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verlies liiift, orncláE dit over-een
ree!<s van iaren door de fiscus
moet wotden bijgehouden. ls er
nameliik winst in een-iaar, volgen-

de oo ein verliesiaar, dan steltNe-
clerlànd deze winst niet vrii totdat
het eerdeÍe verlies is ingeloPen -
de 'jnhaalreqeling'.

tlet is vrèemd dat Ncderland
beddjven fiscaal wil gaan aan-

slaan voor hogere bedragen dan
de winst die zij daadwerkelijk be-
h2àl.l hebhen- Dat l<olnt hun con_
currentiepositie niet ten goede.
Bovendienwordtsedertlgg4defi-
liaalregeling per land toegepast.
Terwijl datvoor die tij d, bij filialen
in meerdere landen, een combi
natiewasvan of 'perland', danwel
'gezamenlijk voor alle landen'.
Dat was aÍhankelijk van de vraag
ofer een belastingverdrag met elk
van die anderelandenwas enzoja,
wat er precies in datverdragstond
over verliesverrekening de ver-
dmgstelcten verschilden op dit
pullt.

Sommige landen moesten
daardoor apaft worden behan-
deldvoor de inhaalregelingen an
deÍe weer gezamenlijk. Dat was
behoorlijk ingewild<eld, dus om
nu te zeggen dat de huidige rege-
ling ingewild<eld is, dat ligt niet
voor de hand.

watje in het buitenland zietge-
beuren, waar filiaalverliezen wet-
telijk inderdaad vaak niet aftrek-
baar zijn, is dat bedrijven clezever-
iiezen weg?oetsenvoordat ze in de
boeken terechtkomen. Dat gaat
hier dus stnks ook gebeuren en
daàrmee wordt het er voor de fis-
cus allemaal niet eenvoudiger op,
ook al wordt daar bij Ëinanciën

b-l ij kb a ar a n d ers over ge d acht
Een punt dat bo''endien hele-

maal geen aandacht lijld te krtl€en
in de discussie, is datveelvaste in-
richting€n geen handelsfilialen
zijn maar buiter andse techni-
sche projecten. Die hebben als
kenmerk clat ze koft lopend en een-
malig zijn, en dus ofwinst ofver-
lies opleveren.

Een verlies kan later du$ zelÍs
niet goeclgemaakt worden door
een winst. De voorgestelde rege-
lingbehelst dus een emstig dsico
dat technische bedrijven die in
het buitenland op projectbasis
opererenJ straks een stukslechter
afzijn dan onderde huidige rege-
ling. In de Sinterklaasb efv,'ordt
weliswaar gezegd dat extra àan-
dacht besteed zal gaan worden
aan gevallen van 'staking', rraar
niets wijst erop dat daannee de
projectvaste inrichtingen worden
becloeld.

Een deugdelijke Íedenering
waarom dewet op ditpuntnaveer-
tig jaar ineens gewijzigd zou moe-
tenworden, ontbreekt. lnArneril(a
zeggen ze'if it ain't broken, don't
fix it'. Dit onderdeel van de brief
lijktvolstrekt overbodig en gaat al-
leen maar meer problemen ople-
veren dan minder. Nu weten we
watwe hebben, terwijlwe absoluut
niet weten wat we gaan krijgen.

Drs, J. Peters isbelastingadvi-
seur te Rottêrdàm.
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'ls een bedrijf 80 winst
maakt - stel 1oo in Ne-
derland minus zo in het
'filiaal' in hetbuitenland

is hetnietlogisch om hetBedrilf
fiscaal aan te slaanvoor 1oowinst.
'l'och is dit wat het ministerie van
Financiën in de zogenoemcle '6in-
terklaasbrief van 5 decemberaan
de Tweede Kamer voorstelt, met
als invoeringsdatum r januari
2011. cevolg is dat bedrijven ver-
liezen zullen wegpoetsen voordat
ze in de boeken f:rechtkomen.

Als een Nederlands lichaam on-
der eigen naam in het buitenland
zaken doet, en clus nietvia een bui
tenlandse dochtermaàtschappij,
ontstaat in dat andere land al snel
een zogenoeulde vaste inrichting,
de fiscale term voor filiaal. Dit
houdtin dat het buitenland belas-
tingmagheffenop de daar gereali-
seerde winsten en dat Nederland
deze winsten moet vrijstellen. In
het geval het buitenlandse filiaal
verlies lijdt, wordt in het buiten-
land meestal geen belasting terug-
gegeven. Nederlancl laat dit verlies
daarom al decennialang in aflrek
toe op de Nederlandse winst.
Staatssécretaris De Jager van Fi-
nanciënwilliereen einde aan ma-
ken, waarop de meeste fiscalisten
verrast hebben gereageerd.

De Jager motiveert zijn Pïan,
surnmier, als volgt:
r. veel landen om ons heen ken-
nen ook geen aftrek van buiten-
landse filiaalverliezen;
z. de huidige regeling is ingewik-
keld in situaries waa(irl het Íiliaal
nu eens winstbehaalt en danweer


