzake-
lijk is een dergelijk onderscheid aan te brengen. Een ander belangrijk nadeel is dat
economisch vergelijkbare situaties (bijv. de NV en de grote 'beleggings'-CV's) fis-

217. Zie o.a. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. biz. 178. De Jang. prceschrift. biz. 249.
218. Deze vennc,otschapsbelastingplicht bil beleggende open CV's zou uiteraard ook kunnen worden op-
gelost  door het FB I-regime van toepassing te verklaren  op  de  open CV. Doordat  art. 28. tweede  lid.  Wet
Vpb. 1969 als voorwaarde voor het verkrijgen van FBI-regime stelt dat ook het doel - naast de feitelijke
werkzaamheid - dient te bestaan uit het beleggen van vermogen. wordt in de literatuur wei getwijfeld of
dit bij een CV niet tot civielrechtelijke problemen leidi. Zie: De Jong. proef:schrift. t.a.p.  biz. 263.
219. Op basis   van het globale evenwicht wordt de winst uit onderneming van de eenmans-
zaak/perionenvennootschap glohaal tegen helzel Ide tariet belast als de gecombineerde belastingdruk van
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting bij de a.b.-houder. Zie t.a.v. dit globale evenwicht ook
Van Kempen, proefschrift. t.a.p.. biz. 90-100.
220. Dit geldt slechts voor de vennoten in personenvennootschappen. Bij kapitaalvennootschappen fun-
geert het 5 5-criterium van de a.b.-regeling in feite als een dergelijk onderscheidend criterium.
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l.

caal verschillend worden behandeld.--  Ook vanuit praktisch oogpunt kan het be-
staan van fiscaal transparante CV's met een groot aantal (vrij vervangbare) com-
manditaire vennoten tot problemen leiden. Vanuit het oogpunt van een rechtsvorm-
neutrale belastingheffing verdient het mijns inziens de voorkeur om het criterium
van de vrije vervangbaarheid te vervangen door een ander criterium (zie hierna).

(III)  VERVANGING VAN HET CRITERIUM VAN DE VRUE
VERVANGBAARHEID DOOR EEN ANDER CRITERIUM

Hiervoor is geconcludeerd dat afschaffing van het criterium van de vrije vervang-
baarheid een aantal voordelen met zich meebrengt, maar een rechtsvorm-neutrale
belastingheffing in elk geval niet zal bevorderen. Dientengevolge verdient het aan-
beveling om te onderzoeken in hoeverre het criterium van de vrije vervangbaarheid
kan worden vervangen door een ander, beter functionerend criterium. In dit verband

222is in de literatuur wel voorgesteld om alle CV's (voor het ondernemingsgedeelte
wat de commanditaire vennoten toestaat) als vennootschapsbelastingplichtig aan te
merken. Dit vanwege het feit dat de commanditaire vennoot vanuit zijn civielrechte-
lijke positie altijd in hoofdzaak als kapitaalverschaffer is te beschouwen. Mijns in-
ziens dient dit voorstel niet te worden doorgevoerd. In veel gevallen kan de com-
manditaire vennoot - vanwege zijn betrokkenheid bij de onderneming van de CV

223

- wel als in hoofdzaak ondernemer worden aangemerkt. In die gevallen zou de CV
dan ten onrechte in de vennootschapsbelasting worden opgenomen. Bovendien
wordt door alle CV's in de vennootschapsbelasting op te nemen nog geen rechts-
vorm-neutrale belastingheffing tot stand gebracht. Er ontstaan juist weer nieuwe si-
tuaties waar economisch dezelfde situaties fiscaal verschillend worden behandeld (te
denken valt aan de familie-CV in vergelijking met de eenmanszaak/maatschap/
VOF). Om tot een rechtsvorm-neutralere wijze van belastingheffing te komen staan
mijns inziens slechts twee alternatieven open: een optiemodel of een (vorm van) on-
dernemingswinstbelasting. Omdat t.a.v. de rechtspersoonlijkheid als onderscheidend
criterium voor de scheidslijn tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbe-
lasting in het verleden eveneens kritiek is uitgeoefend en de CV naar NBW de mo-
gelijkheid krijgt om te opteren voor rechtspersoonlijkheid, zal ik deze twee alterna-
tieven voor een rechtsvorm-neutralere wijze van belastingheffing van de CV voor
beide criteria (rechtspersoonlijkheid en vrije verhandelbaarheid) tezamen bespreken
in § 6.6. Hier volsta ik derhalve met een verwijzing naar genoemde paragraaf.

221. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat door de eenvoudige manipulatiemogelijkheden van het
criterium van de vrije vervangbaarheid deze verschillende fiscale behandeling ook binnen het huidige

wettelijke systeem reeds bestaat. Afschaffing van het criterium van de vrije vervangbaarheid z.ou derhaive
t.a.v. dit punt de facto nauwelijks verschil uitmaken.
222. De Jong. proefschrift. t.a.p.. biz. 262. Van Kempen. De fiscale behandeling van vennoten in perso-

nenvennootschappen  in de Wet inkomstenbelasting 2001. TFO 2000/51, biz. 200/201.
223. De commanditaire pennoot mag weliswaar op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid niet de CV
vertegenwoordigen (als ware hij beherend vennoot). maar hij kan wel werkzaam zijn in de onderneming
van de CV en daarnaast kan hij een grote mate van zeggenschap uitoefenen op het beleid van de CV.
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6    De CV naar NBW

6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staat de CV naar NBW centraal. Inmiddels zijn de contouren van
een Wetsvoorstel ter Vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap) van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek bekend geworden: Omdat de civielrechtelijke  vennootschaps-
regeling, juist ook bij de CV, in belangrijke mate medebepalend is voor de fiscale
positie wordt hierna (§ 6.2) allereerst ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in het
civiele recht, voorzover zij ten tijde van de afronding van het manuscript van dit
proefschrift bekend waren. Doordat de CV naar NBW de mogelijkheid krijgt om te
kiezen voor rechtspersoonlijkheid (de zgn. CVR), is een belangrijke vraag of deze
CVR vennootschapsbelastingplichtig wordt. Op deze vraag wordt in § 6.3 nader in-
gegaan. waarbij in eerste instantie een antwoord wordt gezocht binnen het huidige
wettelijke systeem. In § 6.4 wordt vervolgens ingegaan op de mogelijke overige ge-
volgen die de invoering van het NBW op de fiscale positie van de CV kan hebben.
Hierbij wordt binnen het kader van dit proefschrift onderzocht in hoeverre de in de
voorgaande hoofdstukken gevonden oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten
bijstelling behoeven ten gevolge van de nieuwe civielrechtelijke regeling en in hoe-
verre mogelijk nieuwe knelpunten ontstaan.

Ten slotte wordt in § 6.6 ingegaan op de vraag of het huidige wettelijke systeem,
al dan niet aangepast ten gevolge van de invoering van het NBW. niet voor verbete-
ring vatbaar is. Dit betreft derhalve de vraag naar wenselijk recht. In dit verband is
het met name interessant te vergelijken hoe in andere landen de scheidslijn tussen
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting ten aanzien van personenvennoot-
schappen, in het bijzonder de equivalenten van de CV. wordt getrokken. Dientenge-
volge wordt § 6.6 voorafgegaan door een rechtsvergelijking met de beide onder-
zoekslanden Duitsland en de USA (in § 6.5).

1. Ten tijde van het opmaken van dil manuscript was het wet,voorstel nog niet terug van de Raad van
State, zodat de voorgestelde wettekst nog niet beschikbaar was. Het wetsroorstel is echter door Maeijer in
opdracht van het Ministerie van Justitie voorbereid. Tijdens een congres op  18  mei  20()1  aan  de  KUB
inzake 'Close Co-operation and Partnership Law Reform in Europe and the United States' heeft Maeijer
het welsvoorstel in wording in grote lijnen behandeld. De in dit hoofdstuk behandelde civieirechielijke
wijzigingen zijn m.n. gebaseerd op de tijdens genoemde lezing gebruikle (Engelstalige) sheeb.
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WIJZIGINGEN IN HET CIVIELE RECHT 6.2

6.2 WUZIGINGEN IN HET CIVIELE RECHT2

De commanditaire vennootschap is in het (aangekondigde) wetsvoorstel ter vaststel-
ling van titel 7.13 (vennootschap) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek geregeld in
een aparte afdeling. Voorzover bekend, lijkt de regeling nog beknopter dan de rege-
ling in het Wetboek van Koophandel. Doordat de nieuwe regeling de CV ziet als
species van het genus 'openbare vennootschap', waarvoor een aanzienlijk uitgebrei-
dere regeling lijkt te zijn opgenomen dan voor de maatschap onder huidig BW, lijkt
de verwachting gerechtvaardigd dat toch t.a.v. de meeste civielrechtelijke knelpun-
ten, die in het verleden t.a.v. de CV zijn geconstateerd in de literatuur, duidelijkheid
zal ontstaan. Hierna ga ik kort in op de verschillen tussen oud en nieuw recht, voor-
zover zij t.t.v de afronding van het manuscript van dit proefschrift bekend waren.

In de presentatie van Maeijer wordt de CV gedefinieerd als 'de openbare vennoot-
schap die naast een of meer gewone vennoten een of meer commanditaire vennoten
heeft'. Vennootschap wordt aangeduid als 'de overeenkomst van twee of meer per-
sonen, de vennoten, tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening, welke
samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten be-
hoeve   van alle vennoten door middel van inbreng door ieder   van de vennoten'.
Openbare vennootschap is 'de vennootschap tot het uitoefenen van een beroep of
bedrijf, die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt onder
een  gemeenschappelijke  naam'.  Door  de  CV  aan te merken als openbare vennoot-
schap worden de afdelingen inzake de openbare vennootschap ook van toepassing
op de CV. Ten aanzien van het huidige recht kunnen dientengevolge (voorlopig) de
volgende verschillen worden opgemerkt:

- De CV als openbare vennootschap kan zowel worden gebruikt voor de uitoefe-
ning van een bedrijf als een beroep;

- De zgn. 'stille' CV, d.w.z. de CV die niet openbaar is, kan onder het nieuwe BW
niet langer bestaan. Een vennootschap dit niet openbaar is, wordt nl. door Maeijer
aangeduid als maatschap. Ook onder het huidig recht wordt reeds betwijfeld of
een dergelijke 'stille' CV wel kan bestaan. Mohrj concludeert mijns inziens te-
recht dat onder huidig recht een dergelijke 'stille' CV jegens derden niet kan wer-
ken, zodat in feite de regels van de maatschap van toepassing zijn, waarbij kenne-
lijk is overeengekomen dat de 'stille' maat extern geen beheershandelingen zal
verrichten en intern slechts zal delen in mogelijke verliezen tot maximaal het be-
drag van zijn inbreng. In zoverre lijkt de regeling onder het nieuwe recht materi-
eel niet veel te verschillen van het huidig recht;

2. Zie de vorige voetnoot. alsmede het persbericht van 6 juli 2002 inzake de aankondiging van het wets-
voorstel.
3. Mohr. Van maatschap. vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, 4e herziene druk
(Arnhem. 1992). biz. 158/159. Vgl. ook Van Mourik. De personenvennootschap. 4e druk. Tjeenk Willink
(Zwolle, 1993), blz. 21.
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-  De  CV  kan als openbare vennootschap zonder  ('CV')  en met rechtspersoonlijk-
heid ('CVR') bestaan.  Voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid gelden  de-
zelfde voorwaarden als voor alle openbare vennootschappen (Maeijer noemt een
notariele akte en inschrijving bij de KvK);

- De openbare vennootschap, en dus ook de CV, kent een (gebonden) vennoot-
schappelijke gemeenschap van goederen, alsmede een afgescheiden vermogen.
Hierdoor komt een einde aan de lijdensweg van de commanditaire vennootschap,
ingezet door de beruchte arresten Erik Schaaper en Hardy4;

- Als openbare vennootschap kan de CV worden omgezet in een CVR, en omge-
keerd. Goederenrechtelijk lijkt in beide situaties een levering van de (in te bren-
gen) goederen noodzakelijk. Ook kan een CVR worden omgezet in een BV, en
omgekeerd. In beide gevallen blijft de rechtspersoonlijkheid vermoedelijk onge-
wijzigd.

Ten aanzien van de positie van de commanditaire vennoot vallen er vooralsnog wei-
nig wijzigingen t.o.v. het huidige recht te constateren. Bij het overtreden van het
zgn. beheersverbod lijkt een afwijkende bepaling door Maeijer te zijn voorgesteld.
Spreekt art. 20, tweede lid, WvK van het niet mogen verrichten van daden van be-
heer of het werkzaam zijn in zaken van de vennootschap, in de lezing van Maeijer
werd het beheersverbod omschreven als het niet mogen handelen - al dan niet krach-
tens volmacht - in naam van de vennootschap en het niet mogen uitoefenen van een
beslissende invloed (door handelen) op het optreden door de besturende vennoten
namens de vennootschap.

Evenals onder huidig recht zal de CV geen in aandelen verdeeld kapitaal kunnen
hebben.

6.3 VENNOOTSCHAPSBELASTINGPLICHT?

Veruit de belangrijkste vraag t.a.v. de fiscale positie van de CV en de CVR naar
NBW is de vraag of de CV c.q. de CVR ten gevolge van de gewijzigde civielrechte-
lijke vormgeving vennootschapsbelastingplichtig worden. In deze paragraaf wordt
deze vraag allereerst beantwoord binnen het huidige systeem van de inkomstenbe-
lasting en vennootschapsbelasting. In § 6.4 komen de mogelijke verdere fiscale ge-
volgen van de invoering van het NBW voor de CV(R) aan de orde. Vervolgens
wordt aan de hand van een rechtsvergelijking (§ 6.5) onderzocht of de fiscale be-
handeling van de CV en de CVR naar NBW qua rechtsvorm-neutraliteit beter of
slechter uitpakt dan de huidige fiscale behandeling van de CV, waarbij een voorstel
tot verbetering wordt geformuleerd (m.a.w. de vraag naar het wenselijk recht) (§ 6.6).

Op basis van de huidige wet op de vennootschapsbelasting kunnen de vennoot-
schapsbelastingplichtige lichamen grofweg in twee categorieen worden ingedeeld:

4. HR 22 mei  1936.  B. nr. 6 1 1 6 e n H R 1 6 december 1936, B. nr. 6267.
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VENNOOTSCHAPSBELASTINGPLICHT? 6.3

- rechtspersonen; en
- de open CV en andere (niet rechtspersoonlijkheid bezittende) vennootschappen

welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.

Bij de rechtspersonen  gaat  het  met  name  om  de zgn. 'kapitaalvennootschappen',  zo-
als de NV en de BV (art. 2, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb. 1969) en daarnaast de
overige rechtspersonen, echter slechts voorzover zij een onderneming drijven (art. 2,
eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969).5 Indien de (personen)vennootschap geen
rechtspersoonlijkheid heeft, kan nog sprake zijn van een open CV of een andere
vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal (art. 2, eerste lid, onderdeel a
(laatste zinsnede), Wet Vpb. 1969).6 Op basis van de wet (art. 2, derde lid, onderdeel
c, AWR) en de jurisprudentie7 is voor de vraag of sprake is van een open CV8 of een
andere vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal met name van belang of
de participaties vrij overdraagbaar zijn. Hierdoor lijkt de scheidslijn bij (perso-
nen)vennootschappen tussen belastingheffing in de inkomstenbelasting of de ven-
nootschapsbelasting in eerste instantie af te hangen van het hebben van rechtsper-
soonlijkheid, en bij het ontbreken van rechtspersoonlijkheid van de mate van over-
draagbaarheid van de vennootschappelijke participaties. Geheel duidelijk is deze
scheidslijn echter niet, omdat er ook (personen)vennootschappen zijn, zoals bijv. het
EESV en bepaalde buitenlandse entiteiten,9 die - ondanks rechtspersoonlijkheid -
toch als fiscaal transparant worden beschouwd. Dit roept de vraag op, wat de achter-
liggende gedachten van de wetgever zijn geweest bij het opnemen van de bovenge-
noemde tweedeling in categorieen lichamen in de vennootschapsbelasting. In de lite-
ratuur wordt algemeen aangenomen dat de rechtsgrond voor de vennootschapsbelas-
ting onduidelijk is. Van Kempenio concludeert dat de volgende drie uitgangspunten
ten grondslag hebben gelegen aan genoemde tweedeling:

1. Het vennootschapsresultaat 'valt' rechtstreeks 'toe' aan vennoten in een transpa-
rante personenvennootschap, terwijl bij deelnemers in een zelfstandig belasting-
plichtige vennootschap daarvoor eerst een uitdrukkelijke daad van een bevoegd
'vennootschapsorgaan' nodig is;

2. Zelfstandig belastingplichtige vennootschappen zijn in het algemeen verschij-
ningsvorm van juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, welke hun
bestaan leiden los van de persoon van de individuele deelnemers. Dit is niet het
geval bij transparante personenvennootschappen;

5. Bij de buitenlandse belastingplichtige lichamen spreekt art. 3 onderdeel a Wet Vpb. 1969 kortweg over
'verenigingen en andere rechtspersonen'
6. Deze beide groepen worden ook genoemd in art. 3, onderdeel b, Wet Vpb. 1969, als mogelijke buiten-
landse belastingplichtige lichamen.
7.  HR 24 november  1976, BNB 1978/13 inzake een maatschap op aandelen.
8. Zie uitgebreid over deze kwestie § 5.2 (Open of besloten?).
9. Zoals bijv. - onder omstandigheden - de Franse SNC. Zie het Besluit van de staatssecretaris van  18
september  1997,  nr. DGO 97-00417. dat nader wordt besproken  in  § 4.5 (De classificatie  van de buiten-
landse CV).
10. Van Kempen. Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen. ac. proefschrift ( 1999),
biz. 42.
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3. Bij zelfstandig belastingplichtige vennootschappen bestaat er een duidelijke
scheiding tussen de onderneming en de deelnemers. De deelnemers zijn daar
slechts kapitaalverschaffers. terwijl bij transparante personenvennootschappen de
posities van kapitaalverschaffers en ondernemers samenvallen.

Tekstueel lijkt de invoering van rechtspersoonlijkheid voor de OVR en de CVR naar
NBW in eerste instantie tot vennootschapsbelastingplicht van deze entiteiten te lei-
den, omdat art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969, dermate ruim is geformu-
leerd ( 'hiervoor niet genoemde... andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen')
dat deze entiteiten daar zonder meer onder kunnen vallen. De achtergrond van deze
bepaling (het op basis van de neutraliteitsgedachte belasten van ondernemingen, die
worden gedreven door rechtspersonen zonder deelnemers)" doet echter vermoeden
dat zij niet zonder meer kan worden uitgebreid tot personenvennootschappen met
rechtspersoonlijkheid (als zijnde rechtspersonen met deelnemers). Dientengevolge
ga ik hierna nader in op de vraag of op basis van de hierboven beschreven uitgangs-
punten van de wetgever t.a.v. de scheidslijn tussen de inkomsten- en de vennoot-
schapsbelasting de OVR en de CVR naar NBW vennootschapsbelastingplichtig
worden. Uit praktisch oogpunt behandel ik hierna eerst ieder uitgangspunt afzonder-
lijk om vervolgens tot een conclusie te komen.

I.   HET 'TOEVALLEN' VAN HET VENNOOTSCHAPSRESULTAAT AAN DE
DEELNEMERS

Als eerste uitgangspunt van de wetgever t.a.v. de scheidslijn tussen inkomsten- en
vennootschapsbelasting noemt Van Kempen' 2 het al dan niet rechtstreeks 'toevallen'
van het vennootschapsresultaat aan de deelnemers. Bij (fiscaal transparante) perso-
nenvennootschappen 'valt' het vennootschapsresultaat rechtstreeks 'toe' aan de ven-
noten. terwijl bij deelnemers in een zelfstandig belastingplichtige vennootschap
daarvoor eerst een uitdrukkelijke daad van een bevoegd 'vennootschapsorgaan' no-
dig is. De achtergrond van dit onderscheid zoekt Van Kempen13 in de aan de inkom-
stenbelasting ten grondslag liggende draagkrachtgedachte. De winst van een kapi-
taalvennootschap verhoogt nog niet onmiddellijk de draagkracht van de individuele
aandeelhouders (pas na uitkering d.m. v. een dividendbesluit), terwijl dit bij een
eenmanszaak c.q. personenvennootschap wel het geval zou zijn. Op basis van art. 33
Wet IB 1964 concludeert Van KempeniA vervolgens dat met het rechtstreeks 'toeval-
len' van het vennootschapsresultaat vanuit de draagkrachtgedachte is bedoeld aan te
geven dat een rechtstreeks opvorderbaar recht van de afzonderlijke deelnemers moet
bestaan op uitkering van hun winstaandeel. Door de personenvennootschappen als
fiscaal transparant te beschouwen, hanteert de wetgever impliciet de vooronderstel-

11. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. biz. 82. Vandaar ook de beperking van de belastingplicht in art. 2,
eerste lid, onderdeel d, van deze rechtspersonen, 'indien en voorzover zij een onderneming drijven'.

12. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. biz. 43-70.
13. Van Kempen. proefschrift, t.a.p.. blz. 46.
14. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. blz. 48.
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ling dat de vennoten in een personenvennootschap, anders dan aandeelhouders in
een kapitaalvennootschap, zonder meer een dadelijk opvorderbaar recht hebben op
uitkering van hun winstaandeel.

Ik vraag mij af of deze uitleg van het rechtstreeks 'toevallen'  van het vennootschaps-
resultaat, zoals door Van Kempen gedefinieerd als het hebben van een dadelijk op-
vorderbaar recht op uitkering van het winstaandeel, door de wetgever zo is bedoeld.
Zoals Van Kempen  terecht vaststelt, heeft een vennoot van een personenvennoot-
schap in beginsel pas recht op uitkering van zijn winstaandeel na en door vaststelling
van deze winst, terwijl de uitkering ook bij personenvennootschappen afhankelijk
kan worden gemaakt van een uitdelingsbesluit. Toch leidt het opnemen van een der-
gelijk uitdelingsbesluit in het vennootschapscontract nog niet tot vennootschapsbe-
lastingplicht van de personenvennootschap, althans in de parlementaire geschiedenis
en de jurisprudentie is hiervoor geen enkele aanwijzing te vinden. Zou het uitde-
lingsbesluit doorslaggevend zijn voor het hiervoor genoemde uitgangspunt van het
rechtstreeks 'toevallen' van het vennootschapsresultaat, dan is er mijns inziens geen
reden om aan te nemen dat de OVR en de CVR naar NBW vennootschapsbelasting-
plichtig worden. De regeling t.a. v. de winstvaststelling en -uitkering voor personen-
vennootschappen naar NBW zal immers - naar het zich laat aanzien - gelijkluidend
zijn aan de huidige regeling en, des te belangrijker. deze regeling geldt - voorzover
uit de uitlatingen van Maeijer valt af te leiden - ongeacht of er sprake is van een OV
c.q. CV met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Mijn vermoeden16 is derhalve dat de wetgever bij het verschil in fiscale behandeling
tussen personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen op basis van het uit-
gangspunt van het rechtstreeks 'toevallen' van het vennootschapsresultaat wel een
verband heeft gezocht met de kwestie aan wie het vennootschapsvermogen toebe-
hoort en of een vennootschap rechtspersoonlijkheid bezit. Een aanwijzing voor dit
vermoeden kan mijns inziens worden gevonden in de tekst van art. 6 Wet IB  1964.
waar wordt gezegd dat 'winst uit onderneming geniet hij voor wiens rekening een
onderneming wordt gedreven, daaronder begrepen hij die, anders dan als aandeel-
houder, medegerechtigd is tot het vermogen van een ondememing' Zoals uiteenge-
zet in Hoofdstuk 1 (De CV in de Wet op de inkomstenbelasting) is in de Wet IB
2001 deze definitie weliswaar in twee stukken geknipt (art. 3.3, eerste lid. onderdeel
a en art. 3.4 Wet IB 2001), maar is de uitleg van deze definitie grotendeels hetzelfde
gebleven. Voor het antwoord op de vraag voor wiens rekening een onderneming
wordt gedreven. lijkt in de eerste plaats van belang wie de eigenaar is van het onder-
nemingsvermogen. Als uitgangspunt zullen aan de juridisch eigenaar van het onder-
nemingsvermogen fiscaal ook de inkomsten uit de onderneming worden toegere-
kend. Indien juridische en economische eigendom uiteenvallen, zal het met name

15. Van Kempen, proefschrift, t.a.p.. blz. 51-62.
16. Van Kempen, proefschrift,  t.a.p.,  biz. 49, suggereert  dat de parlementaire geschiedenis in dezelfde
richting wijst. maar noemt geen afzonderlijke passage. In het vervolg van haar betoog wordt dit verband
door Van Kempen afgewezen c.q. weerlegd als in strijd met de draagkrachtgedachte.
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gaan om het antwoord op de vraag wie economisch eigenaar is van het onderne-
mingsvermogen. In het geval dat het ondernemingsvermogen gezamenlijk eigendom
is van de vennoten van een personenvennootschap, ligt het mijns inziens voor de
hand om ook de inkomsten uit de onderneming pro rata parte aan de vennoten toe te
rekenen. Dit uitgangspunt  is  in art.  6 Wet IB  1964 neergelegd.  Ook in het geval  van
mede-eigendom gaat het mijns inziens met name om de vraag naar de economische
mede-eigendom. Exemplarisch voor deze stelling is de positie van de commanditair
vennoot in een CV met slechts 66n beherend vennoot. Hoewel op basis van de be-
kende Erik Schaaper- en Hardy-arresten zou kunnen worden betwijfeld of de com-
manditaire vennoot bij een dergelijke CV juridisch mede-eigenaar van het onderne-
mingsvermogen wordt,   is   in de jurisprudentie 17 altijd uitgegaan   van het (recht-
streeks) genieten van winst uit onderneming.

Indien sprake is van (economisch) mede-eigendom van het ondernemingsvermo-
gen is mijns inziens het opnemen van een uitdelingsbesluit in het vennootschapscon-
tract irrelevant voor de vraag of sprake is van fiscale transparantie van de personen-
vennootschap. De winst die door de vennootschap wordt gerealiseerd, wordt dan
immers automatisch (economisch) mede-eigendom van de gezamenlijke vennoten
en verhoogt het aandeel van iedere vennoot in het ondernemingsvermogen. Het be-
lasten van een dergelijke (directe) verhoging van het ondernemingsvermogen, zon-
der dat er een rechtstreeks opvorderbaar recht op het winstaandeel ontstaat, mag
wellicht uit het oogpunt van draagkracht geen schoonheidsprijs verdienen, maar hier
kan tegenin worden gebracht dat dit ook geldt voor de belastingheffing van de winst
bij een eenmanszaak. Hoewel de ondernemer van de eenmanszaak rechtens wel is
gerechtigd om alle winst aan de onderneming te onttrekken. zal feitelijk ook niet de
gehele ter beschikking staande (en belaste) winst voor consumptieve bestedingen
kunnen worden gebruikt. Naar algemeen wordt aangenomen heeft winst immers te-
vens een investerings- en bufferfunctie. Mijn vermoeden is dat de fiscale wetgever
bij het concipieren van de fiscale transparantie van personenvennootschappen, zo hij
al aan de draagkrachtgedachte heeft gedacht, uitgegaan is van de maatschap, VOF of
CV tussen een beperkt aantal ondernemers (familiebedrijf), waar in wezen nauwe-
lijks verschillen bestaan met de situatie van de eenmanszaak. Vanuit de draag-
krachtgedachte lijkt het dan niet onrechtvaardig om dergelijke personenvennoot-
schappen rechtstreeks in de inkomstenbelasting te belasten. In dergelijke situaties
vormt het inkomen uit de personenvennootschappen meestal het hoofdinkomen. zo-
dat de draagkracht - in de ogen van de wetgever - het meeste recht wordt gedaan
door rechtstreekse belastingheffing (waarbij de ondernemers- en ondernemingsfaci-
liteiten kunnen worden gebruikt) en rechtstreekse verliesverrekening (beiden teza-
men met overig inkomen).

Naar NBW zullen de OV en de CV (vermoedelijk) een (gebonden) vennootschappe-
lijke gemeenschap van goederen. alsmede een afgescheiden vermogen kennen. De
activa en passiva. het ondernemingsvermogen. zullen derhalve bij zowel de OV als

17. Zie de arresten HR I juli 1964, BNB 1964/259 en HR 18 juni 1986. BNB 1986/242. besproken o.a. in
§ 1.3 (Volledige fihcale transparantie).
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de CV juridisch mede-eigendom van de gezamenlijke vennoten zijn. Dit betekent
dat in principe18 de OV en de CV ook naar NBW fiscaal transparant zullen zijn. Het
opnemen van een uitdelingsbesluit in het vennootschapscontract leidt er bij de OV
en de CV ook naar NBW niet toe dat deze vennootschappen vennootschapsbelas-
tingplichtig worden.

Resteert de vraag naar de positie van de OVR en de CVR. Op grond van het
(nieuw) BW zullen de OVR en de CVR rechtspersoon zijn. Consequentie van het
zijn van rechtspersoon is dat de OVR en de CVR zelf juridisch eigenaar zijn van het
ondernemingsvermogen en niet, zoals bij de OV en de CV, de vennoten gezamenlijk
juridisch mede-eigenaar zijn. Zoals hiervoor uiteengezet, gaat het bij het bepalen van
wie ondernemer is voor fiscale doeleinden niet om de juridisch eigenaar van het on-
dernemingsvermogen, maar om de economisch eigenaar. De vraag die hier derhalve
dient te worden beantwoord, is of bij de OVR en de CVR toch ook niet de gezamen-
lijke vennoten de economische eigenaren van het ondernemingsvermogen zijn,
m.a.w. dat de onderneming van de OVR en de CVR voor hun rekening en risico
wordt gedreven. Uit de (nieuwe) civielrechtelijke regeling kan mijns inziens worden
afgeleid, dat zulks inderdaad het geval is. Te noemen vallen de volgende punten:

- Het begrip 'vennootschap' wordt door Maeijer omschreven als 'de overeenkonist
van twee  of meer personen, de vennoten,  tot samenwerking voor  Remeenschappe-
liike rekenins: (onderstreping: TS), welke samenwerking is gericht op het behaten
van vennogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van
inbreng door  ieder van de vennoten'. Deze definitie geldt zowel voor de OV c.q.
de CV als voor de OVR c.q. de CVR. In feite blijft de OVR c.q. de CVR een
overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening, wat er mijns
inziens op duidt dat de vennoten de economische eigenaren van het onderne-
mingsvermogen, derhalve de ondernemers, blijven. De rechtspersoonlijkheid bij
deze vennootschappen lijkt slechts een hulpmidde11' om de vermogensrechtelijke
positie van de vennootschap, met name bij de inbreng en bij de overdracht van het
aandeel in een dergelijke vennootschap alsmede bij de omzetting in andere ven-
nootschappen met rechtspersoonlijkheid, te vergemakkelijken.

- Op basis van het door Maeijer gepresenteerde voorstel zijn de vennoten van de
openbare vennootschap hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de ven-
nootschap. Dit geldt zowel voor de OV c.q. de CV, als voor de OVR c.q. de CVR.
Hierbij dient uiteraard te worden aangetekend dat de commanditaire vennoten van
de CV(R) in het verlies van de vennootschap normaliter niet verder behoeven te
delen dan tot het bedrag van hun inbreng(-verplichting). Wel kan uit deze hoofde-
lijke aansprakelijkheid mijns inziens worden afgeleid dat het uiteindelijke risico
van de onderneming van de vennootschap ook bij de OVR en de CVR niet bij de-
ze entiteiten zelf ligt, maar bij de gezamenlijke vennoten.

18. Er wordt hier uitgegaan van een besloten CV. Voor de vraag of sprake is van een open of besloten CV
blijft art. 2, derde lid, onderdeel c. AWR van toepassing.
19. Van Mourik. De personenvennootschap, t.a.p., biz. 31 spreekt (t.a. v. het oorspronkelijke wetsvoorstel)
van een rechtspersoon 'als sequeel' van de overeenkomst van vennootschap
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- Het aandeel in de vennootschap wordt door Maeijer20 aangeduid als de 'economi-
sche deelgerechtigdheid' van een vennoot in het vermogen van de vennootschap.
Opvallend is dat deze aanduiding zowel lijkt te gelden voor de OV c.q. de CV. als
voor de OVR c.q. de CVR. Uit deze regeling kan mijns inziens worden afgeleid
dat ook de vennoten van de OVR en de CVR rechtstreeks economisch gerechtigd
zijn in het vermogen van de vennootschap/rechtspersoon, hoewel juridisch ui-
teraard de vennootschap/rechtspersoon eigenaar is van het (ondernemings)ver-
mogen. Deze economische deelgerechtigdheid ontlenen de vennoten rechtstreeks
aan de contractuele samenwerking d.m. v. de overeenkomst van vennootschap,
derhalve aan hun vennoot-zijn als zodanig. Mede op basis van deze rechtstreekse
economische deelgerechtigdheid lijkt mij de stelling verdedigbaar dat de vennoten
van de OVR en de CVR de economische eigenaren van het ondernemingsvermo-
gen van deze vennootschappen, en daarmede de ondernemers in fiscale zin, zijn
gebleven en de onderneming derhalve niet voor rekening en risico van deze ven-
nootschappen zelf wordt gedreven. Uiteraard dient de uiteindelijke wettekst van
Titel 7.13 (vennootschap) van het NBW te worden afgewacht, voordat een defini-
tief oordeel mogelijk is.

Indien men met mij van mening is dat de gezamenlijke vennoten van de OVR en de
CVR de economische eigenaren van het ondernemingsvermogen van deze vennoot-
schappen, en derhalve degenen voor wiens rekening en risico de onderneming wordt
gedreven (de ondernemers), zijn gebleven, is het mijns inziens niet meer relevant
voor de fiscale transparantie of een uitdelingsbesluit in het vennootschapscontract is
opgenomen. Ik verwijs voor de onderbouwing van deze stelling kortheidshalve naar
het hiervoor betoogde t.a.v. de OV en de CV.

II. DE 'ZELFSTANDIGHEID' VAN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN

Als tweede uitgangspunt van de wetgever t.a.v. de scheidslijn tussen inkomsten- en
vennootschapsbelasting voert Van Kempen" de 'zelfstandigheid' van kapitaalven-
nootschappen aan. Bij de parlementaire behandeling van de Wet IB 1964 en de Wet
Vpb. 1969 is door de wetgever aangevoerd dat de NV (als kapitaalvennootschap) in
het algemeen een 'verschijningsvorm is van een juridisch en economisch zelfstandi-
ge onderneming, welke haar bestaan leidt los van de persoon van de individuele ka-
pitaalverscha#er:22 Dit zou niet het geval zijn bij eenmanszaken en (fiscaal transpa-
rante) personenvennootschappen. Van Kempe,2 wijst erop dat ook de tweedeling in
de privaatrechtelijke wetgeving tussen kapitaal- en personenvennootschappen over-
een komt met dit (vervolgens door haar weerlegde) fiscale denkbeeld. Boek 2 BW is

20. In de sheets van Maeijer wordt gesproken van economic share or entitlement'. wat overeenkomt met
het begrip 'economische deelgerechtigdheid'. zoals   in zijn handboek (Asser-Maeijer. Bijzondere  over-
eenkomsten. Deel V, Maatschap. VOF, CV. 6edruk  1995, blz. 2 1 3 e.v.) wordt gebruikt.
21. Van Kempen, proefschrift, t.a.p., biz. 71 -87.
22. Kamerstukken lI 1959-1960, 5380 & 6000, nr. 9, biz. 16 (Nota). Van Kempen. proetschrift, t.a.p..
biz.  71.
23. Van Kempen, proetschrift, t.a.p., biz. 73.
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vrijwel geheel ingericht conform de gedachte dat een kapitaalvennootschap als zelf-
standige rechtspersoon losstaat van haar aandeelhouders. Ten aanzien van personen-
vennootschappen is een en ander geheel anders geregeld. Van Kempe,24 wijst met
name op de tweedeling tussen AVA en bestuur bij de NV en BV, alsmede het uit-
gangspunt dat het voortbestaan van de kapitaalvennootschap onafhankelijk is van
degenen die bij haar organisatie zijn betrokken. Onder het huidige recht geldt voor
personenvennootschappen op grond van art. 7A: 1676 BW in beginsel dat vennoten
over en weer worden geacht elkaar de bevoegdheid te hebben gegeven om zelfstan-
dig voor rekening van de vennootschap beheershandelingen te verrichten. Verder
bepaalt   art. 7A: 1683   BW als aanvullend recht  dat de vennootschap onder  meer
wordt ontbonden door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten, door de
dood en door het faillissement van een vennoot. Naar NBW verschilt de regeling
van personenvennootschappen (naar het zich laat aanzien) op dit punt niet wezenlijk
van de huidige regeling, m.n. worden de personenvennootschappen - ook die met
rechtspersoonlijkheid - in het voorstel van Maeijer nog steeds ondergebracht in
Boek 7 (bijzondere overeenkomsten) en niet in Boek 2. De hiervoor genoemde rege-
lingen inzake de bestuursbevoegdheid en het voortbestaan van de vennootschap lij-
ken in het NBW in wezen te worden gecontinueerd. Nog belangri.iker is de constate-
ring dat deze regelingen in het voorstel van Maeijer niet afwijken voor de OVR en
de CVR. Dientengevolge is mijn conclusie t.a.v. dit uitgangspunt van de wetgever
dat er geen reden is om op basis van dit uitgangspunt de OVR en de CVR - in af-
wijking van de OV en de CV - vennootschapsbelastingplichtig te doen zijn.

III.  HET AL DAN NIET SAMENVALLEN VAN DE POSITIE VAN
KAPITAALVERSCHAFFER EN ONDERNEMER

Als derde uitgangspunt van de wetgever t.a.v. de scheidslijn tussen inkomsten- en
vennootschapsbelasting voert Van Kempen25 het al dan niet samenvallen van de po-
sitie van kapitaalverschaffer en ondernemer aan. Bij dit uitgangspunt is door de wet-
gever veronderstelt dat bij een kapitaalvennootschap de aandeelhouders slechts kapi-
taalverschaffer zijn. Op basis van gelijkenis heeft de wetgever ook de vennoot in een
personenvennootschap met vrij verhandelbare participaties26 als louter kapitaalver-
schaffer gezien en dientengevolge deze personenvennootschappen onder de ven-
nootschapsbelasting gebracht. Bij de eenmanszaak en de 'besloten' personenven-
nootschappen zouden echter de functies van 'ondernemer' en 'kapitaalverschaffer'
samenvallen,27 waardoor de fiscale transparantie gerechtvaardigd zou zijn.

24. Van Kempen, proefschrift. t.a.p.. blz. 73.
25. Van Kempen. proefschrift, t.a.p.. biz. 89-138.
26. De open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten
dele in aandelen is verdeeld ex art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 en de open fondsen ex art. 2,
tweede lid, Wet Vpb. 1969.
27. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. biz. 89 verwoordt de visie van de wetgever als volgt: 'In de "eige-
naar van de onderneming" waren de functies van "ondernemer" en "kapitaalverschaffer" volgens de wet-
gever verenigd'

319



6                                        DE CV NAAR NBW

Van Kempe,2 benadert het onderscheid kapitaalverschaffer/ondernemer zowel
vanuit de inkomstenbelasting als vanuit de vennootschapsbelasting. Bij de benade-
ring vanuit de inkomstenbelasting komt haar betoog29 in wezen neer op een uitleg
van  het 'voor rekening en risico van'-criterium  van  art. 6  Wet  IB  1964. De toepas-
sing van dit criterium is reeds hiervoor bij het eerste uitgangspunt door mij getoetst,
zodat ik hier kortheidshalve verwijs naar de uiteenzetting daaromtrent onder i hier-
voor. Voor de benadering vanuit de vennootschapsbelasting verwijst Van Kempen

30

naar de parlementaire geschiedenis t.t.v. de invoering van de Wet Vpb. 1969.3' al.
waar ter onderbouwing van de stelling dat bij kapitaalvennootschappen in verband
met het bezit van rechtspersoonlijkheid sprake is van een duidelijke scheiding tussen
onderneming en kapitaalverschaffers, de volgende vijf argumenten zijn genoemd:

1. Bij kapitaalvennootschappen is sprake van een gemakkelijke overdraagbaarheid
van de onderneming of een gedeelte daarvan:

2. Bij kapitaalvennootschappen is sprake van een beperkte aansprakelijkheid van de
aandeelhouders tegenover schuldeisers;

3. Voor kapitaalvennootschappen gelden regels ter bescherming van het vermogen:
4. Bij kapitaalvennootschappen is sprake van een vermogensscheiding tussen het

vennootschapsvermogen en de priv6-vermogens van de aandeelhouders;
5. Kapitaalvennootschappen gedragen zich in het maatschappelijke verkeer als af-

zonderlijke eenheden.

Hierna wordt per argument onderzocht in hoeverre - binnen de gedachtengang van
de wetgever - bij de CV en de CVR (naar NBW) sprake is van een scheiding tussen
onderneming en kapitaalverschaffers. die een vennootschapsbelastingplicht zou recht-
vaardigen.

( 1)   DE OVERDRAAGBAARHEID VAN (EEN GEDEELTE VAN) DE
ONDERNEMING.

Van Kempe,131 constateert dat de wetgever het argument van de gemakkelijke over-
draagbaarheid niet heeft toegelicht. Mogelijk heeft de wetgever gedacht aan het cri-
terium van de vrije verhandelbaarheid, wat ook geldt voor de open CV en de maat-
schap op aandelen. of aan de wijze van overdracht van 'aandelen' in de onderne-
ming.

Naar NBW hebben zowel de CV als de CVR - naar het zich laat aanzien - geen in
aandelen verdeeld kapitaal. De opvolging van een uit de vennootschap tredende
vennoot of toetreding tot de vennootschap van een nieuwe vennoot kan in het voor-
stel van Maeijer alleen met medewerking van alle vennoten geschieden. tenzij in de

28. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. bl/.. 10().
29. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. hlz. 1(K)-1()9.
30. Van Kempen. proefschrift. t.a.p.. bli. 113.
3 1. Kamerstukken il  1959-196(). 5380 & 6()(X), nr. 9. biz. 16(Nota). Bedacht dient te worden dat t.t. v. de
invoering van de Wet Vpb. 1969 de BV nog niet bestond.
32. Van Kempen. prckl'schrift. t.a.p.. biz. 113-114.
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overeenkomst van vennootschap anders is bepaald. Ook deze regeling geldt zowel
voor de CV als voor de CVR. Uit deze toetredings- en vervangingsregeling kan
mijns inziens worden afgeleid dat Maeijer in principe uitgaat van de gedachte dat de
(personen)vennootschappen ex Titel 13 van Boek 7 (nieuw) BW intuitu personae
worden aangegaan, maar dat in de overeenkomst het mogelijk blijft om een vrije
overdraagbaarheid te creeren. Hieruit kan worden afgeleid dat het binnen het huidige

wettelijke systeem mijns inziens voor de hand ligt om het bestaande onderscheid
tussen de open en besloten CV aan de hand van de definitie van art. 2, derde lid, on-
derdeel c, AWR33 voort te zetten en dit onderscheid zowel bij de CV als bij de CVR
op een zelfde wijze toe te passen.

