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We zijn er in Nederland aan gewend dat indien een bedrijf buiten-
landse inkomsten verkrijgt, deze zijn vrijgesteld van Nederlandse
vennootschapsbelasting. Doorgaans zullen deze inkomsten in dat
buitenland belastbare winst hebben gevormd, en het wettelijke
vrijstellings-systeem is dan een adequate maatregel om dubbele
belastingheffing te voorkomen.

Het Nederlandse systeem van vrijstelling van buitenlands inko-
men is echter niet universeel. Zeer veel landen kennen een andere
methode ter voorkoming van dubbele belasting: men mag aldaar de
buitenlandse belasting in mindering brengen op de binnenlandse
belasting die over het buitenlandse inkomen wordt geheven. Dit
heet het "tax credit" stelsel of belasting verrekening stelsel. Het tax
credit stelsel houdt overigens in dat als er in het buitenland minder
belasting betaald is dan er in het moederland betaald zou moeten
worden, er in het thuis land vennootschapsbelasting over de buiten-
landse inkomsten moet worden bijbetaald. Dat probleem kent het
vrijstellingen stelsel niet.

Het Nederlandse systeem is in West-Europa inmiddels toonaange-
vend; zelfs het Verenigd Koninkrijk, dat altijd het tax credit stelsel

toepaste is'bm". Maar de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan,

lndia en China alsmede veel Oost-Europese landen, kennen het tax
credit stelsel. Dat vereist een geheel andere manier van tax planning
en op de grote fiscale advieskantoren wordt er daarom onderscheid
gemaakt in 'butbound investments" en "inbound investments'i ln

het eerste geval gaat het om de Nederlandse jaarrekening-effecten
van de tax planning, in het tweede geval om de buitenlandse.
Verschillende partners en personeelsleden houden zich op deze

kantoren hiermee bezig en er zijn maar weinig fiscalisten die beide
systemen beheersen, omdat de twee stelsels totaal verschillend
uítwerken.

Toch kent Nederland op één gebied ook het tax credit systeem en

het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat Nederlandse fis-
calisten daar eigenlijk niet goed mee om weten te gaan. Men weet
ongeveer hoe het werkt, maar dat is voor tax planning uiteraard niet
voldoende. Het komt eenvoudig te weinig voor in de praktijk van de
gemiddelde fiscalist om ook van dit onderwerp het fijne te weten en

pro-actief te adviseren. Veel fiscale expertise is immers gebaseerd

op de praktijk je gaat iets pas uitzoeken als het de klant geld ople-
vert; vrijwel niemand in mijn vakgebied is geïnteresseerd in theoreti-
sche mogelijkheden die zich misschien nooit zullen voordoen.
Nederland past het tax credit systeem toe bij het verrekenen van bui-
tenlandse bronheffingen. Het toepassingsgebied is dus vrij beperkt:
alleen indien een Nederlands lichaam inkomsten uit het buitenland
verkrijgt in de vorm van rente, dividenden of royalty's, waarop in het
buitenland een zgn. bronbelasting wordt ingehouden, dient men
zich in het'trediteren van die bronbelasting"te verdiepen: als alles

38

goed gaat kan men dan die buitenlandse belasting n.l. volledig in
aftrek brengen op de Nederlandse vennootschapsbelasting en kan
iedereen weer rustig slapen. Helaas werkt dit in de praktijk vaak
anders uit.
Bij buitenlandse dividenden loopt het meestal meteen al anders: die
dividenden zijn doorgaans vrijgesteld van Nederlandse vennoot-
schapsbelasting onder de deelnemingvrijstelling en dan kan men
niet ook nog eens een evt. buitenlandse bronheffing verrekenen.
Dus de problematiek blijft in de praktijk nog verder beperkt n.l. tot
buitenlandse rente-inkomsten en buitenlandse royalty inkomsten,
en dan alleen voor zover daar een buitenlandse bronbelasting op
drukt.
Wat rente is, zal iedereen wel ongeveer duidelijk zijn. Wat een royalty
is, in fiscale zin, ligt minder voor de hand. Het fiscale royalty-begrip
is n.l. veel omvangrijker is dan het juridische. Bedacht moet worden
d at "roya lty's" een fisca le restpost vo rmen voo r een be I asti n gverd ra g :

