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China heeft in 2007 wetgeving ingevoerd die het werken met Limited
Partnerships mogelijk maakt. Daarbij is gebruik gemaakt van informa-
tie uit andere landen die al Limited Partnerships kenden, waaronder
de Nederlandse regels m.b.t. Commanditaire Vennootschappen. De

Chinese juridische regels vertonen daardoor sterke overeenkomsten
met de Nederlandse regeling van de Commanditaire Vennootschap
(hierna verder:CV).

Nu is bekend dat een Nederlandse CV voor de heffing van vennoot-
schapsbelasting een duaal karakter kent: er zíjn "open" en "besloten"
CV's en de open variant wordt fiscaal gelijkgesteld met een BV terwijl
de besloten variant fiscaal gelijk staat aan een VOF: een "besloten" CV

is zelf niet onderworpen aan vennootschapsbelasting maar haar ven-
noten zijn onderworpen aan inkomstenbelasting of vennootschapsbe-
lasting, naar gelang het privé personen of vennootschappen betreft.

Uit deze tweedeling zijn de scheepvaart-Cv's voortgekomen: dit zijn
altild besloten CV's zonder eigen vennootschapsbelastingplicht. Op
die manier kunnen de vennoten, doorgaans vermogende particu-
lieren, in hun lB aangifte een aantal fiscale voordelen claimen, zoals
vervroegde afschrijving op de door de CV geëxploiteerde schepen. ln
sommige gevallen kan het belastingvoordeel zelfs hoger uitvallen dan
de investering.

Het Ministerie van Financiën heeft een aantal jaren gelden besloten
om uit een oogpunt van dienstverlening, allerlei vormen van buiten-
landse samenwerkingsverbanden fiscaal te classificeren. Er zijn in de
hele wereld honderden verschillende types van'Joint ventures" moge-
lijk en de regelgeving verschilt per land. Hoe moet een deelname van
een Nederlands bedrijf in een buitenlandse joint venture nu eigenlijk
beoordeeld worden? Staat dit nu gelijk aan een deelneming in een
dochtervennootschap of moet het als een fiscaal transparante situatie
zoals een buitenlandse "VOF" worden gezien? ln een zgn. Resolutie
zijn de criteria hiervoor vastgelegd. Men vergelijkt zo'n buitenlands
samenwerkingsverband dan met de Nederlandse (kapitaal) vennoot-
schappen en de Nederlandse personenvennootschappen.
Toen is ook besloten, indien een buitenlandse joint venture karak-

tertrekken van een Nederlandse CV zou vertonen, dit als zodanig te
behandelen. De Resolutie geeft daarbij per land aan welke buiten-
landse joint ventures aldaar als "fiscaal transparant" of als kapitaalven-
nootschap ("niet transparant") of als "CV achtige" moeten worden
beschouwd. De lijst wordt steeds langer naarmate "Financiën" meer
buitenlandse joint ventures beoordeelt en is tegenwoordig te vinden
op het internet (de website van de belastingdienst) zodat iedereen

daar zijn voordeel mee kan doen. Het maakt n.l. groot verschil of zo'n
buitenlandse deelname als kapitaalvennootschap dient te worden
gezien of als "fiscaal tansparant'i hetgeen in fiscale zin een buiten-
landse vaste inrichting oplevert tenzij het een CV-achtige betreft. De
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gehele aangifte-systematiek voor de vennootschapsbelasting veran-
dert daardoor, soms met zeer aanzienlijke verschillen in te betalen
belasting tot gevolg.

Omdat de Chinese LP wetgeving grote overeenkomsten met de (oude)

Nederlandse CV wetgeving vertoont, zal het niet verbazen dat een
Chinese LP mogelijk als een "CV-achtige" moet worden aangemerkt.
Vennoten kunnen in China niet alleen kapitaal inbrengen maar ook
arbeid, of gebruiksrechten van activa in ruil voor een winst-aandeel
dus het zijn geen ka pitaa lven nootschappen. De "general partners" zij n

hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de LP en ook dat is een
eigenschap van een personenvennootschap.

Dan resteert nog de "hamvraag": hoe is de toetreding van vennoten
en de vervanging van LP belangen binnen LP verband geregeld? Dit is
voor de Nederlandse CV de cruciale test of het hier om een'bpen" of
een "besloten" CV gaat en bij een buitenlands samenwerkingsverband
dat door Financiën als "CV achtige" is gedefiniëerd, gelden dezelfde
criteria. Let echter op: voor de belastingheffing in China maakt het
helemaal niets uit of een Chinese LP volgens Nederlandse inzichten
'bpen" of besloten" is: een LP is in China altijd fiscaal transparant en
wat het Nederlandse Ministerie van Financiën er van vindt interesseert
China in het geheel niet.

De Chinese LP wetgeving bepaalt in eerste aanleg dat de toetreding van
nieuwe vennoten en de relatieve vervanging van bestaande vennoten
onderworpen is aan unanieme toestemming van alle vennoten tijdens
een "partners meeting'i Dan zou een Chinese LP dus "besloten"zijn en
een deelname erin door een Nederlands bedrijf als vaste inrichting
dienen te worden beschouwd. China doet dat zoals uiteengezet ook.



Maar de Chinese LP wetgeving bepaalt ook dat in de LP overeen-
komst iets anders kan worden bepaald (contracts-vrijheid). En als

men de unanimiteits-eis zou laten vervallen, ontstaat er ineens een

heel ander plaatje: China behandelt de deelname nog steeds als vaste

inrichting, maar Nederland gaat nu de fiscale regels voor dochterven-
nootschappen toepassen. Net zo min als het de Chinezen interesseert
hoe Nederland een LP structuur fiscaal definiëert, interesseert het

Nederland dat China beide LP vormen ('bpen" en "besloten") als fiscaal

transparant aanmerkt.

Wat schiet je hier nu mee op? ln eerdere publikaties in SeaPort heb ik

aangegeven dat de "mismatch" die hierdoor ontstaat, tot aanzienlijke
belasting-besparingen aanleiding kan geven. Onder de juiste omstan-
digheden kun je n.l. in China kosten op de aldaar belastbare winst in

mindering brengen die in Nederland, waar deze kosten opbrengsten
vormen, fiscaal niet tot de winst behoren. Je betaalt dan over, zeg, een

opbrengst van 75 belasting in China en Nederland samen terwijl er 100
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verdiend is. En voor zover de Chinese investeringen met geleend geld
gefinancierd worden, kun je de rente op die lening soms tweemaal in

aftrek brengen:eenmaal in Nederland en nog een keer in China.

Resteert nog een laatste belangrijke aantekening: je kunt een buiten-
landse LP ook altijd als 1000/o eigen vestiging opzetten: een echte joint
venture met een business partner is nergens voor nodig. Je richt een

Chinese limited liability company op en samen met die LLC ga je een
Chinese LP overeenkomst aan. Daar hoeft verder geen derde aan te
pas te komen.

Scheepvaart-vormen in China die niet onder een tonnage regeling val-

len (bijv. sleepdiensten en binnenvaart) kunnen dus vanuit Nederland
fiscaalerg voordeling worden gestructureerd omdat China zijn Limited
Partnership wetgeving mede op basis van de (oude) Nederlandse

Com ma nd ita i re Ven nootscha ps wetgevi n g heeft opgezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

M.P.A. BV I Mevrouw K. Ernst Meijers I E-mail: k.ernst@mpabv.nl of telefonisch 046 4425300
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