De wijze van overdracht in de regeling naar NBW is niet geheel duidelijk uit de
lezing, gehouden door Maeijer in 2001, af te leiden. Indien de vennootschap geen
rechtspersoon is, dan dient vermoedelijk - conform huidig recht - het aandeel van
de uittredende vennoot in de afzonderlijke vermogensbestanddelen van de vennoot-
schappelijke gemeenschap overeenkomstig art. 96 Boek 3 BW te worden geleverd.
Hier bestaat dus een duidelijk verschil met de NV en de BV waar de overdracht kan
plaatsvinden middels notariele akte hetzij de afgifte van het aandeelbewijs. Indien de
vennootschap wel rechtspersoon is, dan wordt het aandeel van de uittredende ven-
noot waarschijnlijk geleverd door een daartoe bestemde (notariele?) akte. Maeijer
sprak tijdens zijn lezing in 2001 over het aandeel van de vennoot in de goederen van
de vennootschap (onderstreping: TS).34 Bij de CVR lijkt derhalve de overdracht naar
NBW op eenvoudigere wijze te kunnen plaatsvinden als bij de CV. Een volledige
gelijkstelling met de wijze van overdracht bij de NV en de BV wordt echter - zo
lijkt het - nog niet bereikt, niettegenstaande het feit dat de CVR rechtspersoonlijk-
heid bezit. Met name het feit dat de vennoot in de CVR blijkbaar - ondanks deze
rechtspersoonlijkheid - een aandeel in de goederen van de vennootschap heeft, doet
vreemd aan. Deze afwijkende wijze van overdracht valt mijns inziens slechts35 te
verklaren uit het feit dat - ondanks de rechtspersoonlijkheid - de OVR en de CVR
een contractuele basis behouden. Hierdoor lijkt bij de overdracht altijd naast de
overdracht van het economische belang een afzonderlijke overdracht van de rechten

en plichten, die uit de vennootschapsovereenkomst voortvloeien (m.a.w. de zeggen-
schap), plaats te moeten vinden. Hierdoor wijkt de overdracht bij de OVR en de
CVR af van die bij de NV en de BV, alwaar door de levering van de aandelen zowel
het economisch belang als de zeggenschap gelijktijdig overgaan. In zoverre lijkt bij
de OVR en de CVR, evenals bij de OV en de CV, geen sprake te zijn van een duide-
lijke scheiding tussen onderneming en kapitaalverschaffers. In elk geval lijkt mij een
eenvoudigere wijze van overdracht bij de CVR t.o.v. de CV op zichzelf onvoldoende
argument om de CVR, in afwijking van de CV, altijd als vennootschapsbelasting-
plichtig aan te merken.

33. De uitleg van de definitie van art. 2, derde lid, onderdeel c. AWR is momenteel onduidelijk. Zie om-
trent deze problematiek § 5.2 (Open of besloten?). alwaar ook een voorstel ter verbetering van de wettekst
wordt gedaan.
34. In de sheets van Maeijer wordt dit omschreven als 'the proper share of a partner I. . . ]i n the property

of the legal person'
35.  Anders dan uit een slecht begrip door mij  van het Engels van Maeijer.
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(2)  AANSPRAKELIJKHEID EN VERMOGENSBESCHERMING

Het tweede argument dat in de parlementaire geschiedenis werd genoemd om kapi-
taalvennootschappen, als zijnde vennootschappen met een duidelijke scheiding tus-
sen onderneming en kapitaalverschaffers, te onderscheiden van personenvennoot-

36schappen,  is  'de  beperkte  aansprakelijkheid tegenover schuldeisers'. Van Kempen
ziet hier een nauw verband met het derde argument dat alleen voor kapitaalvennoot-
schappen regels gelden ter bescherming van het vermogen. Ten aanzien van de toe-
passing van beide argumenten op personenvennootschappen, en specifiek de CV en
de CVR, naar NBW kan ik kort zijn.

Zowel naar huidig als naar nieuw recht zijn de commanditaire vennoten van de
CV en de CVR (zoals het zich op dit moment laat aanzien) niet aansprakelijk voor
schulden van de vennootschap en niet verder draagplichtig dan tot het bedrag van
hun inbreng(-verplichting). Naar huidig recht heeft de wetgever geen aanleiding ge-
zien om op basis van de beperkte aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten
de CV als zodanig als vennootschapsbelastingplichtig lichaam te bestempelen. De
aansprakelijkheidsregeling naar NBW als zodanig geeft mijns inziens geen aanlei-
ding om dit standpunt te herzien.

Ook ten aanzien van de kapitaal- en vermogensbeschermende bepalingen van
Boek 2 BW treden vermoedelijk geen wijzigingen op naar NBW. Deze bepalingen
blijven - althans in het door Maeijer gepresenteerde voorstel - niet van toepassing
op de (personen)vennootschappen van Titel 13 van Boek 7 (nieuw) BW. Doordat
ook in het geval van de OVR en de CVR er vennoten zijn, die hoofdelijk aansprake-
lijk zijn voor schulden van de vennootschap. lijkt er ook geen behoefte om de kapi-
taal- en vermogensbeschermende bepalingen van Boek 2 BW op deze (perso-
nen)vennootschappen van toepassing te verklaren. Ook ten aanzien van dit derde ar-
gument kan de conclusie zijn dat er geen aanleiding bestaat om een algemene ven-
nootschapsbelastingplicht voor de CV en/of CVR in te voeren.

(3) VERMOGENSSCHEIDING

Het vierde argument dat in de parlementaire geschiedenis werd genoemd. is de stel-
ling dat bij kapitaalvennootschappen - in tegenstelling tot personenvennootschappen
- sprake is van een vermogensscheiding tussen het vennootschapsvermogen en de
privd-vermogens van de aandeelhouders. Hierdoor zouden aandeelhouders te be-
schouwen zijn als van de onderneming gescheiden kapitaalverschaffers. Van Ke,n-
pen toont in haar proefschrift op mijns inziens overtuigende wijze aan dat zowel

naar huidig recht als naar NBW ook bij personenvennootschappen sprake is van een
vermogensscheiding tussen het vennootschapsvermogen en de prive-vermogens van
de vennoten. Deze vermogensscheiding staat ook los van het al dan niet toekennen
van rechtspersoonlijkheid aan personenvennootschappen naar NBW. Dientengevol-
ge heeft dit vierde argument mijns inziens geen toegevoegde waarde voor de discus-

36. Van Kempen. proefschrift, t.a.p.. biz. 123.
37. Van Kempen. proefsehrift. t.a.p.. biz. 128-135.
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sie omtrent de vennootschapsbelastingplicht van de OVR en de CVR. Voor een uit-
eenzetting omtrent het verband tussen mede-eigendom en ondernemerschap verwijs
ik naar het gestelde hiervoor onder i (eerste uitgangspunt inzake het 'toevallen' van
het vennootschapsresultaat aan de deelnemers).

(4)  HET OPTREDEN ALS AFZONDERLIJKE EENHEID IN HET
MAATSCHAPPELIJKE VERKEER

Als vijfde argument ten slotte is in de parlementaire geschiedenis genoemd dat kapi-
taalvennootschappen in tegenstelling tot personenvennootschappen zich in het maat-

schappelijke verkeer als afzonderlijke eenheden gedragen. Hierdoor zou er bij kapi-
taalvennootschappen een duidelijke scheiding bestaan tussen de onderneming en de
aandeelhouders als louter kapitaalverschaffers. Ook t.a.V. dit argument toont Vaii
Kempen38 op mijns inziens overtuigende wijze aan dat zowel onder huidig recht als
naar NBW39 de meeste personenvennootschappen, in elk geval de openbare ven-

nootschappen, ook als afzonderlijke eenheid in het maatschappelijke verkeer optre-
den. Ook dit vijfde en laatste argument heeft mijns inziens derhalve geen toege-
voegde waarde voor de discussie omtrent de vennootschapsbelastingplicht van de
OVRende CVR.

Uit het bovenstaande kan mijns inziens worden geconcludeerd dat ook het derde uit-
gangspunt, dat door de wetgever is geformuleerd t.a.v. de huidige scheidslijn tussen
inkomsten- en vennootschapsbelasting, nl. een duidelijke scheiding bij kapitaalven-
nootschappen tussen onderneming en kapitaalverschaffers, geen aanleiding geeft om
de CV en/of de CVR naar NBW als zodanig in de vennootschapsbelastingplicht op
te nemen. Binnen het bestaande wettelijke systeem lijkt het daarbij logisch om ook
t.a.v. de CVR het onderscheid tussen open en besloten, zoals vastgelegd in de defini-
tie van art. 2, derde lid, onderdeel c, AWR, toe te passen.

CONCLUSIE

Gezien het bovenstaande kom ik tot de conclusie dat op basis van de door de wetge-
ver gehanteerde uitgangspunten t.a.v. de scheidslijn tussen de inkomsten- en de ven-

nootschapsbelasting er geen reden is om de OVR en de CVR in de vennootschapsbe-
lastingplicht op te nemen. Binnen het huidige wettelijke systeem lijken de OVR en
de CVR naar NBW fiscaal transparant te blijven met als gevolg dat de inkomsten uit

deze vennootschappen - conform de systematiek van de OV en de CV - rechtstreeks

bij de vennoten worden belast. Om een wellicht langdurige discussie omtrent de uit-
leg van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 te vermijden, is het mijns in-
ziens aan te bevelen dat de wetgever de fiscale transparantie van de OVR en de CVR

wettelijk vastlegt. Dit kan mijns inziens op eenvoudige wijze geschieden door art. 2,

38. Van Kempen, proefschrift, t.a.p.. biz. 136.
39. De door Maeijer gepresenteerde definitie van openbare vennootschap geldt immers zowel voor de CV
als voor de CVR (naar NBW).
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eerste lid. onderdeel d, Wet Vpb. 1969 als volgt aan te passen, zodat vennootschaps-
belastingplichtig zijn 'de hierzoor niet genoemde verenigingen en andere da,i pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen, met uitzonderine van de OVR en de CVR in de :in
van Titel  13 van Boek 7 BW,  indien en voor :over zij  een onderneming drij\ten'.

In de Wet IB 2001 zou kunnen worden overwogen om aan de artikelen 3.3 en 3.4
een extra lid toe te voegen, waarin wordt verduidelijkt dat onder onderneming mede
wordt verstaan het aandeel in de onderneming van een maatschap, OV, OVR, CV en
CVR.

Binnen het huidige wettelijke systeem lijkt het eveneens logisch om, zowel t.a.v.
de CV als de CVR, het onderscheid tussen open en besloten, zoals vastgelegd in de
definitie van art. 2, derde lid, onderdeel c, AWR, voort te zetten. Ook hier verdient
het mijns inziens aanbeveling om de wettekst aan te passen om mogelijke misver-
standen te vermijden. De nieuwe wettekst zou dan als volgt kunnen luiden:

'c. Open  conimanditaire  ventiontschap: de commanditaire vennootschap of Commanditaire
Vennootschap met rechtspersoonliikheid in de zin van Afdeling 8 van Titel 13 van Boek 7 BW,
waarbij  etc.'

6.4 OVERIGE FISCALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN HET NBW VOOR DE CV

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat op basis van de door de wetgever gehan-
teerde uitgangspunten t.a.v. de scheidslijn tussen de inkomsten- en de vennoot-
schapsbelasting er geen reden is om - binnen het huidige wettelijke stelsel - de
OVR en de CVR in de vennootschapsbelastingplicht op te nemen. Binnen het huidi-
ge wettelijke systeem lijkt het eveneens logisch om, zowel t.a.v. de CV als de CVR.
het onderscheid open en besloten, zoals vastgelegd in de definitie van art. 2, derde
lid, onderdeel c, AWR, voort te zetten.

Mogelijkerwijs heeft de invoering van rechtspersoonlijkheid echter wel andere
fiscale gevolgen voor de CV. Op deze mogelijke overige fiscale gevolgen wordt in
deze paragraaf nader ingegaan. Binnen het kader van dit proefschrift wordt slechts
onderzocht in hoeverre de in de voorgaande hoofdstukken gevonden oplossingen
voor de gesignaleerde knelpunten bijstelling behoeven t.g.v. de invoering van de
rechtspersoonlijkheid voor de CVR naar NBW en in hoeverre mogelijk nieuwe
knelpunten ontstaan.

6.4.1       Wet op de inkomstenbelasting

In § 6.3 hiervoor is uiteengezet dat naar mijn mening zowel de commanditaire ven-
noot in de CV als de commanditaire vennoot in de CVR (beiden naar NBW) als
'medegerechtigde' in de zin van art. 3.3, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 kan
worden gekwalificeerd. De in hoofdstuk I40 gevonden conclusies ten aanzien van de

40. Zie met name § 1.2 en § 1.9.
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reikwijdte  van het ondernemerschap  van de commanditaire vennoot (knelpunt  1)
blijven dientengevolge na de invoering van het NBW ongewijzigd.

Ten aanzien van het tweede knelpunt, de zgn. volledige fiscale transparantie, is in

§ 3 van hoofdstuk I een onderscheid gemaakt tussen de CV, die een onderneming
drijft. en de beleggende CV. Ten aanzien van de ondememende CV41 is geconclu-
deerd dat op basis van het subjectieve ondernemingsbegrip de volledige fiscale
transparantie in die situatie een gegeven is. Aangezien het subjectieve onderne-
mingsbegrip t.g.v. van de invoering van het NBW voor personenvennootschappen
niet wijzigt. geldt mijns inziens de volledige fiscale transparantie zowel voor de CV
als voor de CVR (beiden naar NBW). Moeilijker ligt de situatie in het geval van een
beleggende CV.42 Ook voor de beleggende CV dient mijns inziens naar NBW de
volledige fiscale transparantie te gelden. De mogelijke onduidelijkheid die er naar

huidig recht nog kon bestaan in de situatie dat de commanditaire vennoot op grond
van het Hardy- en Erik Schaaper-arrest43 geen mede-eigenaar van het vennoot-

schapsvermogen van de CV is, is naar NBW opgeheven. Naar NBW is er - althans
in het voorstel van Maeijer - ook bij de CV altijd sprake van een afgescheiden ver-
mogen en een mede-eigendom van het vennootschapsvermogen. Dientengevolge ligt
ook bij de CV naar NBW de volledige fiscale transparantie het meest voor de hand.

Bij de CVR zijn de vennoten juridisch geen mede-eigenaar van het vennootschaps-
vermogen. Echter, zoals hiervoor in § 6.3 is aangetoond, de vennoten van de CVR

zijn voor fiscale doeleinden - naar het zich laat aanzien - wel economisch mede-

eigenaar van het vennootschapsvermogen. Daarom lijkt het mij binnen het systeem
van de Wet IB 2001 ook bij de (beleggende) CVR het meest logisch om uit te gaan
van de volledige fiscale transparantie, zodat voor de commanditaire vennoot niet het
aandeel in de CVR als zodanig een bezitting in de zin van art. 5.3, tweede lid, Wet
IB 2001 vormt, maar de onderliggende vermogensbestanddelen van de CVR zovele
afzonderlijke bezittingen.44

Doordat het subjectieve ondernemingsbegrip t.g.v. de invoering van het NBW
voor personenvennootschappen niet wijzigt, blijven mijns inziens ook de conclusies
t.a.v. de knelpunten 3 (verliesneming boven het commanditaire kapitaal),45 4 (de
Man-Vrouw CV)46 en 6 (buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen)47 van

Hoofdstuk 1 ongewijzigd.
Ook ten aanzien van het vijfde knelpunt (overgang van beherend vennoot naar

commanditair vennoot en omgekeerd)48 lijkt in eerste instantie t.g.v. de invoering

4 1.  De commanditaire vennoot wordt dan  in box  1  belast
42. De commanditaire vennoot wordt dan in box 3 belast.
43. HR 4 januari 1937, NJ 1937.586 (Erik Schaaper) en HR 3 februari 1956. NJ 1960, 120 (Hardy).
44. Zie voor de consequenties van de volledige fiscale transparantie voor de beleggende CV §  1.3.3.

45. Zie § 1.4 en § 1.9.
46. Zie § 1.5 en § 1.9.
47. Zie § 1.7 en § 1.9. Ten aanzien van de positie van de zgn. nijvere commanditaire vennoot kan nog
worden toegevoegd dat vermoedelijk de mogelijkheid tot inbreng van arbeid door de commanditaire ven-
noot in de CV of CVR nu expliciet in de wet wordt vastgelegd. Door de stringentere regeling inzake het
bestuursverbod zal in dergelijke situaties nog scherper als voorheen dienen te worden opgepast dat dit
bestuursverbod niet wordt overtreden.
48. Zie met name §  1.6 en 1.9.
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van NBW geen wijziging op te treden. Dit betekent dat zowel bij de CV als bij de
CVR dergelijke overgangen in het algemeen fiscaal neutraal kunnen verlopen. mits
de gerechtigdheid tot de overwinst niet wijzigt (en commercieel geen herwaardering
plaatsvindt). Indien de gerechtigdheid tot de overwinst wel wijzigt, kan mogelijk af-
rekening worden voorkomen o.g.v. de doorschuiffaciliteit van art. 3.63 Wet IB  1964.

Naast de overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot en omge-
keerd binnen de CV of CVR bestaat naar NBW echter ook de mogelijkheid om eenCV om te zetten in een CVR of omgekeerd. Ook bij dergelijke omzettingen dient
zich de vraag aan of dit fiscaal neutraal kan plaatsvinden. Het voorstel van Maeijerlijkt erop te duiden dat zowel voor de omzetting van de CV in de CVR als omge-
keerd een levering dient plaats te vinden. Een dergelijke levering op zichzelf leidt
mijns inziens voor de inkomstenbelasting niet tot de (gehele of gedeeltelijke) staking
van de onderneming van de commanditaire vennoot. Aangenomen mag worden dat
een dergelijke omzetting ook niet dwingt tot een commerciele herwaardering. Dien-
tengevolge zullen dergelijke omzettingen, voorzover de gerechtigdheid tot de over-
winst niet wijzigt, fiscaal neutraal kunnen verlopen.

6.4.2     Wet op de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting bleek met name de door de Hoge Raad ontwikkelde
uitleg van het ondernemingsbegrip, als zijnde het 'feitelijk drijven' van een (objec-
tieve) onderneming. een aantal knelpunten49 op te leveren. Als oplossing voor deze
knelpunten is in Hoofdstuk 250 voorgesteld om ook het aandeel in de (besloten) CV,
of meer in het algemeen het aandeel in een (fiscaal transparante) personenvennoot-
schap, onder het ondernemingsbegrip van de vennootschapsbelasting te brengen.
Mijns inziens dient deze oplossing ook voor het aandeel in de (besloten) CV c.q.
CVR naar NBW te worden doorgevoerd.

Als conclusie t.a.v. knelpunt 2 (volledige fiscale transparantie) is in Hoofdstuk 251

geconcludeerd dat ook voor de vennootschapsbelasting - conform de inkomstenbe-
lasting - de leer van de volledige fiscale transparantie heeft te gelden. Zoals hiervoor
in § 6.4.1 voor de inkomstenbelasting is vastgesteld, bestaat op dit punt geen ver-
schil tussen de (besloten) CV en de CVR. Het lijkt derhalve logisch om ook voor de
vennootschapsbelasting de leer van de volledige fiscale transparantie zowel op de
(besloten) CV als de (besloten) CVR toe te passen. In Hoofdstuk 252 is de leer van
de volledige fiscale transparantie ook toegepast op de nieuwe verliesverrekenings-

49. Achtereenvolgens de belastingplicht van lichamen (knelpunt 1 ). de toepassing van de bedrijfsfusiefa-
ciliteit (knelpunt 3) en de verliesverrekeningsregeling van art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969 (knel-
punt 4). Zie met name § 2.2,2.4 en 2.5. De regeling van art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969 is inmid-
dels vervangen door art. 208 Wet Vpb. 1969. zodat het niet zinvol is de toepassing van de oude regelingop de CV en de CVR naar NBW nog te onderzoeken.
50. Zie met name § 2.2.2.4 en 2.7.
51. Zie met name § 2.3 en § 2.7.
52. Zie met name § 2.5.
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bepaling van art. 20a Wet Vpb. 1969. Mijns inziens hebben de aldaar getrokken
conclusies ook te gelden voor het aandeel in de (besloten) CV en CVR naar NBW.

6.4.3     Wet op Belastingen van Rechtsverkeer

In Hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat de commanditaire vennoot in de WBR geen
aparte positie inneemt in vergelijking met de overige vennoten in personenvennoot-
schappen. Deze gelijkluidende positie is zowel voor de inbreng- en uitbrengvrijstel-
ling  Cart.  15, eerste lid. onderdelen e  en  f,  WBR)  als  voor de toepassing  van  art. 4
WBR (onroerende zaaklichamen) onderzocht. Een zelfde conclusie geldt mijns in-
ziens voor de positie van de commanditaire vennoot in de CV c.q. de CVR naar
NBW.

Ten aanzien van de toepassing van art. 4 WBR en de heffing van kapitaalsbelas-
ting is geconcludeerd dat belastingheffing t.a.v. de (besloten) CV slechts aan de orde
komt, indien sprake is van een CV met een in 'participaties' verdeeld kapitaal. Aan-
gezien de CV(R) naar NBW waarschijnlijk geen in aandelen verdeeld kapitaal krijgt,
kan ook deze conclusie worden doorgetrokken naar de CV(R) naar NBW. Voor de
openbare vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, zoals de CVR, komt er naast
het in aandelen verdeeld zijn van het kapitaal (en het onderscheid juridische - eco-
nomische eigendom) een extra criterium bij, nl. de rechtspersoonlijkheid, waarbij de
WBR op bepaalde plaatsen (bijv. art. 15, eerste lid, onderdeel f, WBR53) aanknoopt.
De wetgever ontkomt er bij de invoering van het NBW voor personenvennootschap-
pen mijns inziens dan ook niet aan54 om de positie van personenvennootschappen in
de WBR integraal te overdenken. Wellicht dat het Duitse systeem,55 waarbij de per-
sonenvennootschap als zodanig wordt gezien als verkrijger in de zin van de over-
drachtsbelasting, als voorbeeld kan dienen voor een nieuwe regeling.

6.4.4 Internationaal belastingrecht

In het voorgaande is vastgesteld dat het onderscheid open-besloten CV, alsmede de
toepassing van het subjectieve ondernemingsbegrip bij de commanditaire vennoot,
t.g.v. de invoering van het NBW niet zal veranderen. Met name zal de toepassing
van dit onderscheid c.q. ondernemingsbegrip bij de CV en de CVR (naar NBW) op
eenzelfde wijze plaatsvinden. Dit houdt mijns inziens tevens in dat de positie van de
(binnenlandse c.q. buitenlandse) commanditaire vennoot in de (buitenlandse c.q
binnenlandse) CV of CVR (naar NBW) niet wezenlijk zal afwijken van die positie

53. Zie echter het voorstel voor een gewijzigde wettekst voor dit onderdeel. zoals opgenomen in § 5.7.2.3.
54. lets wat m.i. reeds bij de invoering van de verkrijging van economische eigendom als belastbaar feit
had dienen te gebeuren.

55. Zie § 3.4.
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naar huidig recht, zodat de in Hoofdstuk 456 getrokken conclusies ook t.a.v. de CV
of CVR (naar NBW) in stand kunnen blijven.

Ook voor de belastingheffing over bijzondere vergoedingen,57 alsmede de positie
58van de CV(R) onder de verdragen, lijken de conclusies c.q. aanbevelingen, zoals

die zijn getrokken t.a.v. het huidige recht, ook van toepassing op de positie van de
CV c.q. CVR naar NBW.

Ten aanzien van de classificatiemethode voor de buitenlandse CV is in § 4.5 ge-
concludeerd dat, ook al heeft de buitenlandse CV naar buitenlands civiel recht
rechtspersoonlijkheid. dem toch als fiscaal transparant kan worden beschouwd, in-
dien de vennoten 'rechtstreeks gerechtigd' Zijn tot de ondernemingswinst van de
buitenlandse CV. De uitleg van het begrip 'rechtstreeks gerechtigd' is echter niet
geheel duidelijk. Hoewel in de literatuur (op basis van oude jurisprudentie) dit be-
grip meestal wordt uitgelegd als het al dan niet aanwezig zijn van een uitdelingsbe-
sluit, is in § 4.5 verdedigd dat het in wezen gaat om de vraag of de vennoten - on-
danks de rechtspersoonlijkheid - de economische (mede-)eigenaren zijn van het on-
dernemingsvermogen. Deze benadering is ook in dit hoofdstuk gevolgd bij de vraag
naar de vennootschapsbelastingplicht van de CVR. Door een dergelijke benadering
blijft ook na de invoering van het NBW voor personenvennootschappen een zelfde
classificatiemethode voor de binnenlandse en buitenlandse CV bestaan. De aanbeve-
ling in § 4.5 om wellicht de Duitse classificatiemethodes' over te nemen, komt t.g.v.
de invoering van het NBW derhalve een stap dichterbij. Echter, binnen het bestaan-
de wettelijke systeem blijft het criterium van de vrije overdraagbaarheid (open-
besloten CV) nog een belangrijk verschil met de Duitse methode.

6.4.5    Open CV

Zoals hiervoor in § 6.3 is geconcludeerd, lijkt het binnen het huidige wettelijke sys-
teem logisch om zowel t.a.v. de CV als de CVR naar NBW, het onderscheid open-
besloten (knelpunt 1 ), zoals vastgelegd in de definitie van art. 2. derde lid, onderdeel
c, AWR, voort te zetten. De in Hoofdstuk V voorgestelde aangepaste definitie van
onderdeel c van art. 2, derde lid, AWR  kan derhalve, zij het met de uitbreiding
voor de CVR zoals voorgesteld in § 6.3, ook gelden voor de CV en de CVR naar
NBW.

Binnen de huidige wettelijke regeling van de open CV zijn in Hoofdstuk V nog een
aantal andere knelpunten gesignaleerd dan de hiervoor genoemde onduidelijke defi-
niering van het onderscheid open-besloten. Te noemen vallen: de toepassing van de

56. Zie m.n. § 4.2 en 4.3. aismede § 4.8.
57. Zie § 4.4.
58. Zie § 6.6, alsmede § 6.4.5.
59. In de Duitse classificatiemethode wordt o.g.v. het toraal van vennootschappelijke kenmerken beoor-
deeld of de buitenlandse entiteit per saldo meer lijkt op het type van de kapitaalvennootschap of op het
type van de personenvennnootschap. Zie § 4.7.1.4.
60. Zie § 5.10.1.
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oprichtingsficties (knelpunt 2), de toepassing van de zgn. splitsingsleer op het aan-
deel van de beherende vennoot (knelpunt 3) en op de open CV in de verdragen
(knelpunt 7), de toepassing van de 'aandelen'-fictie op de open CV in de inkomsten-
belasting (knelpunt 4) en de WBR (knelpunt) 6, alsmede de overgangen tussen open
en besloten CV's (knelpunt 5).

Ten aanzien van de oprichtingsficties (knelpunt 2) is in Hoofdstuk 561 op basis van
de wetshistorie en de wetssystematiek geconcludeerd dat deze - ondanks het feit dat
in de wettekst wordt gesproken van 'oprichting' van een lichaam c.q. vennootschap
- ook hebben te gelden voor de open CV. Zowel voor de CV als voor de CVR naar
NBW geldt - naar het zich laat aanzien - dat deze nog steeds niet worden 'opge-
richt', maar worden 'aangegaan'. In zoverre blijft de hiervoor genoemde conclusie
t.a.v. de oprichtingsficties ook voor de (open) CV en CVR naar NBW relevant.

Ten aanzien van de door de Hoge Raad in het arrest BNB 1982/268 ontwikkelde
zgn. 'splitsings'-leer is in Hoofdstuk 562 geconcludeerd dat deze kan worden onder-
schreven t.a.v. de positie van de beherende vennoot in de open CV (knelpunt 3) en
als uitgangspunt dient te worden genomen voor de behandeling van de open CV in
de overige heffingswetten en onder de verdragen (knelpunt 7). Deze splitsingsleer
lijkt met name gebaseerd op het als beherend vennoot mede-eigenaar zijn van het
ondernemingsvermogen van de (open) CV. Zoals hiervoor in § 6.3 is geconcludeerd,
gaat het voor fiscale doeleinden met name om de vraag of sprake is van economi-
sche mede-eigendom, in het geval dat de juridische en economische eigendom zich
niet in 66n hand bevinden. Ten aanzien van de besloten (OVR en de) CVR is ver-
volgens geconcludeerd dat - ondanks de rechtspersoonlijkheid naar NBW - de ge-
zamenlijke vennoten de economische eigenaren van het ondernemingsvermogen, en
derhalve degenen voor wiens rekening en risico de onderneming wordt gedreven,
blijven. Vanuit deze optiek schijnt het mij logisch om de hierboven genoemde split-
singsleer niet alleen t.a.v. de open CV (naar NBW), maar ook t.a.v. de open CVR
toe te passen. Dit uitgangspunt dient mijns inziens zowel voor de fiscale behandeling
van het aandeel van de beherende vennoot als voor de toepassing van de verdragen63

te gelden.
Ten aanzien van de toepassing van de 'aandelen'-fictie van art. 2, derde lid, on-

derdeel f, AWR (knelpunt 4) is in Hoofdstuk 564 geconcludeerd dat deze fictie,
waarbij het aandeel van de commanditaire vennoot in de open CV tot aandeel is be-
stempeld, op grond van wetshistorische en wetssystematische overwegingen ook van
toepassing dient te zijn in de inkomstenbelasting, waardoor een sluitend geheel tus-
sen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting ontstaat. Ook naar NBW zal zo-

61. Zie met name § 5.3 en § 5.10.1.
62. Zie met name § 5.4, 5.8.2 en 5.10.1.
63. Voorzover (oude) verdragen, zoals bijv. het verdrag met Duitsland, niet het begrip 'inwoner' hante-
ren, maar het begrip 'persoon', zijnde zowel natuurlijke als rechtspersonen, zal de CVR als zodanig -
ongeacht of sprake is van een open danwel een besloten CVR - een beroep kunnen doen op het verdrag
en zal de splitsingsleer niet doorwerken op verdragsniveau.
64. Zie met name § 5.5 en § 5.10.1.
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wei de CV als de CVR65 civielrechtelijk geen aandelen kunnen bezitten, zodat de
hiervoor genoemde conclusie t.a.v. de aandelenfictie van art. 2, derde lid, onderdeel
f, AWR ook voor de open CV en CVR naar NBW heeft te gelden.

Ten aanzien van de behandeling van de open CV voor de heffing van over-
drachtsbelasting en kapitaalsbelasting (knelpunt 6) is in § 5.7.4 gekozen voor een
oplossing, die zowel recht doet  aan de splitsingsleer van BNB 1982/268  als  aan  de
'aandelen'-fictie van art. 2, derde lid, onderdeel f, AWR. In deze visie wordt de open
CV in de WBR voor wat betreft het ondernemingsgedeelte dat de commanditaire
vennoten gezamenlijk toekomt. beschouwd als een vennootschap met een in aande-
len verdeeld kapitaal. Voor het ondernemingsgedeelte dat elke beherende vennoot
afzonderlijk toekomt, wordt de open CV als een vennootschap zonder een in aande-
len verdeeld kapitaal beschouwd. Omdat de CVR naar NBW weliswaar rechtsper-
soonlijkheid kent. maar nog steeds niet een in aandelen verdeeld kapitaal, lijkt mij
deze conclusie ook voor de open CV en CVR naar NBW toepasbaar. Voor de door
mij voorgestelde wijziging van art. 15, eerste lid, onderdeel f, WBR kan worden
verwezen naar § 6.4.3 van dit hoofdstuk. 66

Voor de overgang van de besloten naar de open CV (knelpunt 5) is ten slotte in
Hoofdstuk V67 ten aanzien van de commanditaire vennoten68 geconcludeerd tot een
analoge toepassing van de inbrengvrijstellingen van art. 3.65 Wet IB 2001 en art. 14
Wet Vpb. 1969. Voor de omgekeerde situatie - de overgang van open naar besloten
CV - is voor deze vennoten geconcludeerd dat deze overgang binnen het huidige
wettelijke systeem dient te worden gezien als een (fictieve) liquidatie van de open
CV. Beide conclusies blijven mijns inziens onveranderd van toepassing bij omzet-
tingen van besloten CV's c.q. CVR's naar NBW in open CV's c.q. CVR's (en om-
gekeerd).

6.5 RECHTSVERGELIJKING

6.5.1 Algemeen

In § 6.3 is geconcludeerd dat binnen het huidige wettelijke systeem de OVR en CVR
in eerste instantie fiscaal transparant blijven. tenzij de participaties in deze vennoot-
schappen vrij overdraagbaar zijn. In § 6.6 wordt nader ingegaan op de vraag of dit
huidige wettelijke systeem niet voor verbetering vatbaar is. In dit verband is het met
name interessant in hoeverre in andere Staten het bezitten van rechtspersoonlijkheid
van invloed is op het al dan niet opnemen van (personen)vennootschappen in de
vennootschapsbelastingplicht. Hierna wordt op deze vraag in de beide onderzoeks-
landen (Duitsland en de USA) afzonderlijk ingegaan.

65. Zie hien'ocr onder § 6.2.
66. De  in  § 5.7.2.1 voorgestelde  wijziging  van  art.  15, eerste lid, onderdeel  e.  WBR kan mijns inziens
ongewijzigd hlijven (en zal dan zowel voor de CV als voor de CVR naar NBW gelden).
67. Zie met name § 5.6 en 5.10.1.
68. Voor de beherende vennoten zullen de overgangen tussen open en besloten CV's in het algemeen fis-
caal neutraal kunnen verlopen. Zie § 5.6.
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6.5.2 Duitsland

Voor de scheidslijn tussen de Einkommensteuer en de K6rperschaftsteuer zijn met
name § 15 EStG en de §§ 1 en 3 KStG van belang. In § 15 EStG wordt het winst-
aandeel van de vennoten in een OHG, een KG of andere vennootschap, waarbij de
vennoten als '(Mit-)Unternehmer' van de onderneming van de personenvennoot-
schap kunnen worden gezien, als winst uit onderneming in de Einkommensteuer be-
last. In § 1 KStG worden enumeratief de KOrperschaftsteuer-plichtige lichamen op-
genoemd: het betreffen zowel 'KOrperschaften' (AG, GmbH en KGaA), 'Personen-
vereinigungen' als 'VermOgensmassen'.   In   § 3 KStG wordt in aanvulling  op   §  1
KStG bepaald dat 'nichtrechtsfiihige Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen
und andere Zweckvermogen' Korperschafsteuer-plichtig zijn, indien hun inkomen
niet op basis van het Einkommen- of Kbperschaftsteuergesetz onmiddellijk bij de
deelnemers wordt belast. Op basis van de opsomming in § 1 KStG kan worden ge-
concludeerd dat de rechtspersoonlijkheid niet een doorslaggevend criterium is voor
het opnemen van vennootschappen in de KOrperschaftsteuer. Immers, in de opsom-
ming komen zowel Karperschaften (met rechtspersoonlijkheid), Personenvereini-
gungen (zowel 'rechtsfiihige' als 'nichtrechtfahige') als Vermtigensmassen (zowel
met rechtspersoonlijkheid, 'rechtsfihig' als 'nichtrechtsfiihig')  voor.  Wel  is het ove-
rigens zo dat alle Duitse vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (in de Duitse
civielrechtelijke betekenis) onder de Korperschaftsteuer vallen. In de literatuur69

wordt dientengevolge aangenomen dat de scheidslijn tussen Einkommensteuer en
K6rperschaftsteuer louter op basis van de rechtsvorm is gelegd, m.a.w. slechts die
vennootschappen vallen onder de Kilrperschaftsteuer, die met zoveel woorden in § 1
KStG worden genoemd. Aangezien de personenvennootschappen niet in § 1 KStG
worden genoemd, kunnen ze niet in de KOrperschaftsteuer worden belast. Ten aan-
zien van de groots opgezette beleggingsfondsen in de vorm van een zgn. GmbH &
Co. KG (met vaak honderden vennoten), heeft in het verleden een discussie plaats-
gevonden of deze niet toch in de Korperschafsteuer (als rechtsfahiger Verein iSd §  1
( 1) nr.  5  KStG  of als nichtrechtsfdhige Personenvereinigung iSd  §3(1)  KStG)  kun-
nen worden belast.  In de rechtspraak  (BFH GrS BStBl  II  84,751)  is dit echter  afge-
wezen met het argument dat de KG niet wordt genoemd in § 1 KStG en, omdat het
winstaandeel reeds op basis van § 15 EStG direkt bij de vennoten wordt belast, be-
lastingheffing op grond van § 3 KStG niet meer aan de orde komt.

In de meer recente literatuur70 wordt als achtergrond van de Korperschaftsteuer wei
gezien het vermijden van onbelaste gereserveerde winsten. Deze opvatting gaat er-
van uit dat slechts bij natuurlijke personen op basis van de draagkrachtgedachte het

69. Dotsch. KStG-Kommentar. § 1. Tz. 18.
70. Stolterfoht, Zum Verhaltnis der Korperschaftsteuer zur Einkommensteuer, in Festschrift fur L.
Schmidt. Beck, Monchen ( 1993 ). biz. 497-522. Bij het ontstaan van de Korperschaftsteuer rond  1900 was
in eerste instantie slechts de AG als belastingplichtige opgenomen. De achtergrond van de Korperschaft-
steuer werd toen veel meer gezocht in een eigen draagkracht van de juridische persoon. vergelijkbaar met
de draagkracht van een natuurlijke persoon. Vgl. de 'Begrundung' bij de invoering van het zgn. 'Anrech-
nungsverfahren' in 1976/1977. zoals afgedrukt bij Dotsch, KStG-Kommentar, Grundwerk I.
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inkomen te belasten is. Omdat echter bij bepaalde lichamen dit inkomen dan pas be-
last zou zijn, indien het aan de natuurlijke personen/aandeelhouders wordt uitge-
keerd, is de KOrperschaftsteuer als noodzakelijke voorheffing ingevoerd. Voor per-
sonenvennootschappen is de KOrperschaftsteuer dientengevolge niet noodzakelijk,
omdat het winstaandeel uit de personenvennootschappen reeds rechtstreeks bij de
natuurlijke personen/vennoten op basis van § 15 EStG wordt belast. Zoals hiervoor
reeds opgemerkt, wijst § 3 (1) KStG eveneens in deze richting, omdat daar wordt
vastgelegd voor bepaalde entiteiten (duidelijke restcategorie) dat zij belastingplich-
tig zijn in de Korperschaftsteuer, indien het inkomen van deze entiteiten niet recht-
streeks wordt belast in de Korperschaftsteuer of Einkommensteuer bij de deelnemers
in deze entiteiten.

Het feit dat de personenvennootschappen op grond van § 124 HGB zelfstandig dra-
ger van rechten en plichten zijn. heeft - zo lijkt het - geen invloed gehad op het
trekken van de scheidslijn tussen de Einkommensteuer en de KOrperschaftsteuer.
Hierbij kan worden opgemerkt dat deze scheidslijn voor wat betreft de eenmans-
zaak/personenvennootschappen (fiscale transparantie) enerzijds en de AG (Korper-
schaftsteuer-plicht) anderzijds, in feite reeds bestaat sinds het einde   van   de   19e
eeuw. Het bewustwordingsproces in het Duitse civiele recht ten aanzien van de uit-
leg van §  124 HGB (zgn. 'Teilrechtsfdhigkeit') heeft pas veel later, in de jaren 60 en
70 van de 20e eeuw, plaatsgevonden. Voor de wetgever is echter de nieuwe civiel-
rechtelijke uitleg geen aanleiding geweest om de belastingheffing van personenven-
nootschappen te heroverwegen. Zoals in § 1.8.1.3, nader is uitgewerkt, heeft deze
nieuwe civielrechtelijke visie vermoedelijk wel invloed gehad op de wijze van
winstbepaling bij personenvennootschappen (overgang van zgn. 'Bilanzbundeltheo-
rie' naar de zgn. (gemodificeerde) 'Einheitstheorie').

Over de invloed van de draagkrachtgedachte bij het bepalen van de scheidslijn tus-
sen de Einkommensteuer en de Kijrperschaftsteuer is Cook) in de Duitse literatuur
niet veel te vinden. Met name door Schan, 1 wordt een poging gedaan om de fiscale
transparantie van personenvennootschappen vanuit de draagkrachtgedachte te on-
derzoeken. Op basis van het Duitse civiele recht (dat ten aanzien van de vaststelling
c.q. uitkering van het winstaandeel grotendeels overeenkomt met de Nederlandse
civielrechtelijke regeling) concludeert SchOn in eerste instantie dat er een tegenstrij-
digheid bestaat tussen het Duitse fiscale systeem t.a.v. de belastingheffing van per-
sonenvennootschappen en de draagkrachtgedachte. Vanuit de draagkrachtgedachte
zou het namelijk logisch zijn om te wachten met belastingheffing totdat het winst-
aandeel daadwerkelijk  aan de vennoot is uitgekeerd ('ZufluB')  of ten minste  een
recht tot onttrekking ('Entnahmefiihigkeit') is ontstaan. Op basis  van  §  15   EStG
wordt echter het winstaandeel rechtstreeks in het jaar van ontstaan van de winst voor
de personenvennootschap bij de vennoten belast. Schon onderzoekt vervolgens
waarom deze rechtstreekse winsttoerekening noodzakelijk is. Hoewel niet verklaar-

71.  SchOn,  Der Gewinnanteil des Personengesellschafters  und das Einkommen der Personengesellschaft.
StuW 1988/3. biz. 253 e.v.
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baar vanuit de draagkrachtgedachte is de rechtstreekse winsttoerekening bij venno-
ten in personenvennootschappen volgens SchOn noodzakelijk vanwege het postulaat
van de rechtsvorm-neutrale belastingheffing van ondernemingen. Dit postulaat ziet
Schon in de wet uitgewerkt in § 3 KStG, waar in zijn visie is vastgelegd dat de winst
van een onderneming slechts eenmaal mag worden belast. Omdat de winst van de
onderneming van de personenvennootschap reeds op basis van § 15 EStG bij de
vennoten wordt belast, zou het belasten van de personenvennootschap als zodanig
tot dubbele belastingheffing aanleiding geven. Het pas belasten op het moment van
uitkering zou betekenen dat de vennoten de belastingheffing over de winst van de
personenvennootschap tot in het oneindige kunnen uitstellen. Door het winstaandeel
rechtstreeks bij de vennoten te belasten ontstaat een zelfde onderworpenheid aan be-
lastingheffing op hetzelfde tijdstip van de ondernemingswinst als bij de eenmans-
zaak en de kapitaalvennootschap. In de visie van Schan gaat het hierbij niet om de
rechtstreekse verhoging van de draagkracht van de vennoten, maar om de indirecte
belastingheffing van de onderneming van de vennootschap met inachtneming van de
in het vennootschapsvermogen gebondene draagkracht.