veel landen heffen allerlei soorten belasting op betalingen naar het
buitenland. Niet alleen op licentiebetalingen voor octrooien of beta-
ling voor auteursrechten op boeken en muziekdragers (de juridische
royalty's) maar ook op management fees, allerlei vormen van con-
sultancy fees, "technical service fees'i betalingen voor de overdracht
van know-how, operationele lease fees en huurbetalingen voor roe-
rende zaken enz. Eigenlijk wordt in heel veel landen op alle betalin-
gen die de grens passeren onder natíonaal recht een bronbelasting
geheven, dus niet alleen op rentebetalingen en dividenden.

ln het royalty artikel van belastingverdragen wordt echter geregeld
welke bronheffingen wel en niet toegelaten zijn als de ontvanger
een inwoner is van het andere verdragsland. Nederland heeft zelf
geen echte royalty definitie voor verdrags-situaties (omdat we geen
royalty belasting heffen) en het Ministerie van Financiën keurt goed
dat het begrip royalty gedefiniëerd wordt "zoals dat in het desbe-
treffende buitenland gebruikelijk is'i Een welkome maar nog niet
ruim genoeg geformuleerde toezegging. Er had moeten staan: "elke
buitenlandse betaling die aldaar naar nationaal recht aan een bron-
heffing onderworpen is anders dan een bronheffing op dividenden,
rente inkomsten of vermogenswinsten'i ln de internationale fiscale
praktijk zijn operationele lease betalingen, management fees, con-
sultancy fees en technical services fees dus net zozeer als royalty's
te beschouwen als licentiebetalingen en de opbrengst van auteusr-
rechten, filmrechten, muziekrechten etc. Dus bijv. inkomsten uit de
verhuur van apparatuur, uit technische dienstverlening ana buiten-
landse opdrachtgevers, uit vliegtuig-leases, maar ook uit bare boat
charters en andere verhuur-vormen voor schepen en offshore mate-
riëel. Het zal duidelijk zijn dat er in die sectoren veel geld omgaat. De
fiscale "royalty problematiek" is dus uiteindelijk niet zo beperkt als

het eerst misschien leek....
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Het crediteren van buitenlandse bronbelasting

tegen de vennootschapsbelasting van het moeder-

land is gebonden aan twee zgn. limieten:

1. De eerste limiet: men kan geen groter bedrag

aan buitenlandse belasting op de Nederlandse

vennootschapsbelasting in mindering brengen

dan wat er in het buitenland betaald is (daar zijn

uitzonderingen op, waar ik hier niet verder op

zal ingaan);

2. De tweede iimiet: men kan evenmin een groter

bedrag op de Nederlandse vennootschapsbelas-

ting in mindering brengen dan de Nederlandse

vennootschapsbelasting op die buitenlandse

inkomsten: Nederland geeft, net zo min als welk

ander land ook, buitenlandse belasting terug!

Men moet dus de Nederlandse belasting bere-

kenen op de desbetreffende netto-inkomsten

(opbrengsten minus kosten)en dat Nederlandse

belastingbedrag is tevens het maximum bedrag

dat in mindering komst op de Nederlandse ven-

nootschapsbelasting.

Het is deze" tweede limiet'i die ook door alle ande-

re landen, waar tax credits het normale systeem

van voorkoming van dubbele belasting zijn, wordt

gehanteerd, die in de praktijk tot aanzienlijke compli-

caties kan leiden. Dat wordt vnl. veroorzaakt doordat

landen die een bronheffing kennen op uitgaande

dividenden, rentestromen en royalty stromen, geen

rekening wensen te houden met de kosten die een

concern moet maken om deze geldstromen te ver-

dienen. Er worden aanzienlijke percentages belasting

geheven over de bruto dividend- rente- en royalty

betalingen. Het kan daardoor dus eenvoudig voor-

komen dat de buitenlandse bronheffing over zo'n

geldstroom veel hoger uitvalt dan de Nederlandse

vennootschapsbelasting over de netto geldstroom,

zodat men aanzienlijk minder in Nederland kan ver-

rekenen dan men in het buitenland betaald heeft.

