
Fiscale besparingsmogelijkheid voor bedrijven met productie
buiten Nederland op basis van Nederlandse tech nologie

Bedrijven in een grensstreek kijken uiteraard ook over de

grens om te zien of het produceren van goederen daar

evt. goedkoper kan dan in Nederland. Vooral de hoge

Nederlandse grondpr'rjs kan het aantrekkelijk maken de

productie naar een plaats net over de grens te verleggen.

Als men bij de productie qebruikmaakt van patenten of andere immateiële activa

(bijv. handelsmeíken) waàivan de juridische eigendorl] zlch in Nederland bevindt,

dan dient zich naaÍ de gewone kostenbesparingen die men productie over de grens

zou kunnen bereiken, tevens een mogelljk zeer aanzienlijke belastingbesparing aan.

De Hoqe Raàd heeft n.l. in 2003 een arrest gewezen waardoor de licentiebetalingen

die een NedeÍlands lichaam moet bedingen (ondeÍ de zgn. tÍansfer pricing regelt
indien een ander llchaam in de groep van haar techno ogie of ander iÍnmateriêel

actlefgebruikmaakt, en die jn het buiien and gewoon een kostenpost vormen voor de

fisca le winstbereken ing aldaal in bepaald geva len in Nederland nlet in de belasting

heffing kunnen worden beíokken. De Hoge Raad ging ze fs zover dat hU uitgebreid

aangafdateendergelljkresultaatookgeenszinsondeÍ"misbruikvanrecht"valt.

Het aardige van dit aÍest is bovendien, dat het 
^,linisterie 

van Financiên vervolgens

geen wetgeving heeft voorbeÍeid waardoor dit resultaat toch weer onrnogelijk zou

worden (hetgeen een outsider we licht zou veÍwachten) maar precies andersom: eÍ

was, omdat Financlën de uitslag van deze proceduÍe bij voorbàdtdonker inzag, a een

vooÍafgaande wetswijziging geweest waardoor de bedoe de "mismatch" onmogelik

was qemaah, maaÍ na het arrest is dit anti misbruik aÍtike lngetÍokken. lmmers ak

de Hoge Raad doceeÍt dat eí van misbruik geen sprake is, kan men bezwaarljk een

anti-mhbruik regel b ijven verdedigen.

Een cijfervoorbeeld kan een en ander veÍduide ijken. Stel X BV heeft patenten veÍ-

kregen op bepaalde zelf ontwikkelde productie-procèssen en technieken. Stel dat

indien dezepatenten aan derden zouden woÍden g elicentièerd, X BV daaÍvoor elkjaar

EUR 400K aan royalty! zou kunnen ontvangen. X BV bes uit êchteÍ de productie van

degoederen in elgen hand te houden en heeft in eenaangrenzende Duitse gemeente

zowe rede ijkgepÍtsde grond a s bekwame arbeidskÍachten aangeíoÍíen.

NoÍmaa gespÍoken zou X BV dan een dochter-GmbH in Duitsland opzetten a waar

geproduceerd gaat worden. De GmbH betaalt de roya iy! en tÍekt ze van de Duitse

fiscale winst aí BV X ontvangt de íoyaltyt en betaalt daar in Nederland vennoot'

schapsbelaÍing over. Niets bijzonders zou je zeggen.

X BV kan vanuit fiscaal peEpectleí voor de pÍoductie echteÍ veel beteÍ een apaÍte

Nederlandse dochtervennootschap opzeften. Deze dochter-Bv (Y BV) neemt de pro

ductie in Duitsland velvolgens teÍ hand in de vorm van een GmbH & Co. KG waarvan

Y BV de commanditaire vennoot is en een Duitse'Special purpose'dochteí van Y BV

(Y GmbH) de beherende vennoot. De GmbH & Co. KG bedrijfsvorm is in Duitíand

overigens volsÍekt gebruikelijk.

Nu veÍLoopt de belastingheffing echter ineens geheelandersr in Duitsland mag men

nog steeds de royaky's dle Y BV aan X BV betaa t, fiscaal in aftlek brengen, maar nu

gaat in Nederland het bovengeschetste arrest in werkingr blj een juiste íructurering

van de fiscale re atle tussen BV X en BVY hoeft BV X de van BVY ontvangen royalty's

n et tot haaÍ be astbare winíte íekenenlBV X bespaart zich hieÍmee elkjaar opnieuw

25.590 Nederlandse winÍbelasting over de genoemde EUR 400K. I\4et deze ton aan

jaarlikse belastingbesparing kan X BV andeÍe leuke bedrijfsdingen doen zoals meer

resea rch & development activiteiten o pzetten om haar voorsprong u it te bouwen, oÍ

meer aan marketing doen om de veÍkoop te íimuleren en daarmee markt eider te

worden, Allemaalzaken waar een concufient niet aan toekomt als ht voorde vaditi,
onele structuuÍ van een BV met een dochter GmbH kieÍ.
I\4aaktde Duitse belasting-ins pecteu r zich hier drukom? ln het geheelniet de Duitse

fiscale royalty aftrek is volstÍekt normaa en gebruikelijk (men zal a leen een'tÍansfer
pric ng rapport" moeten kunnen overleggen dat ook een derde die EUR 400K zou

wilen betalen vooÍ het gebruik van de technologie). En de NedeÍlandse belasting

inspecteur dan? Die moet gewoon het NedeÍlandse fi5ca e recht toepassen jnclusjef

het aan duidelikheid niets te wensen overlatende afieÍ van de Hoge Raad, dat door

de fiscale wetgever ook nog eens ln overduidelUke bewoordingen in een wetswijzi

ging per 1/1/2005 in de WetVenootschapsbe asting is gezet.
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