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Volgens Jos Peters wemelt het in Neder-
land - en met name in de regio Rotterdam
- van de middelgrote technische bedrijven
die succesvol buiten Nederland opereren,
vaak met projecten in een groot aantal
landen. Het is dan niet eenvoudig daar-
voor een juiste fiscale structurering te vin-
den. Vaak wordt er'getenderd', dus is het
lang niet zeker dat de opdracht binnenge-
haald wordt. Daardoor kan er niet al in
het beginstadium fiscaal advies worden
gewaagd - zonde van het geld immers
waÍrneer de opdracht naar een ander gaat.
Bovendien ligt er tegen dp tijd dat de ten-
der een opdracht lijkt te gaan worden, al
zoveelvast dat er fiscaal niet veel te veran-
deren valt, ook al zou dat wel wenselijk
zijn.
Voorts constateert Jos Peters dat ingeni-
eursbedrijven vaak denken dat je tóch een
keer belasting met betalen over zo'n pro-
ject, ofivel in Nederland of in het buiten-
land, zodat het dus niet veel uinnaakt in
welk land. Dat is echter een fikse misvat-
ting en het gebeurt dan ook wijwel dage-
lijks dat zo'n bedrijf tweemaal belasting
betaalt over (een deel van) dezelfde winst.
Daar komen ze pas jaren later_achter, net
als de omstandigheid dat belastingverdra-
gen in veel gevallen geen uitkomst
bieden.
Jos Peters heeft een lange loopbaan ach-
ter de rug, eerst bij de Belastingdienst,
toen als winstspecialist op het ministerie
van Financiën, maar ook als European tax
director van een Amerikaans IT-bedrijf.
Voorts werkte hij vijftien jaar blj Ernst &
Young. Hij benadert het internationale
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belastingrecht vanuit zijn achtergrond als
fiscaal econoom. Momenteel is hij direc-
teur van Drs. J. Peters Belastingadviseurs
BY, zljn eigen internationale fiscale prak-
tijk die zich uitsluitend richt op onderne-
mingen met grensoverschrijdende
transacties. Het gaat dan met name om de
categorie bedrijven die enerzijds dezelfde
internationale fiscale problematiek ken-
nen als het grootbed$Í, maar anderzrlds
niet het budget hebben, ofhet geduld, om
hun wagen bij de grote advieskantoren-
neer te leggen. Jos Peters heeft zijn kan-
toor op een oer-Rotterdamse locatie: de
zevende verdieping van het Witte Huis
aan de Nieuwe Maas.
In de startfase van zijn onderneming
richtte hij zich bijna uitsluitend op bui-
tenlandse ondernemingen die vanuit of
via Nederiand internationaal act:ef zljn.
Dat sluit naadloos aan op zijn verleden.
Maar hoewel deze dienstverlening het
hart van zijn werk blijft, wil Peters zijn
arbeidsveld nu toch wat meer gaan uit-
breiden naar Nederlandse ondernemin-
gen. met internationale bedrijvigheid of
handel. 'Ik heb nu 3 5 jaar praktische erva-

' ring metwijwel alle aspecten van interna-
tionaal belastingrecht,' zegt hij. 'Het
middelgrote internationale bedrijfsleven
in Rotterdam en omstreken zou daarvan
kunnen profiteren.'
Jos Peters is op zoek naar Nederlandse
ondernemingen met 50 tot 250 man per-
soneel met vestigingen of projecten in het
buitenland.'Ik ben immers internationaal
fiscalist, sterk gespecialiseerd in belasting-
verdragen, buitenlandse belastingstelsels

en de Nederlandse regels hoe daarmee
om te gaan. Met mijn brede ervaring kan
ik er als een van de weinigen voor zorgen
dat het middenbedrijf dat bij mij aanklopt,
als het ware mee gaat delen in het profijt
van fiscale structuren die in de loop der
jaren voor de grote multinationale onder-
nemingen zijn ontwikkeld. De wetren en
verdragen luiden immers gelijk, of je nu
tachtrg man in dienst hebt of
drieduizend.'
Op basis van vooral zijn werkervaring in
het buitenland - een bedrijfsfiscalist blijft
in tegenstelling tot een adviseur niet in
Nederland op kantoor zitten maar pakt
het vliegtuig naar Duitsland of Frankrijk,
ofwaar dan ook, om een fiscaal probleem
op te lossen - zietJos Peters regelmatig
mogelijkheden en oplossingen waar ande-
ren (nog) niet aan gedacht hebben.'Daar-
naast,' aldus Peters, 'kan ik uiteraard
putten uit wat mijn collega's bij Ernst &
Young aan structuren hebben neergezet
voor hun klanten, want die informatie
wordt uiteraard intern gedeeld. Vaak is
het een combinatie van een bestaand fis-
caal plan dat door anderen is bedacht,
aanger,'uld met mijn eigen ervaringen als
ex-bedrij fsfi scalist.'
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Jos Peters zegt dat veel internationale
bedrijven, vooral die met buitenlandse
technische projecten, het risico op inter-
nationale dubbele belastingheftrng onder-
schatten. Die risico's lmnnen alleen
weggenomen worden door tijdig fiscale
input voor die projecten te wagen. Maar



er zijn ook aantrekkelijke mogelijkheden
om die risico's als het ware oln te keren
zodat er ineens interessante mogelijkhe-
den ontstaan om zowel in het projectland
als in Nederland de belastingdruk te
verlagen. \