Dit probleem is universeel voor "tax credits'i

Amerikaanse, Australische, lndiase Canadese,

Japanse, Chinese, Poolse etc. bedrijven blijven vaak

met aanzienlijke onverrekende buitenlandse belas-

ting zitten. Het exces mag dan vaak nog een aantal

jaren vooruitgewenteld worden, maar dat help door-

gaans niet: er moeten dan n.l. in die volgende jaren

wederom inkomsten met een daarop drukkende

bronbelasting uit het desbetreffende buitenland

worden genoten en als er in jaar 1 een onverrekende

belasting overblijft, valt niet goed in te zien dat men

in jaar 2 daar dan geen last meer van heeft zodat

een restant-heffing uit een vorig jaar kan worden

verrekend. Zeker de helft van de grotere concerns

in tax credit landen heeft hier blijvend last van en

dat geldt, omdat wij in Nederland dezelfde regels

toepassen, bij ons dus ook, in beperkte mate, n.l.

alleen voor rente- en royalty's (en zoals uiteengezet

in zeer beperkte mate voor dividenden). Maar je zult

dergelijke inkomsten maar hebben.......

Een praktijkvoorbeeld: "Hermes BV" in Rotterdam

verhuurt mobiele kranen aan bouwbedrijven en

staat erom bekend dat ze in de nieuwste technieken

investeren, Hun hijskranen zijn dus zeer gewild. Een

Pools bouwbedrijf informeert op een goede dag

naar de huurprijzen, Hermes BV besluit een "speciale

prijs" te hanteren om de Poolse markt voor zich te

winnen en geeft een prijs af die bestaat uit hun inte-

grale kostprijs plus 15%o winstopslag. De Poolse klant

tekent vervolgens het contract en de kranen worden

naar Warschau gereden.

Als Hermes BV vervolgens een factuur stuurt voor

de eerst maand kraangebruik, krijgt zij maar 8070

van het gefactureerde bedrag uitbetaald. De Polen

geven aan dat ze 200/0 "royally tax" moeten inhou-

den. Paniek alom want op deze manier is het Poolse

project zwaar verliesgevend. 0p de 100 die er gefac-

tureerd werd zat slechts 150/o winst (kostprijs dus 87)

dus de Poolse belasting van 20o/o is 20113 oftewel

1540/o belaÍing over de winst!

Stap 1 in dit soort gevallen is het Nederlands / Poolse

belastingverdrag erbij te halen (en liefst alvorens

men zo'n contract tekent). Als men bij die eerste

factuur een zgn. woonplaatsverklaring had mee-

gestuurd van de Nederlandse fiscus, zou de Poolse

heffing nog maar 50/o hebben belopen. Nu moet

men het verschil aan de Poolse belastingautoriteiten

terugvragen en die hebben daar dan enkele jaren de

tijd voor.....

Maar ook die resterende 570 is nog niet echt prettig:

op een winst van 13, 5 aan belaÍing moeten betalen,

komt neer op een belastingheffing van ongeveer

38.5%, En Nederland geeft wegens de toepassing

van de tweede limiet maar max. tussen 20 en 250/o

vermindering van Nederlandse vennootschapsbelas-

ting. Er resteert hier dus duidelijk een gedeeltelijke

dubbele belasting, ondanks een belastingverdrag.

Zelfs bij een heffing van "maar" 50/0. Hier ziet men het

lastige"bruto versus netto effect"als boven beschre-

ven dus goed in terug.

Het kan echter nog erger: stel Hermes BV heeft net

een grote reorganisatie achter de rug die met grote

kosten gepaard ging; die worden naar verwachting

later allemaal dubbel en dwars terugverdiend, maar

in het jaar van de Poolse huurcontracten is er fiscaal

verlies. Nederland geeft dan helemaal geen tege-

moetkoming: we gaan natuurlijk geen negatieve

vennootschapsbelasting invoeren voor Hermes BV.

Wie geen belasting betaalt kan dus geen tax credit

benutten. De Poolse claim wordt dan weliswaar in

de tijd naar voren gewenteld maar kan alleen verre-

kend worden als er in latere jaren weer Poolse huur-

inkomsten zijn en er dan niet wederom een "excess

tax credit" situatie ontstaat; dat gaat dus heel lastig

worden.... De wetssystematiek laat ons hier in de

steek:de huurinkomsten uit jaar 1 (in fiscale termen:

de grondslag) worden n.l. niet naar voren gewenteld,

alleen de bronheffing. Het Ministerie van Financiën

zou hiertoch eens iets aan moeten doen,,,.....