Mijns inziens verklaart deze gedachtegang wellicht de relatie belastingheffing van
personenvennootschappen en draagkracht, maar nog niet waarom de Duitse wetge-
ver de personenvennootschappen heeft opgenomen in de Einkommensteuer, en niet
in de Kdrperschaftsteuer. Sch in gaat hier slechts zijdelings op in. In verband met het
uiteenvallen van winst van de personenvennootschap en belastingheffing in de Ein-
kommensteuer bij de vennoten, poneert hij de stelling dat dit slechts rechtsvorm-
neutraal mogelijk is, indien de vennootschap ook - althans economisch - de (inkom-
sten)belasting van de vennoten te dragen heeft. Vervolgens concludeert hij dat aan
dit uitgangspunt wordt voldaan, omdat volgens het Duitse civiele recht algemeen is
geaccepteerd dat de vennoten de winst mogen onttrekken, voorzover deze onttrek-
king noodzakelijk is om de Einkommensteuer over het winstaandeel te voldoen
(zgn. 'Steuerentnahmerecht').

6.5.3 USA

De USA kent niet een afzonderlijke inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Voor de scheidslijn tussen fiscaal transparante en zelfstandig belaste entiteiten is met
name het onderscheid tussen 'partnerships' (fiscaal transparant) en 'corporations'
(belaste entiteiten) van belang. Zowel natuurlijke personen als lichamen ('corporati-
ons') worden in de Income Tax belast; het onderscheid tussen fiscaal transparante en
zelfstandig belaste entiteiten is met name van belang vanwege de dubbele belasting-
heffing die optreedt t.g.v. zelfstandig belaste entiteiten. Het inkomen van de licha-
men wordt eerst met Income Tax (tarief oplopen van 15% tot maximaal 35%) belast.
Wordt vervolgens de winst na Income Tax uitgekeerd, dan wordt de aandeelhouder
wederom voor het ontvangen dividend in de progressieve Income Tax (tarief oplo-
pend van  15% tot maximaal 39,1%) belast.
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Onder 'partnerships'  verstaat de IRC72 'a syndicate, group, pool, joint venture, or
other unincorporated organization. through or by means of which any business, fi-
nancial operation, or venture is carried on and which is not treated for federal in-
come tax purposes as a trust, estate or corporation'. Het begrip 'corporation' is niet
beperkt  tot de 'incorporated entities' ('corporations under state  law',  de  US  Inc.),
maar  omvat mede 'associations, joint-stock companies and insurance companies'.

73

Het begrip rechtspersoonlijkheid heeft bij het onderscheid 'partnership' en 'corpora-
tion' geen rol gespeeld. Ook het begrip 'incorporated' lijkt niet doorslaggevend.
omdat met name ook 'unincorporated entities' als 'associations' onder het fiscale
begrip 'corporation' kunnen vallen. In de jurisprudentie74 is in het verleden met na-
me op basis van materiele kenmerken, ontleend aan het vennootschapsrecht, onder-
zocht of sprake was van een 'association'. die als een zelfstandig te belasten entiteit
('corporation') kon worden geclassificeerd.  Met  name de volgende zes kenmerken
werden daarbij genoemd:

i. associates:
ii.  objective to carry on a business and divide the profits from this business;
iii. continuity of life;
iv. centralization of management;
v. limited liability;
vi. free transferability of interests.

Aangezien aan de eerste twee criteria zowel bij 'partnerships' als bij 'corporations'
wordt voldaan, werd de indeling in feite door de laatste vier criteria bepaald. In de

75
Regulations vddr  1997  werd, op basis van latere jurisprudentie,  -  een vrij formalisti-
sche benadering gehanteerd, waarbij sprake was van een (als 'corporation' te belas-
ten) 'association', indien  aan ten minste  drie  van de hiervoor genoemde  vier  ken-
merken werd voldaan. Werd aan twee of minder kenmerken voldaan, dan was spra-
ke  van een (fiscaal transparante) 'partnership'. Met ingang  van  1  januari  1997  gel-
den de zgn. 'Check-the-box' Regulations,76 waarbij belastingplichtigen in grote mate
een keuzerecht hebben om een entiteit als fiscaal transparante 'partnership' of als
belaste 'corporation' in te delen. Als belangrijke reden voor deze flexibelere rege-
ling is bij de invoering van de nieuwe Regulations het feit genoemd dat door de in-
voering van nieuwe rechtsvormen, zoals de limited liability company (LLC) en de
limited liability partnership (LLP), de civielrechtelijke verschillen tussen 'part-
nerships' en 'corporations' steeds verder gingen vervagen. Hierdoor ontstonden enti-
teiten, die civielrechtelijk dezelfde kenmerken als 'corporations' hadden, maar toch
werden belast als 'partnerships'. Om beter bij deze ontwikkeling aan te sluiten en

72. Sec. 7701(a)(2) IRC.
73. Sec. 7701(a)(3) IRC.
74. Morrissey v. Comr. 296 U.S. 344 (1935).
75. Larson v. Comr. 66 T.C. 159 (1976) en Zuckman v. US 524 F.2d 729 ( 1975).
76. Regs. § 301.7701-1 tot § 301.7701-3. Zie hierover ook § 1.8.2.1 en § 4.7.2.4.
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een drastische vereenvoudiging door te voeren is het nieuwe keuzeregime ingevoerd.
De 'Check-the-box' Regulations hanteren samengevat het volgende stappenplan:

(1) In de eerste plaats dient te worden vastgesteld of sprake  is  van een afzonder-
lijke entiteit ('separate entity') voor federal tax purposes.

(2) Is sprake van een afzonderlijke entiteit, dan dient te worden vastgesteld of
sprake is van een 'business entity' of van een 'trust'. De onderscheidende criteria
zijn hier het hebben van 'associates' en de intentie om een onderneming te drijven:
beide kenmerken die een trust niet heeft.

(3) Kan worden vastgesteld dat sprake is van een 'business entity', dan dient de
vraag te worden beantwoord of sprake is van een 'per se corporation' of een keuze-
entiteit ('eligible entity'). De Regulations noemen de volgende zes categorieen  'per
se corporations':
- De US Inc. ofjoint-stock company/association;
- Buitenlandse entiteiten die vergelijkbaar zijn met de US Inc. en genoemd zijn op

een aparte bijlage. Voor Duitsland gaat het hier om de AG, en voor Nederland om
de NV:

- Verzekeringsmaatschappijen;
- Banken:
- Overheidsbedrijven;

1

- 'Business entities' die op basis van specifieke bepalingen in de IRC worden belast
als 'corporations', te denken valt aan de US 'REITs' en ook de hierna nog verder
te behandelen 'publicly-traded partnerships' (Sec. 7704 IRC).
(4) Voor het maken van de keuze is van belang of sprake is van twee of meer

vennoten of slechts 66n vennoot. Indien sprake is van twee of meer vennoten, bestaat
de keuze tussen (als 'corporation' belaste) 'association' en (fiscaal transparante)
'partnership'. Indien sprake  is van slechts 66n vennoot, bestaat de keuze tussen  (als
'corporation' belaste) 'association' en het rechtstreeks toerekenen van de onderne-
ming aan de vennoot ('disregarded entity').

(5) Indien geen keuze wordt gemaakt, wordt teruggevallen op een zgn. 'default
rule'. Deze 'default rule'  is voor binnenlandse entiteiten anders uitgewerkt dan  voor
buitenlandse entiteiten. Voor binnenlandse 'eligible entities' geldt bij het ontbreken
van een keuze  dat zij worden behandeld als (fiscaal transparante) 'partnerships'.
Voor buitenlandse 'eligible entities' is de classificatie afhankelijk van de aanwezig-
heid van 66n of meer onbeperkt aansprakelijke vennoten. Indien sprake is van 66n of
meer onbeperkt aansprakelijke vennoten, wordt de buitenlandse 'eligible entity'
aangemerkt als een 'partnership' of 'disregarded entity'. Indien alle vennoten be-
perkt aansprakelijk zijn, wordt de buitenlandse 'eligible entity' aangemerkt als een
'association'.

Voor de US limited partnership betekenen de 'Check-the-Box Regulations' in feite
dat deze wordt aangemerkt als fiscaal transparant, tenzij de keuze wordt gemaakt om
als 'corporation' te worden belast. Op deze regeling bestaat echter 66n belangrijke
uitzondering voor de zgn. 'publicly traded' partnerships. Op basis van Section 7704
IRC worden deze partnerships altijd als 'corporation' belast, zodat zij ook onder de
Regulations als 'per se corporation' niet voor het keuzeregime in aanmerking ko-
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men. Section 7704(b) IRC definieert 'publicly traded partnerships' als 'a partner-
ship  which  has  partnership  interests  that  are  either  ( 1)  traded  on  an  established  se-
curities  market  or  (2)  readily  tradable  on  a   secondary  market  (or  the  substantial
equivalent thereof)'.

Deze bepaling is in 1987 ingevoerd om het gebruik van (fiscaal transparante)
partnerships met verhandelbare participaties, die investeren in ondernemingen waar-
aan bepaalde ondernemingsfaciliteiten (zoals bijv. vervroegde afschrijving) zijn ver-
bonden, tegen te gaan. Hierdoor geldt het 'per se corporation'-regime niet. indien de
partnership hoofdzakelijk passieve inkomsten (rente, dividend, inkomsten uit onroe-
rend goed etc.) geniet.77 Op basis van de Regulations78 bestaat een aantal uitzonde-
ringen op bovengenoemde hoofdregel, waarvan de belangrijkste wellicht is de zgn.
'private placement safe harbor'.79 Op basis van deze uitzondering wordt een part-
nership niet aangemerkt als 'publicly traded partnership', indien (1) de plaatsing van
de participaties niet valt onder de registratieplicht op basis van de 1933 Securities
Act ('private placement') en  (2) de partnership op enig tijdstip gedurende het belas-
tingiaar van de partnership niet meer dan 100 vennoten heeft gehad.

6.5.4  Conclusies t.a.v. de rechtsvergelijking

Belangrijkste conclusie t.a.v. de rechtsvergelijking met de twee onderzoekslanden is
dat de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap als zodanig, zowel in Duitsland
als in de US, niet als onderscheidend criterium wordt gehanteerd voor het opnemen
van vennootschappen in de vennootschapsbelasting. In beide landen is weI als uit-
gangspunt gehanteerd de vergelijkbaarheid van vennootschappen met de 'archety-
pen' van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam: de AG c.q. de Inc.

Voor Duitsland geldt samenvattend dat de scheidslijn tussen de Einkommensteuer
en de KOrperschaftsteuer louter op basis van de rechtsvorm wordt getrokken, waar-
bij personenvennootschappen (vanwege het feit dat zij niet als vennootschapsbelas-
tingplichtige vennootschappen in de wet worden genoemd) altijd als fiscaal transpa-
rant worden beschouwd. Zowel het criterium van de rechtspersoonlijkheid als van de
overdraagbaarheid speelt geen doorslaggevende rol. Hierbij dient te worden opge-
merkt dat de facto wel alle Duitse vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in de
KOrperschaftsteuer worden belast. Door uit te gaan van de rechtsvorm als zodanig, is
een systeem gecreeerd met een hoge mate van rechtszekerheid voor belastingplichti-
gen. Het nadeel is echter dat economisch vergelijkbare situaties (bijv. de Publikums-
KG in vergelijking met de AG) fiscaal verschillend worden behandeld.80 Ook op het
punt van de rechtsvorm-neutrale belastingheffing scoort een dergelijk systeem laag.
Ter bevordering van een meer rechtsvorm-neutraal systeem is recent nog een wets-

77. Sec. 7704 (c) en (d) IRC.
78. Regs. § 1.7704-1(e).(t).(g)(h) en (j)
79. Regs. § 1.77(14-1(h).
80. Vgl. ook de kritiek van Boles/Walz. Kriterien der Korperschaftsteuersubjektivitat ini Vergleich s·on
deutschem und US-amerikanischem Recht. GmbHR  I 2/1986. biz. 435 e.v.
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voorstel81 ingediend, dat uiteindelijk is ingetrokken, waarbij eenmanszaken en per-
sonenvennootschappen de mogelijkheid zouden krijgen om te opteren voor de Kur-
perschaftsteuer-plicht.

Met uitzondering van de US Inc. (en buitenlandse equivalenten) is het US systeem
in feite een keuzeregime. Rechtspersoonlijkheid en overdraagbaarheid zijn ook in
het US systeem geen doorslaggevende factoren. Hierbij dient de kanttekening te
worden gemaakt dat voor de zgn. publicly traded partnerships de vrije verhandel-
baarheid wel een belangrijke rol speelt bij het aanmerken als zgn. per se corporation.
Deze uitzondering op het keuzeregime in het geval van publicly traded partnerships
is met name te zien als antimisbruikregelgeving om te vermijden dat beleggers ge-
bruik kunnen maken van ondernemingsfaciliteiten.

Het keuzeregime is in feite ingevoerd, omdat een onderscheid op basis van mate-
riele criteria (zelfstandige organisatie, afzonderlijk management, beperkte aanspra-
kelijkheid en overdraagbaarheid van vennootschapsaandelen) niet langer mogelijk
bleek. Voordeel van het keuzeregime is uiteraard de hoge mate van flexibiliteit. Qua
rechtsvorm-neutraliteit scoort een dergelijk systeem in elk geval hoger dan het Duit-
se systeem. Belastingplichtigen kunnen in principe de rechtsvorm kiezen die het bes-
te bij hen past; door de fiscale keuze kan altijd worden gekozen voor zelfstandige
belastingplicht danwel fiscale transparantie. Nadeel van een dergelijk keuzeregime,
zeker wanneer het ook geldt voor buitenlandse vennootschappen, is de praktische
uitvoerbaarheid en de constructiegevoeligheid.

6.6 WENSELLIK RECHT

Het Wetsvoorstel ter vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap) van het nieuwe Bur-
gerlijk Wetboek, waarvan de civielrechtelijke contouren (§ 2) en de fiscaalrechtelij-
ke consequenties (§ 3 en § 4; binnen het huidige wettelijke systeem) voor de CV
hiervoor zijn besproken, kent nog geen flankerende, fiscale invoeringswet. Bij de
voorbereiding van het wetsvoorstel is door Maeijer overleg gevoerd met het Ministe-
rie van Financien omtrent de fiscale behandeling van de openbare vennootschap met
rechtspersoonlijkheid naar NBW. In een notitie van Maeijer omtrent zijn ontwerp
van wet betreffende titel 7.13 NBW82 doet hij als volgt verslag van dit overleg:

81. Referentenentwurf Unternehmenssteuerreform- und Steuersenkungsgesetz  2000,  met  name  § 4a  Kur-
perschaftsteuergesetz. Grote delen van dit wetsvoorstel zijn tot wet geworden. Echter de optie tot Korper-
schaftsteuer voor de eenmanszaak/personenvennootschappen niet.
82. Maeijer, Notitie naar aanleiding van een ontwerp van wet betreffende de (personen)vennootschap:
titel  7.13  NBW, in: Verslag van de vergadering van de Vereeniging Handelsrecht van 6 november  1998,
over Vraagpunten en adviezen over titel 13 van Boek 7 inzake de personenvennootschappen, W.E.J.
Tjeenk Willink. Deventer (1999).
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Uit een bespreking met het Ministerie van Financien is het volgende gebleken. [...]
Zou aan openbare personenvennootschappen, ook andere dan de zojuist genoemde,83 rechts-

persoonlijkheid worden toegekend. dan zal, indien de opbrengsten die door die andere openbare
personenvennootschappen-rechtspersonen worden behaald, op grond van contractuele, statutaire of
wettelijke bepalingen rechtstreeks door de vennoten worden genoten, sprake zijn van fiscale
transparantie en is er geen aanleiding dergelijke vennootschappen-rechtspersonen onder het regime
van de vennootschapsbelasting te brengen. Anders ligt het wanneer er jaarlijks een
(uitdelings)besluit moet worden genomen omtrent de mate waarin de opbrengsten aan de vennoten
worden uitgekeerd zodat er sprake kan zijn van 'zwevende' bij de rechtspersoon opkomende
winsten. de vennoten delen dan niet rechtstreeks in de resultaten.

In dit verband werd verwezen naar de benadering van de Franse socittd en nom collectif in het
besluit   van de Staatssecretaris van Financien   van 18 september   1997.   nr. DGO 97-00417   (V-N
1997/4373    pt.    8)   over de fiscale kwalificatie    van    participaties    in en inkomensstromen    uit
buitenlandse samenwerkingsverbanden.

Bij toerekening van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen zou art. 2 lid 1
sub  d  van  de  Wet  op de vennootschapsbelasting ( . . .andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen.
indien en voorzover zij een onderneming drijven) in de hierboven aangeduide genuanceerde zin
moeten worden gewijzigd.'

De opvatting van het Ministerie van Financien lijkt er derhalve op te duiden dat het
toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de openbare vennootschap (waaronder de
CV) naar NBW op zich nog niet tot vennootschapsbelastingplicht zal leiden. Pas in-
dien de rechtspersoonlijkheid wordt gecombineerd met een (uitdelings)besluit zal in
de visie van het Ministerie van Financien vennootschapsbelastingplicht noodzakelijk
zijn. Hierbij dient te worden bedacht, dat t.t.v. het overleg tussen Maeijer en het Mi-
nisterie van Financien het concept-wetsvoorstel nog voorzag in rechtspersoonlijk-
heid voor alle openbare vennootschappen. Pas nadien is Maeijer tot de conclusie ge-
komen dat een optiestelsel (openbare vennootschap mtt en zonder rechtspersoon-
lijkheid naar keuze) de voorkeur verdient. Saillant detail hierbij is dat 66n van de re-
denen voor het voorstel van Maeijer voor een optiestelse184 is de waarborg van de
fiscale transparantie door de figuur van de 'openbare personenvennootschap niet-
rechtspersoon'.85 Afgewacht dient te worden  of de opvatting  van het Ministerie  van
Financian t.a.v. de vennootschapsbelastingplicht van de openbare vennootschap naar
NBW nog wijzigt t. g.v. het in het wetsvoorstel opgenomen optiestelsel. Zoals hier-
voor in § 6.3 uiteengezet, is het al dan niet opnemen in de vennootschapsovereen-
komst van een uitdelingsbesluit naar mijn mening geen dragend criterium bij het be-
palen van de scheidslijn tussen de inkomsten- en de vennootschapsbelasting naar
huidig recht, en dient dit criterium ook niet als zodanig voor de openbare vennoot-
schap (met rechtspersoonlijkheid) naar NBW te worden ingevoerd. Afgezien van de

83. Bedoeld zijn  'open CV's' en 'andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen
is verdeeld'.  die op grond van art. 2, eerste lid, onderdeel a.  Wet Vpb. 1969 zelfstandig belastingplichtig
ZlJn.
84. Vgl. Van Kempen, proefschrift. t.a.p., biz. 68 voor de overige argumenten van Maeijer voor een optie-
stelsel.

85. Verslag van de vergadering van de Vereeniging Handelsrecht, t.a.p.. biz. 40.

338



WENSELIJK RECHT 6.6

praktische moeilijkheden bij de uitwerking van een dergelijk criterium,86 bestaat er
mijns inziens te weinig verschil t.a.v. het uitdelingsbesluit tussen personenvennoot-
schappen (naar oud en nieuw BW) en kapitaalvennootschappen om daar de vennoot-
schapsbelastingplicht aan op te hangen. Van Kempen87 komt in haar proefschrift, zij
het via een andere gedachtegang,88 tot eenzelfde conclusie.

De huidige Wet op de vennootschapsbelasting belast enerzijds rechtspersonen en
anderzijds niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen met een in aande-
len verdeeld kapitaal. Deze laatste categorie wordt niet afgebakend aan de hand van
het civielrechtelijk begrip 'aandeel' maar aan de mate van overdraagbaarheid. Beide
criteria (rechtspersoonlijkheid en overdraagbaarheid) blijken echter in de loop der
tijd aan slijtage onderhevig. Ten aanzien van de rechtspersoonlijkheid zijn er rechts-
vormen verschenen, zoals het EESV, waarbij de persoonsgebonden kenmerken der-
mate overheersen dat fiscale transparantie noodzakelijk werd geacht. Door de invoe-
ring van (optionele) rechtspersoonlijkheid voor de openbare vennootschap naar
NBW komen er nog meer rechtspersonen bij, waarbij het voor de hand ligt - binnen
het huidige wettelijke systeem - om deze niet in de vennootschapsbelasting op te
nemen, maar de deelnemers/ondernemers rechtstreeks in de inkomstenbelasting te
betrekken. In Hoofdstuk V inzake de open CV89 is geconcludeerd dat het niet moge-
lijk is gebleken voor de wetgever om een zodanige materiele invulling aan het over-
draagbaarheidscriterium te geven dat daarbij een zinvol onderscheid ontstaat tussen
commanditaire vennoten/ondernemers en commanditaire vennoten/beleggers. Op basis
van de juiste woordkeuze in het vennootschapscontract blijkt het mogelijk voor
commanditaire vennoten/beleggers om als (quasi-)ondernemers in de inkomstenbe-
lasting belast te worden. Daar staat tegenover dat - zeker in de ongelukkige uitleg
van het Ministerie van Financienw - in bepaalde situaties, waarbij een personenven-
nootschap tussen familieleden wordt aangegaan louter op basis van persoonlijk on-
dernemerschap, op basis van een fout gekozen woordkeuze er een belastingplichtige
(open) CV kan ontstaan. Dientengevolge is in Hoofdstuk 5 geconcludeerd dat het
wellicht beter is om het hele onderscheid tussen open en besloten CV maar te laten
vervallen.

Al met al lijkt het mij een onontkoombare zaak dat de (fiscale) wetgever zich bij
de invoering van het NBW voor de openbare vennootschap grondig herbezint op de
criteria die ten grondslag dienen te liggen aan de scheidslijn tussen de inkomsten- en
de vennootschapsbelasting. Welke mogelijkheden staan hier voor de wetgever open?

86. Zie: Van Kempen, proefschrift, t.a.p., blz. 64-66, alsmede haar WFR-artikel, Mogelijke gevolgen van
de   toekenning van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen. WFR 1998/6320,
blz. 1794-1795.
87. Van Kempen, proefschrift, t.a.p., blz. 69-70.
88. Zie ook hiervoor onder § 6.3 t.a.v. het 'toevallen' van het vennootschapsresultaat aan de deelnemers
als een van de uitgangspunten voor de huidige scheidslijn tussen de inkomsten- en vennootschapsbelas-
ting.
89. Zie met name § 5.10.2.
90.  Zie de uitvoeringsresoluties  van 8 september   1999  en 19 december 2000, zoals besproken  in  §  5.2.
Met name wat betreft de zgn. stapelresolutie kan mijns inziens van draconische gevolgen in bepaalde si-
tuaties worden gesproken.
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Mede gebaseerd op de rechtsvergelijking met Duitsland en de USA" kunnen de
volgende mogelijkheden worden onderscheiden:

i.   Onderscheid op basis van rechtsvorm;
ii. Optiemodel;
iii. Ondernemingswinstbelasting.

Hierna wordt op elk van deze mogelijkheden afzonderlijk nader ingegaan.

I.   ONDERSCHEID OP BASIS VAN RECHTSVORM

Overwogen zou kunnen worden, conform het Duitse systeem,92 om het onderscheid
tussen fiscaal transparante en vennootschapsbelastingplichtige vennootschappen lou-
ter op basis van de rechtsvorm te maken. Een dergelijk systeem komt erop neer dat
slechts de uitdrukkelijk in de Wet op de vennootschapsbelasting genoemde entiteiten
belastingplichtig zijn, terwijl niet-genoemde entiteiten als fiscaal transparant worden
beschouwd. Een bepaalde rechtsvorm kan in een dergelijk systeem als zodanig niet,
zoals thans de CV, zowel belastingplichtig zijn als fiscaal transparant (afhankelijk
van specifieke clausules in het vennootschapscontract). Ten aanzien van de openbare
vennootschap naar NBW bestaan op grond van dit systeem theoretisch nog de vol-
gende drie alternatieven:

A. Alle OV's (OV, OVR, CV en CVR) worden vennootschapsbelastingplichtige
lichamen;

B.  Alle OV's worden fiscaal transparant;
C.  Alle OV's (zonder rechtspersoonlijkheid) worden fiscaal transparant, terwijl alle

OVR's (OVR en CVR) vennootschapsbelastingplichtig worden.

Het grote voordeel van een dergelijk systeem, in elk geval voor de binnenlandse
vennootschappen, is de rechtszekerheid die door een dergelijk systeem wordt gecre-
eerd. Groot nadeel is mijns inziens dat economisch vergelijkbare situaties (bijv. de
NV en de grote 'beleggings'-CV's bij alternatief B) fiscaal verschillend worden be-
handeld. Uit het oogpunt van een rechtsvorm-neutrale belastingheffing scoort een
dergelijk systeem derhalve laag. In alternatief A lijkt een rechtsvorm-neutrale belas-
tingheffing,3 te ontstaan, maar de eenmanszaak wordt dan nog steeds als IB-
onderneming belast. In alternatief C ontstaat voor de openbare vennootschap een
meer rechtsvorm-neutrale wijze van belastingheffing, indien men de OVR en CVR
ziet als species van het genus OV (als zijnde de rechtsvorm). Door te kiezen voor
rechtspersoonlijkheid ontstaat voor de OVR c.q. CVR vennootschapsbelastingplicht,

91. Zie hiervoor onder § 6.5.
92. Zie met name § 6.5.2 hiervoor.
93. In feite wordt dit systeem door Van Kempen in haar proefschrift verdedigd, maar zij combineert dit
systeem met een vorni van ondememingswinstbelasting. die zij ook wil uitbreiden tot de eenmanszaak.
Vgl. met name Hoofdstuk 7 van haar proefschrift.
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terwijl, zo zou dan de redenatie zijn, de rechtsvorm ongewijzigd blijft. De fiscaliteit
speelt alsdan geen rol meer in de keuze voor de rechtsvorm van de openbare ven-
nootschap. Probleem blijft uiteraard het verschil tussen de fiscaal transparante OV
c.q. CV en de belaste entiteiten zoals de BV. Indien gekozen zou worden voor dit
alternatief zal vermoedelijk niet vaak voor de OV(R) met rechtspersoonlijkheid
worden gekozen, zodat men zich af kan vragen wat dan het nut van de nieuwe ci-
vielrechtelijke regeling op dit punt is.94

II. OPTIEMODEL

Een tweede mogelijkheid zou zijn om ook fiscaal een optiemodel in te voeren, zoals
bijvoorbeeld het US 'check-the-box'-systeem.95 Op het punt van een rechtsvorm-
neutrale belastingheffing is een optiemodel te prefereren boven het hierboven be-
schreven onderscheid louter op basis van rechtsvorm. Immers, de belastingplichtige
kan in een optiemodel de rechtsvorm kiezen die hem het beste past, zonder acht te
slaan op de fiscale behandeling. Door het uitbrengen van de juiste keuze kan de ge-
wenste fiscale behandeling worden toegevoegd. Vanuit het oogpunt van rechtsvorm-
neutraliteit bestaat er mijns inziens geen reden om het optie-model niet ook uit te
breiden tot binnenlandse kapitaalvennootschappen (wellicht op grond van praktische
overwegingen met uitzondering van de NV) en buitenlandse entiteiten. Echter, grote
nadelen van een dergelijk keuzeregime zijn de hoge mate van ingewikkeldheid, de
praktische uitvoerbaarheid (ook voor de belastingdienst), en de constructiegevoelig-
heid. Dientengevolge ben ik er geen voorstander van om een dergelijk systeem in
Nederland in te voeren.

III. ONDERNEMINGSWINSTBELASTING

Een derde mogelijkheid voor een herijking van de belastingheffing van ondernemin-
gen zou zijn de invoering van een (vorm van) ondernemingswinstbelasting. Uit het
oogpunt van rechtsvorm-neutraliteit valt een dergelijk alternatief mijns inziens te
prefereren boven de beide hiervoor beschreven mogelijkheden. In het verledent,6 is
de zgn. neutraliteitsgedachte grofweg via twee oplossingsrichtingen benaderd: ofwel
er wordt gestreefd naar een globaal evenwicht tussen de verschillende belastingre-
gimes voor ondernemingswinsten ofwel er wordt een vorm van ondernemingswinst-
belasting voorgesteld. Met name t.g.v. de wijziging van het a.b.-regime met ingang
van 1 januari 1997 en de invoering van de Wet IB 2001 is er een soort van globaal
evenwicht tussen de heffing van ondernemingswinsten in de inkomstenbelasting in
box 1 (toptarief: 52%) en de gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting over a.b.-winsten (van iets minder dan 51%) ontstaan. Echter,

94. Vgl. Van Kempen, proefschrift, t.a.p., blz. 69.
95. Zie met name § 6.5.3, alsmede § 4.7.2.4. Ook bijv. Frankrijk kent, althans voor personenvennoot-
schappen, een keuzeregime.
96. Voor een overzicht kan worden verwezen naar Rijkels, Belastingheffing van ondernemingswinsten
tussen norm en rechtsvorm. TVVS 1996/9. biz.  241  e.v., en Van Kempen, proefschrift, Hoofdstuk 6.

341



6                                     DE CV NAAR NBW

het verschil tussen het tarief van de vennootschapsbelasting (34,5%) en het IB-tarief
(progressief tot 52%), indien winsten niet worden uitgekeerd, blijft hoog, zodat de
rechtsvorm van de BV vermoedelijk vaak uit zuiver fiscale redenen wordt geprefe-
reerd boven de rechtsvorm van de (fiscaal transparante) personenvennootschap.

In het verleden zijn diverse modellen voor een ondernemingswinstbelasting in de
fiscale literatuurgi ontwikkeld. Het valt buiten het kader van dit proefschrift om al
deze varianten te bespreken, laat staan er een eigen variant aan toe te voegen. Dien-
tengevolge wil ik hier volstaan met het opsommen van een aantal belangrijke voor-
delen, dat een ondernemingswinstbelasting voor de belastingheffing van de CV en
de in dit proefschrift gesignaleerde knelpunten zou kunnen hebben:

- HET ONDERSCHEID OPEN-BESLOTEN CV KAN KOMEN TE
VERVALLEN

Zoals in Hoofdstuk 598 uiteengezet, is het niet mogelijk gebleken voor de wetgever
om een zodanige materiele invulling aan het overdraagbaarheidscriterium te geven
dat daarbij een zinvol onderscheid ontstaat tussen commanditaire vennoten/onderne-
mers en commanditaire vennoten/beleggers. Dientengevolge is geconcludeerd dat -
binnen het huidige wettelijke systeem - er veel voor te zeggen valt om het over-
draagbaarheidscriterium, en daarmee het onderscheid tussen open en besloten CV, te
schrappen. Binnen een ondernemingswinstbelasting is er geen plaats meer voor het
overdraagbaarheidscriterium. Het onderscheid tussen open en besloten CV komt dan
automatisch te vervallen, waarmee ook de in Hoofdstuk V t.a.v. dit onderscheid ge-
signaleerde knelpunten worden opgelost. Indien gekozen zou worden voor een
(vorm van) ondernemingswinstbelasting binnen de huidige wettelijke systematiek,
zal het onderscheid tussen participant/ondememer en participant/belegger wel een
rol blijven spelen. Voor de a.b.- houder is momenteel dit onderscheid op een prakti-
sche manier vormgegeven door het 5%-criterium (art. 4.6 Wet IB 2001). Met Van
Kempenw ben ik van mening dat het bij een ondernemingswinstbelasting logisch
lijkt om de beherende vennoten altijd als a.b.-houder ('participant/ondernemer')  aan
te merken en de commanditaire vennoten aan de hand van het 5%-criterium. Voor
het bepalen van het 5%-belang kan worden aangesloten bij het commanditaire kapi-
taal. zoals dit thans reeds gebeurt bij de open CV. 100

97. Zonder te streven naar volledigheid kunnen worden genoemd: Koudijs. Ondernemingswinstbelasting,
ac. proefschrift UvA Amsterdam. 1993, Rijkers, Rapport inzake een variant van de ondernemingswinst-
belasting, opgenomen in het Advies inzake een ondernemingswinstbelasting van de Raad voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf, 1995, Van Kempen, proefschrift, t.a.p., Hoofdstuk 7, en recent nog Rijkers/Lubbers,
Ondememingswinstbelasting, WFR 2002/6487, biz. 911 e.v., waarin zij een samenvatting geven van hun
onderzoek t.b.v. het RZO-rapport, Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het zelfstandig onder-
nemerschap, RZO. maart 2002.
98. Zie met name § 5.10.2.
99. Van Kempen, proefschrift, t.a.p.. biz. 183-187.
100. Zie § 5.5. alsmede Van Kempen, proefschrift, t.a.p., biz. 185 -186.
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- VOOR DE WBR KAN WORDEN AANGESLOTEN BIJ DE CIVIEL-
RECHTELIJKE VORMGEVING

Indien het onderscheid tussen open en besloten CV komt te vervallen bij de invoe-
ring van een (vorm van) ondernemingswinstbelasting, zijn er geen belemmeringen
meer om voor de heffing van overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting aan te slui-
ten bij de civielrechtelijke vormgeving van de CV c.q. CVR (naar NBW). Zoals in
§ 5.7 uiteengezet, roept de 'aandelen'-fictie van art. 2, derde lid, onderdeel f, AWR
een groot aantal knelpunten op met betrekking tot de toepassing van de WBR op de
open CV. Zoals hiervoor uiteengezet kan het onderscheid open-besloten, en daarmee
ook de genoemde aandelenfictie, bij de invoering van een ondernemingswinstbelas-
ting komen te vervallen, zodat voor de heffing van overdrachtsbelasting en kapi-
taalsbelasting van de CV c.q. CVR kan worden aangesloten bij de civielrechtelijke
vorrngeving (zonder gebruik te maken van ficties). Het aansluiten bij de civielrech-
telijke vormgeving past beter in het algehele kader van de WBR, die op veel punten
voor de belastingheffing aan het civiele recht aanknoopt.

-  VOOR DE BELEGGENDE CV KAN FISCALE TRANSPARANTIE WORDEN
TOEGEPAST

In de literatuurlo' is mijns inziens terecht naar voren gebracht dat t.g.v. de invoering
van de vermogensrendementsheffing (box 3) (Hoofdstuk V Wet IB 2001) voor de
vennootschapsbelastingplicht van beleggingsvennootschappen voorzover het partici-
panten/natuurlijke personen betreft de rechtsgrondslag is komen te vervallen. Werd
in het verleden de vennootschapsbelastingplicht van beleggingsvennootschappen
nog gerechtvaardigd met het argument dat de belastingheffing over gereserveerde
winsten van deze vennootschappen kon worden uitgesteld, zo kan dit argument
voorzover het participanten/natuurlijke personen betreft na de invoering van de for-
faitaire vermogensrendementsheffing, waarbij het tijdstip van genieten van inkom-
sten is losgelaten, niet meer worden aangevoerd. Dientengevolge zou kunnen wor-
den overwogente om alle beleggingsvennootschappen fiscaal transparant te maken.
zodat participanten/natuurlijke personen op eenzelfde wijze worden belast als bij di-
recte belegging en participanten/lichamen geen uitstel van belastingheffing kunnen
realiseren. Voor beleggende CV's zou een dergelijke fiscale transparantie, zonder de
knellende regeling van art. 2, derde lid, onderdeel c, AWR, ongetwijfeld een uit-
komst zijn. Een alternatieve oplossing, afhankelijk van de wettelijke vormgeving
van de ondernemingswinstbelasting. zou zijn om het FBI-regime ook van toepassing
te doen zijn op de CV(R).

101. Zie  o.a. Van Kempen, proefschrift,  t.a.p..  blz.  178.  De  Jong,  Open en besioten bij commanditaire
vennootschappen en fondsen voor gemene rekening. ac. Proefschrift, CRBS-dissertatiereeks, BJU2001,
biz. 249.
102. Zo ook Van Kempen, proefschrift. t.a.p., biz. 178-179.
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- ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN DE CV DOOR COMMANDITAIRE
VENNOTEN/LICHAMEN WORDT ONMOGELIJK GEMAAKT

1()3In Hoofdstuk 2 is gewezen op het oneigenlijk gebruik van de CV door de zgn. be-
perkt belastingplichtige lichamen:* Doordat de jurisprudentie  voor  de  Wet op  de
vennootschapsbelasting een eigen ondernemingsbegrip (in de zin van het 'feitelijk
drijven' van een onderneming) heeft ontwikkeld, dat afwijkt van de Wet op de in-
komstenbelasting. blijken de beperkt belastingplichtige lichamen de vennootschaps-
belastingplicht te kunnen ontlopen door ondernemingsactiviteiten onder te brengen
in een CV, waarin zij zelf als commanditaire vennoot participeren. In § 2.2 is dien-
aangaande een wetswijziging voorgesteld om dit oneigenlijke gebruik tegen te gaan.
Binnen een ondernemingswinstbelasting wordt dit oneigenlijke gebruik, afhankelijk
van de vormgeving van een dergelijke regeling, eveneens tegengegaan, ofwel omdat
de CV altijd als fiscaal transparant wordt beschouwd, ofwel omdat de CV als zoda-
nig (ook voor wat betreft het aandeel van de beherende vennoot) als vennootschaps-
belastingplichtig wordt beschouwd.

Indien als uitvoering van een ondernemingswinstbelasting de CV als zodanig als
vennootschapsbelastingplicht wordt aangemerkt, ontstaat een probleem, indien li-
chamen (al dan niet tezamen met natuurlijke personen) een joint-venture willen aan-
gaan d.m.v. een CV(R) (of andere openbare vennootschap). Veelal wordt de rechts-
vorm van de personenvennootschap in dergelijke situaties mede gekozen vanwege
de fiscale transparantie, omdat dientengevolge (aanloop)verliezen rechtstreeks kun-
nen worden verrekend met overige winsten van de participanten zelf. Om bij een
ondernemingswinstbelasting toch een rechtstreekse verliesverrekening toe te staan.

los

zijn verschillende alternatieven in de literatuur, - zoals een verruiming van de fisca-
le eenheid, een optie tot fiscale transparantie voor zowel personen- als kapitaalven-
nootschappen en een verliesoverhevelingsregeling, aangedragen. Een theoretisch
wellicht minder zuivere. maar praktisch wellicht eenvoudiger door te voeren variant
zou kunnen zijn om vooralsnog de fiscale transparantie van de personenvennoot-
schappen te laten bestaan en de ondernemingswinstbelasting in eerste instantie
slechts voor de subjectieve onderneming (derhalve de eenmanszaak en het aandeel
in  de personenvennootschap)  door te voeren.'06 Mijns inziens dient  hier een princi-
piele keuze te worden gemaakt, waarbij alle consequenties, m.n. ook uitvoerbaar-
heid, vooraf nauwkeurig worden bezien.

103. Zie met nanie § 2.2 en 2.7.
104. Bedoeld zijn de overige niet-publiekrechtelijke rechtspersonen ex art. 2. eerste lid. onderdeel d en de
publiekrechtelijke rechtspersonen ex art. 2. eerste lid. onderdeel f, Wet Vpb. 1969.
105. Vgl. Foor een recent overzkht van de alternatieven: Van Kempen, proefschrift, t.a.p.. biz. 220-227.
106. hi de literatuur zijn een aantal schrijvers die bij de invoering van een ondernemingswinstbelasting
het bestaande onderscheid tussen eenmans/.aken en transparante personenvennootschappen enerzijds en
zelfstandig belastingplichtige lichamen anderzijds wilien handhaven. Vgl. o.a. Essers, Knelpunten bij de
hervorming van de belastingheffing van ondememingen (oratie Tilburg KUB). Kluwer (Deventer,  1992).
biz. 34 en Rijkels. TVVS 1996/9. t.a.p.. blz. 245. Van Kempen. proetschrift. t.a.p., blz. 147. is een tegen-
slander van een dergelijke variant en stelt voor alle personenvennootschappen in de vennootschapsbelas-
tingplicht op te nenien.
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- HET ONDERSCHEID TUSSEN ONDERNEMERS EN QUASI-
ONDERNEMERS IN DE WET IB 2001 KAN KOMEN TE VERVALLEN

lIn Hoofdstuk 1 '07 is geconcludeerd dat het bij de invoering van de Wet IB 2001 ge-
maakte onderscheid tussen de ondernemer ex art. 3.4 en de quasi-ondernemer ex
art. 3.3, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 slechts valt te verklaren vanuit de wens
van de wetgever om het oneigenlijk gebruik van ondernemers- en ondernemingsfaci-
liteiten tegen te gaan. Mijns inziens had de wetgever er beter aan gedaan om dit on-
derscheid niet in te voeren, maar per faciliteit te bezien in hoeverre oneigenlijk ge-
bruik kan worden tegengegaan. T.g.v. een dergelijke oplossing wordt echter niets
gedaan aan wat mijns inziens de kern van het probleem vormt, nl. het grote aantal
ondernemers- en ondernemingsfaciliteiteiten zelf. Het grote voordeel van de invoe-
ring van een (vorm van) ondernemingswinstbelasting is mijns inziens dan ook gele-
gen in de mogelijkheid om een groot aantal van de ondernemers- en ondernemings-
faciliteiten af te schaffen in ruil voor een tariefsverlaging of een verbeterde fiscale
regeling voor de bedrijfsopvolging (wanneer dat niet budget-neutraal mogelijk zou
zijn). Alsdan kan bij de invoering van een (vorm van) ondernemingswinstbelasting
het onderscheid tussen ondernemers en quasi-ondernemers komen te vervallen. Ook
het knelpunt t.a.v. de man-vrouw-CV wordt in dat geval als het ware 'automatisch'
opgelost.