Hij geeft als voorbeeld: "Stel dat een

Nederlands bedriif een productiedivisie
gaat opzetten in Duitsland. Het geld voor
de aanschaf van machines en gebouwen
wordt geheel of ten dele geleend binnen
de groep. Dan kun je kiezen uit een
gewone GrnbH-dochter of een in Duits-
land net zo nonnale GmbH & Co KG-
structuur. Bedrijfseconomisch werkt dat
vrijwel gelijk uit. Maar met een dochter-
GmbH loop je het risico dat de rente op
cle lening noch in Nederland noch in
Dr.ritsland fiscaal aftrekbaar is, terwijl in
het andere geval de rente wel eeus in
beide landen afuekbaar zou kunnen zijnl'
Volgend voorbeeld: de nieuw opgezette
Duitse divisie gaat gebmik maken van
patenten of knowllow die al eerder in
Nederland zijn ontwilteld. Een Duitse
dochter-GmbH of dochter-KG moet dan

uiteraard vergoedingen voor het gebruik
van die immateriële activa betalen. Die
ztjn in Duitsland fiscaal aftrekbaar en in
Nederland belastbaar. Weinig spectacu-

lair. 'Maar,' zegt Jos Peters, 'bij een wat
betere structurering zet de BV op eigen
naam een Duitse divisie op en dus hele-
maal geen GrnbH- of GmbH & Co. KG-
belang. Ook dat is bedrijfseconomisch
ongeveer hetzelfde. Maar dan trek je, bij
een juiste structurering, in Duitsland nog
steecls royalty's af van de fiscale winst
maar in Nederland hoef je ze fiscaal niet
aan te geven.'
Beide gevallen kunnen op volstrekt legale
wrjze tonnen aan belasting schelen. 'En
daarvan,' aldus Jos Peters, 'kun je of meer
dividend uitkeren aan de aandeelhouders,
maar ook betere research en development
bekostigen dan je concurrenten, zodat je

er elk jaar in de concurrentie verhoudin-
gen beter komtvoor te staan.Totwatvoor
moois dat kan leiden zagen we kortgele-
'deí bij ASML.'
Gelijksoortige constr-ucties die gebruik-
maken van het verschil in fiscale wetge-
ving tussen Nederland en het buitenland
kunnen bijvoorbeeld ook in China of
Zuid-Amerika worden toegepast' Jos
Peters: 'Belastingconsulenten in het bui-
tenland weten doorgaans niets van de

Nederlandse fiscale regels voor een struc-
tuur in hun land en komen dus nooit aan-
zetten met dit soort waarschuwingen,
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maar ook niet met de 'leuke dingen'. Je
moet iemand inschakelen die niet alleen
het Nederlandse internationale fiscale
recht begrijpt, maar die ook zelf gedu-
rende langere tijd in het buitenland heeft
gewerkt. Nleen die combinatie stelt je in
staat de dubbele belastingrisico's te onder-
kennen vóór het te laat is maar tegelijk
aan te geven hoe de mismatch aan inter-
nationale fiscale regels in je voordeel kan
uitwerken. Doorgaans wil namelijk geen
enkel larrd iets weten van het precieze
belastingstelsel van wàt voor ander land
dan ook; ze maken overal hun eigen theo-
retische regeltjes.'
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InI974 zetteJos Peters als student aan de

Erasmus Universiteit met collega-studen-
ten de Belastingwrnkel Rotterdam op, een

plaats waar buitenlandse arbeiders, bejaar-
den en minvermogende groepen met hun
soms aanzienlijke belastingproblemen
gratis terecht konden. Die Belastingwin-
kel bestaat niet alleen nog steeds maar is

door Peters' opvolgers in 25 jaar uitge-
bouwd tot een instituut met vijf vestigin-
gen die erg goed werk verrichten.'Ik heb
eigenlijk nog steeds dezelfde drive' zegt

Jos Peters, 'alleen op een wat hoger
niveau, narnelijk mijn kennis en ervaring
op een lasug juridisch gebied tegen een

redelijke vergoeding beschikbaar stellen
aan mensen, dit keer managers in bedrij-
ven, die daar vaak feitelijk maar rnoeilijk
toegang toe hebben. De grote advieskan-
toren hebben weinig mensen in dienst
met echte buitenlander-varing; wie
bedrijfsfiscalist is wordt geen consulent
meer. Ik ben wat dat betreft een uitzonde-
ring. De kunst van het direct reageren op
een vraag van een klant als zich een nieuw
buitenlands project aandient beheersen ze

ook vaak niet; alles duurt daar weken en
maanden voordat er iets op papier komt.
Ns ik 's ochtends gebeld u'ord of een
e-mail krijg, zit ik's middags met de klant
aan tafel als ze dat willen; ik heb werk
genoeg maàÍ ze dat dan even opzij; ik
$,'eet hoe die projectdiscussies verlopen.'

Jos Peters werkt uiteraard niet meer gra-
tis. 'Want,' zegt hij,'de bedrijven die van
rnijn kennis zouden kunnen profiteren
zijn natuurlijk niet minvermogend. En
bovendien heb ik nu een gezin te onder-
houden, in tegenstelling tot tn 197 4.'
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