Een andere variant van deze fiscale Wet van Murphy

("een tax credit systeem leidt doorgaans toch nog

tot dubbele belastingheffing"): stel Hermes BV is

goed winstgevend maar heeft recentelijk Projecta

BV opgezet die containers gaat verhuren. Projecta

kent normale opstartverliezen en men heeft beslo-

ten Projecta en Hermes "dus" in een zgn. fiscale

eenheid te betrekken zodat de Projecta aanloop-

verliezen worden gecompenseerd met de Hermes

winsten. Wederom resteert er dan wellicht onvol-

doende Nederlandse vennootschapsbelasting, dit-

maal voor de "fiscale eenheid Hermes BV" om

de Poolse bronbelasting mee te verrekenen. Het

was veel beter geweest de fiscale eenheid niet aan

te vragen. Projecta kan haar aanloopverliezen nog

geruime tijd zelf compenseren met toekomstige

winsten. Maar iedereen vraagt altijd bijna automa-

tisch een fiscale eenheid aan. Dat kan dus een duur

fluitje van een cent zijn.

Er bestaan een aantal technieken om de geschetste

problemen te vermijden of te verminderen. lkzal een

aantal daarvan in een volgend nummer van Seaport

behandelen. Maar het zal iedereen wel duidelijk zijn

dat je alleen aan dit soort zaken moet beginnen als

je weet waar je aan toe bent: laat een deskundige

eerst de Nederlandse tax credit berekening maken

voordat je een offerte aan een buitenlandse partij

uitbrengt wanneer je inkomsten uit het buitenland

verkrijgt waar een bronheffing op van toepassing is.

En kijk even naar het uitgebreide lijstje hiervóór om

te zien op wat voor soort inkomsten mogelijk bui-

tenlandse bronheffing drukt. Een belastingverdrag

is n,l. absoluut geen garantie dat er geen dubbele

belastingheffing meer kan optreden.
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Het zal uit mijn voorgaande artikel in Seaport 7 duidelijk zijn dat

zelfs relatief geringe buitenlandse bronheffings percentages nog

steeds tot dubbele belastingheffing aanleiding kunnen geven. Het

mag dus geen verbazing wekken dat bedrijven in andere landen,

die meestal zelf aanzienlijke bronheffingen kennen, waardoor hun

belastingverdragen ongunÍiger zijn dan de Nederlandse, veel van

hun dividenden, rentestromen en royalty stromen via Nederland

laten lopen ("treaty shopping").

Er zijn de laatste tijd een aantal internationale actiegroepen actieÍ

die proberen te lobbyen voor'tax justice'i Daar ben ik, als mede-

oprichter van de Belastingwinkel in Rotterdam (1974) helemaal

vóór, maar de heren (er zitten helaas maar weinig dames tussen

deze fiscale activiÍen) weten helaas niet waar ze 0\/er praien.

Hun Íelling dat ontwikkelingslanden honderden miljoenen en

misschien wel miljarden per jaar aan bronheffingen mislopen

doordat veel bedrijven hun dividend- rente- en royalty Íromen

via Nederland leiden, miskent dat het oveÍgrote deel van de

pgecten (waar die ontwikkelinglanden buiten de bronheffingen

om veel baat bij hebben) eenvoudigweg niet zouden doorgaan

als er geen manieren zouden zijn om die belasting tot redelijke

proporties terug te brengen. U herinnert zich het voorbeeld in

Seaport 7. Van een buitenlandse heffing van slechts 5% die al

problematrsch werd. Laat Íaan de gebruikelijke bronheffings

percentages van 20 à 30%.

Het treffen van maatregelen, waar deze actiegroepen sterk op

aandringen, om ervoor te zorgen dat die bronheffingen niet meer

zo eenvoudig omzeild kunnen worden als thans het geval is, gaat

de ontwikkelingslanden dus waarschijnlijk geld kosten in plaats

van geld opleveren. Heren, verzin iets beters zou ik willen zeqqen.

