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Bedrijven die zich,bezighouden met

de verhuur van containers of mobie-

le kranen en zowel in Nederland als

in het buitenland vestigingen heb-

ben bijv. in Antwerpen of Hamburg,

zouden kunnen overwegen gebruik

te maken van een arrest van de Hoge

Raad van een aantal jaren geleden

waarbij een anti-misbruik maat-

regel van tafel werd geveegd. Het

Ministerie van Financiën heeft daar-

na inderdaad besloten deze maat-

regel in te trekken. Dit is zeer onge-

bruikelijk omdat de fiscale rechter

normaal gesproken geen uitspra-

ken doet óvei wat, trij IUe,innerlijke

waarde va,n dê wet" noemt; Blijkbaal

vond de Hoge Raad hier een ope-

ning om dat toch maar een keer wèl

te doen. Met grote gevolgen.

Het arrest ging over een Nederlandse ven-
nootschap die in het buitenland OG exploi-
teerde maar de strekking van het arrest is

veel ruimer. Bij OG denk je aan financierin-
gen (hypotheken). Bij andere bedrijfsmidde-
len zoals containers of mobiele kranen kun
je denken aan verhuur of operationele lea-

sing. En bij immateriële activa zoals paten-
ten en handelsmerken kan gedacht wor-
den aan licentiëring. Het eerder genoemde
arrest bestrijkt al deze situaties. Hierna zal ik
verder alleen containerverhuur behandelen
maar de analyse voor verhuur van mobiele
kranen is precies hetzelfde.

Als een Nederlands lichaam haar werkzaam-
heden in het buitenland inricht als dochter-
maatschappij, heeft het arrest geen effect. Er

moet sprake zijn van een buitenlands filiaal,
ook wel "vaste inrichting" genaamd. Die zijn
in een halve dag op te zetten: de BV huurt
n.l. op eigen naam kantoor en opslagruimte
voor haar container divisie in Antwerpen of
Hamburg, waarmee automatisch een vaste
inrichting ontstaat. De winst van zo'n vaste
inrichting is volgens standaard verdragsbe-
palingen fiscaal belastbaar in het land waar
de vaste inrichting opereert; Nederland stelt
deze winsten vrij.

Nu bestaan Nederlandse bedrijfsstructu-
ren maar zelden uit één BV. Er is al snel
sprake van een centrale holding met werk-
maatschappijen. Die worden echter door-
gaans voor de vennootschapsbelasting als
één lichaam behandeld, doordat ze opte-
ren voor een zgn. fiscale eenheid. ln het
berechte geval was dat ook zó. Als de cen-
trale holding dan ook nog een rol gaat
spelen bij de aanschaf van de activa van
(één van) de werkmaatschappijen, gebeurt
er iets vreemds: de Nederlandse fiscale een-
heidsregels gaan "botsen" met de regels
uit de belastingverdragen, met als gevolg
ofwel dubbele belastingheffing ofwel dub-
bele belastingvrijstel ling.
Voor de heffing van de Nederlandse ven-
nootschapsbelasting bestaan dochtermaat-
schappijen in een fiscale eenheid niet. Al
hun bezittingen en schulden en al hun acti-
viteiten worden toegerekend aan de cen-
trale holding BV. Dat heeft onder meer tot
gevolg dat allerlei contracten tussen de cen-
trale holding en de werkmaatschappijen fis-
caal verdwijnen: je kunt geen geld uitlenen
aan jezelf, je kunt geen containers verhuren
aan jezelf en je kunt geen royalty's aan jezelf
betalen als je eigen technologie gebruikt.
De regeling van de fiscale eenheid negeert
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dus de aparte vennootschappen en ziet het bedrijf als één geheel,
zoals dat ook geldt voor de accountants controle en de jaarrekenin-
gen: je kunt bij een fiscale eenheid net als jaarrekening-technisch
geen winst laten zien door vennootschappen binnen de groep zaken
met winst aan elkaar te laten verkopen, ook al maakt het verkopende
concern-onderdeel in juridische zin dan wèl winst.
lndien de werkmaatschappij in het buitenland vaste inrichtingen
heeft, zal zo'n BV daar echter fiscaal niet verdwijnenl De fiscale
eenheid is een typisch Nederlandse interne aangelegenheid. Als

werkmaatschappij " X BV" naast activiteiten in Nederland een filiaal
in Antwerpen en/of Hamburg heeft en de BV besluit in Nederland
een fiscale eenheid aan te gaan met "Holding Y BV" die uitsluitend
Nederlandse activiteiten verricht, dan blijft X BV gewoon het belas-
tingplichtige lichaam in Antwerpen en Hamburg. De Nederlandse
"verdwijntruc"van de fiscale eenheid stopt bij de grens.