- DE FISCALE BEHANDELING VAN DE BUITENLANDSE CV WORDT
VEREENVOUDIGD

Hiervoor is reeds aangegeven dat bij de invoering van (een vorm van) onderne-
mingswinstbelasting het onderscheid open-besloten CV kan komen te vervallen. In
§  5.10.2 is reeds naar voren gebracht   dat het laten vervallen   van het onderscheid
open-besloten ook de classificatie van de buitenlandse CV in belangrijke mate zou
vereenvoudigen, waardoor eveneens het aantal potentiele classificatieconflicten zal
worden verminderd. Classificatieconflicten zullen echter blijven bestaan, zolang niet
alle landen dezelfde vorm van ondernemingswinstbelasting zullen kiezen als Neder-
land (wat vooralsnog een utopie is). De in Hoofdstuk 4 aangedragen oplossingen
blijven derhalve ook van belang na invoering van (een vorm van) ondernemings-
winstbelasting. Voor de verdragsgerechtigdheid van de CV, alsmede de wijze van
voorkoming van dubbele belasting zal m.n. van belang zijn of de fiscale transparan-
tie (ondernemingswinstbelasting per subjectieve onderneming) van de CV blijft be-
houden of niet (ondernemingswinstbelasting per CV), alsmede hoe de belastinghef-
fing bij onttrekkingen (c.q. dividenden) eruit komt te zien (progressief tarief met een
verrekening van vennootschapsbelasting, danwel laag proportioneel tarief). In dit
opzicht lijkt van een ondememingswinstbelasting als knelpuntenoplosser niet al te-
veel te kunnen worden verwacht.

107. Zie met name § 1.2.4.4 en § 1.9.

345



6                                        DE CV NAAR NBW

Al met al lijkt mij de invoering van het NBW voor de openbare vennootschap een
nieuwe kans te zijn voor de wetgever om een nader onderzoek in te stellen inzake de
praktische haalbaarheid van een (vorm van) ondernemingswinstbelasting als oplos-
sing voor een rechtsvorm-neutrale(re) belastingheffing van ondernemingen.

108

108. Rijkers/Lubbers. WFR 2002/6487, t.a.p., blz. 914. komen tot een vergelijkbare aanbeveling.
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Samenvatting van conclusies en aanbevelingen

Het doel van dit proefschrift is in de Inleiding omschreven als het opsporen en op-
lossen van knelpunten, die zijn ontstaan bij de behandeling van de CV in het fiscale
recht. Het succes van een rechtsvorm hangt naast een duidelijke juridische structuur
ook af van een consistente behandeling in de fiscale heffingswetten. In het verleden
is met betrekking tot de CV een aantal inconsistenties gesignaleerd. In dit proef-
schrift is onderzocht in hoeverre hier sprake is van een belemmering van de CV in
het maatschappelijke verkeer (m.a. w. een knelpunt). Een knelpunt is gedefinieerd als
de situatie waar het gebruik van de CV in vergelijking tot het civielrechtelijke uit-
gangspunt in onevenredige mate wordt gehinderd c.q. bevorderd door een niet-
neutrale fiscale behandeling. De (potentiele) knelpunten zijn in eerste instantie - ge-
rubriceerd in telkens een apart hoofdstuk per heffingswet - onderzocht naar natio-
naal recht. Waar zinvol is daarbij een onderscheid gemaakt tussen de fiscale behan-
deling in de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001. Aan het eind van elk hoofdstuk is per
(potentieel) knelpunt een rechtsvergelijking met de beide onderzoekslanden Duits-
land en de USA opgenomen.

Hierna volgt - per hoofdstuk - een samenvattend overzicht van de gevonden con-
clusies en aanbevelingen t.a.v. de onderzochte (potentiele) knelpunten. De voorge-
stelde wetswijzigingen zijn afzonderlijk weergegeven in Bijlage I.

1.  De CV in de Wet op de inkomstenbelasting

In Hoofdstuk 1 zijn de volgende (potentiele) knelpunten in de Wet op de inkomsten-
belasting onderzocht:

- het ondernemerschap van de commanditaire vennoot;
- de Man-Vrouw CV:
- het vraagstuk van de volledige fiscale transparantie;
- de toepassing van het leerstuk van het zgn. buitenvennootschappelijke onderne-

mingsvermogen bij de commanditaire vennoot;
- de mogelijkheid van verliesneming boven het commanditaire kapitaal;
- de overgang van de positie van beherend vennoot naar die van commanditair ven-

noot (en omgekeerd).
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Het ondememerschap van de commanditaire vennoot

Ten aanzien van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot is uit het on-
derzoek naar voren gekomen dat dit ondernemerschap t.t.v. de Wet IB 1964 op
grond van een consistente lijn in de jurisprudentie was ingebed in de algemene spel-
regels van het subjectieve ondernemerschap. Een niet-neutrale fiscale behandeling
kon hierdoor t.a.v. de reikwijdte van het fiscale ondernemerschap van de commandi-
taire vennoot niet worden vastgesteld. Deze conclusies werden bevestigd door de
rechtsvergelijking, m.n. door het Duitse systeem dat in hoge mate overeenkomt met
het Nederlandse systeem t.t.v. de Wet IB 1964. Enkele afwijkingen houden specifiek
verband met de Duitse situatie en lijken aldaar tot een knelpunt te leiden.

In de Wet IB 2001 is de reikwijdte van het ondernemerschap van de commanditai-
re vennoot enerzijds uitgebreid, doordat de gerechtigdheid tot het liquidatieover-
schot geen vereiste meer is. Anderzijds is deze reikwijdte ook aanzienlijk ingeperkt,
doordat de commanditaire vennoot niet langer als ondernemer kwalificeert, doch
slechts bij wijze van fictie (als 'quasi-ondernemer') wordt geacht winst uit onderne-
ming te genieten.

Het laten vallen van het vereiste van de gerechtigdheid tot het liquidatieoverschot
wordt door mij binnen het Boxensysteem van de Wet IB 2001 aanvaardbaar geacht.
Het voorkomt dat de aantrekkingskracht van box 3 verder zou worden versterkt
(waardoor mogelijk nieuwe knelpunten zouden ontstaan). Deze uitbreiding leidt er-
toe dat het Nederlandse systeem van belastingheffing van commanditaire vennoten
meer is gaan lijken op het US systeem. Doordat de US een (echte) vermogenswinst-
belasting kent, terwijl in Nederland (en ook Duitsland) vervreemdingswinsten bin-
nen de inkomstencategorie winst uit onderneming (vermogensvergelijking) worden
belast, is het niet mogelijk gebleken om verdere suggesties voor het Nederlandse
systeem aan het US systeem te ontlenen.

De beperking van het ondernemerschap van de commanditaire vennoot door de
invoering van de regeling van het quasi-ondernemerschap valt hoofdzakelijk te ver-
klaren vanuit de wens van de wetgever om het oneigenlijk gebruik van onderne-
mers- c.q. ondernemingsfaciliteiten tegen te gaan. T.a.v. dit punt is geconcludeerd
dat de wetgever een foute keuze heeft gemaakt door de tweedeling tussen onderne-
mers en quasi-ondernemers in te voeren met als enige doel om commanditaire ven-
noten/beleggers van bepaalde ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten uit te slui-
ten. Het was mijns inziens beter geweest, indien de wetgever deze tweedeling ach-
terwege had gelaten en per faciliteit had bezien in hoeverre oneigenlijk gebruik door
commanditaire vennoten/beleggers kon worden tegengegaan. Door de uitbreiding
van het urencriterium en de invoering van de samentellingsregeling bij de investe-
ringsaftrek was naar mijn mening oneigenlijk gebruik van ondernemers- en onder-
nemingsfaciliteiten reeds voldoende ondervangen. In Bijlage I is - zonder te streven
naar volledigheid - een aantal wetswijzigingen voorgesteld, waarbij de tweedeling
tussen ondernemers en quasi-ondernemers wordt opgeheven en de overigens gecon-
stateerde overkill t.a.v. de beperking van ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten
wordt tenietgedaan.
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Man-Vrouw CV

Op basis van de jurisprudentie t.t.v. de Wet IB  1964 is geconcludeerd dat de Hoge
Raad in het algemeen dezelfde voorwaarden hanteert voor het ondernemerschap van
de commanditaire vennoot in een Man-Vrouw CV of Onder-CV als voor het onder-
nemerschap van de commanditaire vennoot in het algemeen. Ook t.a.V. de Man-
Vrouw CV (of Onder-CV) is het knelpunt derhalve niet zozeer gelegen in het onder-
nemerschap van de commanditaire vennoot, maar veel meer in de aan het onderne-

merschap verbonden faciliteiten. In Duitsland en de USA worden personenvennoot-
schappen tussen familieleden eveneens in het algemeen niet anders behandeld dan
personenvennootschappen tussen derden, waarbij is vastgesteld dat het aantal onder-
nemersfaciliteiten in beide landen ook veelal beperkt van omvang is.

In de Wet IB 2001 is het voordeel van de Man-Vrouw CV (of Onder-CV) in het
algemeen beperkt tot de mogelijkheid van progressiematiging. Het voorstel is om
nader te onderzoeken of deze mogelijkheid tot tariefsmatiging nog steeds leidt tot
het veelvuldig aangaan van Man-Vrouw firma's. Mocht dit het geval zijn, dan zou
kunnen worden overwogen om - conform het Duitse systeem - de onderne-
mings(winst) bij een onderneming die tot een gemeenschap behoort, fiscaal aan bei-
de echtgenoten voor de helft toe te rekenen.

De volledige fiscale transparantie

Bij het onderzoek naar de toepassing van de volledige fiscale transparantie is een
onderscheid gemaakt tussen een CV met een (objectieve) onderneming en een CV
die belegt. Voorzover de commanditaire vennoten van een ondernemende CV wor-
den geacht winst uit onderneming te genieten, geldt - zowel onder de Wet IB 1964
als onder de Wet IB 2001 - het zgn. subjectieve ondernemingsbegrip. Op grond van
dit subjectieve ondernemingsbegrip zal iedere commanditaire vennoot een eigen fis-
cale balans opstellen, waarin zijn aandeel in de activa en passiva van de CV wordt
opgenomen. De volledige fiscale transparantie is hiermee een gegeven geworden.
Ook voor de commanditaire vennoot in een beleggende CV is op basis van de eco-
nomische medegerechtigdheid tot de onderliggende activa/passiva van de CV even-
eens de volledige fiscale transparantie verdedigd (zowel  voor  de  Wet  IB   1964  als
voor de Wet IB 2001). Ook in Duitsland en de USA wordt in principe uitgegaan van
de volledige fiscale transparantie.

Buitenvennootschappelijk ondernemingsvennogen

Ten aanzien van de fiscale behandeling van het buitenvennootschappelijk onderne-
mingsvermogen is voor de commanditaire vennoot geen afwijkende positie gecon-
stateerd in vergelijking met andere vennoten in (fiscaal transparante) personenven-
nootschappen. Dezelfde etiketteringsregels zijn van toepassing op alle vennoten
(zowel onder de Wet IB 1964 als onder de Wet IB 2001). Ook in Duitsland en de
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USA bestaan op dit punt geen verschillen tussen commanditaire vennoten en overige
vennoten.

Het etiketteringsvraagstuk is eveneens van belang in de bijzondere situatie van de
zgn. BV&Co. CV. In deze situatie doet zich de vraag voor of de aandelen in de
BV/beherend vennoot dienen te worden aangemerkt als verplicht ondernemingsver-
mogen. Concrete jurisprudentie op dit punt is niet voorhanden, maar zeker in de si-
tuatie dat de activiteiten van de BV zich beperken tot het zijn van beherend vennoot
valt niet uit te sluiten dat de Hoge Raad tot verplicht ondernemingsvermogen zal
concluderen. In Duitsland geldt een vergelijkbare etiketteringsproblematiek en al-
daar tendeert de jurisprudentie in deze situatie inderdaad naar verplicht onderne-
mingsvermogen.

Een aanverwante problematiek is de positie van de zgn. nijvere commanditaire
vennoot. De Hoge Raad heeft in het verleden geconcludeerd dat de arbeidsvergoe-
ding van de nijvere commanditaire vennoot behoort tot de winst uit onderneming,
tenzij de beloning niet zijn grondslag vindt in de vennootschappelijke rechtsverhou-
ding maar in een tot 66n of meer van de beherende vennoten bestaande persoonlijke
arbeidsverhouding. Hoewel onder de Wet IB 2001 het belang van dit vraagstuk aan-
zienlijk is afgenomen (door de afschaffing van de ondernemersaftrek voor de com-
manditaire vennoot). kan deze jurisprudentie onverminderd voor de Wet IB 2001
worden toegepast.

Verliesneming boven het commanditaire kapitaal

In verband met de verliesneming boven het commanditaire kapitaal heeft de Hoge
Raad (BNB 1970/252) t.t.V. de Wet IB 1964 de civielrechtelijke draagplicht tot uit-
gangspunt genomen. Gerechtvaardigde uitzonderingen op deze hoofdregel vormen
de aanwezigheid van buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen en de situa-
tie dat de fiscale winstberekening afwijkt van de commerciele winstberekening. Ook
Duitsland en de USA kennen een regeling die de civielrechtelijke draagplicht als
uitgangspunt hanteert. In hun uitwerking kennen de wettelijke regelingen van beide
landen een resultaat dat in belangrijke mate overeenkomt met de Nederlandse rege-
ling t.t.v. de Wet IB 1964.

In de Wet IB 2001 is een aparte bepaling (art. 3.9 Wet IB 2001) opgenomen voor
de verliesverrekening van de commanditaire vennoot. Deze regeling is zeer inge-
wikkeld en een duidelijke motivering waarom deze regeling noodzakelijk zou zijn,
ontbreekt. In feite blijkt sprake te zijn van een overbodige bepaling, omdat op basis
van de civielrechtelijke regeling van art. 20, derde lid, WvK en de jurisprudentie
t.t.v.   de  Wet  IB   1964 de verliesverrekening  van de commanditaire vennoot reeds
voldoende wordt ingeperkt. Voorzover de regeling bewerkstelligt dat uiteindelijk
verliezen verloren gaan, die de commanditaire vennoot civielrechtelijk wel te dragen
heeft, is deze regeling in strijd met het totaalwinst-begrip in de inkomstenbelasting
en leidt zij tot een niet-neutrale fiscale behandeling van de rechtsvorm van de CV
(knelpunt). Het voorstel op dit punt is derhalve om art. 3.9 Wet IB 2001 te schrap-
pen, bij voorkeur met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001.
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Overgang van beherend vennoot naar conimanditair vennoot (en omgekeerd)

Ten aanzien van de overgang van beherend vennoot naar commanditair vennoot (en
omgekeerd) is geconcludeerd dat t.t.v. de Wet IB 1964 een dergelijke overgang in
het algemeen fiscaal neutraal plaatsvindt, indien de positie van fiscaal ondernemer
wordt voortgezet en de gerechtigdheid tot de overwinst niet wijzigt. Een knelpunt
ontstaat echter, indien bij een dergelijke omzetting commercieel wordt geherwaar-
deerd. omdat alsdan op basis  van het beruchte arrest BNB 1960/34 deze herwaarde-
ring fiscaal tot (progressief) belaste herwaarderingswinst leidt. Als oplossing voor
dit knelpunt is voorgesteld om een besluit uit te vaardigen. waarbij wordt vastgelegd
dat de belastingdienst het arrest BNB 1960/34  niet  meer tot uitgangspunt neemt.  In-
dien de gerechtigdheid tot de overwinst t.g.v. de omzetting wel een verandering on-
dergaat, kan belaste overdrachtswinst worden voorkomen door een aantal voorko-
mingstechnieken of door gebruik te maken van de doorschuiffaciliteit van art. 17
Wet IB 1964. Ook in Duitsland en de USA kan bij een dergelijke omzetting in het
algemeen belastingheffing worden voorkomen of uitgesteld, waarbij de hoge mate
van flexibiliteit van de overdrachts- c.q. inbrengfaciliteiten positief opvalt. Saillant
detail van de Duitse regeling is dat de overdrachts- c.q. inbrengfaciliteit ook van
toepassing is, indien commercieel wordt geherwaardeerd. Dit detail moge een addi-
tioneel argument  zijn om de  leer  van het arrest BNB 1960/34  zo snel mogelijk  te  la-
ten vallen.

Ook in de Wet IB 2001 zal een overgang van beherend vennoot naar commandi-
tair vennoot in het algemeen fiscaal neutraal kunnen verlopen, indien de gerechtigd-
heid  tot de overwinst niet wijzigt. Het knelpunt  t.g.v. het arrest BNB 1960/34 blijft
voortbestaan. Doordat op grond van art. 3.3, tweede lid, Wet IB 2001 ook de com-
manditair vennoot die niet is gerechtigd tot het liquidatieoverschot, winst uit onder-
neming geniet, zal een dergelijke omzetting zich altijd binnen de bron winst uit on-
derneming afspelen. Indien de gerechtigdheid tot de overwinst zich wel wijzigt, kan
overdrachtswinst worden voorkomen met behulp van de genoemde voorkomings-
technieken of door toepassing van de nieuwe doorschuiffaciliteit van art. 3.63 Wet
IB 2001. Deze laatstgenoemde regeling kent een aanzienlijke beperking t.o.v. de re-
geling  van art.  17 Wet IB 1964, doordat de geruisloze overdracht slechts mogelijk is,
indien de over te dragen onderneming vooraf gedurende 36 maanden heeft behoord
tot een samenwerkingsverband met de overnemer, danwel de overnemer gedurende
36 maanden voorafgaande aan de overdracht in de over te dragen onderneming
werkzaam is geweest. Het verdient aanbeveling om deze regeling nog eens te over-
denken, m.n. of de 36 maandsperiode geen aanpassing behoeft. Door de invoering
van de 36 maandsperiode lijkt de CV echter wel de meest geschikte rechtsvorm om
deze periode te overbruggen, zodat de interesse voor de CV als rechtsvorm voor de
bedrijfsopvolging per saldo vermoedelijk slechts zal toenemen.
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2.  De CV in de Wet op de vennootschapsbelasting

In Hoofdstuk 2 zijn de volgende (potentiele) knelpunten in de Wet op de vennoot-
schapsbelasting onderzocht:

- de positie van lichamen als commanditair vennoot;
- de vraag naar de volledige fiscale transparantie;
- de toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit (art. 14 Wet Vpb. 1969) t.a.v. de com-

manditaire deelname,
- de toepassing van de verliescompensatieregeling (art. 20a/20, vijfde lid (oud), Wet

Vpb. 1969) t.a.v. de commanditaire deelname.

Positie van lichamen als commanditair vennoot

Ten  aanzien  van  de zgn. beperkt belastingplichtige lichamen, 1  die als commanditair
vennoot deelnemen in een (besloten) ondernemende CV, is t.g.v. de jurisprudentie
van de Hoge Raad (m.n. het arrest BNB 1969/155) een knelpunt geconstateerd. Het
knelpunt bestaat uit een ongelijke behandeling tussen natuurlijke personen en licha-
men, alsmede tussen buitenlandse en binnenlandse lichamen. In de uitleg van de
Hoge Raad ontstaat (beperkte) belastingplicht pas, indien er sprake is van het 'feite-
lijk drijven' van een onderneming en derhalve niet bij het houden van een comman-
ditaire participatie. Deze ongelijke behandeling betekent de facto dat de beperkt be-
lastingplichtige lichamen de belastingplicht over door hen gerealiseerde onderne-
mingswinsten kunnen ontlopen door de onderneming onder te brengen in een CV.
Voor de categorie overheidsbedrijven kan door het gebruik van CV's een ongewens-
te concurrentieverstoring ontstaan. Om deze ongelijke behandeling c.q. concurren-
tieverstoring weg te nemen is voorgesteldz om de wet dusdanig aan te passen dat
onder het drijven van een onderneming mede wordt verstaan de medegerechtigdheid
tot het vermogen van een onderneming. Dit voorstel wordt onderstreept door de uit-
komst van de rechtsvergelijking op dit punt. doordat in de beide onderzoekslanden
(Duitsland en de USA) het commanditaire aandeel in een ondernemende CV wel
onder de beperkte vennootschapsbelastingplicht valt.

Volledige fiscale transparantie

Ten aanzien van de vraag naar de volledige fiscale transparantie is een gelijke be-
handeling van de vennootschapsbelastingplichtige lichamen met natuurlijke perso-
nen verdedigd. Deze zienswijze lijkt ook door de wetgever te worden bevestigd bij
de invoering van art. 8, derde lid (nieuw), Wet Vpb. 1969 (als uitvloeisel van de Wet

1. De overige rechtspersonen ex art. 2. eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 en overheidsbedrijven ex
art. 2, eerste lid, onderdeel f, Wet Vpb. 1969.
2. Zie Bijlage I voor een voorstel voor een gewijzigde wettekst op dit punt.
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IB 2001). Ook voor dit punt kan een additioneel argument aan de rechtsvergelijking
worden ontleend, alwaar als uitkomst naar voren is gekomen dat ook in Duitsland en
de USA lichamen en natuurlijke personen voor het transparantievraagstuk op een-
zelfde wijze worden behandeld.

Toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit

Voor de toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit (art. 14 Wet Vpb. 1969) is als
standpunt verdedigd dat onder het begrip 'onderneming of een zelfstandig onderdeel
van een onderneming' ook het commanditaire aandeel in een ondernemende CV
valt. Omdat op dit punt geen afwijzende jurisprudentie bestaat, is een wetswijziging
naar mijn mening niet nodig. De uitleg van het begrip 'onderneming' bij de bedrijfs-
fusiefaciliteit zou bij deze oplossing synchroon lopen met de voorgestelde wijziging
bij de beperkt belastingplichtige lichamen. Ook in de beide onderzoekslanden
(Duitsland en de USA) wordt de bedrijfsfusiefaciliteit toegepast op het commandi-
taire aandeel in een ondernemende CV, zodat de uitkomst van de rechtsvergelijking
op dit punt geen afbreuk doet aan de voorgestelde oplossing.

Toepassing van de verliescompensatieregeling

De uitleg van de Hoge Raad van het ondernemingsbegrip in de Wet op de vennoot-
schapsbelasting als het 'feitelijk drijven' van een onderneming leidde ook tot een
knelpunt bij de toepassing van art. 20, vijfde lid (oud), Wet Vpb. 1969. Door de in-
voering van art. 20a Wet Vpb. 1969 is dit knelpunt inmiddels opgelost. Bij de uitleg
van art. 20a (nieuw) Wet Vpb. 1969 lijkt een 'doorkijk'-benadering (volledige fisca-
le transparantie) voor die gevallen, waarin een commanditair aandeel in een CV door
een vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gehouden, tot de meest bevredi-
gende resultaten te voeren. Ook uit de rechtsvergelijking komt naar voren dat de
beide onderzoekslanden (Duitsland en de USA) een enigszins vergelijkbare benade-

ring hanteren bij hun aanverwante antimisbruikbepalingen.

3.  De CV in de Wet Belastingen van Rechtsverkeer

In Hoofdstuk 3 zijn voor de Wet Belastingen van Rechtsverkeer de volgende twee

(potentiele) knelpunten onderzocht: (1) de positie van de commanditaire vennoot
voor de overdrachtsbelasting en (2) de heffing van kapitaalsbelasting van de (beslo-
ten) CV.
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Positie van de commanditair vennoot voor de overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting is geconcludeerd dat er - anders dan in het verleden
wel is gesuggereerd - geen sprake is van een aparte positie van de commanditaire
vennoot (in een CV al dan niet met 66n beherend vennoot) t.o.v. de andere vennoten
in personenvennootschappen. Van een knelpunt kan hier derhalve niet worden ge-
sproken. Deze conclusie geldt zowel voor de toepassing van de inbreng- en uit-
brengvrijstelling (art. 15, eerste lid, onderdelen e en f, WBR) als voor de toepassing
van art. 4 WBR (onroerende zaaklichamen). Uit de rechtsvergelijking met Duitsland
is naar voren gekomen dat ook voor de heffing van Grunderwerbsteuer de Duitse
KG niet anders wordt behandeld dan andere Duitse personenvennootschappen (zoals
de 0HG en de GbR). In zoverre ondersteunt de uitkomst van de rechtsvergelijking
de conclusie voor het Nederlandse belastingstelsel.

Bij de toepassing van art. 4 WBR op de CV met een in 'participaties' verdeeld
kapitaal is een aanvullend probleem gesignaleerd. Bij een dergelijke CV die onroe-
rende zaken bezit kan belastingheffing mogelijk zowel op basis van art. 2, tweede
lid, als op basis van art. 4, eerste lid, onderdeel a WBR plaatsvinden. Dezelfde pro-
blematiek geldt echter ook voor de overige personenvennootschappen 'op aandelen',
zodat ook op dit punt geen uitzonderingspositie voor de CV bestaat. Op basis van de
intentie van de wetgever om de kleine belegger buiten de heffing van overdrachtsbe-
lasting te houden, alsmede uit het oogpunt van uitvoerbaarheid, wordt hier de in de
literatuur verdedigde opvatting van art. 4 als lex specialis van art. 2 WBR onder-
schreven.  In het Duitse systeem wordt de personenvennootschap ('Gesamthand')  als
zodanig als verkrijger voor de Grunderwerbsteuer gezien, zodat in zoverre een ge-
lijkstelling tussen personen- en kapitaalvennootschappen ontstaat. Gezien de pro-
blemen die de invoering van de verkrijging van economische eigendom met name
ook   voor de heffi ng van overdrachtsbelasting bij personenvennootschappen heeft
gecreterd,3 zou het Duitse systeem een oplossing kunnen zijn om tot een rechts-
vorm-neutralere heffingssystematiek te geraken.

Heffing van kapitaalsbelasting van de (besloten) CV

Bij de toepassing van art. 32, eerste lid, WBR luidt de conclusie dat de besloten CV
slechts dan onder de heffing van kapitaalsbelasting valt, indien sprake is van een CV
met een in 'participaties' verdeeld kapitaal. Bij deze uitleg van art. 32, eerste lid,
WBR ontstaat een rechtsvorm-neutrale behandeling voor alle (personen)vennoot-
schappen 'op aandelen', die wordt gesanctioneerd door de (E)EG-Richtlijn  van  17
juli  1969 (Nr. 69/335/EEG).  In het (inmiddels afgeschafte) Duitse systeem  viel  de
KG, waarvan ten minste 66n beherend vennoot een kapitaalvennootschap was. voor
het commanditaire kapitaal onder de heffing van Gesellschaftsteuer. Het uitgangs-

3. Te denken valt bijv. aan de toepassing van art. 2, tweede lid, WBR in situaties waarin de winstgerech-
tigdheid van de vennoten WijZigt of de zakenrechtelijke inbreng afwijkt van de economische deelgerech-
tigdheid.
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punt van de Duitse wetgever was derhalve de beperkte aansprakelijkheid van de par-
ticipant. Deze beperkte aansprakelijkheid, alsmede de vrije overdraagbaarheid van
het aandelenkapitaal, zijn door de Nederlandse wetgever bewust niet als uitgangs-
punten bij de heffing van kapitaalsbelasting in de wet opgenomen. Al met al is ge-
concludeerd dat het Nederlandse systeem binnen de groep van personenvennoot-
schappen tot een rechtsvorm-neutralere systematiek heeft geleid dan het Duitse sys-
teem, en derhalve de voorkeur verdient boven het Duitse systeem.

4.  De CV in het internationale fiscale recht

In Hoofdstuk 4 zijn de volgende (potentiele) knelpunten t.a.v. de CV in het interna-
tionale fiscale recht onderzocht:

- de positie van de buitenlandse commanditaire vennoot in de Nederlandse CV;
- de positie van de binnenlandse commanditaire vennoot in de buitenlandse CV;
- de kwalificatie van zgn. bijzondere vergoedingen;

de classificatie van de buitenlandse CV;
- de positie van de CV onder de verdragen.

De positie van de buitentandse commanditaire vennoot in de Nedertandse CV

Ten aanzien van de positie van de buitenlandse commanditaire vennoot in de Neder-
landse  CV is verdedigd dat zowel onder de  Wet  IB   1964 als onder  de  Wet  IB  2001

de zienswijze van de Hoge Raad in het arrest BNB 1993/227 inzake het behoren van
de commanditaire deelname tot een groter ondernemingsvermogen niet alleen dient
te gelden op verdragsniveau, maar ook op nationaal niveau. De zienswijze van de

Hoge Raad wijkt af van de Duitse regeling, maar dit verschil laat zich verklaren door
de Duitse - in de wet verankerde - methode van de 'isolierende Betrachtungsweise',
die in de Nederlandse wettelijke regeling ontbreekt. Behoort de commanditaire deel-
name niet tot een groter ondernemingsvermogen, dan zal aan de hand van art. 6 Wet
IB 1964 c.q. art. 7.2, tweede lid, onderdeel a, Wet IB 2001 dienen te worden bepaald
in hoeverre buitenlandse belastingplicht ontstaat. Het grote verschil tussen de rege-

ling in  de Wet IB  1964 en de Wet IB  2001  is dat voor de laatstgenoemde  wet de  ge-
rechtigdheid tot het liquidatieoverschot niet langer een vereiste is.

De regeling van de buitenlandse belastingplicht voor buitenlandse commanditaire
vennoten/lichamen in art. 17 en 17a (nieuw) Wet Vpb. 1969 is verwarrend. Art. 17a,
onderdeel b, Wet Vpb. 1969 lijkt een overbodige bepaling, voorzover het betrekking
heeft op de medegerechtigdheid tot het vermogen van een in Nederland geleide on-

derneming. Dientengevolge is op dit punt voorgesteld om deze zinsnede uit art. 17a,
onderdeel b te schrappen, en eventueel - ter verduidelijking - toe te voegen aan
art. 17, derde lid, onderdeel a, Wet Vpb. 1969 (zie Bijlage I voor een tekstvoorstel).
Alsdan ontstaat weer een gelijke behandeling van buitenlandse natuurlijke personen
en lichamen, die commanditair vennoot zijn in een Nederlandse CV, zoals t.t.v. de

355



SAMENVATTING VAN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Wet IB 1964 bestond. Bovendien ontstaat een gelijkheid in behandeling tussen (bui-
tenlandse) commanditaire vennoten en overige (buitenlandse) vennoten van perso-
nenvennootschappen, zodat in zoverre niet langer kan worden gesproken van een
knelpunt.

Op verdragsniveau wordt verdedigd om de uitdrukking 'gedreven door' in art. 7
OESO-modelverdrag vanuit de context van het OESO-modelverdrag uit te leggen.
Het tekstuele argument op basis van een uitleg naar nationaal recht dat de comman-
ditaire vennoten de onderneming niet zelf drijven, wordt hierdoor opzij gezet voor
een toerekening (op verdragsniveau) van de onderneming aan de vennoten. Uit de
rechtsvergelijking is niet gebleken dat een vergelijkbaar tekstueel argument (op ba-
sis van een uitleg naar nationaal recht) in Duitsland of de USA ooit naar voren is ge-
bracht. Ter verduidelijking zou kunnen worden overwogen om de toerekening van
de onderneming van de CV aan de (commanditaire) vennoten op verdragsniveau in
het protocol bij de verdragen (zie Bijlage I voor een tekstvoorstel) of in art. 3, eerste
lid, onderdeel c, OESO-modelverdrag (conform de bepaling in art. 3, § 1, onderdeel
c. US  Modelverdrag  1996) vast te leggen.

De positie van de binnentandse commanditaire vennoot in de buitentandse CV

Ten aanzien van de positie van de binnenlandse commanditaire vennoot in de bui-
tenlandse CV wordt verdedigd dat het behoren tot een groter ondernemingsvermo-
gen alsmede de wetsfictie van art. 2, vijfde lid, Wet Vpb. 1969 doorwerken zowel
bij de voorkoming o.g.v. het BVDB als bij de inkomenskwalificatie c.q. voorkoming
op verdragsniveau.

Uit de rechtsvergelijking is naar voren gekomen dat ook in Duitsland voor de
kwalificatie van de inkomsten op nationaal niveau het behoren tot een groter onder-
nemingsvermogen en de ondernemingsfictie een rol spelen, niet echter bij de natio-
nale voorkoming van dubbele belasting. Dit verschil met de hier voor Nederland
verdedigde opvatting valt echter te verklaren uit het Duitse systeem van voorkoming
van dubbele belasting, alwaar zowel bij winst uit onderneming als bij inkomsten uit
vermogen een verrekening wordt toegestaan. In Duitsland en de USA speelt het be-
horen tot een groter ondememingsvermogen en de ondernemingsfictie geen rol op
verdragsniveau. In de USA is deze opvatting congruent met de nationale inkomens-
kwalificatie. In het geval van Duitsland lijkt deze opvatting in strijd te komen met de
incongruentie, die ook aldaar - evenals in Nederland - bestaat inzake de inkomens-
kwalificatie tussen binnenlandse en buitenlandse lichamen.

Kwalificatie van bijzondere vergoedingen

Ten aanzien van de kwalificatie van bijzondere vergoedingen is verdedigd om de
toerekening aan een Nederlandse of buitenlandse vaste inrichting toe te passen op
basis van een functionele benadering (m.a.w. wordt het activum al dan niet langdu-
rig ter beschikking gesteld van de vaste inrichting?). Bij tijdelijke vaste inrichtingen
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(zoals in het geval van het Baggerarrest) blijft ook een dergelijke functionele bena-
dering nog onduidelijkheden bevatten. In dergelijke situaties lijkt het gerechtvaar-
digd om de belastingplichtige een zekere mate van etiketteringsvrijheid toe te staan.

Ten aanzien van de kwalificatie van bijzondere vergoedingen onder de verdragen
bestaat geen Nederlandse jurisprudentie. Ook ontbreekt op OESO-niveau een een-
duidige kwalificatiemethode. Er bestaat echter een duidelijke tendens in de richting
van een autonome aanwending van de speciale artikelen boven art. 7 OESO-
Modelverdrag. Op grond van deze autonome aanwending ontstaat veelal een hef-
fingsbevoegdheid over de bijzondere vergoedingen voor de woonstaat van de ont-
vangende vennoot, tenzij de inkomsten kunnen worden toegerekend aan een vaste
inrichting van deze vennoot in de andere Staat. Met name op het punt van deze toe-
rekening bestaat nog geen eenstemmigheid in de internationale fiscale literatuur.

In het OESO-rapport inzake partnerships wordt niet gestreefd naar een dergelijke
eensluidende verdragskwalificatie t.a.v. bijzondere vergoedingen, maar - uitgaande
van de situatie dat verschillende verdragskwalificaties t.g.v. een uitleg naar nationaal
recht bestaan - een oplossing gezocht in het voorkomingsartikel. Het OESO-rapport
komt op basis van de context van het OESO-modelverdrag tot de conclusie dat bij
dergelijke kwalificatieconflicten de woonstaat gedwongen is om bij de toepassing
van het voorkomingsartikel (art. 23 OESO-modelverdrag) de verdragskwalificatie
van de bronstaat te volgen. Het is kwestieus of deze opvatting uit de tekst en de be-
doeling van het OESO-modelverdrag kan worden afgeleid. Dientengevolge had de
Working Group/Committee er mijns inziens beter aan gedaan om een dergelijke op-
vatting vast te leggen in de tekst van het OESO-modelverdrag en niet te volstaan
met een 'geruisloze' aanpassing via het OESO-commentaar. Doordat Nederland een
algeheel voorbehoud heeft gemaakt t.a.V. de conclusies van het OESO-rapport geldt
de hiervoor genoemde oplossing van het OESO-rapport niet voor de Nederlandse

verdragen. Dit schept echter mijns inziens de verplichting voor Nederland om op
bilaterale wijze een oplossing voor dergelijke kwalificatieconflicten te vinden. In
zoverre zou het aanbeveling verdienen dat Nederland zijn visie op dit punt en het
beleid bij verdragsonderhandelingen bijv. in de algemene Notities inzake fiscaal

verdragsbeleid vastlegt. De onderlinge overlegprocedure   (art. 25   OESO-
modelverdrag) biedt als algemene oplossing voor deze problematiek mijns inziens
onvoldoende houvast.

Classificatie van de buitentandse CV

Bij de classificatie van de buitenlandse CV bestaat nog onduidelijkheid, indien de
buitenlandse CV naar buitenlands civiel recht rechtspersoonlijkheid kent. Op grond
van oudere jurisprudentie zou de buitenlandse CV toch nog als fiscaal transparant
kunnen worden beschouwd, indien de vennoten van de CV 'rechtstreeks gerechtigd'
zijn tot de ondernemingswinst van de buitenlandse CV. In de literatuur wordt het
'rechtstreeks gerechtigd' zijn vaak uitgelegd als het al dan niet aanwezig zijn van
een uitdelingsbesluit. Op dit punt is echter - evenals bij de vraag naar de vennoot-

schapsbelastingplicht van de CVR naar NBW (zie hierna onder 'De CV naar NBW')
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- verdedigd dat de aanwezigheid van een uitdelingsbesluit als zodanig niet van
doorslaggevende betekenis is. Uiteindelijk gaat het om de vraag of de vennoten -
ondanks de rechtspersoonlijkheid van de (buitenlandse) CV - al dan niet de (geza-
menlijke) economische eigenaren van het ondernemingsvermogen zijn.

Op basis van de rechtsvergelijking is bezien of de Nederlandse classificatieme-
thode wellicht beter kan worden vervangen door de US of Duitse methode. De US
methode (keuzeregime) is op basis van een aantal argumenten (rechtsonzekerheid,
praktische uitvoerbaarheid en constructiegevoeligheid) verworpen. De Duitse me-
thode, waarbij op grond van het totaal van vennootschappelijke kenmerken wordt
beoordeeld of de buitenlandse entiteit per saldo meer lijkt op het type van de kapi-
taalvennootschap of op het type van de personenvennootschap, zou een hulpmiddel
kunnen zijn om te komen tot een eenduidige uitleg van het criterium van het 'recht-
streeks gerechtigd zijn'. Voor het criterium van de overdraagbaarheid levert deze
methode echter geen aanvullende oplossing.

Positie van de CV onder de verdragen

Ten gevolge van de fiscale transparantie zal de (besloten) CV in het algemeen niet
kwalificeren als inwoner in de zin van het OESO-modelverdrag en derhalve geen
beroep kunnen doen op verdragen, die conform het OESO-modelverdrag zijn inge-
richt. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in de volgende twee situaties:

(i).  De bronstaat van de door de CV ontvangen inkomsten ziet deze - anders dan
Nederland - niet als fiscaal transparant, maar als een lichaam. In deze situatie
zal waarschijnlijk een beroep op het desbetreffende verdrag door 66n van de
vennoten ten aanzien van de inkomsten van de CV door de bronstaat niet wor-
den gehonoreerd, omdat deze Staat de CV zelf ziet als de genieter van deze in-
komsten;

(ii). De vestigingsstaat van de buitenlandse CV ziet deze als fiscaal transparant,
terwijl Nederland als bronstaat de buitenlandse CV beschouwt als een niet-
transparante entiteit. In deze situatie zal immers de buitenlandse CV veelal niet
kwalificeren als inwoner in de zin van het verdrag, terwijl zij naar nationaal
Nederlands recht wel de genieter van de inkomsten is.

Zowel het OESO-rapport inzake partnerships, alsmede art. 4 (1) (d) US Modelver-
drag 1996 bieden een oplossing  voor deze problematiek. Doordat Nederland  een  al-
geheel voorbehoud heeft gemaakt t.a.v. de conclusies van het OESO-rapport is de
aangewezen weg voor Nederland om via nationaal beleid of bilaterale verdragson-
derhandelingen dergelijke knelpunten op te lossen. Als eerste voorbeeld kan worden
gewezen op punt 4, § b van Protocol I bij het nieuwe verdrag met Belgie, aismede
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het  besluit  van 17 maart 1997,4 alwaar  tot een vergelijkbare oplossing  als  in  het
OESO-rapport wordt gekomen.

Ten aanzien van de mogelijke oplossing van de gevolgen van classificatieconflicten
onder de verdragen zijn met name in de internationale fiscale literatuur twee tegen-
strijdige opvattingen te onderkennen:

A. De eerste opvatting verdedigt dat op verdragsniveau de inkomsten uit een onder-
neming aan slechts 66n subject dienen te worden toegerekend. Dit betekent dat in
principe de classificatie in de vestigingsstaat van de CV op verdragsniveau bepa-
lend is voor de toerekening van de winst uit onderneming c.q. overige inkomsten
aan de CV zelf of aan de vennoten. Ten gevolge van deze opvatting wordt dub-
bele belasting in zijn algemeenheid voorkomen.

B. De tweede opvatting volgt de algemene verdragsregel dat verdragen zich slechts
bezighouden met de verdeling van heffingsrechten, terwijl de toerekening van
inkomsten is voorbehouden aan het nationale recht van beide Staten. Bij deze
opvatting kunnen de inkomsten uit een onderneming t.g.v. tegenstrijdige classifi-
caties door de vestigingsstaat van de CV en die van de vennoten op verdragsni-
veau aan meerdere subjecten worden toegerekend.

Hoewel concrete jurisprudentie ontbreekt lijken de Nederlandse rechtspraak en reso-
luties impliciet uit te gaan van deze tweede opvatting. Ten gevolge van deze opvat-
ting kan dubbele belasting in zijn algemeenheid niet worden voorkomen, m.n. niet in
de situatie (in hoofdstuk 4 aangeduid als situatie 3) dat Nederland de buitenlandse
CV ziet als een kapitaalvennootschap (niet-transparante entiteit), terwijl de vesti-
gingsstaat van de buitenlandse CV deze beschouwt als een fiscaal transparante per-
sonenvennootschap. Voor Nederlandse lichamen/vennoten met een kwalificerend
belang wordt  voor deze situatie  in de resolutie  van   18  september  19975  een  tege-
moetkoming verleend: de deelnemingsvrijstelling wordt van toepassing geacht. ook
al wordt strikt genomen niet voldaan aan de onderworpenheidseis, omdat niet de
buitenlandse CV is onderworpen aan vennootschapsbelasting, maar de vennoten.
Voor niet-kwalificerende lichamen/vennoten en natuurlijke personen/vennoten blijft
in deze situatie dubbele belasting bestaan.