Er is op het gebied van verdere verlaging van de zgn. "effec-

tieve rnvoerrechten" nog veel werk te venichten zonder de fiscale

wetgeving 0p te zadelen met allerlei complexe bepalingen om

bronbelastingen 0p rente, royalty's en dividenden te beschermen.

Het heeft toch weinig zin om belaÍingwetgeving te vertevigen

waarvan eenvoudig valt rn te zien dat de geplande opbrengsten

er dan niet meer zullen zijn.

ln dit deel van mijn artikelen serie wil ik nu nader ingaan op

de vraag wat een Nederlands bedrijf, dat zich geconfronteerd

ziet met ÍeÍerende dubbele belastingheffing als gevolg van

de bruto / netto mismatch zoals urteengezet in Seaport 7, daar

aan z0u kunnen doen. Dan moet als eerste gezegd worden dat

het Nederlandse MiniÍerie van Financiên in de loop der jaren

ontvankelijk is gebleken voor signalen vanuit het bedrijfsleven,

verwoord door hun fiscale adviseurs, dat er ondanks de qunstige

Nederlandse belaÍingverdragen toch nog vaak situaties voorko-

men waarin de buitenlandse bronheffrng, ook al wordt hij onder

een belastingverdrag sterk gereduceerd, toch nog voor een deel

onverrekend moet blijven, hetgeen nog steeds dubbele belas-

tingheffing impliceert. Het voorbeeld uit Seap0rt 7 liet zien dat

met een buitenlandse bronheffing van slechts 5% (0p verhuur

van mobiele kranen) er al aarzeling kan ontstaan 0m aan een

dergelijke transactie te beginnen.

Drie door de fiscale regelgever in de loop der jaren genomen

maatregelen, waar elke Nederlandse ondernemer met buiten-

landse rente- of royalty inkomÍen zijn voordeel mee kan doen,

kunnen als volgt worden beschreven:

l) De holf-netto methode voor de winstberekening

Het buitenland heft zijn bronheffingen als uiteengezet vrijwel

altild op de bruto geldstroom; rn het ontvangende land moet de

tax credit echter berekend worden op de netto geldstroom. De

Nederlandse fiscus heeft echter al zeer lang geleden goedgekeurd

dat daarbij in bepaalde gevallen de indirecte kosten niet hoeven

te worden meegenomen. Dit wordt dan de "half netto" methode

genoemd: deze tegemoetkoming verhoogt de voor een tax credit

in aanmerking te nemen Íscale winst en daarmee de tax credit.

Als we even teruggaan naar het voorbeeld uit Seaport 7, waar

een Nederlands bedrijf een integrale kostprijs hanteerde voor

de berekening van de maandelijkse "rental fee" aan de Poolse

klant met een wrnstopslag van 150/0, dan kwam dat neer op een

kostprijs van 87 en een bruto wrnÍ van 13. Polen hief 5 belasting,

neerkomend 38.5% "effectief tarief i Nederland geeft maar 20 tot

250/o"credil", het eigen VpB tariel

Maar de integrale kostprils hoeft van het MiniÍerie van Financiën

misschien niet te worden aangehoudenl De vraag "wanneer wel

en wanneer niet"zal worden beaniwoord in een volgend artikel.

Voor Polen geldt van niet, zij het alleen op speciaal verzoek bij de

aangifteVpB. Stel dat van de 87 koÍprijs 80 directe kosten betreft

(afschrijving, onderhoud en verzekering) en 7 indrrecte kosten,

dan mag Hermes 20-25% fictieve Nederlandse belasting hante-

ren 0p een 200/o"half netto" marge en bedraagt de tax credit 4 á

5%. Dat komt al aardig in de buurt van de Poolse heffing van 5%

en het probleem is dan mogelijk alvoorbij (als Hermes in het 25%

VpB tariefvalt). Het in 5eaport 7 geschetste probleem van onvol-

doende eigen winÍ of onvoldoende fiscale eenheids-winst blijft

echter bestaan: Nederland geeft geen Poolse belaÍing terug: we

verminderen de Nederlandse belaÍing hooguit met dat gedeelte

dat op het desbetreffende project ziet en als er qeen Nederlandse

belaÍing betaald wordt, 0m wat voor reden dan ook, rs de

belaÍrngverrekening nihil (weliswaar met v00ruitwenteling van

de bronheffing naar de toekomst, maar dat helpt doorgaans niet).

