
Verhuur van schepen en installaties binnen concernverband

Hoe het niet moet en hoe
het wel kan

Met de wetswijziging van 111/2007

waarbij de zgn. onderworpenheids-

eis voor de vennootschapsbelasting

kwam te vervallen, lijl( het wellicht

fiscaal weer lucratief te worden om

schepen en installaties voor offshore

werkzaamheden door buitenland-

se groepsmaatschappijên onder te

brengen in een dochtervennoot-

schap in een land met lage belas-

tinqên. Toah zijn er betere manieren

om belasting tê besparen.

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn
dat beiastingheffing, over welke vorm van
inkomen dan ook, overal ter wereld een juri.
dische aangelegenheid is. Belasting wordt
geheven indien bepaalde inkomsten binnen
bepaalde wettelÍke kaders worden genoten.
Daardoor onstaat echter de mogelijkheid
dat dezelfde inkomsten op een heel andere
manier (bijv. zwaarder) belast worden indien
men voor de ene bedrijfsstructuur kiest,
dan wanneer men een ander structuur had
gekozen. Fiscaal economen zoals ik zouden
er verre de voorkeur aan geven indien eco-
nomisch gelijksoortiqe activiteiten onge
veer gelijk belast zouden worden, maa. dat
is duidelijk nergens in de wereld het geval.
Fiscèle wetgevers en tiscale rechters zijn
juristen die weinig of geen belangstelling
hebben voor de bedrijfsmatige en financiële
aspecten van het runnen van een onderne
ming en dat alles dus n iet "in bouwen"in hun
wetgevende of wets-uitleggende teksten.

Zo kan het dus gebeuren dat bÍ een "ver-
keerde" structuurkeuze, die veel vaker voor
komt dan men beseft omdat men door-
gaans kiest voor een structuur die bedrijfs
matig en financiêel het best beantwoordt
aan de dagelijke eisen die aan een onderne-
ming worden gesteld, veel meer belasting
betaalt dan striktjuridisch gesproken nodig
is. ln mijn 40-jarige ervaring als fiscalist,
opgedaan als belasting inspecteut staffunc-
tiondris op het Ministerie van Financiën
belastingadviseur en bedrijfsfiscalist, heb
rl talloze gevallen gezien waarbij bedrijven
luken te denken "belasting betalen moe
ten we vroeg of laat toch, dus het maakt
niet zoveel uit hoe onze structuur er "fis-
caal" uit ziet en we moeten voorkomen dat
een fiscalist ons gaat vertellen hoe we de
zaken moeten rnrichten . Dat soort bedrijven
betaalt doorgaans veel meer belasting dan
de bedrijven - die er ook zijn maar wel in de
minderheid die hun structuur mede laten
bepalen door een ervaren fiscalist, die weet
welke juridische mogelijkheden er zin om
met eenzelfde bedrijfsvoering tot een veel
lagere belasting aanslag te komen.

lk geef in dit artikel een voorbeeld van hoe
het wel en hoe het niet moet, bi verhuur
van schepen en/of offshore equipment bin-
nen concernverband. Stel men brengt deze
activa in in een dochrervennootschap in

een land met lage belàstingen, bUvoorbeeld
lêrland met een 12.5olo vennootschapsbe-
lasting tarieí De huur-opbrengsten worden
dan door de groepsmaatschappijen die de
activa huren, tegen een hoog belastingta-
rief in aftrek gebracht, maar de verhuurder
binnen de groep krugt een lage aanslag.

Dat lijkt erg lucratieí Het wordt nog lucra
tiever indien men zich realiseert dat je bij
verhuur een rente-conponent in rekening
kunt brengen, ook al zi.jn de activa met
eigen vermogen gefinancierd. Een schip of

installatie met êen kostprijs van EUR 50 mln.
brengt dan als nel in de loop der jaren EUR

I25 mln. op. Daarmee kan dus 75 mln. aan
Íiscale winst binnen het concern ver5choven
worden van een hoof naar een laag belas
tingtariel

Toch is dit geen handige methode want
indien de lerse vennootschap haar hoge
winst na belastingen als dividend uítkeert
aan de Nederlandse moedet zal blijken dat
dat dividend niet onder dê deelnemings-
vrijstelling valt maar gewoon belast woÍdt
tegen het Nederlandse tarief van 25.5olo
(waarvan men dan wel de in lerland betaal
de belasting mag aftrekken). Deze exercitie
is vanuit fiscaaloogpunt dus nogal onzinnig.
Zelfs als de lerse vennootschap geen divi-
dend betaalt en de winst herinvesteert, is in
Nederland over die lerse winst toch direct
vennootschapsbelasting verschuldigd.

Richt men het een klein beetje anders
in, d.w.z. indien men een bedrijfsstructuur
kiest die operationeel bijna hetzelfde is,

maar die een andere juridische vorm heeft,
dan kan dit nadeel worden omgezet in een
voordeel: bij een fiscaal juiste juridische
structurering kan men inderdaad in de bui-
tenlandse dochters hoge lease-bedragen
in aftrek brengen, inclusief een rente-com-
ponent die er mogelijk in feite niet is maar
die naar buitenlands fiscaal recht doorgaans
wel mag worden "meegenomen'; terwijl de
opbrengst in lerland tegen veel minder dan
12,50lo belast wordt en in Nederland in het
geheel niet: nu niet en in de toekomst niet,
ongeacht of men dividend uitkeert aan de
Nederlandse moeder of niet. Wie interesse
heeft in dergelijke fiscale structuren, kan mij
per e mail bereiken onder jos@merlyn.eu
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