Uit de rechtsvergelijking is naar voren gekomen dat ook in Duitsland en de USA
geen eensluidende opvattingen t.a.v. de oplossing van de gevolgen van classificatie-
conflicten bestaan. In het OESO-rapport wordt de hiervoor genoemde opvatting B
tot uitgangspunt genomen en vervolgens onderzocht in hoeverre door uitleg van de
voorkomingsbepalingen (art. 23A en B OESO-modelverdrag) dubbele belasting kan

4. Mededeling van de directeur-generaal voor Fiscale Zaken namens de Staatssecretaris van Financien
d.d. 17 maart 1997, IFZ 97/204M, Infobulletin 97/232.
5.  Besluit  van  de  Staatssecretaris van Financien  van 18 september  1997,  nr.  DGO  97-000417,  V-N  27

november 1997, punt 8, biz. 43734375.
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worden voorkomen. Vreemd genoeg wordt slechts de in hoofdstuk 4 als situatie 2
aangeduide situatie (Nederland ziet de buitenlandse CV als fiscaal transparant, ter-
wijl de andere Staat de CV aanmerkt als zelfstandig belaste entiteit) besproken en
niet de hiervoor genoemde situatie 3. Ten aanzien van situatie 2 komt het OESO-
rapport tot de conclusie dat de woonstaat van de vennoten niet is gehouden tot ver-
rekening van eventueel door de vestigingsstaat van de CV op de winstuitkeringen
van de CV ingehouden bronbelasting, omdat de woonstaat van de vennoten van de
buitenlandse CV deze winstuitkeringen niet belast (o.g.v. de nationale kwalificatie
als onttrekking). Aangezien Nederland een algeheel voorbehoud heeft gemaakt t.a.v.
de conclusies van het OESO-rapport is Nederland niet gebonden aan de zienswijze
van het OESO-rapport t.a.v. situatie 2. In het nieuwe verdrag met Belgie (punt 2 van
Protocol I) lijkt Nederland een stapje verder te willen gaan dan het OESO-rapport en
in situatie 2 'analoog aan de verrekeningsmethode van het BVDB 2001' toch verre-
kening van bronbelasting te willen toestaan. Hoe deze verrekening kan worden geef-
fectueerd, blijft echter onduidelijk.

Voorkoming van dubbele belasting in situatie 2 lijkt erop te duiden dat Nederland
ook in situatie 3 bereid is om voor natuurlijke personen c.q. niet-kwalificerende li-
chamen een tegemoetkoming te verlenen. Een verduidelijkend besluit op dit punt
verdient mijns inziens aanbeveling.

5.  De open CV

In Hoofdstuk 5 is een groot aantal (potentiele) knelpunten inzake de open CV ge-
constateerd, die aliereerst binnen het bestaande wettelijke systeem zijn onderzocht.
Vervolgens is bezien in hoeverre het bestaande wettelijke systeem met een open en
een besloten variant voor 66n en dezelfde civielrechtelijke rechtsvorm wei dient te
worden gecontinueerd.

Bestaande wetteliike systeem

Binnen het bestaande wettelijke systeem zijn de volgende (potentiele) knelpunten
onderzocht:

-  het onderscheid tussen open en besloten CV.
- de toepassing van de zgn. oprichtingsficties:
- de aftrekbaarheid van het aandeel van de beherende vennoot:
- de zgn. 'aandelen'-fictie van art. 2, derde lid, onderdeel f. AWR:
- de heffing van overdrachts- en kapitaalsbelasting t.a.V. de open CV:
- overgangen tussen open en besloten CV's:
- de positie van de open CV onder de verdragen.

De onduidelijke definitie van de open CV in art. 2, derde lid, onderdeel c. AWR
vormt ongetwijfeld het belangrijkste knelpunt binnen de bestaande wettelijke syste-
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matiek. In dit proefschrift is op basis van een aantal argumenten (wettekst, ratio,
wetssystematiek en wetsgeschiedenis) gekozen voor de opvatting dat pas sprake is
van een besloten CV, indien alle vennoten toestemming moeten geven voor de toe-
treding of vervanging van commanditaire vennoten. Ook bij deze uitleg blijven er
nog de nodige onduidelijkheden over in de definitie van art. 2, derde lid, onderdeel
c, AWR. Om deze onduidelijkheden weg te nemen is - mede op basis van een ver-
gelijking met de maatschap op aandelen en het (open) fonds voor gemene rekening -
een aanbeveling gedaan voor een nieuwe wettekst van art. 2, derde lid, onderdeel c,
AWR (zie Bijlage I). Daarbij is tevens voorgesteld om het besluit inzake de zgn.

stapelstructuren in te trekken.
Ook bij de oprichtingsfictie van art. 2, vierde lid, Wet Vpb. 1969 is een tekstuele

onduidelijkheid geconstateerd. Op basis van de wetshistorie en de wetssystematiek
is geconcludeerd dat genoemde oprichtingsfictie ook heeft te gelden voor de open
CV.

Ten  aanzien van het aandeel  van de beherende vennoot is de zgn. splitsingsleer,
zoals door de Hoge Raad ontwikkeld in BNB 1982/268, onderschreven en als uit-
gangspunt genomen voor de behandeling van de open CV in de overige heffingswet-
ten. Daarbij is tevens geconcludeerd dat deze splitsingsleer ook op verdragsniveau
dient te worden doorgetrokken.

Inzake de fictie van art. 2, derde lid, onderdeel f, AWR waarbij de participatie van
de commanditaire vennoot in de open CV tot aandeel is bestempeld, is geconclu-
deerd dat deze fictie op grond van wetshistorische en wetssystematische overwegin-
gen ook van toepassing dient te zijn in de inkomstenbelasting, waardoor een sluitend
geheel tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting ontstaat.

Voor de heffing van overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting is gekozen voor
een  oplossing, die zowel recht  doet  aan de splitsingsleer  van BNB 1982/268  als  aan
de 'aandelen'-fictie van art. 2, derde lid, onderdeel f, AWR. In deze visie wordt de
open CV in de WBR voor wat betreft het ondernemingsgedeelte, dat de commandi-
taire vennoten gezamenlijk toekomt, beschouwd als een vennootschap met een in
aandelen verdeeld kapitaal. Voor de ondernemingsgedeelten, die elke beherende
vennoot afzonderlijk toekomt, wordt de open CV als een vennootschap zonder een
in aandelen verdeeld kapitaal beschouwd.

Voor de overgang van de besloten naar de open CV is ten aanzien van de com-
manditaire vennoten geconcludeerd tot een analoge toepassing van de inbrengvrij-
stellingen van art. 3.65 Wet IB 2001 en art. 14 Wet Vpb. 1969. Voor de omgekeerde
situatie - overgang van open naar besloten CV - is voor deze vennoten geconclu-
deerd dat deze overgang binnen het huidige wettelijke systeem dient te worden ge-
zien als een (fictieve) liquidatie van de open CV. Ten aanzien van de overgang van
open naar besloten CV is daarnaast geconcludeerd dat een consequente wetstoepas-
sing ertoe leidt om de regeling van de geruisloze terugkeer ex art. 14c Wet Vpb.
1969 ook open te stellen voor de open CV. Voor de beherende vennoten zullen de
overgangen tussen open en besloten CV's in het algemeen fiscaal neutraal verlopen.

Uit de rechtsvergelijking met de Duitse KGaA is de conclusie getrokken dat binnen
het huidige wettelijke systeem van de open CV de Duitse fiscale behandeling van de
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KGaA niet of nauwelijks een directe oplossing biedt voor de gesignaleerde knelpun-
ten. Dit houdt verband met het feit dat de KGaA niet alleen fiscaalrechtelijk, maar
ook civielrechtelijk (grotendeels) is vormgegeven als een kapitaalvennootschap
(rechtspersoonlijkheid, uitgifte van aandelen etc.). Een groot aantal knelpunten doet
zich dientengevolge bij de KGaA niet voor, omdat de fiscale behandeling aan kan
sluiten bij de civielrechtelijke vormgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de be-
handeling van de Kommanditaktien in de Duitse inkomstenbelasting (inkomsten uit
aandelen) en de belastingheffing in de Grunderwerbsteuer bij inbreng van onroeren-
de zaken in de KGaA. Gegeven de afwijkende civielrechtelijke vormgeving is het
des te opmerkelijker dat een deel van de literatuur - vermoedelijk gesteund door de
BFH - voor de aftrekbaarheid van het winstaandeel van de beherende vennoot de
hiervoor als splitsingsleer aangeduide zienswijze (zowel op nationaal niveau als op
verdragsniveau) voorstaat. Het volgen van deze zienswijze bij de KGaA, een kapi-
taalvennootschap met rechtspersoonlijkheid, kan worden gezien als een sterk argu-
ment v661- het toepassen van de splitsingsleer bij de open CV, een personenvennoot-
schap zonder rechtspersoonlijkheid (en met een gemeenschappelijk vermogen).

Wensetijk recht

Hoewel in Hoofdstuk 5 een relatief groot aantal verbeteringsvoorstellen is gedaan
voor de fiscale regeling van de open CV binnen het bestaande wettelijke systeem,
lijkt de open CV - ook na doorvoering van deze verbeteringsvoorstellen - als fiscale
rechtsvorm veroordeeld tot een sluimerend bestaan. Dit heeft de vraag doen rijzen of
het criterium van de vrije verhandelbaarheid van aandelen, dat de oorzaak vormt van
het bestaan van de open CV, wel een juist criterium is voor de afl,akening van de
scheidslijn tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Als uit-
gangspunt van de fiscale wetgever in verband met het criterium van de vrije verhan-
delbaarheid is in de literatuur genoemd de wens van de wetgever om vennootschap-
pen te treffen waarin de deelgerechtigden in hoofdzaak kapitaalverschaffers zijn. Dit
in tegenstelling tot vennootschappen waarin de op onderlinge samenwerking gerich-
te persoonlijke relaties tussen de vennoten het kenmerkende element vormen: bij de-
ze vennootschappen worden de vennoten rechtstreeks als ondernemers in de belas-
tingheffing betrokken. De conclusie luidt dat het de wetgever niet is gelukt met be-
hulp van het criterium van de vrije verhandelbaarheid een juiste invulling te geven
aan het onderscheid tussen vennootschappen met in hoofdzaak kapitaalverschaffers
(vennootschapsbelastingplicht) en vennootschappen met in hoofdzaak ondernemers
(fiscale transparantie). Het formele criterium van art. 2, derde lid, onderdeel c, AWR
moge in dit verband exemplarisch worden genoemd. Immers, er zijn vele (scheep-
vaart- c.q. film-)CV's met honderden commanditaire vennoten, die toch op basis van
de definitie van art. 2, derde lid, onderdeel c, AWR als 'besloten' kwalificeren. De
commanditaire vennoten in deze CV's zullen elkaar veelal niet kennen en hun posi-
tie zal in eerste instantie die van kapitaalverschaffer zijn. Daarnaast kan het voorko-
men dat een CV tussen vijf familieleden als open CV wordt aangemerkt, omdat bijv.
het toetreden van overige familieleden vrij is of slechts de toestemming van een ge-
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kwalificeerde meerderheid (bijv. 75%) vereist. Bij dergelijke CV's zullen veelal wel
de op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke relaties tussen de vennoten het
kenmerkende element vormen.

Nadat is vastgesteld dat het criterium van de vrije verhandelbaarheid niet aan zijn
functie voldoet, is vervolgens onderzocht of dit criterium niet beter kan worden (i)
aangepast, (ii) afgeschaft of (iii) vervangen door een ander criterium. Aanpassing
van het criterium van de vrije verhandelbaarheid bleek niet tot een betere invulling
van het onderscheid tussen kapitaalverschaffers en ondernemers te leiden. Afschaf-
fing van het criterium van de vrije verhandelbaarheid zou binnen het huidige wette-
lijke systeem ertoe leiden dat alle CV's als fiscaal transparant worden beschouwd.
Aan een dergelijke afschaffing is een aantal voordelen verbonden, waaronder het
wegvallen van de vennootschapsbelastingplicht voor beleggings-CV's. Daarnaast
wordt de rechtszekerheid bevorderd, doordat de CV als civielrechtelijke rechtsvorm
slechts op Edn manier wordt belast. Bovendien mag worden aangenomen, nu de
meeste andere Staten het onderscheid open-besloten niet kennen, dat door afschaf-
fing van het criterium van de vrije verhandelbaarheid het aantal classificatieconflic-
ten sterk zal afnemen. Belangrijk nadeel van het afschaffen van het criterium van de
vrije verhandelbaarheid is dat er alsdan geen enkel criterium meer in de heffingswet-
ten is opgenomen, waardoor een onderscheid wordt geschapen in de belastingplicht
tussen vennoten/kapitaalverschaffers en vennoten/ondernemers. Een ander belang-
rijk nadeel is dat economisch vergelijkbare situaties (bijv. de NV en de grote 'beleg-
gings'-CV's) fiscaal verschillend worden behandeld. Vervolgens kunnen praktische
problemen ontstaan inzake de inkomenstoerekening bij CV's met een groot aantal
(vrij verhandelbare) participaties. Vanuit het oogpunt van een rechtsvorm-neutrale
belastingheffing is al met al geconcludeerd dat de voorkeur dient uit te gaan om het
criterium van de vrije verhandelbaarheid te vervangen door een ander criterium. De
enige twee reele alternatieven, een optiemodel of een (vorm van) ondernemings-
winstbelasting zijn vervolgens in Hoofdstuk 6 (zie hierna) nader onderzocht.

6.  De CV naar NBW

In Hoofdstuk 6 zijn de eerste contouren van het aangekondigde Wetsvoorstel ter
Vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap) van het NBW onderzocht. Naar NBW
krijgt de CV de mogelijkheid om te kiezen voor rechtspersoonlijkheid (de zgn.
CVR). Fiscaal veruit de belangrijkste vraag in dit verband is of de CVR (naar NBW)
vennootschapsbelastingplichtig zal worden. Deze vraag is in eerste instantie onder-
zocht binnen het huidige wettelijke systeem.

Hoewel de tekst van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 erop lijkt te
duiden dat de CVR inderdaad vennootschapsbelastingplichtig zal worden, kan uit de
ratio van deze bepaling worden afgeleid dat vennootschapsbelastingplicht voor per-
sonenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid niet de bedoeling van de wetgever
is geweest bij het concipieren van deze wettekst. Op basis van de door de wetgever
gehanteerde uitgangspunten t.a.v. de scheidslijn tussen de inkomsten- en de ven-
nootschapsbelasting is vervolgens nader onderzocht of vennootschapsbelastingplicht
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van de CVR (binnen het wettelijke systeem) gerechtvaardigd is. Op grond van de
contouren van de nieuwe civielrechtelijke regeling is geconcludeerd dat - ondanks
de rechtspersoonlijkheid - de economische eigendom van het ondernemingsvermo-
gen ligt bij de vennoten en niet bij de CVR als zodanig. Dientengevolge is er geen
reden om de CVR in de vennootschapsbelastingplicht op te nemen. Om een wellicht
langdurige discussie omtrent de uitleg van art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb.
1969 te vermijden, is voorgesteld om dit onderdeel aan te passen (zie Bijlage I voor
een tekstvoorstel) en de fiscale transparantie van de CVR (en OVR) wettelijk te ver-
ankeren.

Binnen het wettelijke systeem is daarnaast geconcludeerd dat het logisch lijkt om
het onderscheid open en besloten zowel t.a.v. de CV als de CVR voort te zetten. Ook
op dit punt is - voor de volledigheid - een voorstel voor een wettelijke verankering
(zie Bijlage I) gedaan. Los van de rechtspersoonlijkheid is in Hoofdstuk 5 (zie hier-
voor) immers al geconcludeerd dat het afschaffen van het criterium van de vrije ver-
vangbaarheid te overwegen valt.

Uitgaande van de conclusie dat de CV en CVR (naar NBW) fiscaal transparant blij-
ven, is vervolgens onderzocht in hoeverre de invoering van rechtspersoonlijkheid
mogelijk nog andere fiscale gevolgen heeft voor de CV. Binnen het kader van dit
proefschrift is slechts onderzocht in hoeverre de gevonden oplossingen voor de ge-
signaleerde knelpunten bijstelling behoeven t.g.v. de invoering van de rechtsper-
soonlijkheid voor de CVR naar NBW en in hoeverre mogelijk nieuwe knelpunten
ontstaan. In zijn algemeenheid is op dit punt geconcludeerd dat de gevonden oplos-
singen voor de gesignaleerde knelpunten niet of nauwelijks bijstelling behoeven
t.g.v. de invoering van de regeling van de CVR naar NBW en er ook geen nieuwe
knelpunten zullen ontstaan. Een uitzondering ontstaat mogelijk voor de positie van
de CV(R) in de WBR, omdat de WBR reeds op enige plaatsen aanknoopt bij het cri-
terium van de rechtspersoonlijkheid. Op dit punt is de aanbeveling gedaan om de
positie van personenvennootschappen in de WBR bij de invoering van het NBW in-
tegraal te overdenken. Het Duitse systeem, waarbij de personenvennootschap als zo-
danig wordt gezien als de verkrijger in de zin van de overdrachtsbelasting, kan daar-
bij als voorbeeld dienen voor een nieuwe regeling.

Ten slotte is op basis van een rechtsvergelijking met de USA en Duitsland onder-
zocht of de invoering van de regeling van het NBW niet aanleiding zou moeten zijn
voor de wetgever om te komen tot een herbezinning van de criteria die ten grondslag
dienen te liggen aan de scheidslijn tussen de inkomsten- en de vennootschapsbelas-
ting. Belangrijkste conclusie t.a.v. de rechtsvergelijking is dat de rechtspersoonlijk-
heid als zodanig, zowel in Duitsland als in de USA, niet als onderscheidend criteri-
um wordt gehanteerd voor het opnemen van vennootschappen in de vennootschaps-
belasting. Dit geldt overigens ook voor de criteria van overdraagbaarheid (met een
minder belangrijke uitzondering voor de US) en de aanwezigheid van een uitde-
lingsbesluit. Geconcludeerd is dientengevolge dat deze criteria (rechtspersoonlijk-
heid, overdraagbaarheid en de aanwezigheid van een uitdelingsbesluit) bij voorkeur
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niet dienen te worden gebruikt om als grondslag te dienen voor een nieuw systeem
van belastingheffing van vennootschappen.

Op basis van de uitkomsten van de rechtsvergelijking zijn vervolgens de volgende
alternatieven voor een nieuwe grondslag voor de belastingheffing van vennoot-
schappen onderzocht: (i) onderscheid op basis van rechtsvorm, (ii) optiemodel, en
(iii) ondernemingswinstbelasting. Voordeel van het maken van een onderscheid op
basis van rechtsvorm (conform het Duitse systeem) is de rechtszekerheid. Nadeel is
dat economisch vergelijkbare situaties fiscaal verschillend worden behandeld. Uit
het oogpunt van een rechtsvorm-neutrale belastingheffing is dit systeem dientenge-
volge afgewezen. Een optiemodel (conform het US systeem) scoort vanuit het oog-
punt van rechtsvorm-neutraliteit hoger, maar kent als grote nadelen de hoge mate
van ingewikkeldheid, een moeilijke praktische uitvoerbaarheid en een grote con-
structiegevoeligheid. Dientengevolge ben ik er geen voorstander om een dergelijk
systeem in Nederland in te voeren.

Het derde alternatief, een (vorm van) ondernemingswinstbelasting, verdient van-
uit het oogpunt van een rechtsvorm-neutrale belastingheffing mijn voorkeur. Hoofd-
stuk 6 is dan ook afgesloten met het opsommen van een aantal belangrijke voorde-
len, dat een ondernemingswinstbelasting voor de belastingheffing van de CV en de
in dit proefschrift gesignaleerde knelpunten zou kunnen hebben:

- het onderscheid open-besloten CV kan komen te vervallen;
-  voor de WBR kan worden aangesloten bij de civielrechtelijke vormgeving;
-  voor de beleggende CV kan fiscale transparantie worden toegepast;
- oneigenlijk gebruik van de CV door commanditaire vennoten/lichamen wordt

onmogelijk gemaakt;
- het onderscheid tussen ondernemers en quasi-ondernemers in de Wet IB 2001 kan

komen te vervallen;
- de fiscale behandeling van de buitenlandse CV wordt vereenvoudigd.

Al met al lijkt mij de invoering van het NBW voor de (openbare) vennootschap een
nieuwe kans te zijn voor de wetgever om een nader onderzoek in te stellen inzake de
praktische haalbaarheid van een (vorm van) ondernemingswinstbelasting als oplos-
sing voor een rechtsvorm-neutrale(re) belastingheffing van ondernemingen. De in
dit proefschrift gesignaleerde knelpunten t.a.v. de belastingheffing van de CV mo-
gen illustratief zijn voor de noodzaak dat de wetgever deze kans aangrijpt.
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This thesis looks at a number of actual and potential difficulties in the fiscal
treatment of the 'commanditaire vennootschap' (limited partnership). The introduc-
tion defines a difficulty as the situation in which non-neutral fiscal treatment results
in the disproportionate encouragement or discouragement of the use of limited
partnerships given civil law thinking. The actual and potential difficulties are
initially dealt with in separate chapters, each of which looks at a separate tax law, in
terms of domestic law. Where appropriate, a distinction is made here between fiscal
treatment in the 1964 Income Tax Act and the 2001 Income Tax Act. At the end of
each chapter, a comparison with the laws of Germany and the USA is made for each
actual or potential difficulty.

Subsequently, an overview is provided, for each chapter, of conclusions and recom-
mendations relating to the difficulties that have been studied. The proposed amend-
ments to the law are listed separately in annex I.

1. Limited partnerships in the Income Tax Act

Chapter 1 looks at the following difficulties in the Income Tax Act:

-  the entrepreneurship of limited partners;
- the limited partnership for spouses;
-  the issue of complete fiscal transparency;
-  the application of the doctrine of separate business assets to the limited partners:
-  the possibility of taking losses in excess of the partnership capital;
- the transition from 'beherend vennoot' (general partner) to 'commanditair ven-

noot' (limited partner) and vice-versa.

The enterpreneurship of the limited partners

The study shows that the entrepreneurship of the limited partners was, at the time of
the 1964 Income Tax Act, embedded in the general rules of subjective entrepreneur-
ship on the basis of consistent case law. As a result. it was not possible to identify
non-neutral fiscal treatment with respect to the scope of the fiscal entrepreneurship
status of limited partners. These conclusions were confirmed by the comparison with
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the other legal systems, particularly the German system, which is very similar to the
Dutch system  at  the  time  of the 1964 Income Tax  Act. Some variations relate  spe-
cifically to the German situation and would appear to be resulting in a difficulty in
that country.

In the 2001 Income Tax Act, the scope of the entrepreneurship of limited partners
has been extended in one respect since the entitlement to a liquidation surplus is no
longer a requirement. In other respects, the scope has been considerably reduced
since limited partners no longer qualify as entrepreneurs. They are now only
considered to earn business profits in a fictional way (as 'quasi-entrepreneurs').

I consider the abandonment of the entitlement to a liquidation surplus in the Box
System of the 2001 Income Tax Act to be acceptable. It prevents any increase in the
attraction caused by Box III (which could result in new difficulties). This extension
is leading to a situation in which the Dutch system of taxation for limited partners
resembles the US system more closely. The United States has a genuine capital
gains tax. By contrast, in the Netherlands (and Germany), profits from sales are
taxed in the business profits income category (capital comparison system). As a
result, it was not possible to Use the American system as a source of additional
suggestions for the Dutch system.

The limitation of the entrepreneurship of limited partners through the introduction
of quasi-entrepreneurship can mainly be explained by reference to the desire of the
legislature to reduce the improper use of entrepreneur/enterprise facilities. In this
respect, the conclusion is that the legislature has made the wrong decision in
introducing the distinction between entrepreneurs and quasi-entrepreneurs with the
sole objective of excluding limited partners/investors from certain entrepreneur and
enterprise facilities. I believe that it would have been better for the legislature to
abandon this distinction and to determine for each facility the extent to which it was
possible to prevent improper use by limited partners/investors. In my opinion, the
extension of the time-worked criterion and the introduction of the aggregation
scheme for investment deductions would have been adequate to deal with the
improper use of entrepreneur and enterprise facilities. Annex I lists - without
claiming to be comprehensive - a number of amendments to the law which abandon
the distinction between entrepreneurs and quasi-entrepreneurs and in which the
overkill noted elsewhere with respect to entrepreneur and enterprise facilities is
eliminated.

The limited partnership for spouses

On the basis of the case law pursuant to the 1964 Income Tax Act, the conclusion is
that the Supreme Court of the Netherlands generally adopts the same criteria to de-
termine the entrepreneurship status of limited partners in a limited partnership for
spouses or a second tier limited partnership as that are used to determine the entre-
preneurship of limited partners in general. The difficulty with limited partnerships
for spouses (or second tier limited partnerships) is therefore not linked to the entre-
preneurship of limited partners, but rather to the facilities associated with entrepre-
neurship. In Germany and the USA also, personal partnerships between members of
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a family are generally not treated differently from personal partnerships between
third parties, while it has been noted that the number of entrepreneur facilities in the
two countries is also generally limited.

In the 2001 Income Tax Act, the only benefit of the limited partnership for
spouses (or a second tier limited partnership) is the possibility of reducing tax
progression. Further study is advisable into the possibility of determining whether
this rate reduction still results in the widespread establishment of partnerships for
spouses. If this is the case, consideration might be given to adopting the German
system of allocating, for tax purposes, half of the business profits to each of the
spouses when they are married in community of property.

Complete fiscal transparency

The study of the application of complete fiscal transparency makes a distinction be-
tween a limited partnership with an objective or subjective enterprise and a limited
partnership for passive investment purposes. In so far as the partners of a limited
partnership for enterprise purposes are considered to earn business profits, the con-
cept of subjective enterprise applies both under the 1964 Income  Tax  Act and under
the 2001 Income Tax Act. On the basis of this subjective enterprise concept, each
limited partner will draw up their own balance sheet for tax purposes and that bal-
ance  sheet will state each partner' s share  in the assets and liabilities  of the limited
partnership. This results in complete fiscal transparency. Complete fiscal transpar-
ency can also be defended for limited partners in a limited partnership for invest-
ment purposes on the basis of the joint economic entitlement to the underlying as-
sets/liabilities  of the limited partnership  (both  for  the 1964 Income  Tax  Act  and  for
the 2001 Income Tax Act). In Germany and the USA also, complete fiscal transpar-
ency is the basic assumption.

Separate business assets

With respect to the fiscal treatment of separate business assets, no discrepancy has
been found for limited partners compared to other partners in fiscally transparent
partnerships. The same labelling regulations apply to all partners (both under the
1964 Income Tax Act and under the 2001 Income Tax Act). In Germany and the
USA also, there are no differences between in this respect between limited partners
and other types of partner.

The labelling issue is also important in the exceptional situation of the 'BV&Co
limited partnership'.  In this situation, the question arises of whether the shares  in  the
BV/general partner should be seen as obligatory business assets. Concrete case law
is not available in this area, but particularly when the activities of the BV are limited
to acting as a general partner, it cannot be excluded that the Supreme Court will
conclude that there are obligatory business assets. There is a comparable labelling
issue in Germany and case law there in this situation does indeed tend towards
concluding that there are obligatory business assets.
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An associated problem   is the position   of the 'active limited partner' ('nijvere
commanditaire vennoot'). The Supreme Court has concluded   in  the  past  that  the
remuneration paid to the active limited partner is part of the business profits, unless
the remuneration is not based on the legal relationship of the partnership but on a
private employment relationship with one or more of the general partners. Although,
under the 2001 Income Tax Act, this issue has become much less important (as a
result of the abolition of the entrepreneur deduction amount for limited partners),
these precedents apply in full to the 2001 Income Tax Act.

Losses in excess of limited partnershipcapital

With respect to taking losses in excess of the capital of the limited partnership, the
Supreme Court (BNB 1970/152) adopted the civil law obligation to make contribu-
tions as the basic principle under the 1964 Income Tax Act. Legitimate exceptions to
this broad rule are the presence of separate business assets and the situation in which
the profit calculation for tax purposes differs from the profit calculation for com-
mercial purposes. Germany and the USA also have arrangements in which the civil
law obligation to make contributions is the basic principle. In practice, the statutory
arrangements of the two countries resulted in a situation which is very similar to the
Dutch arrangements under the 1964 Income Tax Act.

The 2001 Income Tax Act contains a separate provision (section 3.9 of the 2001
Income Tax Act) for offsetting the losses of the limited partners. These arrange-
ments are highly complicated and there are no clear reasons explaining why these
arrangements are necessary. In fact, this is a redundant provision because, on the
basis of the civil law arrangements contained in section 20(3) of the Commercial
Code   and   the   case law relating   to   the 1964 Income   Tax Act, there are already
sufficient limitations on offsetting the losses of limited partners. In so far as the
arrangements ensure that the option ultimately elapses of carrying forward losses
which limited partners have to bear according to civil law, this arrangement conflicts
with the concept of total profit in the income tax system and results in a non-neutral
fiscal treatment of the legal form of the limited partnership (difficulty). Here then,
the proposal is to scrap section 3.9 of the 2001 Income Tax Act, preferably with
retroactive effect to 1 January 2001.

Transition from  general  partner  to  limited  partner

With respect to the transition from general partner to limited partner (and vice-
versa), the conclusion  is that, under  the 1964 Income  Tax  Act, a transition  of  this
kind is generally neutral in tax terms, if the position of fiscal entrepreneur is main-
tained and if there is no change in the entitlement to the excess profits. However, a
difficulty arises if there is a commercial revaluation in the course of a conversion of
this  kind.  In  that  case,  on the basis  of the celebrated BNB 1960/34 ruling,  this  re-
valuation results in tax terms in a revaluation profit which is subject to progressive
taxation. A solution which has been proposed for this difficulty is to issue a decree
determining that the tax service will no longer use ruling BNB 1960/34 as a basic
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principle. If there is a change in the entitlement to the excess profits resulting from
the conversion, taxed transfer gains can be prevented using a number of appropriate
techniques or by using the carry-over facility provided by section 17 of the  1964 In-
come Tax Act. In Germany and the USA as well, a conversion of this kind can, in
general taxation, be prevented or postponed. Here, a positive striking feature is the
high degree of flexibility in the transfer facilities or the facilities for making contri-
butions to the partnership. A salient detail of the German regulations is that the
transfer facility or the facility for making contributions to the partnership also ap-
plies in the case of commercial revaluation. This detail can be seen as an additional
argument for abandoning the doctrine of ruling BNB 1960/34 as quickly as possible.

The 2001 Income Tax Act will generally be able to allow for a fiscally neutral
transition from general partner to limited partner if there is no change in the
entitlement to the excess profits. Since, on the basis of section 3.3(2) of the 2001
Income Tax Act, limited partners with no entitlement to the liquidation surplus also
enjoy business profits, a conversion of this kind will be confined to the business
profits source. If there is a change in the entitlement to the excess profits, transfer
gains can be prevented using the appropriate techniques discussed here or by using
the new carry-over facility of section 3.63 of the 2001 Income Tax Act. The
arrangements provided by this section constitute a considerable restriction compared
to the arrangements provided by section  17  of the 1964 Income  Tax  Act.  In  the  new
situation, a tax neutral transfer is only possible if the enterprise to be transferred has
been part of a partnership with the party taking over the enterprise for 36 months
prior to the transfer. Alternatively, the person taking over the enterprise must have
been working in the enterprise to be transferred for 36 months prior to the transfer. It
would be advisable to rethink this arrangement, concentrating particularly on
whether changes are required to the 36-month requirement. However, as a result of
the introduction of the 36-month period, the limited partnership would appear to be

the most suitable legal form for bridging over this period so that interest in the
limited partnership as a legal form for company succession will, on balance,
presumably increase.

2. Limited partnerships in the Corporation Tax Act

Chapter 2 looks at the following (potential) difficulties in the Corporation Tax Act:

-  the position of companies as limited partners;
-  the issue of complete fiscal transparency;
-  the application of the business merger facility (section 14 of the 1969 Corporation

Tax Act) with respect to the participation in a limited partnership;
-  the  application  of the loss compensation rules (section 20a/20(5)  of the  old  1969

Corporation Tax Act) with respect to the participation in a limited partnership.
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The  position  of companies as  limited  partners

With  respect  to the companies with limited tax liability' which participate  as   part-
ners in closed limited partnership carrying on a business, a difficulty has been noted
with the case law from the Supreme Court (particularly the BNB 1969/155 ruling).
The difficulty consists of inconsistency between the treatment of natural persons and

companies, as well as between foreign and domestic companies. The interpretation
of the Supreme Court creates room for a limited tax liability if there is 'actual carry-
ing on' of an enterprise. This does not therefore apply to the participation of a lim-
ited partner in a limited partnership. This inconsistency means de facto that the
companies with a limited tax liability can avoid the tax liability with respect to their
operating profit by housing the enterprise in a limited partnership. In the state com-
pany category, the use of limited partnerships may result in unfair competition. In
order to prevent this inconsistent treatment or unfair competition, it is suggestedz
that the act should be amended in such a way that carrying on an enterprise will in-
clude joint entitlement to the assets of an enterprise. This proposal is supported by
the result of the comparison of the legal systems in this area since, in the two coun-
tries studied (Germany and the USA), the share of partners in a limited partnership
for enterprise purposes is covered by the limited corporation tax liability.

Complete fiscal transparency

With respect to the issue of complete fiscal transparency, equal treatment of the
companies liable to corporation tax and of natural persons is defended. This ap-
proach would appear to be also confirmed by the legislature with the implementation
of the new section 8(3) of the 1969 Corporation Tax Act (following on from the
2001 Income Tax Act). Once again, an additional argument can be established on
the basis of the comparison of the legal systems which shows that, in Germany and
the USA also, companies and natural persons are dealt with in the same way when it
comes to transparency.

Application  of the  business  merger facility

For the application  of the business merger facility (section   14  of the 1969 Corpora-
tion Tax Act), a defence is given of the position that the concept 'enterprise or an
independent part of an enterprise' also covers the share of partners in a limited part-
nership for enterprise purposes. Since there is no conflicting case law in this area. I
do not believe that amendments to the law are required. The interpretation of the
concept of 'enterprise' associated with the business merger facility would, in this
solution, match the proposed amendment for companies with limited tax liability.
The two countries studied (Germany and the USA) also apply the business merger

1. The other bodies corporate under section  2(1)(d) of the 1969 Corporation  Tax  Act and state companies
under section 2(1)(f) of the 1969 Corporation Tax Act .
2. See annex I for a proposal for an amendment to the law in this respect.
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facility to the limited partner's share in a limited partnership that carries on a busi-
ness so that the result of the comparative study in this area does not detract from the
proposed solution.

Application of the loss compensationmles

The interpretation of the Supreme Court of the concept of enterprise in the Corpora-
tion Tax Act as the 'actual carrying on' of an enterprise also resulted in a difficulty
with the application of section  20(5)  of the  old 1969 Corporation  Tax  Act.  As  a  re-
sult of the implementation of section 2Oa of the 1969 Corporation Tax Act, this dif-
ficulty  has  now been resolved.  In the interpretation of section  2Oa  of the  1969  Cor-
poration Tax Act, the approach with the most satisfactory results would appear to be
one of complete fiscal transparency in those cases in which a company liable to cor-
poration tax has a share as a limited partner in a limited partnership. It also emerges
from the comparative study that the two countries studied (Germany and the USA)
adopt a somewhat comparable approach to their associated abuse provisions.

3. Limited partnerships in the Taxation of Legal Transactions Act

Chapter 3 looked at two (potential) difficulties for the Taxation of Legal Trans-
actions   Act:   (1 ) the position of limited partners   for the purposes   of real estate
transfer tax and (2) the imposition of capital tax on (closed) limited partnerships.

Position of the  limited partner for real estate transfer tax purposes

In the case of real estate transfer tax, the conclusion is that - by contrast with sug-
gestions made in the past - there is no question of a separate position for the limited
partners (whether or not there is one general partner in the limited partnership) com-
pared to other partners in personal partnerships. There cannot therefore be any ques-
tion of a difficulty. This conclusion applies both to the application of the contribu-
tion and liquidation exemption (section  15(1)(e) and section 15( 1)(e)(f)  of the Taxa-
tion of Legal Transactions Act) and to the application of section 4 of the Taxation of
Legal Transactions Act (real estate companies). The comparison with German law
shows that, in the case of the imposition of Grunderwerbsteuer also, the German KG
is not treated differently from other German partnerships (such as the 0HG and the
GbR). To that extent, the result of the comparative study supports the conclusion for
the Dutch tax system.

In the case of the application of section 4 of the Taxation of Legal Transactions
Act to limited partnerships with a capital split up into 'shares'. an additional
problem was noted. With a limited partnership of this kind which owns real estate,
the imposition of taxation may be possible on the basis of either section 2(2) or
section 4(1)(a) of the Taxation of Legal Transactions Act. However, the same
problem also applies to the other partnerships 'limited by shares' so that no
exception is made for the limited partnership in this respect either. On the basis of
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the intention of the legislature to exclude small investors from the scope of real
estate transfer tax, as well as from the point of view of feasibility, I subscribe here to
the interpretation defended in the literature of section 4 as a lex specialis of section 2
of the Taxation of Legal Transactions Act. In the German system, the partnership
('Gesamthand')  as  such  is  seen  as the transferee  for the purposes  of the Grunder-
erbsteuer so that, to that extent, partnerships and companies are treated equally. In
view of the problems which the implementation of the acquisition of economic
ownership has created, particularly for the imposition of transfer tax for personal
partnerships3, the German system could be a solution in terms of establishing a taxa-
tion system which is more neutral with respect to legal forms.

Imposition of capital tax on (closed) limited partnerships

With respect to the application of section 32(1) of the Taxation of Legal Transac-
tions Act, the conclusion is that the closed limited partnership is only subject to the
imposition of capital tax if the capital of a limited partnership has been split up into
'shares'. This interpretation of section  32(1)  of the Taxation of Legal Transactions
Act allows for a treatment of all partnerships 'limited by shares' which is neutral
with  respect to legal  form and which is sanctioned  by  the EEC guideline  of  17  July
1969 (69/335/EEC). In the German system (which has now been abolished), the
capital of the KG brought in by limited partners was subject to the imposition of Ge-
sellschaftsteuer when at least one general partner was a company limited by shares.
The basic principle in German legislation was therefore the limited liability of the
participant. This limited liability, as well as the unlimited transferability of the share
capital, have deliberately not been included in the law by the Dutch legislature as
basic principles for the imposition of capital tax. All in all, the conclusion is that the
Dutch system for partnerships has resulted in a system which is more neutral with
respect to legal forms than the German system, and that it is therefore preferable to
the German system.

4. Limited partnerships in international tax law

Chapter 4 discusses the following 'potential' difficulties relating to limited
partnerships in international tax law:

-  the position of foreign limited partners in Dutch limited partnerships;
- the position of Dutch limited partners in foreign limited partnerships;
-  the qualification of 'guaranteed payments';
-  the classification of foreign limited partnerships;
-  the position of limited partnerships under the tax treaties.

3. For example, the application of section 2(2) of the Taxation of Legal Transactions Act in situations in
which the entitlement to profit of the partners changes or the contribution in property law terms differs
from the economic entitlement.
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The position offoreign limited partners in Dutch limited partnerships

With respect to the position of the foreign limited partner in Dutch limited partner-
ships, a defence is given  of the position  that, both under  the 1964 Income  Tax  Act
and under the 2001 Income Tax Act, the view of the Supreme Court in the BNB
1993/227 ruling relating to the inclusion of a limited partner's share as part of a lar-
ger enterprise should apply not only on treaty level but also on the national level.
The view of the Supreme Court is at variance with the German arrangements, but
this difference can be explained by the German method of the 'isolierende Betrach-
tungsweise' which is anchored in law and which is absent from Dutch statutory
rules. If the participation in the limited partnership is not included in a larger enter-
prise, section 6 of the 1964 Income Tax Act or section 7.2(2)(a) of the 2001 Income
Tax Act requires a check to determine whether there is a foreign tax liability. The
major difference between the arrangements  in  the 1964 Income  Tax   Act  and   the
2001 Income Tax Act is that, in the second, the entitlement to the liquidation surplus
is no longer a requirement.

The rules for foreign tax liability for fureign partners/companies in a limited
partnership in section  17  and  178  of the 1969 Corporation  Tax  Act are confusing.
Section  17a(b)  of the 1969 Corporation  Tax Act would appear  to  be a redundant
provision, in so far as it relates to the joint entitlement to the assets of an enterprise
controlled from the Netherlands. Consequently, I propose removing this part of
section 17a(b) and if appropriate - for the purposes of clarification - adding it to
section  17(3)(a)  of the 1969 Corporation Tax  Act (see annex  I  for a text proposal).
This would restore the equal treatment - which was in place at the time of the 1964
Income Tax Act - of foreign natural persons and companies which are partners in a
Dutch limited partnership. In addition, equal treatment would be established for
limited partners (foreign and Dutch) and other partners in partnerships (foreign and
Dutch) and in this respect the difficulty would be resolved.

On the treaty level, I defend the interpretation of the expression 'carried on by' in
article 7 of the OECD model treaty on the basis of the context of the OECD model
treaty. The textual argument based on an interpretation in accordance with national
law that the limited partners do not carry on the enterprise themselves is therefore
set aside by the allocation (at the treaty level) of the enterprise to the partners. The
comparative study has not shown that a comparable textual argument (based on an
interpretation in accordance with national law) has ever been made in Germany or
the USA. For the purposes of clarification, consideration could be given to including
provisions for the allocation of the enterprise of the limited partnership to the limited
partners on the treaty level in the protocol accompanying the treaties (see annex I for
a text proposal) or in section 3(1)(c) of the OECD model treaty (in accordance with
the provision in section 3(1)(c) of the US 1996 Model Treaty).

The  position of Dutch limited partners in foreign limited partnerships

With respect to the position of Dutch limited partners in foreign limited partner-
ships, I defend the position that the larger enterprise doctrine, as well as the legal
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fiction of section 2(5) of the Corporation Tax Act have an effect both on the avoid-
ance of double taxation pursuant to the Double Taxation (Avoidance) Decree and on
income qualification, or the avoidance of double taxation, at the treaty level.

The comparative study showed that, in Germany also, the larger enterprise doc-
trine and the enterprise fiction play a role in income qualification but not in the
avoidance of double taxation at the national level. However, this discrepancy with
the view defended for the Netherlands here can be explained on the basis of the
German system for the avoidance of double taxation, in which a credit for foreign
taxes is permitted for both business profits and capital investment income. In Ger-
many and the USA, neither the larger enterprise doctrine nor the enterprise fiction
play a role at the treaty level. In the USA, this view is congruent with national in-
come qualification. In the case of Germany, this view would appear to conflict with
the incongruency which is also present there - as in the Netherlands - in respect of
income qualification for domestic and foreign companies.

The qualification of guaranteed payments

With respect to the qualification of guaranteed payments, I defend the allocation to a
Dutch or foreign permanent establishment on the basis of a functional approach (in
other words, is the asset made available to a permanent establishment, whether or
not for a long period of time?). In the case of temporary permanent establishments
(as in the case of the Baggerarrest), a functional approach of this kind also contains
ambiguities. In situations of this kind, it would appear to be justified to grant the
taxpayer a certain degree of latitude in labelling.

With respect to the qualification of guaranteed payments under the treaties, there
is no Dutch case law. There is also no clear qualification method at the OECD level.
However, there is a definite tendency towards the application of the special articles
in preference to article 7 of the OECD model treaty. This autonomous application
generally results in taxation competence with respect to the guaranteed payments for
the resident state of the partner receiving the payments, unless the income can be
allocated to a permanent establishment of this partner in the other State. It is mainly
with respect to this allocation issue that there is no agreement in the international
fiscal literature.

