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ln één van de eerste Nederlandse

arresten die in feite over "transfer

pricing" gingen, ook al was die term

in1978nog lang niet uitgevonden, is

al beslist dat Nederlandse bedrijven

in sommige gevallen kosten kunnen

aftrekken voor hun fiscale winstbere-

kening, ook al hebben ze die kosten

niet daadwerkelijk gemaakt. En het

gaat daarbij nog om zeer aanzien-

lijke bedragen ook. De casus betrof

een Nederlandse BV die een rentelo-

ze lening van een groepsmaatschap-

pij ontving. Toen eenmaal vaststond

dat de renteloosheid van de lening

niet zou zijn overeengekomen als

het hier geen groepsmaatschappij

had betroffen, stond de Hoge Raad

een rente*aftrek toe, ook al was er

geen rente betaald. Deze aanpak is

nog steeds vrij uniek: er zijn weinig

landen in de wereld waar eenzelfde

coulance opgeld doet.

Deze beslissing van de Hoge Raad, die nog
steeds recht overeind staat, was en is in feite
het spiegelbeeld van de situatie dat een
Nederlands bedrijf een renteloze lening aan
een groepsmaatschappij zou vertrekken,
alleen vanwege de omstandigheid dat het
een groepsmaatschappij betreft. Dan moet
immers de niet-bedongen rente ook fiscaal
zichtbaar worden gemaakt, dus niet ontvan-
gen inkomsten worden, overigens in vrijwel
alle Ianden, wèl consequent bij de fiscale
winst opgeteld. Nederland is ook nu nog
vrijwel het enige land ter wereld dat beide
correcties toepast: zowel een fiscale bijtel-
post voor niet ontvangen inkomsten die
hun grond vinden in de groepsrelatie als een
fiscale aftrekpost voor niet betaalde kosten
die hun grond vinden in de groepsrelatie.
Valt er dan eigenlijk nog wat te "tax plan-
nen" als in het buitenland de niet bedongen

rente van een Nederlandse concern-doch-
ter eigenlijk altijd al in de belastingheffing
werd betrokken, even afgezien van verschil-
len in het belastingtarief tussen landen?
Er zijn in elk geval nog steeds landen waar
een dergelijke corresponderende butelling
niet gehanteerd wordt en waar het fiscaal
aanvaard is dat moederbedrijven fiscale
aftrek krijgen voor allerlei kosten die ze
voor hun dochtervennootschappen in het
buitenland maken. Maar daarnaast is er de
categorie "hybride lichamen": Nederlandse
NV's, BV's, SE's, Coóperatieve Verenigingen
en Commanditaire Vennootschappen kun-
nen vrij eenvoudig een fiscale "geslachts-
verandering" ondergaan waardoor ze in het
buitenland niet als fiscale rechtspersonen
gezien worden zoals wij in Nederland doen,
maar als fiscaal transparante lichamen, of
andersom. En dan gelden in het buiten-
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land ineens heel andere regels over de fiscale omgang met de
Nederlandse "dochtervennootschap" (die aldaar dus juist niet als

dochtervennootschap wordt gezien) dan bij ons.

Een aantal voorbeelden kan veel verduidelijken: in Nederland zijn wij
er bijvoorbeeld aan gewend dat een Commanditaire Vennootschap
naar keuze als belast lichaam voor de Vennootschapsbelasting wordt
behandeld (de zgn. Open CV) terwijl andere CV's fiscaal transpaÍant
zijn (Besloten CV s). ln veel gevallen zal een Nederlandse CV als Open

CV te beschouwen zijn (men moet n.l. erg zijn best doen om er een

besloten CV van te maken).

Stel een dergelijke Open CV krijgt van haar buitenlandse moe-

der in het concern de beschikking over bijv. de gebruiksrechten

van bepaalde immateriële activa (patenten; handelsmerken) tegen
boekwaarde (dus vaak, bij door de moeder zelf ontwikkelde imma-
teriële activa: om niet), om daarmee haar onderneming te drijven.
De kans is groot dat een Nederlandse Open CV vanuit buitenlands
fiscaal perspectief echter in het geheel niet als belastingplichtig
lichaam wordt beschouwd maar als "partnership'i De nuance "Open

CV" versus "Besloten CV" speelt doorgaans in het buitenland n.l.

geen rol voor de toepassing van de aldaar geldende fiscale regels.

Vanuit die optiek wordt het immateriële actief dan echter NIET aan

een buitenlands lichaam dat als derde moet worden beschouwd
overgedragen, maar aan een Nederlandse vaste inrichting van het

moederbedrijf. Fiscale afrekening over die overdracht blijft dan bij
het moederbedrijf achterwege. Dat betekent echter wel dat men
in Nederland toch een fiscale aftrekpost kan claimen, bijvoorbeeld
in de vorm van een fictieve royalty die de Open CV aan haar buiten-
landse moedervestiging zou moeten betalen als de transactie fiscaal

geschoond wordt van de moeder-dochter verhouding, ook al vindt
er in het buitenland geen belastingheffing over die fictieve royalty
plaats.

Andersom kan ook: als een Nederlandse BV als "Kommanditin" par-

ticipeert in een Duitse GmbH & Co. KG (een in Duitsland zeer veel

voorkomende rechtsvorm voor bedrijven), dan zal de Nederlandse
fiscus deze deelname veelal als'deelneming" voor de vennoot-
schapsbelasting dienen te behandelen. Maar een KG wordt in
Duitsland als fiscaal transparant beschouwd waardoor bepaalde

door de moeder-BV gemaakte externe kosten zowel in Duitsland als

in Nederland fiscaal in aftrek kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld
fina ncieringsre nte.

Men kan zelfs interne kosten (die voor het concern als geheel dus
geen kosten zijn) in zo'n Duitse KG in aftrek brengen onder Duits

fiscaal recht, als de Nederlandse Kommanditin een BV is die deel

uitmaakt van een fiscale eenheid met een Nederlandse moeder-BV:

als de moeder-Bv uit eigen vermogen een lening verstrekt aan haar

dochter-BV welke gebruikt wordt voor de financiering van activa
van haar Duitse KG aandeel, kun je in Duitsland de rente daarop in
aftrek brengen terwijl je hem in Nederland niet hoeft aan te geven.

ln zo'n geval trek je dan in Duitsland rente af terwijlje eigenlijk geen

rentekosten hebt gemaakt.

Zolang landen er niets voor voelen om hun belastingstelsels op
elkaar af te stemmen, o.a. voor wat betreft de fiscale kwalificering
van buitenlandse samenwerkingsverbanden, en ieder hun eigen
plan trekken , zullen dit soort "tax mismatches" blijven bestaan.

Daardoor kan soms dubbele belastingheffing ontstaan die niet door
belastingverdragen kan worden weggenomen, maar je kunt er ook
leuke dingen mee doen, en volstrekt legaal .
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Vatt wet mee. Zotang je hêt titten of vervoeren van heLe zware of uit-
zondertijk grote voorwerpen aan een ander overlaat. Een specialist
met de ervaring en het materieeI om exceptionête objecten verant-
woord te verpIaatsen. En een gewichtheffer zonder hoogtevrees...
Heeft u iets zwaars te vervoeren? BeI ons: Í010] 415 óó 11.
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