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Stap 1: De aandeelhouders van de
Houdster-BV (natuurlijke personen

of vennootschappen of en combi-
natie daarvan) storten kapitaal; dit
kan evt, al in het verleden hebben
plaatsgevonden;van belang is dat:

Stap 2: de houdster BV met dit kapitaal

of ander (ouder) eigen vermogen
vrachtwagens of schepen aan-

schaft;

Stap 3: Houdster BV een Exploitatie BV

opricht waar ze de vrachtwagens
c.q. schepen op zakelijk basis aan

verhuurt of operationeel least (met

inachtneming van de zgn. transfer
pricing regels);

Stap 4: Exploitatie BV filialen registreert in

één of meerdere buitenlanden naar
keuze (het aantal en de locatie van
de landen van keuze is fiscaal niet
belangrijk; men kan zich hierbijvol-
ledig op de commerciële aspecten
richten) en dat de filialen zich daad-
werkelijk gaan bezighouden met
het inzetten van de vrachtwagens
of schepen voor klanten in die lan-

den. Er dienen dus personeel en

kantoorfaciliteiten in de filialen aan-
wezig te zijn die aldaar daadwerke-
lijk een onderneming drijven;

Fiscaal gevolg: in de landen waar de filialen
gevestigd zijn, mogen de lease- of huurbeta-
lingen die Exploitatie BV doet aan Houdster
BV voor het ter beschikking stellen van de
vrachtwagens of ter zake van de "bare boat
charters" in mindering op de fiscale winst
worden gebracht; het zijn immers kosten
die worden gemaakt om aldaar winst te
behalen. Bovendien voorziet elk belasting-
verdrag in de fiscale aftrekbaarheid van dit
soort uitgaven aldaar.

In Nederland hoeft noch Exploitatie BV

noch Houdster-BV de huur- of leasebeta-
lingen die zij uit de cash flow van de filialen
ontvangen, fiscoal als winst te verontwoor-
den ( bij een juiste structurering van de
overeenkomst tussen de beide BV's en de
fiscale relatie tussen de Houdster-BV en de
Exploitatie BV).

ln een cijfervoorbeeld:
1. Stel het Nederlandse belastingtarief op

250lo; Stel het gemiddelde belastingtarief
in de drie filiaal-landen ook op 25o/o

2. Sstel de totale investering in vrachtwa-
gens of schepen op 25 mln. EUR;

3. Stel de jaarlijkse huursom voor alle
vrachtwagensof schepen tesamen op 3.2

mln. EUR

Het netto belastingvoordeel bedraagt dan
per jaar EUR 800.000; dit staat gelijk aan
jaarlijks EUR 1 mln. meer gewone bedrijfs-

winst...!

Aankoop van
vrachtwagens

Fis caal eÍfectieve structu ren voor
i nternationa,a I o,pererend:e tra,nsportbedrijven

Bij het opzetten van de buitenlandse

tak van een internationaal transport-

bedrijf kan men in principe gebruik-

maken van twee mogelijkheden:

a) in het buitenland worden doch-

tervennootschappen opgezet of:

b) in het buitenland worden filialen

van de Nederlandse moederven-

nootschap geregistreerd.

Fiscaal zullen beide mogelijkheden in de
praktijk enigszins verschillend uitwerken; in

het ene geval wordt er meer winst belast in

de filiaal-landen, in het andere geval meer

in Nederland. Dit is elementair internatio-
naal fiscaal recht en wordt hier verder niet
uitgewerkt. Een voordeel van een filialen-
structuur kan bijv. zijn dat aanloopverliezen
in het buitenland direct in Nederland fiscaal

aft re k ba a r zijn; bij b u ite n I a n d se d oc hte rve n -

nootschappen met aanloop-verliezen zal

men moeten wachten' met verliescompen-
satie totdat deze winstgevend worden.

lnteressanter is dat bij de juiste opzet onder
b) en onder de juiste bedrijfs-omstandighe-
den, een deel van de concernwinst noch in
de filiaal-landen zoals Polen, Roemenië en

Rusland, noch in Nederland fiscaal belast-

baar is. Voor wat bijv. de Poolse, Roemeense

en Russische winstbepaling betreft, is

dit geregeld in het belastingverdrag dat
Nederland met die landen gesloten heeft
(het werkt echter ook onder de Nederlandse

belastingverdragen met alle andere landen in

de wereld). Voor wat de Nederlandse winst-
bepaling betreft is dit door de Hoge Raad

der Nederlanden in 2003 beslist.

Het komt erop neer dat naar Pools, Russisch

etc. belastingrecht en onder het Nederlands

/ Russische, Nederlands / Poolse etc. belas-

tingverdrag bepaalde kosten-doorbelastin-
gen geacht worden in Nederland belastbaar

te zijn en dus in de andere landen van

de winst waarover belasting wordt betaald

kunnen worden afgetrokken, terwijl naar

Nederlands fiscaal recht over deze zelfde

bedragen, die hier inkomsten vormen, geen

belasting kan worden geheven. De buiten-
landse aftrek-mogelijkheid is daarbij niet

afhankelijk van de vraag of de inkomsten

in Nederland belast zijn of niet (belasting-

verdragen regelen alleen de toewijzing van

inkomsten tussen de staten, niet de'bnder-
worpenheid").

Het is hierbij interessant om te weten dat
het oordeel van de Hoge Raad in 2003

werd geveld na een zeer langdurige proce-

dure en dat de Hoge Raad in haar vonnis ook
uitdrukkelijk heeft toegelicht waarom hij
meent dat de inkomsten in kwestie, ook al

zijn ze in Polen, Rusland etc. aftrekbaar van

de fiscale winst, toch in Nederland onbelast
dienen te blijven. Er is dus geen risico dat
een dergelijke structuur nogmaals aan de

fiscale rechter zal worden voorgelegd, want
de rechter heeft zijn oordeel al ondubbelzin-
nig gegeven. Het Ministerie van Financiën
heeft zich vervolgens bij het oordeel van de
Hoge Raad aangesloten en de wet aange-
past. Men gaat aldaar dus op dit punt dan

ook niet nogmaals een wetswijziging voor-
stellen: de zaak is beslist en er wordt niet
meer op teruggekomen. Elke multinationaal
opererende onderneming kan er gebruik
van maken en er (zeer) aanzienlijke belas-

tingbesparingen mee bereiken.

De structuur kan als volgt in een diagram
worden samenoevat:
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