In the OECD report on partnerships, no attempt is made to arrive at an unambigu-
ous treaty qualification of this kind with respect to guaranteed payments, but - given
that various treaty qualifications exist in favour of an interpretation on the basis of
national law - a solution is looked for in the elimination of double taxation article.
On the basis of the context of the OECD model treaty, the OECD report arrives at
the conclusion that, in the case of qualification conflicts of this kind, the resident
state has no choice but to follow the treaty qualification of the source state when ap-
plying the relief from double taxation article (article 23 of the OECD model treaty).
It is debatable whether this view can be justified on the basis of the letter or the spirit
of the OECD model treaty. Consequently, the Working Group/Committee would
have been better advised, in my opinion, to include a view of this kind in the text of
the OECD model treaty and not to settle for a 'discreet' alteration using the OECD
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commentary. Since the Netherlands has made a general reservation with respect to
the conclusions of the OECD report, the solution from the OECD report referred to
here does not apply to the Dutch tax treaties. However, in my opinion, it does oblige
the Netherlands to find a solution in bilateral ways for qualification conflicts of this
kind. To that extent, it would be advisable for the Netherlands to set out its vision in
this respect, together with the policy for treaty negotiations, for example in the General
Notes relating to fiscal treaty policy. The mutual agreement procedure (article 25 of
the OECD model treaty) does not, in my opinion, provide an adequate basis for a
general solution to this problem.

The classification offoreign limited partnerships

Ambiguity persists in the classification of foreign limited partnerships if a foreign
limited partnership has a legal personality in foreign civil law. On the basis of older
case law, the foreign limited partnership could still be considered to the fiscally
transparent if the partners in a limited partnership are 'directly entitled' to the busi-
ness profits from the foreign limited partnership. In the literature, the phrase 'di-
rectly entitled' is often interpreted as referring to the presence or absence of a part-
ners' decision about profit distribution. However, in this area - as with the issue of
the corporation tax liability of limited partnerships under the New Civil Code (see
below, under 'Limited partnerships under the New Civil Code') - the position is de-
fended that the presence of a partners' decision about profit distribution is not in it-
self of decisive significance. Ultimately, what matters is whether the partners - de-
spite the legal personality of the limited partnership (foreign or otherwise) - are the
beneficial owners (joint or sole) of the business assets.

On the basis of the comparison of the legal systems, the question was examined of
whether it is advisable to replace the Dutch classification method with the American
or German method. The American method (choice system) was rejected on the basis
of a number of arguments (legal uncertainty, practical feasibility and susceptibility
to tax avoidance schemes. The German method, in which all the characteristics of a
partnership are used to make an assessment about whether, on balance, the foreign
entity more closely resembles a company limited by shares or a partnership, could
be a useful instrument in arriving at an unambiguous interpretation of the criterion
'direct entitlement'. However, this method does not provide any additional solution
for the criterion of free transferability.

Position of limited partnerships under the taxtreaties

From the point of view of fiscal transparency, closed limited partnerships in general
do not qualify as residents in the sense of the OECD model treaty and it is therefore
not possible to invoke treaties structured on the lines of the OECD model treaty. As
a result, problems may arise in the following two situations:

(i).   The source state of the income received by the limited partnership will - unlike
the Netherlands - not consider it to be fiscally transparent but will see it as a
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company. In this situation, any invocation of the treaty in question by one of
the partners with respect to the income of the limited partnership will not be
successful with the source state because this state sees the limited partnership
itself as the entity which earns that income,

(ii). The state where the foreign limited partnership is located considers it to be fis-
cally transparent, whereas the Netherlands, as the source state, sees the foreign
limited partnership as a non-transparent entity. In this situation, the foreign lim-
ited partnership will generally not qualify as a resident in the meaning of the
treaty, whereas, in domestic Dutch law, it is the entity which earns the income.

Both  the OECD report relating to partnerships,  as  well as article  4(1)(d)  of the  1996
US Model Treaty, provide a solution for this problem. Since the Netherlands has
made a general reservation with respect to the conclusions of the OECD report, the
best way forward for the Netherlands is to deal with difficulties of this kind by means
of national policy or bilateral treaty negotiations. The first example in this respect is
item 4, § b of Protocol I accompanying the new treaty with Belgium, as well as the
decree   of 17 March 19974, which arrives   at a solution similar  to  the   one  in   the
OECD report.

With respect to the possible solution of the consequences of classification conflicts
under the treaties, two conflicting views can be distinguished, particularly in the in-
ternational fiscal literature:

A. The first view is that, at the treaty level, business income should be allocated to
only one subject. This means that, in principle, the allocation at the treaty level to
the state in which the limited partnership is located determines whether the busi-
ness profits or other income are allocated to the limited partnership itself or to
the partners. When this principle is applied, double taxation is generally pre-
vented.

B. The second view follows the general treaty principle that treaties are concerned
solely with the attribution of taxation rights, while the allocation of income is a
matter for the national law of the two states. In this view, business income may,
as a result of conflicting classifications by the state where the limited partnership
and the partners are located, be allocated to several subjects.

Although there is no concrete case law, Dutch legislation and resolutions appear to
be based implicitly on this second view. As a result of this view, it is not possible to
prevent double taxation in general, particularly when the Netherlands sees the for-
eign limited partnership as a company limited by shares (non-transparent entity),
while the state where the foreign limited partnership is located sees it as a fiscally

4. Announcement from the Director-General for Fiscal Affairs on behalf of the State Secretary of Finance
d.d. 17 March 1997, IFZ 97/204M, Infobulletin 97/232.
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transparent partnership (this situation is referred to in chapter 4 as situation 3). For
Dutch companies/partners with a qualifying interest, relief is granted for this situa-
tion  in the resolution  of 18 September 19975: the participation exemption is consid-
ered to apply even if, strictly speaking. the subject-to-tax requirement has not been
met because it is not the foreign limited partnership that is liable to corporation tax
but the partners. Non-qualifying companies/partners and natural persons/partners
remain liable to double taxation in this situation.

The comparison of the legal systems showed that, in Germany and the USA also,
there is no consensus about how to deal with the consequences of classification con-
flicts. The OECD report adopts view B as the basic principle and then looks at the
extent to which double taxation can be prevented through the interpretation of the
avoidance of double taxation provisions (articles 23A and B, OECD model treaty).
Oddly enough, only the situation referred to in chapter 4 as situation 2 (the Nether-
lands considers the foreign limited partnership to be fiscally transparent, whereas the
other state considers the limited partnership to be an non-transparent entity) is dis-
cussed, and not situation 3. The conclusion the OECD report arrives at with respect
to situation 2 is that the resident state of the partners is not obliged to offset any
source  tax  ( when that source  tax  may be levied  by the state where the limited  part-
nership is established) against profit distributions made by the limited partnership.
The reason given for this is that the resident state of the partners of the foreign lim-
ited partnership does not levy tax on these profit distributions (subject to the national
qualification as withdrawal). Given the fact that the Netherlands has made a general
reservation with respect to the conclusions of the OECD report, the Netherlands is
not bound to adopt the view stated in the OECD report with respect to situation 2. In
the new treaty with Belgium (item 2 of Protocol I). the Netherlands would appear to
be prepared to go a step further than the OECD report and to be prepared to allow
the credit of source tax in situation 2 'as in the credit method used for the Double
Taxation (Avoidance) Decree 2001'. However, the practicalities of this credit proce-
dure remain unclear.

The avoidance of double taxation in situation 2 would appear to indicate that the
Netherlands is also prepared to grant a relief in situation 3 to natural persons or non-
qualifying companies. I believe that a clarifying resolution would be advisable for
this point.

5. Open limited partnerships

Chapter 5 describes a large number of (potential) difficulties relating to open limited
partnerships, examining them first in the context of the existing statutory system.
The discussion then turns to the extent to which the existing legal system, with an

5. Decree of the State Secretary of Finance of 18 September  1997, no. DGO 97-00041 7. V-N 27-11-1997,
item 8, p. 4373-4375.
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open and a closed variant for one and the same legal form in civil law, should be
preserved.

Existing legal system

The following (potential) difficulties in the existing legal system were examined:

- the distinction between open and closed limited partnerships;
-  the application of the 'incorporation fiction';
-  the deductibility of the share of the general partner;
-  the 'share' fiction of section 2(3)(f) of the State Taxes Act;
- the imposition of real estate transfer and capital tax on the open limited partner-

ship;

- the transition between open and closed limited partnerships;
-  the position of the open limited partnership under the tax treaties.

The ambiguous definition of the open limited partnership in section 2(3)(c) of the
General Tax Act is undoubtedly the main difficulty in the existing statutory system.
On the basis of a number of arguments (legal texts, reasoning, statutory system and
legal history), the view defended here is that the classification as a closed limited
partnership depends upon the existence of approval from all partners for the admis-
sion or replacement of limited partners. Even if this interpretation is followed, the
definition in section 2(3)(c) of the State Taxes Act still contains some ambiguities.
In order to clear up these ambiguities, a recommendation is given - based in part on
a comparison with the partnership limited by shares and with open investment funds
- for a new formulation of section 2(3)(c) of the State Taxes Act (see annex I). In
addition, a proposal is also made for withdrawing the 'double-tier partnership reso-
lution'.

A textual ambiguity was also found in the incorporation fiction of section 2(4) of
the 1969 Corporation Tax Act. On the basis of legal history and the statutory system,
it is concluded that this incorporation fiction should also apply to open limited part-
nerships.

With respect to the share of the general partner, the 'split doctrine', as developed
by the Supreme Court in BNB 1982/268. is supported and adopted as the basic prin-
ciple for dealing with open limited partnerships in the other tax laws which relate to
specific taxes. Once again, it is concluded that this split doctrine should also be ap-
plied at the treaty level.

With respect to the fiction of section 2(3)(f) of the General Tax Act, which classi-
fies the participation of the limited partners in the open limited partnership as a
share, the conclusion is that this fiction should, on the basis of considerations relat-
ing to legal history and statutory systems, also apply to income tax. This allows for
the establishment of consistency between corporation tax and income tax.

With respect to the imposition of real estate transfer tax and capital tax, the cho-
sen solution does justice to both the split doctrine of BNB 1982/268 and to the
'share' fiction of section 2(3)(f) of the State Taxes Act. In this view, the open lim-
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ited partnership in the Taxation of Legal Transactions Act is seen, as far as the en-
terprise component allowed by the limited partners jointly is concerned, as a partner-
ship with a capital divided in shares. For the enterprise components allocated to each
general partner, the open limited partnership is seen as a partnership without a capi-
tal divided in shares.

For the transition from the closed to the open limited partnership, the conclusion
with respect to the limited partners is that there should be a tax neutral contribution
on the lines of the exemptions of section 3.65 of the 2001 Income Tax Act 2001 and
section  14  of the 1969 Corporation  Tax  Act.  For the opposite situation  - the transi-
tion from an open to a closed limited partnership - the conclusion for these partners
is that this transition should be seen within the current legal system as a fictive or
actual liquidation of the open limited partnership. With respect to the transition from
an open to a closed limited partnership, it is also concluded that a consistent applica-
tion of the law will allow open limited partnerships to avail themselves of the system
of tax neutral return pursuant to section  14c  of the 1969 Corporation  Tax  Act.  For
the general partners, transitions between open and closed limited partnerships will
generally be fiscally neutral.

The comparative study of the law relating to the German KGaA led to the conclu-
sion that, in the current legal system of the open limited partnership, the German fis-
cal treatment of the KGaA provides virtually no direct solution, if any, for the diffi-
culties which have been noted. This is linked to the fact that the KGaA has, in broad
terms. the form of a company limited by shares (legal personality, issue of shares
etc.). not only in fiscal law but also in civil law. Many difficulties do not therefore
arise with the KGaA because fiscal treatment may follow the arrangements for the
civil-law form. An example here is the treatment of the Kommanditaktien in German
income tax (income from shares) and the levying of taxation in the Grunderwerb-
steuer when real estate is contributed to the KGaA. Given the deviating civil-law
form, it is even more striking that some of the literature - presumably supported by
the BFH - argues in favour of the viewpoint referred to here as the 'split doctrine'
for the deductibility of the share in the profits of the general partner (at the national
level and at treaty level). Adopting this approach for the KGaA - a company limited
by shares with legal personality - can be seen as a strong argument in favour of the
application of the split doctrine for the open limited partnership, a general partner-
ship without legal personality (and with joint ownership).

Desirable legal system

Although Chapter 5 puts forward a relatively large number of proposals for the im-
provement of the fiscal arrangements for the open limited partnership within the ex-
isting legal system, the open limited partnership would appear - even after the im-
plementation of these proposals for improvements - to be destined to lead a dormant
life as a fiscal legal form. This gives rise to the question of whether the criterion of
the free transferability of shares. which is the reason for the existence of the open
limited partnership. is the right criterion for drawing the distinction between income
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tax and corporation tax. As a principle for the fiscal legislator with respect to the cri-
terion of free transferability, the literature refers to the wishes of the legislature to
target partnerships in which the participants are mainly financiers, by contrast with
partnerships in which the characteristic element consists of the personal relation-
ships between the partners for the purposes of collaboration: in these partnerships,
the partners are covered by taxation directly as entrepreneurs. The conclusion is that
the legislature has not been successful in using the criterion of free transferability to
make a proper distinction between partnerships which mainly include financiers
(corporation tax liability) and partnerships which mainly include entrepreneurs (fis-
cal transparency). The formal criterion of section 2(3)(c) of the State Taxes Act can
be considered to be exemplary in this respect. There are many limited partnerships
(in the shipping or cinema sectors) with hundreds of limited partners, which never-
theless qualified as 'closed' on the basis of the definition in section 2(3)(c) of the
State Taxes Act. The limited partners in these limited partnerships will generally not
know each other and they will initially be financiers. Furthermore, a limited partner-
ship with five members of the family is classified as an open limited partnership be-
cause, for example, there are no restrictions on the admission of other members of
the family or because permission is only required from a qualified majority (for ex-
ample 75%). In the case of limited partnerships of this kind, a characteristic element
will generally be the personal relationships between the partners for the purposes of
collaboration.

After it has been noted that the criterion of free transferability does not do what it
is supposed to, the discussion turns to whether it would not be a better idea to (i)
adapt this criterion, (ii) abolish it or (iii) replace it with another criterion. It emerged
that adapting the criterion of free transferability did not improve the distinction be-
tween financiers and entrepreneurs. Abolishing the criterion of free transferability
would, in the current legal system, result in all limited partnerships being considered
to be fiscally transparent. There are a number of advantages associated with aboli-
tion, including the disappearance of corporation tax liability for limited partnerships
used for passive investment purposes. Furthermore, this benefits legal certainty since
the limited partnership, as a civil-law legal form, is only taxed in one way. In addi-
tion, it can be assumed, now that most other states do not make the distinction be-
tween open and closed, that abolishing the criterion of free transferability will re-
duce the number of classification conflicts considerably. A major drawback to abol-
ishing the criterion of free transferability is that there is then no criterion at all in the
tax laws relating to specific taxes which allows a distinction to be made with respect
to the tax liability of partners/financiers and partners/entrepreneurs. Another major
drawback is that situations which are comparable in economic terms (for example,
NVs (public limited companies) and large limited partnerships used for passive in-
vestment purposes) will receive different treatment for fiscal purposes. With a view
to taxation which is neutral with respect to legal forms, it is therefore concluded that
the criterion of free transferability should be replaced by another criterion. The only
two real alternatives, an option model or a form of tax on business profits, are then
looked at in detail in Chapter 6 (see below).
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6. Limited partnerships under the New Civil Code

Chapter 6 looks at the first outlines of the promised Bill for the Adoption of Part
7.13 (partnership) of the New Civil Code. Under the New Civil Code, the limited
partnership will be given the option of assuming legal personality (the 'limited
partnership with legal personality'). By far the most important question in fiscal
terms in this respect is whether the limited partnership with legal personality (under
the New Civil Code) will be liable to corporation tax. This question is looked at
initially in the context of the current legal system.

Although the formulation of section 2(1)(d) of the 1969 Corporation Tax Act
would appear to suggest that the limited partnership with legal personality will in-
deed be liable to corporation tax, the reasoning behind this provision may lead to the
conclusion that the liability to corporation tax for partnerships with legal personality
was not the intention of the legislature when drafting this law. On the basis of the
principles adopted by the legislature with respect to the distinction between income
tax and corporation tax, the discussion then turns to the issue of whether corporation
tax liability for the limited partnership with legal personality (in the legal system) is
justified. On the basis of the outlines of the new civil-law arrangements, it is con-
cluded that - despite legal personality - the partners, rather than the limited partner-
ship with legal personality as such, have the economic ownership of the business
assets. Consequently, there is no reason for the limited partnership with legal per-
sonality to be liable to corporation tax. In order to avoid a potentially lengthy dis-
cussion about the interpretation of section 2(1)(d) of the 1969 Corporation Tax Act,
it has been suggested that this component should be amended (see annex I for a text
proposal) and that the fiscal transparency of limited partnerships with legal personal-
ity (and general partnerships with legal personality) should be anchored in law.

In addition, it would appear to be logical to maintain, in the existing legal system,
the distinction between open and closed with respect to both limited partnerships
and limited partnerships with legal personality. A proposal for legal anchoring has
also been made in this respect (see annex I).

Assuming that limited partnerships and limited partnerships with legal personality
(under the New Civil Code) remain fiscally transparent, the discussion then turns to
the extent to which the introduction of legal personality may have other fiscal impli-
cations for limited partnerships. This thesis deals only with the extent to which the
stated solutions require adaptation as a result of the introduction of legal personality
for limited partnerships with legal personality under the New Civil Code and the ex-
tent to which new difficulties may arise. In general, the conclusion in this respect is
that the stated solutions hardly require any adaptation as a result of the introduction
of the arrangements for limited partnerships with legal personality under the New
Civil Code and that there will also be no new difficulties. There is a possible excep-
tion with respect to the position of limited partnerships and limited partnerships with
legal personality in the Taxation of Legal Transactions Act, because that act already
uses the criterion of legal personality in a few places. In this respect, the complete
rethinking of the position of partnerships in the Taxation of Legal Transactions Act
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after the introduction of the New Civil Code is recommended. The German system,
in which partnerships as such are seen as the transferee for transfer tax purposes,

may serve as a model for new arrangements.

Finally, on the basis of a comparison with the laws of the USA and Germany, an ex-
amination is conducted to determine whether the arrangements in the New Civil
Code should not lead the legislature to rethink the criteria used as the basis for dis-
tinguishing between income and corporation tax. The main conclusion drawn from
the comparative study is that legal personality as such, both in Germany and in the
USA, is not used as a distinguishing criterion for levying corporation tax on partner-
ships. This also applies to the criteria of transferability (with a less important excep-
tion for the US) and the presence of a partners' decision about profit distribution. It
is therefore concluded that it is preferable not to use these criteria (legal personality,
transferability and the presence of a partners' decision about profit distribution) as
the basis for a new taxation system for partnerships.

On the basis of the results of the comparison of legal systems, the following
alternatives for a new basis for taxing partnerships are then examined: (i) distinction
on the basis of legal form, (ii) option model, and (iii) tax on business profits. The
advantage of making a distinction on the basis of legal form (as in the German
system) is that it provides legal certainty. The drawback is that economically
comparable situations receive different types of fiscal treatment. This system is
therefore rejected since it does not result in taxation which is neutral with respect to
legal form. An option model (on the lines of the US system) is better in terms of
neutrality but has major drawbacks: a high degree of complexity, impracticality and
considerable susceptibility to tax avoidance schemes. I am not therefore in favour of
the introduction of a system of this kind to the Netherlands.

The third alternative, a form of taxation on business profits, is in my opinion
preferable with a view to taxation which is neutral with respect to legal form. Space
and subject considerations here preclude the discussion of all possible variants of a
taxation on business profits, let alone the addition of a variant of my own. Chapter 6
therefore only lists a number of major benefits that taxation on business profits
might have for taxation levied on limited partnerships and the difficulties discussed
in this thesis:

- the distinction between open and closed limited partnerships can be dropped;
-  the Taxation of Legal Transactions Act can deal with civil-law forms;
- fiscal transparency can be introduced for limited partnerships used for passive in-

vestment purposes;
- improper use of the limited partnership by limited partners/companies will be-

come impossible;
- the distinction between entrepreneurs and quasi--entrepreneurs in the 2001 Income

Tax Act can be abolished;
-  the fiscal treatment of foreign limited partnerships will be simplified.
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All in all, I believe that the implementation of the New Civil Code for public part-
nerships provides a new opportunity for the legislature to initiate a more detailed
study of a form of taxation on business profits as a way of taxing partnerships which
would be neutral in terms of legal form. The difficulties listed in this thesis with re-
spect to taxation levied on limited partnerships show why it is necessary for the leg-
islature to avail itself of this opportunity.
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die vorliegende Dissertation vertieft sich in einige (potenzielle) Problempunkte der
steuerlichen Behandlung der Kommanditgesellschaft niederlandischen Rechts

('commanditaire vennootschap', nachfolgend bezeichnet als CV). Ein Problempunkt
wird in der Einleitung definiert als eine Situation, in der die Nutzung der CV im
Vergleich zum zivilrechtlichen Ausgangspunkt durch eine nicht steuerneutrale Be-
handlung unverhaltnismaBig behindert bzw. gefdrdert wird. Die (potenziellen) Pro-
blempunkte wurden zunachst - aufgegliedert in jeweils einem Kapital fitr jedes ein-
zelne Steuergesetz - nach nationalem niederlandischem Recht untersucht. Wo dies
sinnvoll war, wurde dabei unterschieden zwischen der steuerlichen Behandlung nach
dem alten niederlandischen Einkommensteuer-Gesetz   von 1964 (NL-EStG    1964,
'Wet   IB    1964')   und dem neuen niederlandischen Einkommensteuer-Gesetz   von
2001  (NL-EStG 2001,  'Wet IB  2001').  Am Ende jedes Kapitels wurde fur jeden (po-
tenziellen) Problempunkt ein Rechtsvergleich mit den beiden Untersuchungsliindern
Deutschland und den USA aufgenommen.

Danach folgt kapitelweise eine Ubersicht uber die gefundenen Schluss-

folgerungen und Empfehlungen bezuglich der untersuchten (potenziellen) Problem-

punkte. Die Vorschlage fur eventuelle Gesetzesanderungen sind gesondert darge-

stellt in Anlage I.

1.  Die CV im niederliindischen Einkommensteuer-Gesetz

Kapitel 1 setzt sich auseinander mit den folgenden (potenziellen) Problempunkten
im NL-EStG auseinander:

Unternehmerschaft des Kommanditisten:
- Ehegatten-CV;
- Problematik der vollstiindigen Steuertransparenz;
- Anwendung der Lehre des s.g. Sonderbetriebsvermogens beim Kommanditisten;
- negatives Kapitalkonto;
- Wechsel von der Stellung des Komplementars zum Kommanditisten (und umge-

kehrt).
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Unternehmerschaft des Kommanditisten

Hinsichtlich der Unternehmerschaft des Kommanditisten hat die Untersuchung zu
dem Ergebnis gefuhrt, dass diese Unternehmerschaft zur Zeit des NL-EStG 1964
aufgrund einer konsequenten Linie in der Rechtsprechung in die allgemeinen Spiel-
regeln der subjektiven Unternehmerschaft ('subjectief ondernemerschap') ein-
gebettet war. Eine nicht steuerneutrale Behandlung konnte dadurch hinsichtlich der
Reichweite der steuerlichen Unternehmerschaft des Kommanditisten nicht festge-
stellt werden. Diese Schlussfolgerungen wurden bestatigt durch den Rechtsver-
gleich, besonders mit dem deutschen System, das in hohem MaBe mit dem nieder-
landischen System  zur Zeit des NL-EStG 1964 ubereinstimmt. Einige Abweichungen
stehen in einem spezifischen Zusammenhang mit der deutschen Situation und
scheinen dort einen Problempunkt zu verursachen.

Im NL-EStG  2001   ('Wet  IB 2001') wurde die Reichweite der Unternehmerschaft
des Kommanditisten einerseits erweitert, da die Mitberechtigung am Liquidations-
uberschuss nicht mehr als Voraussetzung gilt. Andererseits wurde diese Reichweite
auch erheblich eingeschrankt, da der Kommanditist nicht mehr als Unternehmer
qualifiziert wird, sondern nur auf dem Wege der Gesetzesfiktion (als 'Quasi-
Unternehmer') als Einkunfte aus Gewerbebetrieb genieBend gilt.

Die Aufgabe der Bedingung der Mitberechtigung am Liquidationstiberschuss wird
von mir im Rahmen des Spartensystems nach NL-EStG 2001 ('Wet IB 2001') fur
akzeptabel gehalten und verhindert eine weitere Verstikkung der Attraktivitat der
Sparte  III  ('Box 3') (wodurch mdglicherweise neue Problempunkte entstehen  wur-
den). Diese Erweiterung scheint dazu zu fuhren, dass das niederlandische System
der Besteuerung von Kommanditisten mehr Ahnlichkeit mit dem US-System zeigt.
Da die USA eine (echte) VerauBerungsgewinnsteuer kennen, wiihrend in den
Niederlanden (und auch in Deutschland) Vera:uBerungsgewinne in der Einkunftsart
'Einkiinfte aus Gewerbebetrieb' (Vermogensvergleich) besteuert werden, erwies es
sich als unmoglich, aus dem US-System weitere Vorschlitge for das niederlandische
System abzuleiten.

Die Einschrankung der Unternehmerschaft des Kommanditisten durch die Ein-
fithrung der Regelung der Quasi-Unternehmerschaft lasst sich hauptsachlich aus
dem Wunsch des Gesetzgebers erklaren, die zweckwidrige Inanspruchnahme von
Unternehmer- bzw. Unternehmensvergunstigungen zu unterbinden. Hinsichtlich dieses
Aspekts wird geschlossen, dass der Gesetzgeber - indem er die Unterscheidung zwi-
schen Unternehmern und Quasi-Unternehmern mit dem alleinigen Ziel einfuhrte,
Kommanditisten/Anlegern von bestimmten Unternehmer- und Unternehmens-
vergunstigungen auszuschlieBen - einen falschen Weg beschritten hat. Nach mei-
nem Dafiirhalten wiire es besser gewesen, wenn der Gesetzgeber auf diese Unter-
scheidung verzichtet hitte und fur jede einzelne Vergihistigung gepruft hiitte, inwie-
fern die zweckwidrige Inanspruchnahme durch Kommandisten/Anleger verhindert
werden konnte. Durch die Ausdehnung des Stundenkriteriums und die Einfuhrung
der Summierungsregelung beim Investitionsabzug waren meiner Meinung nach be-
reits ausreichende MaBnahmen gegen die zweckwidrige Inanspruchnahme von Un-
ternehmer- und Untemehmensvergunstigungen getroffen worden. In Anlage I wurde
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- ohne den Anspruch auf Vollstiindigkeit erheben zu wollen - eine Reihe von Geset-
zesanderungen vorgeschlagen, wobei die Unterscheidung zwischen Unternehmern
und Quasi-Unternehmen aufgehoben und die weiterhin konstatierte Tatsache, dass
diese Regelung hinsichtlich der Beschriinkung von Unternehmer- und Unterneh-

mensvergunstigungen weit Ober ihr Ziel hinausschieBt, ruckgangig gemacht wird.

Ehegatten-CV

Auf der Grundlage der Rechtsprechung zur Zeit des NL-EStG  1964 ('Wet IB  1964')
wurde festgestellt,  dass der oberste niederltindische Gerichtshof  ('Hoge  Raad')  im
Allgemeinen dieselben Bedingungen fur die Unternehmerschaft des Kommandi-
tisten in einer Ehegatten-CV oder untergeordneten CV wie fur die Unternehmer-
schaft des Kommanditisten im Allgemeinen anlegt. Auch bezuglich der Ehegatten-
CV (oder untergeordneten CV) liegt der Problempunkt darum nicht in erster Linie in
der Unternehmerschaft des Kommanditisten, sondern vielmehr in der mit der Unter-
nehmerschaft verbundenen Vergunstigungen. Auch in Deutschland und den USA
werden Personengesellschaften im Allgemeinen nicht anders behandelt als Perso-

nengesellschaften zwischen Dritten, wobei festgestellt wurde, dass auch die Zahl der
Unternehmer-Vergunstigungen in beiden Liindern oft nur einen beschrbinkten

Umfang hat.
Im  NL-EStG  2001  ('Wet  IB  2001')  wird der Vorteil der Ehegatten-CV  (oder  un-

tergeordneten CV) nur auf die MOglichkeit der Progressionsdlimpfung beschrankt.
Vorgeschlagen wird, genauer zu prufen, ob diese Moglichkeit zur Progessions-
dtimpfung noch immer dazu filhrt, dass haufig Ehegatten-Firmen gegrundet werden.
Sollte dies der Fall sein, kannte in Erwagung gezogen werden, - konform dem deut-
schen System - die Einkunfte aus Gewerbetrieb bei in GOtergemeinschaft verheira-
teten Ehegatten steuerlich jeweils beiden Ehegatten zur Halfte zuzurechnen.

Vollstandige Steuertransparenz

Bei der Untersuchung der Anwendung der vollstandigen Steuertransparenz wurde
unterschieden zwischen einer (objektiv) gewerbetreibenden CV und einer anlegen-
den CV. Insofern die Kommanditisten einer gewerblichen CV als Einkunfte aus
Gewerbebetrieb genieBend gelten, gilt - sowohl nach NL-EStG 1964 als auch NL-
EStG  2001  - der Begriff des s.g. 'subjektiven Unternehmens'. Aufgrund dieses  Be-

griffs wird jeder Kommanditist eine eigene Steuerbilanz erstellen, in der sein Anteil
an den Aktiva und Passiva der CV ausgewiesen wird. Damit ist die vollstundige
Steuertransparenz als gegeben zu betrachten. Auch hinsichtlich des Kommanditisten
in einer anlegenden CV wird auf der Grundlage der wirtschaftlichen Mitberechti-
gung an den zugrunde liegenden Aktiva/Passiva der CV ebenfalls die vollstiindige
Steuertransparenz verteidigt (sowohl fa das NL-EStG 1964 ('Wet IB 1964') als
auch das NL-EStG 2001  ('Wet IB  1964')).  Auch in Deutschland und den USA wird
im Prinzip von der vollstandigen Steuertransparenz ausgegangen.
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Sonderbetriebsvermijgen

Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung des Sonderbetriebsvermogens wurde fOr
den Kommanditisten keine abweichende Position im Vergleich zu anderen Gesell-
schaftern von (steuertransparenten) Personengesellschaften festgestellt. Dieselben
Etikettierungsregeln sind anwendbar auf alle Gesellschafter (sowohl nach NL-EStG
1964 ('Wet IB 1964') als auch NL-EStG 2001('Wet IB 2001')). Auch in Deutsch-
land und den USA bestehen in diesem Punkt keine Unterschiede zwischen Kom-
manditisten und anderen Gesellschaftern.

Die Etikettierungsproblematik ist auch relevant im Hinblick auf die besondere Si-
tuation der s.g. BV&CO CV (GmbH & Co KG niederliindischen Rechts). In dieser
Situation stellt sich die Frage, ob die Anteile an der GmbH/Komplementfirin als
notwendiges Betriebsvermtigen qualifiziert werden mussen. Eine konkrete Juris-
prudenz ist in diesem Punkt nicht vorhanden, aber gerade in der Situation, in der
sich die Aktivitiiten der BV darauf beschrtinken, Komplementbirin zu sein, liisst sich
nicht ausschlieBen, dass der oberste niederllindische Gerichtshof ('Hoge Raad') auf
ein notwendiges BetriebsvermOgen erkennen wurde. In Deutschland spielt eine
vergleichbare Etikettierungsproblematik, und dort neigt die Rechtsprechung in die-
ser Situation tatsfichlich zum notwendigen Betriebsvermugen.

Eine verwandte Problematik ist die Position des s.g. 'nijvere commanditaire ven-
noot' (in der KG arbeitstiitigen Kommanditisten). In der Vergangenheit hat der ober-
ste niederlandische Gerichtshof  ('Hoge  Raad') den Standpunkt vertreten,  dass  die
Arbeitsvergutung des in der KG arbeitstiitigen Kommanditisten den Einklinften aus
Gewerbebetrieb zugerechnet werden muss, auBer wenn die Belohnung ihre Grund-
lage nicht in dem gesellschaftlichen Rechtsverhiiltnis hat, sondern in einem pers )n
lichen Arbeitsverhaltnis. das mit einem Komplementiir oder mehreren Komplemen-
ttiren besteht. Obwohl nach der niederlandischen Einkommensteuer-Reform (NL-
EStG  2001,  'Wet  IB  2001') die Bedeutung dieser Frage erheblich abgenommen  hat
(durch die Abschaffung des Unternehmersabzugs for den Kommanditisten). kann
diese Rechtsprechung ohne Abstriche auf das NL-EStG 2001 angewendet werden.

Negatives Kapitalkonto

Im Zusammenhang mit dem negativen Kapitalkonto hat der oberste niederliindische
Gerichtshof ('Hoge  Raad', BNB 1970/152)  zur Zeit des NL-EStG  1964  ('Wet  IB
1964') die zivilrechtliche Haftung zum Ausgangspunkt genommen. Berechtigte
Ausnahmen von dieser Hauptregel bilden die Anwesenheit von Sonderbetriebs-
vermijgen und die Situation, dass die steuerliche Gewinnberechnung von der han-
delsrechtlichen Gewinnberechnung abweicht. Auch Deutschland und die USA ken-
nen eine Regelung, die die zivilrechtliche Haftung als Ausgangspunkt verwendet.
Hinsichtlich ihrer Auswirkung kennen die gesetzlichen Regelungen beider Lander
ein Ergebnis, das in wesentlichem MaBe ubereinstimmt mit der niederldndischen
Regelung zur Zeit des alten NL-EStG ('Wet IB 1964').

Im  NL-EStG  2001  ('Wet  IB 2001') wurde eine separate Bestimmung  (Art.  3.9
'Wet  IB  2001')  fur den  Verlustausgleich des Kommanditisten aufgenommen. Diese
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Regelung ist sehr kompliziert, wahrend eine deutliche Begrundung fur deren Not-
wendigkeit fehlt. Faktisch handelt es sich um eine uberflussige Bestimmung, da auf
der Grundlage der zivilrechtlichen Regelung von Art. 20 Absatz 3 des nieder-
lindischen Handelsgesetzbuchs ('Wetboek van Koophandel', WvK) sowie der Juris-

prudenz zur Zeit des NL-EStG  1964 ('Wet IB  1964') der Verlustausgleich des Kom-
manditisten bereits ausreichend beschrtinkt wird. Insofern diese Regelung bewirkt,
dass schlussendlich Verluste verloren gehen, obwohl der Kommanditist zivil-
rechtlich dafur haften muss, steht diese Regelung im Widerspruch mit dem Gesamt-

gewinnbegriff in der Einkommensteuer, so dass dieser zu einer nicht steuerneutralen

Behandlung der Rechtsform der CV fuhrt (Problempunkt). Vorgeschlagen wird da-
her, den Artikel 3.9 des NL-EStG 2001  ('Wet IB 2001') zu streichen, nach Muglich-
keit rUckwirkend zum 1. Januar 2001.

Wechsel von der Stellung des Komplementars zum Konimanditisten (und umgekehrt)

Hinsichtlich des Wechsels von der Stellung des Komplementars zum Komman-
ditisten (und umgekehrt) wurde der Schluss gezogen, dass zur Zeit des NL-EStG
1964 ein solcher Stellungswechsel im Allgemeinen steuerneutral stattfinden wird,
wenn die Position des steuerlichen Unternehmers fortgesetzt und die Mitbe-
rechtigung am Liquidationsuberschuss nicht gelindert wird. Ein Problempunkt
entsteht jedoch, wenn bei einer solchen Umsetzung eine handelsrechtliche Neu-
bewertung vorgenommen wird, weil dann aufgrund des beruchtigten Urteils BNB
1960/34 diese Neubewertung steuerlich zu einem (progressiv) versteuerten Neu-
bewertungsgewinn fuhrt. Als Losung fur diesen Problempunkt wird vorgeschlagen,
einen Beschluss zu erlassen, in dem festgelegt wird, dass das Finanzamt die
zwingende Neubewertungsregel des Urteils BNB 1960/34 nicht mehr als Ausgangs-
punkt verwendet. Hat sich die Mitberechtigung am Liquidationsuberschuss infolge
der Umsetzung doch verandert, kann steuerpflichtiger Ubertragungsgewinn mit
Hilfe mehrerer praktischer Vermeidungstechniken oder mit Hilfe der Vergunstigung
fur steuerneutrale Umstrukturierung gemaB Art. 17 NL-EStG 1964 ('Wet IB 1964')
vermieden werden. Auch in Deutschland und in den USA kann bei einer solchen

Umsetzung im Allgemeinen eine Besteuerung vermieden bzw. aufgeschoben wer-
den, wobei besonders der hohe Grad der Flexibilitbit der Ubertragungs- bzw. Ein-
bringungs-Vergunstigungen positiv auffaillt. Ein aufflilliges Detail der deutschen Re-

gelung liegt darin, dass die Ubertragungs- bzw. Einbringungs-Vergunstigung auch
dann anwendbar ist, wenn eine handelsrechtliche Neubewertung erfolgt. Dieses De-
tail darf wohl als zusatzliches Argument gesehen werden, die Lehre des Urteils BNB
1960/34 schnellstmdglich fallen zu lassen.

Auch im NL-EStG 2001 ('Wet IB 2001') kann ein Stellungswechsel vom Komple-
mental: zum Kommanditisten im Allgemeinen steuerneutral verlaufen, wenn keine
Anderung der Mitberechtigung am Liquidationsuberschuss erfolgt. Da aufgrund von
Art. 3.3 Absatz 2 NL-EStG 2001 ('Wet IB 2001') auch der nicht am Liquidationsu-
berschuss mitberechtigte Kommanditist als Einkilnfte aus Gewerbebetrieb genieBend
gilt, wird sich eine solche Umsetzung immer innerhalb der Einkunftsart 'Einkunfte
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aus Gewerbebetrieb' abspielen. Falls sich die Mitberechtigung am Liquidationsuber-
schuss gdindert hat. kann ein steuerpflichtiger Obertragungsgewinn durch die ge-
nannten praktischen Vermeidungstechniken oder die Anwendung der neuen Um-
strukturierungsvergunstigung  nach  Art. 3.63 NL-EStG  2001   ('Wet  IB   2001')   ver-
mieden werden. Die letztgenannte Regelung kennt eine erhebliche Einschrtinkung
gegenuber der Regelung nach Art. 17 NL-EStG 1964 ('Wet IB 1964'), da die unver-
steuerte Ubertragung nur unter der Voraussetzung mdglich ist, dass das zu ubertra-
gende Unternehmen vorher wahrend 36 Monaten zu einer Personengesellschaft mit
dem Ubernehmenden gehOrt hat oder der Ubernehmende wiihrend 36 Monaten vor
der Ubertragung in dem zu ubertragenden Unternehmen tatig gewesen ist. Es wird
empfohlen, diese Regelung einer erneuten Erwagung zu unterziehen, insbesondere
bezuglich der Frage, ob diese Periode von 36 Monaten ggf. anpassungsbedurftig ist.
Durch die Einfuhrung der Periode von 36 Monaten erscheint die CV jedoch als ge-
eignetste Rechtsform zur Oberbruckung dieser Periode, so dass das Interesse an der
CV als Rechtsform fur die Unternehmensnachfolge unter dem Strich vermutlich nur
zunehmen wird.

2.  Die CV im niederliindischen KOrperschaftsteuer-Gesetz ('Wet op de
vennootschapsbelasting')

Im Kapitel 2 wurden die folgenden (potenziellen) Problempunkte im niederlan-
dischen Kiirperschaftsteuer-Gesetz (NL-K6StG), 'Wet op de vennootschapsbelas-
ting')  untersucht:

- Stellung von KOrperschaften als Kommanditist;
- Frage der vollstbindigen Steuertransparenz;
- Anwendung der Vergunstigung fur steuerneutrale Einbringung (Art. 14 NL-KOStG

1969 ('Wet Vpb  1969' ) hinsichtlich der Kommanditbeteiligung;
- Anwendung der Verlustvortragsregelung (Art. 2Oa/20 Absatz 5 (alt) des NL-KOStG

1969 ('Wet Vpb 1969') hinsichtlich der Kommanditbeteiligung

Stellung von Korperschaften als Kommanditist

Im Hinblick auf die s.g. beschrankt steuerpflichtigen KOrperschaftenl, die als Kom-
manditist an einer (geschlossenen) gewerblichen CV teilnehmen, wurde infolge der
Rechtsprechung des obersten niederlandischen Gerichtshofs  ('Hoge Raad') (speziell
Urteil BNB 1969/155) ein Problempunkt festgestellt. Dieser Problempunkt besteht
aus der Ungleichbehandlung von natiirlichen Personen und KOrperschaften sowie
von auslandischen und niederlandischen Korperschaften. Nach Dafurhalten des
obersten niederlandischen Gerichtshofs  ('Hoge Raad') entsteht eine (beschrankte)
Steuerpflicht erst dann, wenn von einem 'tatsachlichen Betreiben' eines Unter-

1.  Die sonstigen Rechtspersonen kraft  Art. 2 Absatz  1   Buchstabe  d  NL-KOStG   1969  ('Wet  Vpb   1969')
sowie Offentliche Betriebe kraft Art. 2. Absatz 1, Buchstabe f NL-KZ)StG  1969 ('Wet Vpb  1969')
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nehmes die Rede ist, also nicht, wenn eine Kommanditbeteiligung gehalten wird.
Diese Ungleichbehandlung bedeutet faktisch, dass die beschrankt steuerpflichtigen
Korperschaften sich der Steuerpflicht uber die von ihnen erzielten Unternehmens-
gewinne entziehen kOnnen, indem sie das Unternehmen in einer CV unterbringen.
Hinsichtlich der Kategorie der 8ffentlichen Betriebe kann durch die Nutzung von
CVs eine unerwunschte Beeintdchtigung des lauteren Wettbewerbs entstehen. Um
diese Ungleichbehandlung bzw. Beeintrachtigung des lauteren Wettbewerbs auszu-
rdumen, wird vorgeschlagenz , das Gesetz so anzupassen, dass unter dem Betreiben
eines Unternehmen auch die Mitberechtigung am Betriebsvermogen verstanden
wird. Dieser Vorschlag wird betont von dem Ergebnis des in diesem Punkt ange-
stellten Rechtsvergleichs, da in beiden Untersuchungslandern (Deutschland und den
USA) der Kommanditanteil an einer gewerblichen CV unter die beschrankte Kkir-
perschaftsteuerpflicht fallt.