Wat jammer nou dat de belaÍingadviseur van l.|ermes de half

netto methode niet scherp had toen de aangifte werd gedaan. En

tlan een belasting-inspecteur mag men niet verwachten dat hij

vragen gaat Íellen of men wel de meeÍ voordelige berekening

van de tax credit heeft gevolgd. En ook de financiëel directeur kon

het niet zien want in de aangifte stond alleen het te venekenen

Poolse bronbelaÍing bedrag (ongeveer 3.2570 terwijl er 570

rngehouden was).

Nederlandse ondernemen Iaten dus alleen al op het gebied van

de half netto meth0de aanzienlijke bedragen aan belastingver-

rekening liggen omdat er rn ons land maar weinig mensen zijn

die "tax credits" echt begrijpen.

2) "per country" of 'bveroll"?

Het wordt allemaal helaas nog veel complexe; maar er is vaak

fllnk wat geld te verdienen met een slimme toepassrng van de

regels, dus leeÍ u vooral door.

Als een wetgever aangeeft dat buitenlandse bronheffingen op

rente- en royalty inkomsten in principe in aftrek kunnen worden

gebracht op de te betalen Nederlandse vennootschapsbelaÍing

(hetgeen uiteraard wat anders is dan dat je ze van de fiscale winÍ
zou mogen aftrekken want dat is veel minder gunÍig), dan zou

onmiddellijk de vraag moeten rijzen "wat wordt er bedoeld met

"buitenland"? Mag / moet ik dan alle landen waaruit dergelijke

inkomsten komen, samentellen voor de tax credit berekening (de

zgn. 'bverall" methode) of gelden de toezeggingen per land
afzonderlijk (de "per country" methode) ?

Een goede vraag die ook in alle andere landen met een volledig of

beperkt tax credit stelsel speelt. En het antwoord ls in al die landen

verschillend, moet ik u melden. Wat Nederland betreft is er zelfs

sprake van drie venchillende systemen die naaÍ elkaar beÍaan.

1. Voor landen waar we geen belastingverdrag mee hebben, geldt

de'bverall "methode. alle rente- en royalty inkomsten uit dre

landen, voor zover aldaar onderworpen aan een bronheíÍing,

moeten worden samengevoegd; daarna moet de half netto

kostprijs van die geldstromen worden bepaald en dan resteert,

na vermenigvuldiging van dat bedrag met het Nederlands

toepasselijke VpB tarief (tussen de 20 en 25%) het tax credit

bedrag van de tweede limiet; Dit heeft te maken met de wer-

king van het BesluitVoorkoming Dubbele Belasting (BVDB);

2. Bij verdragslanden is de tekst van het verdrag beslisend en

onze verdragen lulden niet allemaal hetzelfde. ln sommrge

gevallen wordt terugverwezen naar het BVDB, in andere geval-

len treft het verdrag een eigen regeling. Dus voor sommige

verdragslanden geldt het'bverall" systeem en voor andere

verdragslanden de "per country" methode. Leuker konden ze

het niet maken

3. Het Ministerie van Financiën heeft echter in BNB 2000/308

goedgekeurd dat op verzoek van de belaÍingplichtige de

'bverall" methode ook mag worden toegepaÍ op verdragslan-

den waar volgens de verdragstekst de "per country" methode

zou moeten worden toegepast. Niet zeker is, omdat dit niet

behandeld wordt, of daarmee dan ook de half netto methode

voor die verdragslanden kan gelden. lk zou daar bij een aan-

gifte, in te dienen met bijbehorend verzoek om toepassing rlan

deze zgn. Resolutie, voorlopig maar wel vanurt gaan.

Bent u daar nog? Het is dat ik dit soort berekeningen met enige

regelmaatvoor cliënten maak, anders was ik inmiddels waar-

schijnlijk zelfal afgehaakt. ln een volgende aflevering van 5eaport

gaan we nog wat verder de diepte in, want er blijft gelden dat

hier uiteindelijk veel geld mee gemoeid kan zijn, dus het loont

de moeite er nog wat dieper in te duiken. De verrekenrng van

buitenlandse bronbelaÍing: laÍig maar lonend

Wordtvervolgd in Seaport nummer 1
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