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Zelfstandig
In 2003 besloot Pete6 om een zelfíandige
adviespraktijk voor intemationale belas
tingconsuha ncy te beginnen. Om meêrdere
redenen, ro blijkt uit zin verhaal. In dê
eerste plaats omdat hi ztn in de loop deí
jaren opgêbouwde brede fiscale êruarins
en jnternationale netwefkop een meer effi
ciênte manier wilde inzettên dan de grote
consultancykêntoren piegen t€ doen, waar
je als klant Pete6 formuleêrt hetvoorzich
tig- zeer fo6e tarieven rnoêt bêtalen voor
een kwalitatief vaak niet mêer dan midde
matig advies. 'Echte "hands on" ondersteLl
ning door de topvennoten van die kantorcn
krijg jê als klant toch niet; die zijn constant
bezig om de hele grote bedruven binnen te
halên. zelfs een bedríf met meer dan een
miÍard omzetis bi zo'n qrcot advieskantoor
nog íeeds maar"eên kleine vis 'n een grote
vijverl

Ookwaren er persoonlijkê rcdenen omvoot
z ichzel f  te  bêginn€n. ' lk  was inmiddes 53
ên wildetoch meer mijn eigên tíd bepalên.
Ook wilde ik meer aandacht besteden aan
zaken die pas op langere termtn inkomsten
zouden opleveren. Ook wilde ik de ervaring
die ik in alle eêÍdêíe dienstbetrekkingen
had opgedaan, samênbrengen. Door mtn
diverse ervafin9ên kan ik nu inteÍnationale
íiscale combinaties maken dieweinig ande

Verdragen
Nederland is volgens Peteu typisch een
vrijhandelsland ên dat wordt gêreflecteêrd
in onze bêlaÍ'ngvedragen. In de'viêr 9rcte
geldstromen; nàmelijk royalty's, dividênden,
rente en capital gains {winst op verkoop van
aandelenpàkketten) gaan pu!r om fiscale
rcdênen enorme bedÍagen door Nedêrland
heen. Petelsrle wilt het misschien fiet ge o
ven, maar het totaal van die vier fiscale
hoofd-geldstromen die om bêaíingrede
nên door Nederland heên lopen is Íecent
door het CBS berekend op zon 8000 mijard
euro perjaaílDaar komt dên noq bU dat die
viêí ju disch ve6chillend€ hoofdíromen,
mêt vrer aparte sets regêls en tarieven, in
de bedrijfseconomische píakrijk door elkaa r
heenlopen. Je kunt zê vaak in elkaar trans
formeren, de één dus in de anderomzetten,
soms makkeltk, soms wat moêi iker. Door
deze conv€rsie krijgjê ineens een heelandeí
tarietl

Hij vindt het dan ook onlogisch dat in aliê
beTastingwettên ên -v€dragen ter wereld
deze vier geldíromen nog immer apàrt
behandeld worden en hun eisen r€gek en
tarieven ken.ên.'Wartje kunt er behoorlijk
rnee Ío€ien. ls êr voor dividend een hoog
belastingtafiêí maar voor rente niet, dan
mêken we van de beta ing gewoon rente
in plaats van dividend. Dat doen ale gÍotê

kantoren in de wereid trouwens. Ak jê een
dochterbedrijf êen lening geêft, koínt êr
rente terug, geefje haar kapitaaldan komt
er dividend terug. Gêefje haar patentên of
handelsrnerkên, dan krilg je royaltyt terug.
Er is dur in econoínische zin, geen enkêle
reden om de viêr geldstromen quà regelge-
v ing apart te behandeên en eraparretar ie
ven voor te hanteren; dat is een j!ridische
schrn die de economische werkelijkheid

Royalty's
Eén van Pelers' spêcialisínen beÍeft vraag
íukken met bêtrckking tot internarionale
leasing ên licentièrinq. Daarbij kí'jgt men te
maken met"royalty tax"en hoe die voorko
men, vermindeÍd en vêíêkend kan worden.
Deze waagstLrkken komen bi veel iechni
sche bedriven die lntêÍnàtionaal activitei
ten ontwikkelen voor De problematiek is
weefbarstig en vee bedíijven doen op dit
gebied niêt aan planning. Het'bveíkomt"
ze gewoon. Je kunt ook hier echter aan
tax planning doen ên je grot€ bedragên
ààn beasting belparcn, bijv. alleên al door
eruoorte zorgen dat bêpaalde belaÍing die
je in het buite,rland betaah, in Nederand in
mindering koíÍt op d€ v€nnootschapsbe-
lasting. Dat kàn vaak, maaÍ dan moetje wel
weten hoe het precies werLr.