Vollstandige Steuertransparenz

Hinsichtlich der Fragestellung nach der vollstandigen Steuertransparenz wird eine
Gleichbehandlung der korperschaftsteuerpflichtigen Korperschaften mit naturlichen
Personen verteidigt. Diese Sicht der Dinge scheint auch vom Gesetzgeber bestatigt
ZU werden, da - ausgelOst von der niederlandischen Einkommensteuer-Reform (NL-
EStG 2001) - Art. 8 Absatz 3 (neu) des niederlandischen Korperschaftsteuer-
Gesetzes (NL-K6StG 1969, 'Wet Vpb. 1969') eingefuhrt wurde. Auch zu diesem
Punkt kann ein zusatzliches Argument aus dem Rechtsvergleich abgeleitet werden,
in dem als Ergebnis angefuhrt wurde, dass auch in Deutschland und den USA KOr-
perschaften und naturliche Personen im Rahmen der Transparenz-Problematik in
derselben Weise behandelt werden.

Vergunstigung fiir steuerneutrale Einbringung

Hinsichtlich der Anwendung der Vergunstigung fOr steuerneutrale Einbringung (Art.
14 NL-KOStG 1969, 'Wet Vpb 1969') wurde der Standpunkt verteidigt, dass unter
dem Begriff 'onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming' (Be-
trieb oder Betriebsteil) auch der Kommanditanteil an einer gewerblichen CV zu ver-
stehen ist. Da in diesem Punkt keine ablehnende Rechtsprechung vorliegt, ist eine
Gesetzesanderung in diesem Punkt nach meinem Dafurhalten nicht notwendig. Die
Auslegung des Begriffs 'onderneming' bei der Vergunstigung fur steuerneutrale
Einbringung wurde bei dieser Ldsung synchron laufen mit der vorgeschlagenen
Anderung bei den beschrankt steuerpflichtigen Kdrperschaften. Auch in den beiden
Untersuchungslandern (Deutschland und den USA) wird die Vergunstigung fur steuer-
neutrale Einbringung auf den Kommanditanteil in einer gewerblichen CV ange-
wendet, so dass das Ergebnis des Rechtsvergleichs in diesem Punkt die vorgeschla-
gene L sung in keiner Weise beeintrachtigt.

2. Vgl. Anlage I zum Vorschlag eines geanderten Wortlauts des Gesetzes in diesem Punkt.
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Anwendung der Verlustvortragsregelung

Die Auslegung des Unternehmensbegriffs im niederliindischen Korperschaftsteuer-
Gesetz durch den obersten niederlandischen Gerichtshof ('Hoge  Raad')  als  das  'tat-
sachliche Betreiben' eines Unternehmens fuhrte ebenfalls zu einem Problempunkt
bei der Anwendung  von  Art. 20, Absatz  5  (alt)  des  NL-KOStG  1969  ('Wet  Vpb
1969').  Durch die Einfuhrung von  Art.  20a des  NL-KOStG  1969  ('Wet Vpb  1969')
wurde dieser Problempunkt inzwischen ausgerliumt. Bei der Auslegung von Art. 20a
(neu)  des  NL-KOStG  1969  ('Wet  Vpb. 1969') scheint ein Konzept des 'Hindurch-
schauens' (vollstandige Steuertransparenz) fur die Fiille, in denen ein Komman-
ditanteil an einer CV von einer kOrperschaftsteuerpflichtigen Korperschaft gehalten
wird, zu den befriedigendsten Ergebnissen zu fuhren. Auch aus dem Rechtsvergleich
geht hervor, dass die beiden Untersuchungslander (Deutschland und USA) im Rah-
men ihrer verwandten Anti-Missbrauchsbestimmungen diesen Punkt einigermaBen
vergleichbar behandeln.

3.  Die CV im niederliindischen Gesetz uber die Steuern iiber den
Rechtsverkehr ('Wet Belastingen van Rechtsverkeer')

Im Kapitel 3 werden im Hinblick auf das niederlandische Gesetz iiber die Steuern
Ober den Rechtsverkehr ('Wet Belastingen van Rechtsverkeer') die folgenden beiden
(potenziellen) Problempunkte untersucht:  ( 1) die Position des Kommanditisten  hin-
sichtlich der Veranlagung zur 'overdrachtsbelasting' (ndl. Grunderwerbsteuer) und
(2) die Veranlagung der (geschlossenen) CV zur 'kapitaalsbelasting' (ndl. Gesell-
schaftsteuer).

Grundenverbsteuer

Im Hinblick auf die 'overdrachtsbelasting' (ndl. Grunderwerbsteuer) wurde ge-
schlossen, dass - anders als in der Vergangenheit angefiihrt - nicht die Rede ist von
einer Sonderstellung des Kommanditisten (in einer CV mit oder ohne einen Kom-
plementiir) gegenuber den ubrigen Gesellschaftern in Personengesellschaften. Somit
kann hier nicht die Rede sein von einem Problempunkt. Diese Schlussfulgerung gilt
sowohl fur die Anwendung der Einbringungs- und Liquidations-Befreiung (Art. 15,
Buchstaben e und f des ndl. Gesetzes uber die Steuern Ober den Rechtsverkehr
('WBR'))  als  auch  for die Anwendung  des  Art. 4 dieses Gesetzes (Immobilien-
Gesellschaften). Aus dem Rechtsvergleich mit Deutschland ging hervor, dass auch
hinsichtlich der Veranlagung zur Grunderwerbsteuer die deutsche KG nicht anders
behandelt wird als andere deutsche Personengesellschaften (wie die 0HG und die
GbR). Insofern unterstiitzt das Ergebnis des Rechtsvergleichs die Schlussfolgerung
fur das niederliindische Steuersystem. Bei der Anwendung von Art. 4 'WBR' auf die
CV mit einem in Aktien ('participaties') aufgeteilten Kapital wurde ein weiteres
Problem signalisiert. Bei einer derartigen CV. die Immobilien besitzt, kann die Ver-
anlagung sowohl auf der Grundlage des Art. 2 Absatz 2 als auch auf der Grundlage
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des Art. 4, Abs. 1 Buchstabe a des niederlandischen Gesetzes uber die Steuern uber
den  Rechtsverkehr ('WBR') stattfinden. Dieselbe Problematik gilt jedoch  auch  fur
die ubrigen Personengesellschaften 'op aandelen' (auf Aktien), so dass auch in die-
sem Punkt keine Ausnahmestellung der CV besteht. Ausgehend von der Absicht des
Gesetzgebers, kleine Anleger aus der Veranlagung zur Grunderwerbsteuer herauszu-
halten, sowie aus der Perspektive der Ausfuhrbarkeit, wird hier die in der Literatur
verteidigte Auffassung von Art. 4 als 'lex specialis' von Art. 2 'WBR' geteilt. Im
deutschen System wird die Personengesellschaft als solche (Gesamthand) als Erwer-
ber im Sinne der Grunderwerbsteuer gesehen, so dass in diesem Sinne eine Gleich-
stellung zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften entsteht. Angesichts der Pro-
bleme,  die die Einfuhrung des Erwerbs des wirtschaftlichen Eigentums ('econo-
misch eigendom') insbesondere auch hinsichtlich der Veranlagung zur 'overdrachts-
belasting' (ndl. Grunderwerbsteuer) bei Personengesellschaften generiert hat3, konn-
te das deutsche System eine Losung bieten, um auf eine rechtsformneutralere Veran-
lagungssystematik hinzuwirken.

Gesellschaftsteuer

Bei der Anwendung von Art. 32 Absatz 1 des niederlandischen Gesetzes Uber die
Steuern  Ober den Rechtsverkehr ('WBR') lautet die Schlussfolgerung,  dass  die  ge-
schlossene CV nur dann unter die Veranlagung zur 'kapitaalbelasting' (ndl. Gesell-
schaftsteuer) fallt,  wenn  die  Rede  ist von einer  CV  mit in Aktien ('participaties')
gestuckeltem Kapital. Bei dieser Auslegung von Art. 32, Absatz 1 des niederlan-
dischen Gesetzes   Ober die Steuern Uber den Rechtsverkehr ('WBR') entsteht  eine
rechtsformneutralere Behandlung fur alle (Personen-)Gesellschaften 'auf Aktien',
die von der E(W)G-Richtlinie vom 17.Juli 1969 (Nr. 69/335/EWG) sanktioniert
wird. In dem (inzwischen abgeschafften) deutschen System fiel die KG, wovon min-
destens ein Komplementiirin eine Kapitalgesellschaft war, hinsichtlich des Kom-
manditkapitals unter die Gesellschaftsteuer-Veranlagung. Der Ausgangspunkt des
deutschen Gesetzgebers war folglich die beschrankte Haftung des Teilhabers. Diese
beschrankte Haftung sowie die freie Obertragbarkeit des Gesellschaftskapitals wur-
den vom niederlandischen Gesetzgeber bewusst nicht als Ausgangspunkte fur die
Veranlagung zur 'kapitaalsbelasting' (ndl. Gesellschaftsteuer) in das Gesetz auf-
genommen. Insgesamt wird der Schluss gezogen, dass das niederlandische System
innerhalb der Gruppe der Personengesellschaften zu einer rechtsformneutraleren
Systematik als das deutsche System gefilhrt hat und somit dem deutschen System
vorzuziehen ist.

3. Zu denken ist z.B. an die Anwendung von Art. 2 Absatz 2 'WBR' in Situationen, in denen die Gewinn-
Mitberechtigung der Gesellschafter geandert wird oder die sachenrechtliche Einbringung von der
wirtschaftlichen Mitberechtigung abweicht.
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4.  Die CV im internationalen Steuerrecht

Im Kapitel 4 wurden die folgenden (potenziellen) Problempunkte hinsichtlich der
CV im internationalen Steuerrecht untersucht:

- Stellung des auslandischen Kommanditisten in der niederlbindischen Kommandit-
gesellschaft ( 'CV');

- Stellung des inlandischen Kommanditisten in der ausltindischen Kommandit-
gesellschaft;

- Qualifikation der s.g. Sondervergutungen;
-  Klassifizierung der auslandischen Kommanditgesellschaft;
- Stellung der Kommanditgesellschaft im Rahmen der Abkommen.

Stellung des auslandischen Kommanditisten in der niederltindischen 'CV'

Hinsichtlich der Stellung des ausliindischen Kommanditisten in der niederliindischen
'CV' wird verteidigt, dass sowohl nach NL-EStG  1964  ('Wet  IB  1964')  als  auch
NL-EStG2001   ('Wet   IB   2001')   die vom obersten niederlandischen Gerichtshof
('Hoge  Raad') im Urteil BNB 1993/227 vertretene Sicht, derzufolge das Komman-
ditkapital zu einem grOBeren Betriebsvermogen gehOrt, nicht nur auf der Vertrags-
ebene, sondern auch auf nationaler Ebene gelten muss. Die Sicht des niederlandi-
schen obersten Gerichtshofs  ('Hoge Raad') weicht  ab  von der deutschen Regelung;
diese Abweichung lasst sich jedoch erklaren durch die deutschen - gesetzlich veran-
kerten - Methoden der 'isolierenden Betrachtungsweise', die in der niederlandischen
gesetzlichen Regelung fehlt. Geh6rt das Kommanditkapital nicht zu einem grOBeren
BetriebsvermBgen, wird anhand   von  Art. 6 NL-EStG   1964  ('Wet  IB   1964')  bzw.
Art. 7.2 Absatz 2 Buchstabe a NL-EStG  2001   ('Wet  IB 2001') bestimmt werden
mussen. inwiefern eine auslandische Steuerpflicht bejaht werden muss. Der groBe
Unterschied zwischen der Regelung im NL-EStG   1964  ('Wet  IB   1964')  und  NL-
EStG  2001  ('Wet  IB 2001') besteht darin,  dass im Rahmen des letzteren Gesetzes
die Mitberechtigung am Liquidationsuberschuss nicht mehr als Voraussetzung gilt.

Die Regelung der auslandischen Steuerpflicht fur auslandische Kommanditisten/
KOrperschaften  in Art.  17 und  178  (neu)  NL-KOStG  1969  ('Wet Vpb  1969') ist ver-
wirrend.  Art. 17a Buchstabe b NL-KOStG  1969 ('Wet Vpb 1969') scheint - insofern
er sich bezieht auf die Mitberechtigung am Vermogen eines in den Niederlanden ge-
fuhrten Unternehmens - eine Liberflussige Bestimmung. Folglich wurde in diesem
Punkt vorgeschlagen, diesen Satzteil aus Art. 17A Buchstabe b zu streichen und ggf.
-  zur Verdeutlichung  - dem  Art. 17 Absatz 3 Buchstabe a NK-KOStG  1969  ('Wet
Vpb 1969') hinzuzufugen (ein Textvorschlag ist in Anhang I enthalten). Damit ent-
steht wieder eine Gleichbehandlung von auslandischen naturlichen Personen und
KOrperschaften, die Kommandisten in einer niederlandischen CV sind. wie diese
bereits  zur  Zeit des NL-EStG   1964  ('Wet  IB 1964') gegeben war. Daruber hinaus
entsteht eine Gleichbehandlung zwischen (auslandischen) Kommanditisten und
Ubrigen (auslandischen) Gesellschaftern von Personengesellschaften, so dass in die-
sem Sinne nicht mehr von einem Problempunkt gesprochen werden kann.
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Auf Abkommensebene wird verteidigt, den Ausdruck 'betrieben von' im Art. 7
des OECD-Musterabkommens aus dem Kontext des OECD-Musterabkommens aus-
zulegen. Das textuelle Argument auf der Basis einer Auslegung nach nationalem
Recht, derzufolge die Kommanditisten das Unternehmen nicht selbst betreiben, wird
dadurch (auf Abkommensebene) zur Seite gesetzt durch eine Zurechnung des Unter-
nehmens an den Gesellschaftern. Aus dem Rechtsvergleich ist nicht hervorge-
gangen. dass ein vergleichbares textuelles Argument (auf der Basis einer Auslegung
nach nationalem Recht) jemals in Deutschland oder den USA vorgebracht wurde.
Zur Verdeutlichung kilnnte erwogen werden. die Zurechnung des Unternehmens der
CV zu den (Kommandisten/)Gesellschaftern auf Abkommensebene im Protokoll zu
den Vertragen (Textvorschlag s. Anhang I) oder in Art. 3 Absatz 1 Buchstabe c des
OECD-Musterabkommens (gemiiB der Bestimmung im § 3 1, Buchstabe c des US-
Musterabkommens 1996) festzulegen.

Stellung des inlandischen Kommanditisten in der auslandischen Kommanditgesell-
schaft

Hinsichtlich der Stellung des inlandischen Kommanditisten in der auslandischen
Kommanditgesellschaft wird verteidigt, dass die ZugehOrigkeit zu einem grOBeren
UnternehmensvermOgen sowie die Gesetzesfiktion von Art. 2 Absatz 5 NL-KOStG
('Wet Vpb') sowohl  bei der Vermeidung von Doppelbesteuerung im Kontext  des
nationalen Doppelbesteuerungsbeschlusses als auch bei der Einkommensqualifikation
bzw. Vermeidung von Doppelbesteuerung auf Abkommensebene weiterwirken.

Wie der Rechtsvergleich zeigte, spielen auch in Deutschland hinsichtlich der Qua-
lifikation der Einkunfte auf nationaler Ebene die ZugehOrigkeit zu einem grOBeren
Untemehmensvermogen und die Unternehmensfiktion eine Rolle, jedoch nicht bei
der nationalen Vermeidung einer Doppelbesteuerung. Dieser Unterschied zu der hier
fur die Niederlande verteidigten Auffassung lasst sich jedoch erklaren aus der deut-
schen Systematik zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung, nach der sowohl bei
den Einkunften aus Gewerbebetrieb als auch bei Einkunften aus Vermogen eine
Verrechnung gestattet ist. In Deutschland und in den USA spielen die ZugehOrigkeit
zu einem grdBeren Unternehmensvermijgen sowie die Unternehensfiktion auf Ab-
kommensebene keine Rolle. In den USA ist diese Auffassung kongruent mit der na-
tionalen Einkommensqualifikation. Im Falle Deutschlands scheint diese Auffassung
in Widerspruch zu geraten mit der Inkongruenz, die auch dort - wie in den Nieder-
landen - hinsichtlich der Einkunfte-Qualifikation zwischen inlandischen und aus-
landischen Kori)erschaften besteht.

Qualifikation der Sondervergutungen

Im Hinblick auf die Qualifikation der Sondervergiitungen wurde verteidigt, die Zu-
rechnung zu einer niederlandischen oder auslandischen Betriebsst:itte auf der Basis
eines funktionellen Ansatzes zu vollziehen (anders ausgedruckt, wird das Aktivum
der Betriebsstatte langfristig zur Verfugung gestellt oder nicht?). Bei befristeten Be-
triebsstatten (wie im Fall des s.g. Bagger-Urteils) enthalt auch ein solcher funktio-
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neller Ansatz noch Undeutlichkeiten. In solchen Situationen scheint es gerechtfer-
tigt, dem Steuerpflichtigen einen gewissen Grad der Etikettierungsfreiheit zu gewah-
ren.

Hinsichtlich der Qualifikation der Sondervergutungen im Rahmen der DBA gibt
es keine niederlandische Rechtsprechung. AuBerdem fehlt auf OECD-Niveau eine
eindeutige Qualifikationsmethode. Es gibt jedoch eine deutliche Tendenz in Rich-
tung einer autonomen Anwendung der besonderen Artikel vorrangig vor Art. 7 des
OECD-Musterabkommens. Aufgrund dieser autonomen Anwendung entsteht oft ein
Besteuerungsrecht Ober die Sondervergutungen fur den Wohnsitz-Staat des emp-
fangenden Gesellschafters, auBer wenn diese Einkunfte einer Betriebsstiitte dieses
Teilhabers in dem jeweils anderen Staat zugerechnet werden konnen. Speziell im
Punkt dieser Zurechnung ist in der internationalen Steuerliteratur noch keine Ein-
stimmigkeit gegeben.

Im OECD-Bericht Ober die Personengesellschaften ('partnerships')   wird   auch
nicht eine solche gleichlautende Vertragsqualifizierung bezuglich der Sonder-
vergutungen angestrebt, sondern - ausgehend von der Situation, dass verschiedene
Vertragsqualifikationen infolge einer Auslegung nach nationalem Recht bestehen -
eine Losung im Vermeidungsartikel gesucht. Ausgehend vom Kontext des OECD-
Musterabkommens kommt der OECD-Bericht zu der Schlussfolgerung, dass bei sol-
chen Qualifikationskonflikten der Wohnsitz-Staat dazu gezwungen ist, bei der An-
wendung des Vermeidungsartikels (Art. 23 OECD-Mustervertrag) die Vertragsqua-
lifikation des Quellenstaats zu befolgen. Es ist fraglich, ob diese Auffassung aus
Wortlaut und Absicht des OECD-Musterabkommens abgeleitet werden kann. Infol-
gedessen hatte der Arbeitsausschuss (Working Group/Committee) nach meiner Mei-
nung besser eine solche Auffassung im Wortlaut des OECD-Musterabkommens
festgelegt, und sich nicht bentigt mit einer 'stillschweigenden' Anpassung Ober den
OECD-Kommentar. Da die Niederlande einen allgemeinen Vorbehalt hinsichtlich
der Schlussfolgerungen des OECD-Berichts abgegeben haben, gilt die oben be-
schriebene LOsung des OECD-Berichts nicht filr die niederlandischen Abkommen.
M.E. schafft dies fur die Niederlande die Verpflichtung, auf bilateralem Wege eine
Lasung fur solche Qualifikationskonflikte zu finden. Insofern ware es empfehlens-
wert, dass die Niederlande ihre Vision in diesem Punkt sowie die Strategie bei Ab-
kommensverhandlungen z.B. in den allgemeinen Notizen zur steuerlichen Abkom-
menspolitik festlegen. Das Verstandigungsverfahren (Art. 25 OECD-Musterabkom-
men) bietet als allgemeine Losung fur diese Problematik m.E. keine ausreichende
Handhabe.

Klassifzierung der auslandischen Kommanditgesellschaft

Bei der Kiassifizierung der auslandischen Kommanditgesellschaft besteht noch Un-
deutlichkeit, wenn die auslandische Kommanditgesellschaft nach ausl ndischem Zi-
vilrecht eine RechtspersOnlichkeit kennt. Aufgrund alterer Rechtsprechung konnte
die auslandische Kommanditgesellschaft doch noch als steuertransparent betrachtet
werden. falls die Gesellschafter der Kommanditgesellschaft 'unmittelbar mitberech-
tigt' am Unternehmensgewinn der auslbindischen Kommanditgesellschaft sind. In
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der Literatur wird die 'unmittelbare Mitberechtigung' oft ausgelegt als die Anwesen-
heit bzw. das Fehlen eines Ausschuttungsbeschlusses. In diesem Punkt wird jedoch
- wie auch bei der Frage nach der K6rperschaftsteuerpflichtigkeit der rechtsfiihigen
CV nach neuem NL-BGB (s. a. nachfolgend unter 'Die CV nach dem neuen NL-
BGB') verteidigt, dass die Anwesenheit eines Ausschuttungsbeschlusses als solchem
nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist. Schlussendlich geht es um die Frage, ob
die Gesellschafter - ohne Berucksichtigung der Rechtspersonlichkeit der (auslb:n-
dischen) Kommanditgesellschaft - die (gemeinsamen) wirtschaftlichen Eigentumer des
Unternehmensverm6gens sind oder nicht.

Ausgehend vom Rechtsvergleich wurde gepruft, ob die niederlandische Klassifi-
zierungsmethode mOglicherweise besser durch die US-amerikanische oder deutsche
Methodik ersetzt werden kann. Die US-Methodik (Wahlrecht) wird wegen mehrerer

Argumente (Rechtsunsicherheit, praktische Ausfuhrbarkeit und Konstruktionsemp-
findlichkeit) abgelehnt. Die deutsche Methodik, bei der aufgrund der Summe der
gesellschaftlichen Charakteristiken beurteilt wird, ob die auslandische Entitat unter
dem Strich mehr dem Typus der Kapitalgesellschaft oder mehr dem Typus der Per-
sonengesellschaft entspricht, konnte ein Hilfsmittel bilden, um zu einer eindeutigen
Auslegung des Kriteriums der 'unmittelbaren Mitberechtigung' zu gelangen. Hin-
sichtlich des Kriteriums der Obertragbarkeit bietet diese Methode jedoch keine er-
ganzende LOsung.

Stellung der KG im Rahmen der Abkommen

Infolge der Steuertransparanz wird die (geschlossene) CV im Allgemeinen nicht
qualifiziert werden kdnnen als Einwohner im Sinne des OECD-Musterabkommens
und sich somit nicht berufen konnen auf Abkommen, die konform dem OECD-
Musterabkommen ausgestaltet sind. Dadurch kOnnen Probleme in den folgenden
beiden Situationen entstehen:

(i).  Der Quellenstaat der von der Kommanditgesellschaft empfangenen Einkunfte
sieht diese - anders als die Niederlande - nicht als steuertransparent, sondern

als KOrperschaft. In dieser Situation wird wahrscheinlich eine seitens eines der
Gesellschafter beziiglich der Einkiinfte der Kommanditgesellschaft erfolgte Be-
rufung auf das fragliche Abkommen vom Quellenstaat nicht anerkannt werden,
weil dieser Staat die Kommanditgesellschaft selbst als diese Einklinfte genie-
Bend sieht.

(ii). Der Niederlassungsstaat der auslandischen Kommanditgesellschaft sieht diese
als steuertransparent, wahrend die Niederlande als Quellenstaat die auslan-
dische Kommanditgesellschaft als nichttransparente Entitat sieht. SchlieBlich
wird die auslandische Kommanditgesellschaft meistens nicht als Einwohner im
Sinne des Abkommens qualifiziert werden, obwohl sie nach nationalem nieder-
1Undischen Recht als die Einkunfte genieBend gilt.
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Sowohl der OECD-Bericht uber Personengesellschaften ('partnerships') sowie  Art.
4 (1) (d) des US-Musterabkommens von 1996 bieten eine Lusung fur diese Proble-
matik. Da die Niederlande einen allgemeinen Vorbehalt hinsichtlich der Schluss-
folgerungen des OECD-Berichts abgegeben haben, liegt der angewiesene Weg fur
die Niederlande darin, derartige Problempunkte uber die nationale Politik oder bila-
terale Abkommensverhandlungen zu 16sen. Als erstes Beispiel kann verwiesen wer-
den auf Punkt 4, § b von Protokoll I zum neuen Vertrag mit Belgien sowie den Be-
schluss   vom    17.   Mbrz    19974,   wo   man zu einer vergleichbaren Losung   wie   im
OECD-Bericht kommt.

Im Hinblick auf die mogliche Losung der Konsequenzen von Klassifizierungs-
konflikten im Rahmen der Abkommen sind besonders in der internationalen Steuer-
literatur zwei widerspriichliche Auffassungen zu erkennen:

A. Die erste Auffassung verteidigt, dass auf Abkommensebene die Einkunfte aus
einem Unternehmen nur einem Steuersubjekt zugerechnet werden mussen. Das
bedeutet, dass grundsb:tzlich die Klassifizierung im Niederlassungsstaat der
Kommanditgesellschaft auf Abkommensebene entscheidend ist, ob die Einkunfte
aus Gewerbebetrieb bzw. sonstigen Einkunfte der Kommanditgesellschaft oder
den Gesellschaftern zugerechnet werden. Infolge dieser Auffassung wird eine
Doppelbesteuerung im Allgemeinen vermieden.

B.   Die zweite Auffassung volgt der allgemeinen Abkommensregel,   dass  die   Ab-
kommen sich nur mit der Verteilung der Besteuerungsrechte befassen, wa:hrend
die Zurechnung der EinkOnfte dem nationalen Recht beider Staaten vorbehalten
ist. Bei dieser Auffassung ki;nnen die Einkiinfte aus einem Unternehmen infolge
widerspritchlicher Klassifizierungen durch den Niederlassungsstaat der Kom-
manditgesellschaft und den der Gesellschafter auf Abkommensebene mehreren
Subjekten zugerechnet werden.

Obwohl eine konkrete Rechtsprechung fehlt, erwecken die niederlandische Recht-
sprechung bzw. die niederllindischen Resolutionen implizit den Anschein, von dieser
zweiten Auffassung auszugehen. Infolge dieser Auffassung lasst sich eine Doppel-
besteuerung im Allgemeinen nicht vermeiden, insbesondere nicht in der Situation
(im Kapitel 4 als Situation 3 bezeichnet), in der die Niederlande die ausliindische
CV als eine Kapitalgesellschaft sehen (nicht steuertransparente Entitat), wahrend der
Niederlassungsstaat der auslandischen Kommanditgesellschaft diese als steuertrans-
parente Personengesellschaft betrachtet. Fur niederlandische Korperschaften/Gesell-
schafter mit einer qualifizierenden Beteiligung wird fiir diese Situation in der Reso-
lution vom 18. September 19975 ein Entgegenkommen gewahrt: Das Schachtelprivi-

4.  Mitteilung des Generaldirektors  fur Steuerfragen im Namen des Staatssekretars fur Finanzen  vom  17.
Miirz 1997, IFZ 97/204M, Infobulletin 97/232.
5. Beschluss des Staatssekretiirs fur Finanzen vom 18. September  1997,  Nr. DC;O 97-000417, V-N 27-11-
1997, Punkt 8, S. 4373-4375.
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leg wird auch dann gewiihrt, wenn streng genommen das Kriterium der Unterwor-
fenheit ('onderworpenheidseis') nicht erfullt ist, da nicht die auslandische Komman-
ditgesellschaft der Korperschaftsteuer unterworfen ist, sondern die Gesellschafter.
Fur nicht qualifizierende KOrperschaften/Gesellschafter und naturliche Personen/Ge-
sellschafter ist in dieser Situation weiterhin eine Doppelbesteuerung gegeben.

Aus dem Rechtsvergleich ging hervor, dass auch in Deutschland und den USA keine

gleichlautenden Auffassungen bezuglich der Losung der Konsequenzen von Klassi-
fizierungskonflikten bestehen. Im OECD-Bericht wird die oben beschriebene Auf-
fassung B als Ausgangspunkt verwendet und danach untersucht, in wiefern durch

die Auslegung der Vermeidungsbestimmungen (Art. 23A und B OECD-Musterab-
kommen) eine Doppelbesteuerung vermieden werden kann. Seltsamerweise wird nur
die im Kapitel 4 als Situation 2 bezeichnete Situation (die Niederlande sehen die
auslandische Kommanditgesellschaft als steuertransparent, wihrend der andere Staat

die Kommanditgesellschft als selbststandiges Steuersubjekt sieht) besprochen, und
nicht  die oben beschriebene Situation 3. Hinsichtlich der Situation 2 kommt  der
OECD-Bericht zu der Schlussfolgerung, dass der Wohnsitz-Staat der Gesellschafter
nicht verpflichtet ist zur Anrechnung von ggf. vom Niederlassungsland der Kom-
manditgesellschaft ilber die Gewinnausschuttungen der Kommanditgesellschaft ein-
behaltene Quellensteuer, weil der Wohnsitz-Staat der Gesellschafter der auslan-
dischen Kommanditgesellschft diese Gewinnausschuttungen nicht versteuert (wegen
der nationalen Qualifikation als Entnahme). Da die Niederlande einen allgemeinen
Vorbehalt hinsichtlich der Schlussfolgerungen des OECD-Berichts abgegeben ha-
ben, sind die Niederlande nicht gebunden an die Sicht des OECD-Berichts im Hin-
blick auf Situation 2. Im neuen Abkommen mit Belgien (Punkt 2 von Protokoll I)
hat es den Anschein, dass die Niederlande einen Schritt uber den OECD-Bericht hin-
ausgehen und in der Situation 2 - analog zur Verrechnungsmethode des Beschlusses
uber die Vermeidung der Doppelbesteueurng 'BVDB 2001' - doch eine Verrechnung
der Quellensteuer gestatten wollen. Wie diese Verrechnung ausgefithrt werden kann,
bleibt jedoch undeutlich.

Die Vermeidung der Doppelbesteuerung in Situation 2 scheint darauf hinzuwei-
sen, dass die Niederlande auch in der Situation 3 dazu bereit sind, fur naturliche Per-
sonen bzw. nicht qualifizierende Korperschaften ein Entgegenkommen zu gewahren.
Nach meinem Dafurhalten ist hier eine Entscheidung empfehlenswert, die in diesem
Punkt Deutlichkeit schafft.

5.  Die offene CV

In Kapitel 5 wurden viele (potenzielle) Problempunkte im Zusammenhang mit der
offenen CV konstatiert, die zuerst im Rahmen des bestehenden gesetzlichen Systems
betrachtet wurden. Danach wurde untersucht, inwiefern das bestehende gesetzliche
System mit einer offenen und geschlossenen Variante fiir ein und dieselbe zivil-
rechtliche Rechtsform weitergefuhrt werden sollte.
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Derzeitige Gesetzeslage

Innerhalb des bestehenden gesetzlichen Systems wurden folgende (potenzielle)
Problempunkte untersucht:

-  der Unterschied zwischen offener und geschlossener CV;
- die Anwendung der s.g. Grandungsfiktionen;
- die Abziehbarkeit des Anteils des Komplementars;
- die s.g. 'Anteils-Fiktion' nach Art. 2 Absatz 3 Buchstabe f des niederltindischen

Allgemeinen Reichssteuergesetzes ('Algemene Wet inzake Rijksbelastingen');
-   die  Besteuerung der offenen  CV mit Grunderwerbsteuer ('overdrachtsbelasting')

und Gesellschaftsteuer ('kapitaalsbelasting');- Obergange zwischen offenen und geschlossenen CVs;
-  die Position der offenen CV unter den Abkommen.

Die undeutliche Definition der offenen CV in Art. 2 Absatz 3 Buchstabe c des
niederlandischen Allgemeinen Reichssteuergesetzes ('Algemene Wet inzake Rijks-
belastingen') stellt im bestehenden gesetzlichen System zwei fellos den wichtigsten
Problembereich dar. In dieser Dissertation wird auf der Grundlage einiger Argumen-
te (Gesetzestext, Ratio, Gesetzessystematik und Gesetzesgeschichte) die Auffassung
vertreten, dass erst dann von einer geschlossenen CV gesprochen werden kann,
wenn es fur den Beitritt oder Austausch eines Kommanditisten der Zustimmung al-
ler Gesellschafter bedarf. Auch bei dieser Interpretation verbleiben noch genugend
Undeutlichkeiten in der Definition des Art. Abs. 3 Buchstabe c des niederlandischen
Allgemeinen Reichssteuergesetzes ('Algemene Wet inzake Rijksbelastingen'). Um
diese Undeutlichkeiten auszurtiumen, wurde - unter anderem auf der Grundlage ei-
nes Vergleichs mit der 'maatschap op aandelen' und dem (offenen) Investmentfonds
('(open)  funds voor gemene rekening')  - eine Empfehlung fur einen neuen Geset-
zestext von Art. 2 Absatz 3 Buchstabe c des niederlandischen Allgemeinen Reichs-
steuergesetzes ('Algemene Wet inzake Rijksbelastingen') (siehe Anlage I) vorge-
legt. Dabei wurde auBerdem vorgeschlagen, die s.g 'stapelresolutie' (Beschluss in
Sachen doppelstuckiger Strukturen) aufzuheben.

Auch  bei der Grundungsfiktion  nach  Art.  2  Abs. 4 NL-KStG 1969 wurde  eine
textliche Undeutlichkeit festgestellt. Auf der Grundlage der Gesetzesgeschichte und
der Gesetzessystematik wurde der Schluss gezogen, dass die besagte Grundungs-
fiktion auch fur die offene CV zu gelten hat.

Hinsichtlich des Anteils des Komplementars wurde die s.g. Spaltungslehre, die
durch den Obersten Gerichtshof der Niederlande ('Hoge Raad') in BNB 1982/268
entwickelt wurde, unterschrieben und als Ausgangspunkt flir die Behandlung der
offenen CV in den Ubrigen Steuergesetzen herangezogen. Dabei wurde auBerdem
gefolgert, dass diese Spaltungslehre auch auf Abkommensebene anzuwenden ist.

Bezuglich der Fiktion nach Art. 2 Abs. 3 Buchstabe f des niederliindischen Allge-
meinen Reichssteuergesetzes ('Algemene Wet inzake Rijksbelastingen'), worin man
die Beteiligung des Kommanditisten der CV als Anteil bezeichnet, wurde die
Schlussfolgerung gezogen, dass diese Fiktion auf Grund gesetzesgeschichtlicher und
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gesetzessystematischer Uberlegungen auch auf die Einkommensteuer anzuwenden
ist, wodurch ein schlussiges Ganzes zwischen Korperschaftsteuer und Einkommen-
steuer entsteht.

In Bezug auf die Besteuerung mit Grunderwerbsteuer und Gesellschaftsteuer hat
man eine Losung  gewahlt, die sowohl der Spaltungslehre  nach BNB 1982/268  als
auch der 'Anteils'-Fiktion nach Art. 2 Abs. 3 Buchstabe f des niederlandischen All-
gemeinen Reichssteuergesetzes ('Algemene Wet inzake Rijksbelastingen') gerecht
wird. Bei dieser Betrachtungsweise wird die offene CV im niederlandischen Gesetz
Bber die Rechtsverkehrssteuern ('Wet Belastingen van Rechtsverkeer') hinsichtlich
des Unternehmensteils, der den Kommanditisten gemeinsam zusteht, als Gesell-
schaft mit einem in Aktien zerlegten Kapital behandelt. Bezuglich der Unterneh-
mensteile, die jedem Komplementar separat zustehen, wird die offene CV als Gesell-
schaft ohne ein in Aktien zerlegtes Kapital betrachtet.

Hinsichtlich des Ubergangs von der geschlossenen zur offenen CV wurde bezug-
lich der Kommanditisten der Schluss gezogen, dass die Einbringungsbefreiungen
nach Art. 3.65 NL-EStG 2001 und Art. 14 NL-KStG 1969 analog anzuwenden sind.
Bezuglich der umgekehrten Situation - Ubergang von offener zu geschlossener CV
- wurde fur diese Gesellschafter gefolgert, dass dieser Ubergang im heutigen gesetz-
lichen System als eine (fiktive) Liquidation der offenen CV zu sehen ist. Hinsicht-
lich des Obergangs von der offenen zur geschlossenen CV wurde auBerdem der
Schluss gezogen, dass eine konsequente Anwendung des Gesetzes dazu fuhrt, dass
die Regelung der steuerfreien Ruckkehr nach Art. 14c NL-KStG 1969 auch fur die
offene CV freigegeben wird. Fur den Komplementar werden die Obergange zwi-
schen offenen und geschlossenen CVs im Allgemeinen steuerlich neutral verlaufen.

Aus dem Rechtsvergleich mit der deutschen KGaA wurde der Schluss gezogen, dass
im heutigen gesetzlichen System der offenen CV die deutsche steuerliche Behand-
lung der KGaA nicht oder kaum fOr eine direkte Beseitigung der konstatierten Pro-
blempunkte sorgt. Dies hangt mit der Tatsache zusammen, dass die KGaA nicht nur
steuerrechtlich, sondern auch zivilrechtlich (grOBtenteils) wie eine Kapitalgesell-
schaft gestaltet ist (Rechtspersonlichkeit, Ausgabe von Aktien usw.). Demzufolge
kommen bei der KGaA kaum Problempunkte vor, da die steuerliche Behandlung mit
der zivilrechtlichen Gestaltung abgestimmt ist. Dabei ware beispielsweise an die
Behandlung der Kommanditaktien in der deutschen Einkommensteuer (Einkunfte
aus Aktien) und die Besteuerung mit Grunderwerbsteuer bei der Einbringung von
Immobilien in die KGaA zu denken. Angesichts der abweichenden zivilrechtlichen
Gestaltung ist es desto bemerkenswerter, dass ein Teil der Literatur - vermutlich mit
Unterstutzung des BFH - bezuglich der Abziehbarkeit des Gewinnanteils des Kom-
plementars die oben als Spaltungslehre bezeichnete Auffassung (sowohl auf nationa-
ler als auch auf Abkommensebene) vertritt. Das Folgen dieser Betrachtungsweise bei
der KGaA, einer Kapitalgesellschaft mit Rechtspersdnlichkeit, kann als starkes Ar-
gument for die Anwendung der Spaltungslehre bei der offenen CV, einer Personen-

gesellschaft ohne Rechtspet'sonlichkeit (und mit einer Gesamthand), gesehen wer-
den.
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Gesetzessystematik

Obwohl in Kapitel 5 relativ viele Vorschlage zur Verbesserung der steuerlichen Re-
gelung der offenen CV im bestehenden gesetzlichen System gemacht wurden, sieht
es danach aus, dass die offene CV - auch nach Realisierung dieser Verbes-
serungsvorschlUge - als steuerliche Rechtsform zu einem schlummernden Dasein
verurteilt ist. Dadurch erhebt sich die Frage, ob das Kriterium der freien Ober-
tragbarkeit von Anteilen, das den Grund fur das Bestehen der offenen CV darstellt,
auch das richtige Kriterium fur die Bestimmung der Trennlinie zwischen Ein-
kommensteuer und Kijrperschaftsteuer ist. In der Literatur wurde als Ausgangspunkt
des Steuergesetzgebers im Zusammenhang mit dem Kriterium der freien Ubertrag-
barkeit der Wunsch des Gesetzgebers genannt, Gesellschaften zu treffen, in denen
Anteilsberechtigte vor allem Kapitalgeber sind. Dies im Gegensatz zu Gesellschaf-
ten, in denen die auf gegenseitige Zusammenarbeit ausgerichteten persOnlichen Be-
ziehungen der Gesellschafter das charakteristische Element darstellen: bei diesen
Gesellschaften werden die Gesellschafter direkt als Unternehmer in die Besteuerung
einbezogen. Die Schlussfolgerung lautet, dass es dem Gesetzgeber nicht gelungen
ist, mit Hilfe des Kriteriums der freien Ubertragbarkeit den Unterschied zwischen
Gesellschaften, die hauptsachliche Kapitalgeber haben (kOrperschaftsteuerpflichtig),
und Gesellschaften, die vor allem aus Unternehmern bestehen (steuerliche Transpa-
renz), deutlich zu machen. In diesem Zusammenhang kann das formelle Kriterium
nach Art. 2 Abs. 3 Buchstabe c des niederlandischen Allgemeinen Reichssteuerge-
setzes ('Algemene Wet inzake Rijksbelastingen') exemplarisch genannt werden, da
es schlieBlich viele (Schifffahrts- bzw. Film-) CVs mit Hunderten von Kommandi-
tisten gibt, die doch auf der Basis der Definition in Art. 2 Abs. 3 Buchstabe c des
niederlandischen Allgemeinen Reichssteuergesetzes ('Algemene Wet inzake Rijks-
belastingen') als 'geschlossen' eingeordnet werden. Die Kommanditisten in diesen
CVs werden einander oft nicht kennen und in erster Linie als Kapitalgeber fungie-
ren. Dagegen kann es vorkommen, dass eine CV von funf Familienmitgliedern als
offene CV betrachtet wird, da beispielsweise der Zutritt weiterer Familienmitglieder
frei ist oder nur der Zustimmung einer bestimmten Mehrheit (z. B. 75 %) bedarf. Bei
derartigen CVs werden allerdings oft die auf gegenseitige Zusammenarbeit ausge-
richteten persOnlichen Beziehungen zwischen den Gesellschaftern das charakteristi-
sche Wesensmerkmal sein.

