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Indien Nederlandse bedrijven via 

buitenlandse dochtervennoot-

schappen investeren in onroerend 

goed (hierna verder: OG), gelden 

daarvoor sedert 1/1/2010 enkele 

nieuwe regels. Ook onder de oude 

Wet Vennootschapsbelasting was er, 

sedert 1/1/2007, al een artikel dat 

OG beleggingen niet aan dezelfde 

eisen hoefden te voldoen als ande-

re beleggingen, zoals de eis dat er 

in het buitenland tenminste 10% 

belasting over de winst moest zijn 

betaald. Maar deze ruimhartigheid 

werd vervolgens weer aanzienlijk 

beperkt door de hele nauwe defini-

tie van het begrip ‘’onroerend goed’’, 

zodat met de linkerhand weer gro-

tendeels werd teruggenomen wat 

met de rechterhand door de fiscale 

wetgever was weggegeven.

Voor een ‘’vastgoeddeelneming’’ kon uit-
eindelijk alleen de deelnemingsvrijstelling 
worden ingeroepen als de activa van deze 
dochtervennootschap doorlopend voor ten-
minste 90% uit OG in civielrechtelijke zin 
bestonden. Daarmee vielen niet alleen som-
mige rechten op OG die doorgaans door 
iedereen als OG bezit worden beschouwd 
buiten de boot (bijv. vruchtgebruik op OG) 
maar ook ‘’gewoon’’ OG. De Belastingdienst 
kwam n.l. al snel na invoering van de ver-
soepeling met het standpunt dat indien 
een vastgoeddochter een slecht betalende 
huurder had zodat na een tijdje de huurvor-
dering op de balans meer dan 10% van de 
activa bedroeg, niet aan de 90% eis voldaan 
was….. Idem indien een deel van het OG 
afgebrand was: dan staat er een tijdlang een 
vordering op de verzekeringsmaatschappij 
op de balans en dus niet meer 90% of meer 
OG…… 

Het Ministerie van Financiën heeft aan deze 
onzinnige juridische scherpslijperij nu een 
einde gemaakt door het begrip vastgoed-
deelneming uit de wet te schrappen en 
daarmee dus ook de 90% eis. OG wordt 
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nu eenvoudigweg aangeduid als een voor 
de deelnemingsvrijstelling kwalificerend 
activum en huurvorderingen of verwachte 
verzekeringsuitkeringen vallen niet meer 
buiten de boot. Toch moet men nog wel 
oppassen want er is ook een 50% regel, die 
niet gewijzigd is: de buitenlandse deelne-
ming moet tenminste 50% kwalificerende 
activa bezitten. Zak je onder die 50% grens 
dan worden ook de OG inkomsten fiscaal 
besmet.

Wat gebleven is, is de mogelijkheid om 
buitenlands OG aan te houden door tus-
senkomst van ‘’limited partnerships’’ waar-
bij in sommige gevallen (dit verschilt per 
land) in het buitenland de hypotheekrente 
die door de Nederlandse ‘’limited partner’’ 
wordt betaald aan een Nederlandse groeps-
vennootschap die als financier optreedt, 
fiscaal in aftrek mag worden gebracht, ter-
wijl die hypotheekrente in Nederland niet 
in de belastingheffing wordt betrokken, 
één van de door ons in de afgelopen jaren 
ontwikkelde ‘’tax mismatches’’, waarop wij 
goedkeuring vooraf door de belastingdienst 
hebben verkregen.