Dit houdt dus in dat bepaalde contÍacten die binnen Nederlandse
verhoudingen niet (meer) zichtbaar zijn omdat ze wegvallen binnen
de fiscale eenheid, in het buitenland hun werking gewoon behou-
den.

Als een Nederlandse holding BV de activa die door haar werkmaat-
schappij worden gebruikt, zelf uit eigen vermogen aanschaft en
ze vervolgens verhuurt aan die werkmaatschappu, ontstaat er een
vacur,im: in het buitenland gaan andere rechtsprincipes gelden dan
binnen Nederland.

ln het buitenland blijft de werkmaatschappij het belastingplichtige
lichaam; dit lichaam huurt of least op operationele basis containers
en stelt die ter beschikking van klanten in dat buitenland. Fiscaal dus
een situatie waarbij containers worden gehuurd en vervolgens ver-
huurd; belasting kan alleen worden geheven op de bruto marge die
op deze door-verhuur wordt gemaakt minus de lokale bedrijfskos-
ten. Men mag zelfs vaak ook nog 'bverhead" kosten die in Nederland
bij de werkmaatschapij zijn gemaakt in aftrek brengen. Dit alles op
basis van artikel 7 van het belastingverdrag tussen het land van de
vaste inrichting en Nederland (alle belastingverdragen luiden op dit
punt hetzelfde);

ln Nederland valt de verhuur tussen de holding BV en de werkmaat-
schappij weg want de werkmaatschappij bestaat fiscaal niet en dus
is het huurcontract fiscaal onzichtbaar geworden. En uit een fiscaal

niet zichtbaar contract kun je geen belastbare inkomsten genieten.

ln het al eerder aangehaalde arrest uit 2003 heeft de Hoge Raad

bevestigd dat dit inderdaacj zó uitwerkt. Het Ministerie van Financiën
voelde de bui echter al hangen toen de procêdure bij het Gerechtshof
aanhangig werd gemaakt en voerde een anti-misbruik artikel in:

voor de fiscale winstberekening voor de vennootschapsbelasting
zouden alle door een fiscale eenheids-aanvraag onzichtbaar gewor-
den "interne"contracten toch zichtbaar worden, indien en voor zover
die contracten in het buitenland tot het verlagen van de belasting-
druk aanleiding hadden gegeven.

En toen gebeurde er iets bijzonders: de Hoge Raad velde niet alleen
vonnis dat de'tonstructie" zoals-beschreven onder de (inmiddels
oude) Wet VpB geoorloofd was, maar voegde daar een analyse aan

toe dat er in die gevallen ook geen sprake kon zijn van misbruik:
Nederland liep geen belasting mis. Als er n.l. geen sprake zou zijn
van een holding en een werkmaatschappij waartussen een over-
eenkomst was gesloten die door de werking van de fiscale eenheid
onzichtbaar werd, maar het concern had besloten dat der slechts
één BV benut zou worden om zowel de activa aan te schaffen als de
buitenlandse vaste inrichting te registreren, dan zou er precies even-
veel Nederlandse belastbare winst uitrollen als in het berechte geval

met twee BV's met een onderling financierings- huur, operationele
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lease- of licentiërings contract! Misbruik van recht is een situatie
waardoor men via kunstgrepen tracht de Nederlandse belasting
te verlagen. Daarvan is in de gegeven opzet volgens ons hoogste
rechtscollege echter geen sprake.

Het Ministerie van Financiën heeft na deze korte Hoge Raad cursus
inzake wat wel en geen misbruik van recht is, vervolgens besloten
per 01/01/2005, toen de fiscale eenheids-regeling toch aan groot
onderhoud toe was, het desbetreffende anti-misbruik artikel groten-
deels te schrappen. Waar voorheen alle contracten tussen BV's die
met elkaar in fiscale eenheid verbonden waren weer zichtbaar wer-
den gemaakt als er internationaal bepaalde inkomsten tussen wal en
schip waren gevallen, werd dit gevolg vanaf 01/01/2005 beperkt tot
alleen "financieringscontracten". Contracten van huur en verhuur en
operationele lease zijn aantoonbaar niet als financieringscontracten
aan te merken en men kan daar dus alweer geruime tijd zijn voordeel
mee doen. Met de complimenten van de Hoge Raad en de groeten
van het Ministerie van Financiën, die zich natuurlijk niet nogmaals
aan deze steen zal willen stoten.
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