Nachdem festgestellt wurde, dass das Kriterium der freien Obertragbarkeit seine
Funktion nicht erfullt, wurde untersucht, ob dieses Kriterium nicht besser (i) ange-
passt, (ii) abgeschafft oder (iii) durch ein anderes Kriterium ersetzt werden kann. Es
zeigte sich, dass eine Anpassung des Kriteriums der freien Ubertragbarkeit nicht zu
einer besseren Auslegung des Unterschieds zwischen Kapitalgebern und Unter-
nehmern fithrt. Eine Abschaffung des Kriteriums der freien Ubertragbarkeit wurde
im heutigen gesetzlichen System dazu fuhren, dass alle CVs als steuerlich transpa-
rent betrachtet werden wiirden. Mit einer derartigen Abschaffung sind einige Vortei-
le verbunden, darunter das Wegfallen der KOrperschaftsteuerpflicht far Anlage-CVs.
Daneben wird die Rechtssicherheit gefOrdert, da die CV als zivilrechtliche Rechts-
form nur auf eine einzige Art und Weise besteuert wird. Weil die meisten anderen
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Staaten den Unterschied offen-geschlossen nicht kennen, darf auBerdem ange-
nommen werden, dass durch die Abschaffung des Kriteriums der freien Obertrag-
barkeit die Zahl der Klassifizierungskonflikte stark abnehmen wird. Ein wichtiger
Nachteil der Abschaffung des Kriteriums der freien Obertragbarkeit besteht darin,
dass dann in den Steuergesetzen kein einziges Kriterium mehr aufgenommen ist,
wodurch ein Unterschied in der Steuerpflicht zwischen Gesellschaftern/Kapitalge-
bern und Gesellschaftern/Unternehmern gemacht wird. Ein anderer wichtiger Nach-
teil ist, dass wirtschaftlich vergleichbare Situationen (z. B. die NV und die groBen
'Anlage'-CVs) steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Vom Blickwinkel einer
rechtsformneutralen Besteuerung aus wurde demzufolge die Schlussfolgerung gezo-
gen, dass vorzugsweise das Kriterium der freien Ubertragbarkeit durch ein anderes
Kriterium zu ersetzen ist. Die zwei einzigen Alternativen, ein Optionsmodell oder
eine (Form der) Unternehmensgewinnsteuer, wurden anschlieBend in Kapitel 6
(siehe nachfolgend) nither untersucht.

6.  Die CV nach dem neuen NL-BGB

Im Kapitel 6 wurden die ersten Konturen des angekundigten Gesetzesentwurfs zur
Feststellung von Titel 7.13 ('vennootschap', Kurperschaft) des neuen niederllin-
dischen BGB untersucht. Nach dem neuen NL-BGB wird der CV die Meglichkeit
geboten, sich fur die RechtspersOnlichkeit zu entscheiden (s.g. 'CVR', rechtsfahige
CV). Steuerlich die bei weitem wichtigste Frage ist in diesem Zusammenhang, ob
die CVR (nach neuem NL-BGB) korperschaftsteuerpflichtig sein wird. Diese Frage
wurde in erster Linie im Rahmen des heutigen gesetzlichen Systems untersucht.

Obwohl der Wortlaut von Art. 2 Absatz 1 Buchstabe d NL-KStG ('Wet Vpb.
1969') darauf hinzuweisen scheint, dass die CVR tatsachlich kOrperschaftsteuer-
pflichtig werden wird, kann aus der Ratio dieser Bestimmung abgeleitet werden,
dass die Korperschaftsteuerpflicht for rechtsBhige Personengesellschaften nicht im
Sinne des Gesetzgebers bei der Konzeptionierung dieses Gesetzestexts gewesen ist.
Auf der Grundlage der vom Gesetzgeber verwendeten Ausgangspunkte hinsichtlich
der Trennung zwischen der Einkommens- und KOrperschaftsteuer wurde danach im
Einzelnen untersucht, ob eine Korperschaftsteuerpflicht der CVR (im gesetzlichen
System) berechtigt ist. Aufgrund der Konturen der neuen zivilrechtlichen Regelung
wurde geschlossen, dass - trotz der Rechtspersonlichkeit - das wirtschaftliche Ei-
gentum am UnternehmensvermOgen bei den Gesellschaftern und nicht bei der CVR
als solcher liegt. Infolgedessen gibt es keinen Grund, die CVR der KOrperschaft-
steuerpflicht zu unterwerfen. Um eine moglicherweise langwierige Diskussion uber
die Auslegung von Art. 2 Absatz 1 Buchstabe d NL-KStG 1969 ('Wet Vpb. 1969')
zu vermeiden, wurde vorgeschlagen, diesen Teil anzupassen (s. Textvorschlag in
Anhang  I)  und die Steuertransparenz  der  CVR  (und  auch  der 'OVR', rechtsfihigen
0HG ndl. Rechts) gesetzlich zu verankern.

Innerhalb der gesetzlichen Systematik wurde auBerdem geschlossen, dass es 10-
gisch erscheint, die Unterscheidung zwischen offener und geschlossener Gesell-
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schaft sowohl fik die CV als auch fur die CVR fortzusetzen. Auch in diesem Punkt
wurde ein Vorschlag fur eine gesetzliche Verankerung (s. Anhang I) vorgelegt.

Ausgehend von der Schlussfolgerung, dass die CV und CVR (nach neuem NL-
BGB) steuertransparent bleiben, wurde daran anschlieBend untersucht, inwiefern die
Einfuhrung der Rechtspers8nlichkeit mBglicherweise noch andere steuerliche Folgen
fiir die CV hat. Im Rahmen dieser Dissertation wurde nur untersucht, inwiefern die
gefundenen Losungen fitr die signalisierten Problempunkte durch die Einfuhrung der
Rechtspersdnlichkeit fur die CVR nach neuem NL-BGB korrekturbedurftig sind und
inwiefern moglicherweise neue Problempunkte entstehen. Im Allgemeinen wurde in
diesem Punkt geschlossen, dass die gefundenen LBsungen fur die signalisierten Pro-
blempunkte nicht oder kaum korrekturbedurftig sind infolge der Einfithrung der Re-
gelung der CVR nach neuem NL-BGB und auch keine neuen Problempunkte entste-
hen werden. Eine Ausnahme entsteht mdglicherweise fur die Position der CV(R) in
Rahmen des niederliindischen Gesetzes uber die Steuern Ober den Rechtsverkehr
('WBR'), weil dieses Gesetz an einigen Stellen bereits an das Kriterium der Rechts-
personlichkeit anknupft. In diesem Punkt wurde die Empfehlung gegeben, die Posi-
tion der Personengesellschaften im niedl. Gesetz Ober die Steuern uber den Rechts-
verkehr bei der Einfuhrung des neuen NL-BGB integral neu zu Oberdenken. Das
deutsche System, in dem die Personengesellschaft als solche als Erwerber im Sinne
der Grunderwerbsteuer gesehen wird, kann dabei als Beispiel fur eine neue Rege-
lung dienen.

AbschlieBend wurde auf der Basis eines Rechtsvergleichs mit den USA und Deutsch-
land untersucht, ob die Einfuhrung der Regelung des neuen NL-BGB fur den Ge-
setzgeber nicht zum Anlass genommen werden musste, die Kriterien, die der Tren-
nung zwischen Einkommen- und Kdrperschaftsteuer zugrunde liegen, erneut zu er-
w igen. Die wichtigste Schlussfolgerung bezuglich des Rechtsvergleichs besteht dar-
in, dass die Rechtspersonlichkeit als solche sowohl in Deutschland als auch in den
USA nicht als Unterscheidungskriterium fur die Aufnahme von Gesellschaften in
die K8rperschaftsteuer verwendet wird. Dies gilt ubrigens auch fur die Kriterien der
Ubertragbarkeit (mit einer weniger bedeutenden Ausnahme fur die USA) und die
Anwesenheit eines Ausschiittungsbeschlusses. Geschlossen wird darum, dass diese
Kriterien (Rechtspersonlichkeit, Obertragbareit und Anwesenheit eines Ausschut-
tungsbeschlusses) nach MOglichkeit nicht benutzt werden sollten als Grundlage fur
ein neues System der Besteuerung von Gesellschaften.

Ausgehend von den Ergebnissen des Rechtsvergleichs wurden danach die fol-
genden Alternativen fur eine neue Grundlage fik die steuerliche Veranlagung der
Gesellschaften untersucht: (i) Unterscheidung nach Rechtsform, (ii) Optionsmodell
und (iii) Unternehmensgewinn-Besteuerung. Der Vorteil der Unterscheidung nach
Rechtsform (konform der deutschen Systematik) besteht in der Rechtssicherheit. Der
Nachteil besteht darin, dass wirtschaftlich vergleichbare Situationen steuerlich unter-
schiedlich behandelt werden. Aus der Sicht einer rechtsformneutralen Besteuerung wird
dieses System darum abgelehnt. Ein Optionsmodell (konform der US-Systematik)
schneidet aus der Sicht der Rechtsformneutralitat besser ab, zeigt jedoch als groBe
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Nachteile den hohen Komplexitbitsgrad, eine schwierige praktische Ausfiihrbarkeit
und eine groBe Konstruktionsempfindlichkeit. Infolgedessen halte ich die Ein-
fuhrung einer derartigen Systematik in den Niederlanden ftir nicht zu befurworten.

Die dritte Alternative, eine (Form der) Unternehmensgewinn-Besteuerung, ver-
dient m.E. aus der Sicht einer rechtsformneutralen Besteuerung den Vorzug. Es wor-
de den Rahmen dieser Dissertation sprengen, alle mdgliche Varianten einer Unter-
nehmensgewinn-Besteuerung zu besprechen, geschweige denn eine eigene Variante
hinzuzufugen. Darum begnitgt sich Kapitel 6 mit der Auflistung einer Reihe wich-
tiger Vorteile, die eine Unternehmensgewinn-Besteuerung fur die Besteuerung der
CV und die in der vorliegenden Dissertation signalisierten Problempunkte haben
k8nnte:

-  Die Unterscheidung zwischen der offenen und geschlossenen CV kann wegfallen.
-   Im Rahmen des niedl. Gesetzes uber die Steuern uber den Rechtsverkehr ('WBR')

kann an die zivilrechtliche Formgebung angeknupft werden.
-  Fur die anlegende CV kann die Steuertransparenz angewendet werden.
- Die zweckwidrige Nutzung der CV durch Kommanditisten/Kdrperschaften wird

unmOglich gemacht.
- Die Unterscheidung zwischen Unternehmern und Quasi-Unternehmern im neuen

NL-EStG 2001 ('Wet IB 2001') kann wegfallen.
- Die steuerliche Behandlung der ausltindischen Kommanditgesellschaft wird ver-

einfacht.

Alles in allem bietet nach meiner Meinung die Einfuhrung des neuen NL-BGB dem
Gesetzgeber hinsichtlich der (Offentlichen) KOrperschaft eine neue Chance, eine ein-
gehendere Untersuchung der praktischen Durchfuhrbarkeit einer (Form der) Unter-
nehmensgewinn-Besteuerung als L sung fur eine rechtsformneutrale(re) Besteuerung
der Unternehmen einzuleiten. Die in der vorliegenden Dissertation signalisierten
Problempunkte hinsichtlich der Besteuerung der CV mogen illustrativ sein for die
Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber diese Chance aufgreift.
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I.    Overzicht van voorgestelde wetswijzigingen

In deze bijlage wordt - per hoofdstuk - een overzicht gegeven van de in dit proef-
schrift voorgestelde wetswijzigingen.

(1)   Wet IB 2001

- Art. 3.3, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, Wet IB 2001 komen te vervallen;

- Art. 3.4 Wet IB 2001 wordt vervangen door het volgende artikel:

Art. 3.41. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ondernemer:

de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven, daaronder begrepen
hij die, anders dan als aandeelhouder. medegerechtigd is tot het vermogen van een onderneming.

2. Voor de toepassing van het eerste lid behoeft de medegerechtigdheid zich niet uit te strekken
tot een eventueel liquidatiesaldo.

- Art. 3.9 Wet IB 2001 vervalt;

- In art. 3.42b, eerste lid, Wet IB 2001 wordt de zinsnede 'een filmonderneming
van een medegerechtigde als bedoeld in art. 3.3, eerste lid, onderdeel a' vervan-
gen door   'een filmonderneming gedreven door een ondernemer',

-  In art. 3.63, eerste lid, Wet IB 2001 komt de zinsnede 'of als belastingplichtige als
bedoeld in art. 3.3, eerste lid, onderdeel a,' te vervallen;

- In art. 3.65, eerste lid, Wet IB 2001 komt de laatste zinsnede 'in situaties als be-
doeld in art. 3.3, eerste lid, onderdeel a, is de eerste volzin slechts van toepassing
indien de medegerechtigdheid van de belastingplichtige de rechtstreekse voortzet-
ting vol Int van zijn gerechtigdheid of medegerechtigdheid als ondernemer' te ver-
vallen.
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(2)   Wet Vpb. 1969

- Art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969:

'd. hiervoor met genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen. indien en
voorzover voor hun rekening een onderneming wordt gedreven dan wet zij, anders dan als
aandeelhouder, medegerechtigd  zijn  tot het vermogen  van een ondememing';

- Art. 8, derde lid, Wet Vpb. 1969 komt te vervallen.

(3)   Wet belastingen van rechtsverkeer

Geen wetswijzigingen voorgesteld.

(4) Internationaal belastingrecht

- Art. 17, derde lid, onderdeel a, Wet Vpb. 1969 wordt als volgt aangepast:

'a. de belastbare winst uit Nederlandse ondememing, daaronder betrepen de medecerechtigdheid tot
het vermogen van een Nederlandse ondememing in de zin van art. 3.3 Wet IB 2001. zijnde [...]';

-  In art.  17a, onderdeel b, Wet Vpb.  1969  wordt de  zinsnede  'of de medegerech-
tigdheid tot het vermogen' geschrapt;

- Toevoeging aan het protocol bij het NSV:

'Protocol Ad artikel 7

Ter verduidelijking wordt er op gewezen dat onder de uitdrukking "een onderneming gedreven door
een inwoner van een van de Staten" in art. 7 lid 1 jo. art. 3 lid 1 onderdeel c van deze Overeenkomst
mede wordt verstaan de medegerechtigdheid als commanditaire vennoot tot het ondernemings-

vermogen van een CV'

(5)  Open CV

- Art. 2, derde lid, onderdeel c, AWR wordt vervangen door de volgende bepaling:

'c. open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap waarbij. behoudens de
gevallen van vererving dan weI legaat en/of overdrachten aan medevennoten, de echtgenote of
bloed- en aanverwanten in de rechte linie, voor de toetreding [en/of vervanging] van commanditaire
vennoten niet de toestemming van alle overige vennoten, beherende zowel als commanditaire. is
vereist:'

410



OVERZICHT VAN VOORGESTELDE WETSWIJZIGINGEN                    I

-  Aan art. 2, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb. 1969 wordt toegevoegd:

'Bij de open CV strekt de belastingplicht zich slechts uit tot het gedeelte van de winst en het
vermogen dat de gezamenlijke commanditaire vennoten als zodanig toekomt'

- Art. 2, vierde lid, Wet Vpb. 1969 wordt als volgt aangepast:

'4. Heeft de oprichting c.(1. het aaneaan van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan
wordt   voor de toepassing   van   deze   wet   [...] het lichaam steeds geacht in Nederland   te   zijn

gevestigd.'

- Art. 9, eerste lid, onderdeel f, Wet Vpb. 1969 wordt geschrapt.

- Art. 14c, achtste lid, Wet Vpb. 1969 wordt als volgt aangepast:

'8. Voor de toepassing van dit artikel wordt met een naamloze vennootschap of besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gelijkgesteld de open CV, alsmede een rechtspersoon
etc.'

- Aan art. 28a Wet Vpb. 1969 wordt onder vernummering van lid 3 tot lid 4 een
nieuw derde lid toegevoegd met de volgende tekst:

'3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de open CV'

- Lid 2 van art. 3.65 Wet IB 2001 wordt vernummerd tot lid 3 en een nieuw lid 2
met de volgende tekst wordt tussengevoegd:

'2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de omzetting in open commanditaire
vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is
verdeeld.'

- Art. 15, eerste lid, onderdeel e, onder 2° WBR wordt als volgt aangepast:

'bii omzetting van een niet in de vorm van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal
in een  wel in zodanige vorm gedreven onderneming [ . . . ] '

-  Art. 15, eerste lid, onderdeel f, onder  1° WBR wordt als volgt aangepast:

'
1°.   Verdeling der goederen  van een maatschap of vennootschap  die  teen   in   aandelen  verdeeld

kapitaal heeft  [ . . . ] '
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(6)   CV naar NBW

- Art. 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969 wordt als volgt aangepast:

'de hiervoor niet genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, at
uitzondering van de OVR en de CVR in de zin van Titel 13 van Boek 7 BW, indien en voor zover
zij een onderneming drijven'.

- Art. 2, derde lid, onderdeel c. AWR wordt als volgt aangepast:

c. open commanditaire vennootschap: de commanditaire vennootschap of Commanditaire
Vennootschap met rechtspersoonliikheid in de zin van Afdeling 8 van Titel 13 van Boek 7 BW,
waarbij etc.'
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II. Trefwoordenregister

De vetgedrukte cij fers verwijzen naar de hoofdstukken; de andere cijfers verwijzen naar de paragrafen in
dat hoofdstuk.

aanbiedingsplicht 5: 5.2(iv)
aandelenfictie 6: 6.4.5

aandelenkapitaal 5: 5.4(ii)
aandelenvennootschap 5: 5.1.1,5.7(ii)

aanloopperiode 5: 5.2(ii)
aanmerkelijk belang 4: 4.5.3,5: 5.4,5.5.6: 6.6(iii)
aansprakelijkheid

beperkte 6: 6.3(iii)

extern 1: 1.2.4.2,1.4.2

hoofdelijke 1: 1.2.4.2
onbeperkte 4: 4.5.2.1
schade- 1: 1.4.1

aansprakelijkheidsregeling 6: 6.3(iii)
actviteiten. wereldwijde 4: 4.2.2.1
aggregate concept 1: 1.8.2.3,1.8.2.6.1.8.2.7,1.9(ii)
arbeidsverhouding 1: 1.7.2
association 6: 6.5.3
attributie 4: 4.2.3,4.3.3

bagger-armst 4: 4.4.2.1
Barbizon-resolutie 1: 1.2.3(iii).1.3.2
bedrijfsfusie 2: 2.1.2.4,2.6.4.2.7
bedrijfsopvolging 1: 1.6.3.1

m.b.v. CV 1: 1.6.3.3
beheersdaden 4: 4.2.3.1.4.3.2.1
beheersverbod 6: 6.2
belastingobject 4: 4.2.2.2.1
belastingplicht 1: 1.2.2

binnenlandse 4: 4.2.2.2.1

buitenlandse 4:4.2.1.4.2.2.2.1, 4.2.2.2.3
belastingsubject 4: 4.2.2.2.1
Besluit IB 1941 1: 1.2.2
bestuursbevoegdheid 1: 1.5.2(a),6: 6.3(ii)
Beteiligung 1: 1.8.1.6
box 3 1: 1.2.4.1,1.3.3,1.6.3.1,1.6.3.2,1.8.3(ii),

2: 2.3,4:4.2.2.2.1,4.2.2.2.3,5: 5.4(ii),
6: 6.6(iii)

bronnenvolgorde 1: 1.7.2
bronstaat 4:4.2.2.2.1,4.4.3,4.6.1
bron van inkornen 1: 1.3.2
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business enterprise 2: 2.6.3

BV 5:5.1.2.1

BvdB 4: 4.3.2.1,4.3.2.2,4.5.3

certificaatrechten 3: 3.2
check-the-box regulations 1: 1.8.2.1,4: 4.7.2,5: 5.9.1,6: 6.5.3,6.6(ii)
classificatie 4: 4.5

-conflict 4: 4.5.3,4.6.2,5: 5.10.2(ii)
-methode 4: 4.5.1,4.5.2

-verschil 4: 4.6.2
commanditaire vennoot, nijvere 1: 1.7.2,1.7.3,1.9(v)
commerciele balans 1: 1.4.2(ii)

concern 5: 5.7.2.2

corporation 6: 6.5.3
CV

-akte 1: 1.4.2(iii), 5: 5.2

beleggings- 4: 4.2.2.1 (iv)

besloten 3: 3.3,5: 5.2,5.5,5.9.2.4
buitenlandse 1: 1.4.3,4: 4.1,4.2.4.3.4.5.4.6.2,6: 6.6
BV & Co 1: 1.7.2,1.9(v)
film- 1: 1.9(i),5: 5.10.2
man-vrouw 1: 1.5,1.8.1.5,1.8.2.5,1.8.3(v), 1.9(iv).

6: 6.4.1,6.6

onder- 1: 1.5.2(b),1.9(iv)
op aandelen (CVOA) 3: 3.1,3.3,5: 5.1.2.1, 5.2,5.3(i), 5.5,5.7.3,

5.8.2

open 3: 3.3,4: 4.5.1,4.5.2.2,4.5.3,5: 5,6: 6.3,

6.4.5

inverdragen 6: 6.4.5

scheepvaart- 5:5.1.1,5.10.2
stille 6: 6.2

CVR 6: 6.1,6.3

deelgerechtigdheid 5: 5.1.2.2,5.7.1
economische 6: 6.3(i)

deelneming 2: 2.3

commanditaire 4: 4.2.3.1

deelnemingsvrijstelling 2: 2.3,4: 4.5.3,5: 5.4(ii), 5.5,5.7.4
voor buitenlandse rechtsvormen 4: 4.5.2.2

default-rule 6: 6.5.3

De Rooy-arrest 3: 3.2

dividend 4: 4.6.1.4:4.6.2,5: 5.5.5.9.2.1.2,5.9.2.5
-belasting 5: 5.4(ii)

doorschuiffaciliteit 5: 5.6,5.9.2.6,6: 6.4.1
bij leven 1: 1.6.1.1.6.2.3.1.6.3.3
geruisloos 1: 1.2.4.3,1.6.3.1,1.6.3.3,1.9(v)

draagkrachtgedachte 6: 6.3(i), 6.5.2
draagplicht 1: 1.2.4.2,1.4.1,1.4.2, 1.8.3(iv), 1.9(iii)
Duitsland 1: 1.8.1,1.8.3,1.9(iii),2: 2.6.2,2.6.4,

3: 3.4,4: 4.7.1,4.7.1,5: 5.9.2.6: 6.5.2

EEG-richtlijn 3: 3.3
effectively connected 4: 4.4.3
eigendom. economische 5: 5.7
eindafrekening 1: 1.6.3.1
Einheitstheorie 1: 1.8.1.3,1.8.1.4, 1.8.3(iii), 1.9(ii),

6: 6.5.2
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Einkommensteuer 5: 5.9.2.5,6: 6.5.2
entiteiten, buitenlandse 5: 5.8.1
entity-concept 1: 1.8.2.3,1.8.2.7,1.9(ii)
Erik Schaaper-arrest 1: 1.2.4.2,1.3.2,1.5.2(a), 3: 3.1,3.2,

6: 6.3(i), 6.4.1

ertsoverslagarrest 4: 4.4.2.1
etikettering 1: 1.7.1

etiketterings-
-regels 1: 1.7.1,1.7.2,1.7.3,1.9(vi)
-vrijheid 1:1.7.1,4:4.4.2.1

fiscale eenheid
grensoverschrijdend 4: 4.6.2

formeel criterium 1: 1.2.3(iii)
Formwechsel 5: 5.9.2.6

genietingstijdstip 1: 1.3.2,5: 5.5
Geprage-theorie 1: 1.8.1.2

gerechtigdheid
economische 4: 4.5.2.1
rechtstreekse 4: 4.2.2.1(iv), 4.5.2.1

Gesamthand 1: 1.8.1.1,3:3.4
Gesellschaft

-steuer 3: 3.4,5: 5.9.2.7

stille 3: 3.4

Gewerbesteuer 5: 5.9.2.1.2
GmbH & Co. KG 6: 6.5.2
goed koopmansgebruik 1: 1.4.2(ii)

goodwill 1: 1.2.3(ii), 1.4.2(ii), 1.4.3,5: 5.4(ii)
Grunderwerbsteuer 3: 3.4,3.5,5: 5.9.2.7
guaranteed payments 1: 1.8.2.7,4: 4.7.2.4

Hardy-arrest 1: 1.2.4.2,1.3.2,1.5.2(a), 3: 3.1,3.2,
6: 6.3(i),6.4.1

heffingsrechten 4: 4.3.2.2,4.3.3.
herwaardering 1: 1.4.2(ii)

commerciele 1:1.4.3
herwaarderingswinst 1: 1.6.2.2(i),1.9(v)
hoofdelijke verbondenheid 6: 6.3(i)

huurinkomsten 4: 4.4.1
huwelijksgoederenregime 1: 1.5.2(a)
hybride karakter 5: 5.4,5.10.1

inbreng 1: 1.2.3(ii), 1.2.4.2
geruisloos 2: 2.1.1.5:5.9.2.6

inside basis 1: 1.8.2.4

internationaal belastingrecht 4: 4,5: 5.8,5.9.2.8,6: 6.4.4

intuitu personae-beginsel 5: 5.2

investeringsaftrek 2: 2.3

inwoner-definitie 4: 4.2.3.1
isolierende Betrachtungsweise 4: 4.7.1

juridische fusie 5: 5.6(b)

kapitaalassociatie 5: 5.2

kapitaal
-beschermingsbepalingen 6: 6.3(iii)
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-rente 4: 4.4.2.1

-terugbetaling 5: 5.6(a)
-vennootschap 4: 4.5.1,4.5.2.1,4.5.3,5: 5.9.1,6: 6.3
-verschaffer 5: 5.10.2,6: 6.3(iii)

kapitaals-
belasting 3: 3.3.5: 5.4(ii), 5.7.3,5.7.4,5.9.2.7,

6: 6.4.5,6.6(iii)
relatie 1: 1.2.3,1.2.4.1

Kapitalkonto 1: 1.4.2(iii), 5: 5.9.2.5
keuze-regime 1: 1.8.2.1,1.8.3
KG 4:4.7.1,4.7.1.4,4.7.1.5,5: 5.9.2.6

buitenlandse 4:4.7.1.2,4.7.1.4
KGaA 4:4.5.2.2,5:5.1.1, 5.9.2.1.1, 5.9.2.1.2,

5.9.2.2,5.9.2.4,5.9.2.6,5.10.1
koersresultaten 4: 4.2.2.2.1
Kommanditaktionar 5: 5.9.2.5
Kommanditgesellschaft (KG) 1: 1.4.2(ili), 1.8.1.1,1.8.3,4: 4.7.1.4.

4.7.1.5,5: 5.9.2.6
doppelstockige 1: 1.8.1.5

Kommanditist 1: 1.8.1.2,1.8.1.3,1.8.1.4, 1.8.3(vii)
Komplementar 5: 5.9.2.1.1,5.9.2.4,5.9.2.8
KOrperschaftsteuer 5: 5.9.2.2,5.9.2.4,6: 6.5.2

lichaam 2: 2.2,4: 4.6,2,5: 5.2(vi), 5,8,2
onroerende zaak- 5: 5.7.1

Limited Liability company (LLC) 6: 6.5.3
Limited Liability partnership (LLP) 6: 6.5.3
liquidatie 5: 5.5,5.6(b)

-overschot 1: 1.2.3,1.9(i), 4: 4.2.3.1
-saldo 1: 1.2.3(iii), 1.2.4.2.1.3.2,5: 5.5
fictieve 5: 5.6(b)

loss limitations 1: 1.8.2.4,1.8.3, 1.9(iii)

36 maandstermijn 1: 1.6.3.3,1.9(v)
maatschap, burgerlijke 5: 5.7.2.1
MaBgeblichkeits-principe 1: 1.8.1.4,1.8.1.6. 1.8.3(vi),
mede-eigendom 1: 1.3.2,5: 5.4,5.7.3.6: 6.3(i), 6.4.1
medegerechtigdheid 1: 1.2.3(ii), 1.2.4.2,1.5.3(a), 1.6.3.1,

1.6.3.2,1.7.2,2: 2.2,4: 4.2.2.2.3,6.3(i)
meesleepregeling 1: 1.6.3.3
Mitbestimmungs-regelgeving 5: 5.9.2.1.1
Mitunternehmer 1: 1.8.1.2,1.8.1.4.1.8.1.6,1.8.3,2: 2.6.2,

4: 4.7.1.4.7.1.2.4.7.1.4,5: 5.9.2.4,6: 6.5.2

neutraliteitsgedachte 6: 6.3
nieuw BW 6: 6

OESO-modelverdrag 4: 4.3.3,4.4.3,4.6,5: 5.8.2.5.9.2.8
OESO-rapport Partnerships 4: 4.1
omzetting 5: 5.6(b), 5.7.2.1

geruisloos 1: 1.6.3.1

ondermaatschap 1: 1.5.1,1.9(iv)
ondernemer 1: 1.2.3,6: 6.3(iii)

quasi- 1: 1.2.1,1.2.4.1,1.2.4.2,1.2.4.4.1.6.3.3,
1.9(i, iv),6: 6.6

ondernemersbegrip 1: 1.5.3(a)
subjectieve 1: 1.6.1.1.6.2.1(ii), 1.9(ii)
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ondernemerschap 1: 1.2.1.5.3(a)
commanditaire vennoot 1: 1.2.4.1.1.9(i)
intentie 1: 1.5.2

objectieve 2: 2.2
reikwijdte 1: 1.2.3(ii, iii)
subjectieve 1: 1.3.2.1.3.3,1.5.2(b)
in de vennootschapsbelasting 2: 2.2

ondernemersfaciliteiten 1: 1.2.4.1,1.2.4.3,1.9(i)

onderneming 2: 2.4
gedeelte 1:1.6.2.3.1.6.3.3
objectieve 1: 1.2.3,1.3.1,1.5.2(b).1.9(i)

ondernemings-
activiteiten 2: 2.2
begrip 1:1.6.3.1,2:2.1,2.4, 4:4.2.2.2.3.4.3.2.1.

6:6.4.1.6.6(iii)
faciliteiten 1: 1.2.4.1,1.2.4.3,1.5.3(a). 1.9(i)

fictie 2: 2.2,5: 5.4(i)

gedeelte, commanditaire 5: 5.8.2
vermogen-crilerium 4: 4.2.2.2.3
winstbelasting 5: 5.10.2(iii), 6: 6.6(iii)

onttrekking 4: 4.6.2
oprichtingsfictie 5: 5.1.1,5.3,5.8.2.5.9.2.3,5.10.1,6: 6.4.5
oprichtingsovereenkomst 5: 5.2(iii)
optiemodel 5: 5.10.2(ili),6: 6.6(ii)
optie-stelsel 6: 6.6
Otten-Otten-arrest 1: 1.2.4.2
outside basis 1: 1.8.2.4,1.8.2.6
overdraagbaarheid, vrije 4: 4.5.2.1(ii), 4.5.2.2,5: 5.1.2.1,6: 6.3(iii),

6.6

overdraagbaarheidscriterium 6: 6.6(iii)
overdracht commanditaire aandeel 5: 5.2
overdrachtsbelasting 3: 3.2,5: 5.4(ii), 5.7.1,5.7.4.5.9.2.7,

6: 6.4.5,6.6(iii)
overgang

van beherend naar commanditair vennoot 1: 1.6,1.8.1.6,1.8.2.6,1.9(v)
van ondernemings- naar privt-sfeer 1: 1.8.3(vi)
van open naar besloten CV 5: 5.6,6: 6.4.5

overheidsbedrijven 2: 2.2
over-kill 1:1.2.4.3,1.2.4.4.1.9(i, iii)
OVR 6: 6.3

participaties 3: 3.2,3.5
partner

'capacity' 1: 1.8.2.7,1.8.3(vii)
general 1: 1.8.2.1,4: 4.2.3.1

li mited 1: 1.8.2.1,1.8.3,4:4.2.3.1
partnership 2: 2.6.2.4:4.2.3.1.6.5.3

buitenlandse 4: 4.4.2.1
family 1: 1.8.2.5

general 1: 1.8.2.6

limited 1: 1.8.2.1,1.8.2.2,1.8.2.6,1.8.3.4:4.5.2.2,
4.7.2.1,4.7.2.2,4.7.2.4,4.7.2.5, 5.9.1

personenassociatie 5: 5.2
personenvennootschap 1:  1.7.1,1.9(vi), 5: 5.9.1,6: 6.3

buitenlandse 4: 4.3.2.2

poolovereenkomst, zie potovereenkomst
potovereenkomst 1: 1.5.2(b)
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publicatieplicht 5:5.1.2.1

guaranteed payments 4: 4.7.2.3

rangorderegeling 1: 1.2.2

rechtspersonen 6: 6.3
rechtspersoonlijkheid 4: 4.5.2.1,5: 5.8.2,5.10.2,6: 6.6
rechtsvorm 6: 6.6(i)

buitenlandse 4: 4.5.2.1
rechtsvormneutraliteit 3: 3.3,3.5,5: 5.10.2(iii). 6: 6.6(iii)
recourse debt 1: 1.8.2.4,1.8.2.6
referentiebedrag 1:   1.4.3
rendementsgrondslag 1: 1.3.3
rente-inkomsten 4: 4.4.1,4.4.2.2,4.4.3,4.6.1

royalty-inkomsten 4: 4.4.1,4.4.2.2,4.6.1

samentellingsregeling 1: 1.2.4.3,1.9(i)
samenwerkingsverband 1: 1.6.3.3
schuldvorderingen 4: 4.4.3
Sitztheorie 4: 4.7.1.4,5: 5.9.2.3

sleutelarrest 1: 1.2.2
SNC 4: 4.5.2.1,4.6.2

SonderbetriebsvermOgen 1: 1.8.1.7,5: 5.9.2.1.2
splitsingsleer 5: 5.4(ii), 5.7.4,5.9.2.8,5.10.1,6: 6.4.5
staking 2: 2.5,5: 5.6(a)
stakingsaftrek 1: 1.2.4.3

stakingsfaciliteiten 1: 1.6.2.1(i), 1.6.3.1,1.9(v)
stapelresolutie 5: 5.2,5.10.1
stapelstructuur 5: 5.2(vi)
stichting 2: 2.2,5: 5.6(b)

buitenlandse 4: 4.2.2.1
stille reserve 1: 1.2.2,1.2.3(ii), 1.4.2(ii), 1.4.3,1.6.3.3,

4: 4.2.2.2.3,4.2.3.1,5: 5.6(b)
successierecht 1: 1.6.3.3

Teilrechtstlihigkeit 1: 1.8.1.1,6: 6.5.2
terbeschikkingstellingsregeling 1: 1.7.3,1.9(vi), 4: 4.4.2.2
toerekening 4: 4.2.2.2.2

toestemmingsvereiste 5: 5.2
toetreding 5: 5.2

totaalwinstbegrip 1: 1.4.3,1.6.2.1(i), 1.7.2, 1.9(iii)
transparant

fiscaal 1: 1.3,1.8.1.3,1.8.2.3, 1.8.3,1.9(i),

2: 2.1.1,2.3,4: 4.2.2.1(iv), 4.5.1,4.5.2.1,
4.5.2.2.4.5.3,4.6.1,5: 5.2(vi),6: 6.3(iii),
6.6(iii)

niet- 4: 4.6.2

volledig fiscaal 2: 2.3,2.6.2,2.6.4, 2.7,4:4.3.2.1,6: 6.4.1.
6.4.2

Typenvergleich 4: 4.7.1.4

uitdelingsbesluit 6: 6.3(i)

urencriterium 1: 1.2.4.3,1.5.3(b)
USA 1: 1.8.2,1.8.3,1.9(iii),4: 4.7.2,2: 2.6.3,

2.6.4,3: 3.4,4.7.2.5: 5.9.3,6: 6.5.3
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vaste inrichting 4: 4.2.2.1(iii, iv). 4.2.2.2.2, 4.2.2.2.3,
4.3.2.2.4.3.3.4.4.2.2,4.4.3,4.6.2

vaste inrichtingsvermogen, buitenvennootschappelijk 4: 4.4.2.1
vaste vertegenwoordiger 4: 4.2.2.1 (iii, iv), 4.2.2.2.2,4.3.3
vennootschap 6: 6.2

beleggings- 6: 6.6(iii)
openbare 6: 6.2

vennootschapsakte 5: 5.6
vennootschapsbelastingplicht 2: 2.2,6: 6.3
vennoten

aansprakelijke 1: 1.2.4.2

beherende 1: 1.6.2.1, 1.6.2.2,1.6.3.1,1.6.3.2,1.8.1.6,
1.8.2.6.5: 5.4,5.9.2.4

binnenlandse commanditaire 4: 4.3
buitenlandse commanditaire 4: 4.2,4.3.2.1,4.3.2.2
commanditaire 1: 1.2,1.2.4.1,1.6.2.1,1.6.2.2,1.6.3.1.

1.6.3.2,1.8.1.6.1.8.2.6.2: 2.2.6: 6.2
commanditaire/ lichamen 4: 4.2.2.2.3, 4.2.3.2,4.3.2.1,4.3.2.2,

6: 6.6(iii)
commanditaire/ natuurlijke personen 4: 4.2.2.2.2,4.3.2.1,4.3.2.2,4.5.3

verdragsgerechtigdheid 4: 4.6.1,5: 5.8.1
verdragskwalificatie 4: 4.2.3,4.2.3.2,4.3.3,4.4.3,4.6.2
vergoedingen, bijzondere 4: 4.4,4.7.1.3
verhuurarresten 1: 1.6.2.1(ii),1.6.3.1
verliesbegrenzingsregeling 1:14.1

verliescompensatie 2: 2.5
verliesneming 1: 1.4,1.8.1.4,1.8.2.4, 1.9(iii), 6: 6.4.1
verliestoerekening 1: 1.4.2
verliesvennootschap 2: 2.6.2.2.6.3

verliesverrekening 1: 1.4.3,1.9(ili). 2: 2.1,2.5,6: 6.3(i)
vermogen

afgescheiden 3:3.1,3.2

buitenvennootschappelijk ondernemings- 1: 1.4.2(i), 1.4.3(i), 1.5.2(b), 1.7,1.8.1.7,
1.8.2.7,1.9(ili. vi),4: 4.4.2.1,6: 6.4.1

inkomsten uit 1: 1.2.4.1
keuze- 1: 1.7.1,1.7.2,1.7.3.1.8.1.7,1.8.3(vii).

4: 4.4.2.2

ondernemings-, verplicht 1: 1.7.1,1.8.1.7, 1.8.3(vii),4: 4.4.2.1,
4.4.2.2

priv6- 1:1.7.1
privt-, verplicht 1: 1.8.1.7,1.8.3(vii),4: 4.4.2.2

vermogens
-belasting 5: 5.4
-beschermingsbepaling 6: 6.3(iii)
-scheiding 6: 6.3(iii)

vervangbaarheid, vrije 5: 5.2,5.10.2
vervreemdingswinst 4: 4.2.2.2.1,5: 5.9.2.1.2,5.9.2.5
vestigingsplaatsfictie 5: 5.3(i)

vrije vervangbaarheid 5: 5.2
vrijstelling

aandelenfusie- 5: 5.7.2.2,5.7.3

artikel 15 WBR 5: 5.7.2
inbreng- 3: 3.2,5: 5.7.2.1,5.7.2.3,5.7.4,6: 6.4.5
interne reorganisatie 5: 5.7.2.2
liquidatie 5: 5.7.2.3
objectieve 2: 2.3

splitsing 5: 5.7.2.2(iv)
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uitbreng- 3: 3.2.5: 5.7.2.3.5.7.4
vrijstellingsregeling 4: 4.3.2.1
vruchtgebruik

onroerend goed 1: 1.3.2
op commanditaire participatie 5:5.2(v)

voortzetting 1: 1.2.3(ii)

waardering 1:1.3.3
Wet Belastingen van Rechtsverkeer 3: 3,5: 5.7,6: 6.4.3, 6.6(iii)
Wet op de bedrijfsbelasting 1893 1:1.2.2,5:5.1.2.2
Wet op de dividend- en tantitmebelasting 1918 5:5.1.2.2
Wet op de inkomstenbelasting 2001 1: 1.2.4,1.6.3,1.7.3,4: 4.2.2.2.4.2.3.2,

4.3.2.2,4.4.2.2,5.5.6: 6.4.1
Wet op de inkomstenbelasting 1964 1: 1.2.3,1.6.2,1.7.2,1.8.3,4:4.2.2.1.

4.4.2.1.5: 5.5,5.9.2.5,6: 6.4.1
Wet op de Inkomstenbelasting 1 9 1 4 1:1.2.2,5:5.1.2.2
Wet op de vennootschapsbelasting 2: 2,6: 6.4.2
winst

-aandeel 1: 1.2.3(i). 1.8.2.7.4: 4.2.3.1.5: 5.4

-artikel 4:4.2.3.1.4.2.3.2
uit ondememing 1: 1.2.4.1,1.9(v, vi),4: 4.2.2.1, 4.2.2.2.2.

4.3.3

-recht 1: 1.6.2.1(i),4: 4.2.2.2.2

-rechtbepaling 4:4.2.2.1(lii),4.2.2.2.3,4.3.2.2
-reservering 5: 5.6(al
-reserves 5:  5.5

woonplaatsverklaring 4: 4.6.1

zelfstandigenaftrek 1: 1.2.4.4
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Stellingen

behorende bij het proefschrift van A.J.A. Stevens, 'Fiscale aspecten van de Comman-
ditaire Vennootschap. Een knelpuntenoplossing vanuit rechtsvergelijkend perspectief.'

1.     Een promovendus met de Commanditaire Vennootschap als onderwerp begrijpt
het nut van afkortingen.

2.    De belastingheffing van kapitaalvennootschappen met vennootschapsbelasting
kan slechts gedeeltelijk worden verklaard door het principe van 'angst en heb-
zucht'.

3.    Twijfel mag een gezonde basis zijn voor wetenschappelijk onderzoek, bij het
afronden van een proefschrift zou het prettig zijn om de 'twijfel'-knop af en toe
te kunnen uitzetten.

4.   Uit de gebrekkige toedeling van ondernemers- c.q. ondernemingsfaciliteiten
aan de ondernemers c.q. quasi-ondernemers in de Wet IB 2001 blijkt reeds dat
het knelpunt niet zozeer steekt in het ondernemerschap van de commanditaire
vennoot, maar meer in de hoeveelheid van faciliteiten en hun verschillende
achtergronden.

5.     De problematiek van de heffing van kapitaalsbelasting bij de open CV kan een-
voudig worden Opgelost door ofwel de kapitaalsbeiasting ofwei de open CV af
te  schaffen, bij voorkeur allebei !

6.   De invoering van een vorm van ondernemingswinstbelasting kan de meeste
knelpunten in de belastingheffing van de CV oplossen.

7.     Op basis van de door de wetgever gehanteerde uitgangspunten bij het aanbren-
gen van de scheidslijn tussen de inkomsten- en vennootschapsbelasting is er
geen reden om de OV(R) en de CV(R) naar NBW in de vennootschapsbelas-
tingplicht op te nemen.

8.     Water bij de wijn doen valt in veel gevallen te prefereren boven koelvloeistof.

9.    Bij de huidige schaarste aan kerkmusici zijn ook kerkorganisten steeds vaker
genoodzaakt voor het zingen de kerk te verlaten.

10. Het inzetten van een kerkgebouw als tegenprestatie bij een weddenschap is he-
den ten dage vaak goedkoper dan een flesje Franse wijn.

11. Een universiteitsaula zonder pijporgel is als een pilsje zonder schuimkraag.

12.   Van 66n vrouw kan men meer leren dan van tien proefschriften.
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