Ruling praktijk
n het h09ere segmentvan de intêrnàrionale

fiscale adviespraktik is het vrij sebruikelijk
om rnet de fiscus vooroverleg re plegen
over oplossingen voor de kant. Pete6:]e
gaat nooit met de belastinginspecteur pra-
ten ovef iêt! wat niet kan, ook nooit over
iets wat wèl kan. lÍaar daartussen houd
je een hêe grcot stuk'grijs gebied'bver.
BêiaÍingadviseurs op hoog niveau heb je
niet zoveel, dat zijn hooguir 3% van het
totaal. Zij bewegen zich in dai gebied. le
kunt iets leuks voor de klant bêdenken en
dan vifjaar in spanning zittên tot er con
trole kornt.l\,laar Íel dat ze het niet accep
teren? Dus kun je b€ter vooraf mêt je idee
naarde nspecteur toegaan. lk overl€g graag
vooraÍ met de fiscus. Dit is de zgn. ruling
pnkttk.Je moêt ookdan welprecies weten
wat jedoetwant meteen"neê'naar de klant
têrug moeten kost aanzienlijk gezichtsveÊ
lies ên een hoop qêzeuf ovêr je notal

Pet€rs constatêen hier e€n beangrijk vêr
schiltussen de Big Fouren hlmzelí'De gÍote
kantorenwerken doorgaans op basls van
vragen van een klanr dat probeem gaán
ze oplossen: lk werk ànders: op bask van
mtn ruime eruaring, opgedaan in diveíse
totaal verschi lende fiscale functies, bedenk
ik practischê oplossinsen voor bedíijven
om rnindêr belasting te hoeven beralen-
Die moet ik dên vervolgêns aan de man
ziên te breng€n. Bij voorkeur zoek ik eên

relatiefsimpêle oplossing, want ik heb geên
' l ig"man in d ienÍ  d ie ik  aan hetwerkmoet
houdên. BijvooÍkeur werk ikzelfs helemaal
niet eens volgens 'uurtje factuurtje'i maar
vraag ik een zgn.'3ucces fee';een bepaald
pêÍcentage van de belaÍing die ikde klanr
kan bespàren. Een no curê no pay benade,

Kan h ij een voorbeeld geven van zo n nieuwe,
andêroortige oplossing diê ht bêdenkt? Bij
voorkeur, gezien de aad van Seaport, êên
voorbeeld in d€ haven- ên logistieke sector?
Pet€rs zet dan eên structuur op het white-
boad van een denkbeeldigê Nederlandse
ondêrneming, in dit geval een Íansport
bedrijí met een aantal buitenlands€ doch-
ters. Er zin veÍschillende opties hoe je de
vrachtautog of schepen, var zon conceÍn
íinancielt. Centraal of decentraal. De vracht
wasens of sleepboten zijn bijv eigêndom
van de Nederlandse moeder en worden
verhuurd een de bLritenlandse dochters. Of
deze dochteÍs kíijgen kapitaal ter beschik-
king en kopen zelf hun activa. Je ziêt dan
meteen aleên fiscaal verschil, want êên deel
van dewinstwodr bij decenÍaljsatiê van dê
Ínanciering niet belasi in Nederland, màar
in de ande€ veíiging5landen, bij cenÍa lisa-
tie van dê financiering echter ln Nededand.
Dat leidt tot allêÍlei fiscale veuchillen: niêt
alleen in de taíeven maaÍ ook jn afschrij-
vingsryÍematiêk en Íscale "incentives' op
inveíe ngsgêbied waardooí je eerder of
la terbelaÍ ingbetaal t .

tu is,zêfs in dit sim pele voorbeêld, ook nog
êen dêrde oprie, waarbijover dat winstdeel
in h€t geheelgêên beastjng wordt betààld,
maar diê opvallend qenoeg wêl door de
Hoge Ràad È bevestigd. Jos Pètets wil dus
gíaàg jn contact komen met bedrtven diê
internationaal opereren in de Íansports€c
toí of dê internationalê scheepvaaÍt (voor
zoverze niet onderworpen ztn aan de ton
rage heffingen want dat is een apart vêld
voor tax planning). Die bedrijven kunnên
zich vaak,dooreen kleine aanpasingvan de
concemstructuur waar je normaal gespro
ken niet op zou komen, grore belastinqbe
dragen bêspafen. Zelfs de 5E, de'EuÍopese
vennootschád die in Europa ondank de
ju dische voordêlen vanwêse de negatieve
fisca e effecten êen doodseboren kindje is
geblekên, wofdt ínomente€l door Jos Peters
weer tot lev€n geweK. Dê (aantoonbarê)
nadelen van êen SE woden namelijk in zijn
tax panning ideeèn omgezet in even zo
aantoonbaÍe voodelen. Peters hoopt dus
ook een beetje opÍêun van bedÍijfsjuristen
voorzijn oplossinqen.


