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1)   Verrekening onder het Besluit BVDB 
Het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting (BVDB) schrijft zoals 
uiteengezet de zgn. ‘’overall’’ methode voor bij het berekenen 
van de belastingverrekening van buitenlandse bronheffingen op 
rente- en royalty stromen indien deze inkomsten afkomstig zijn 
uit landen waar Nederland geen belastingverdrag mee heeft 
gesloten. Daarbij geldt de eis dat men alleen die niet-verdrags-
landen mag meenemen waar rente- of royalty stromen vandaan 
komen die aldaar aan een bronbelasting zijn onderworpen. De 
‘’nul’’landen mag men dus niet meenemen. Dat is erg jammer 
want de inkomsten uit die nul landen zouden natuurlijk de tax 
credit aanzienlijk kunnen verhogen omdat ze zelf geen te verre-
kenen bronheffing meebrengen. Een voorbeeld: stel er is 100 bui-
tenlands inkomen waar een tax credit voor mogelijk is onder het 
BVDB: 50 is onderworpen aan een bronheffing van zeg, gemid-
deld, 10% en 50 niet. Als we alleen de ‘’onderworpen’’ landen mee 
mogen tellen is de som: 50 minus de half netto kostprijs (stel: 30) 
x Nederlands tarief (stel: 20%) dus 6% credit. Mogen we de nul 
landen ook meenemen dan wordt de credit echter 12% (waarvan 
we er maar 10 mogen gebruiken onder de eerste limiet).

De overall methode leidt, zelfs nu de nul landen niet mogen 
worden meegenomen, tot een betere uitgangspositie voor de tax 
credit berekeningen. Stel dat er twee buitenlanden zijn waaruit X 
BV in Nederland gelijksoortige royalty inkomsten verkrijgt: in Land 
A wordt 10% bronheffing ingehouden, in Land B 5%.

Stel ook dat de half netto kostprijs van X BV 70 is en dat X BV ruim 
in het 25% VpB tarief valt. De tax credit ‘’per country’’ is dan 25% 
van 30 = 7.5. Op de inkomsten uit Land B zal dan 2.5% worden 
bijgeheven (de credit ‘’per country’’ is maximaal 7.5% maar door 
de eerste limiet slechts 5%) terwijl de inkomsten uit Land A een 
credit van max. 7.5% opleveren terwijl er 10% is ingehouden. Het 
verschil wordt voortgewenteld naar een volgend jaar maar gaat 
zeer waarschijnlijk in de loop der tijd verloren.

Maar met de overall methode bedraagt de tax credit 7.5% voor 
beide inkomsten gezamenlijk en de gemiddelde bronheffing is 
ook 7.5%, zodat de volledig buitenlandse belasting in aftrek kan 
worden gebracht op de Nederlandse VpB, dus ook de 2,5% ‘’excess 
credit’’ uit Land A. Stel dat de royalty’s (bijv. huurinkomsten van 
mobiele kranen) uit Land A en Land B elk EUR 500,000 bruto 
bedroegen, dan krijgt X BV bij toepassing van de overall methode  
dus een VpB aanslag die EUR 12.500 lager ligt dan wanneer de per 
country methode van toepassing zou zijn. Kun je nagaan wat de 
besparing kan zijn als je schepen verhuurt, of vliegtuigen least... 

Overigens stelt het BVDB doorgaans de eis dat de betalingen 
moeten worden genoten uit ontwikkelingslanden. Niet alle lan-
den waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft, zijn als 
zodanig aan te merken. Het kan dus voorkomen dat er geen 

enkele Nederlandse tax credit beschikbaar is voor rente- of royalty 
inkomsten uit bepaalde landen. Dan mag men in elk geval de 
buitenlandse bronheffing als kosten aftrekken. Maar het is dan 
waarschijnlijk beter over te schakelen op één van de overige 
technieken die er beschikbaar zijn om deze ‘’verrekeningspijn’’ te 
verzachten, waarover hierna meer.

2)    Verrekening onder De Mixer Resolutie BNB 
2000/308

Zoals al eerder aangegeven, is ons Ministerie van Financiën 
niet doof gebleven voor verzoeken uit het bedrijfsleven om 
deze materie enerzijds wat te vereenvoudigen en tegelijkertijd 
de financiële ruimte voor het Nederlandse bedrijfsleven met 
buitenlandse rente- en royalty inkomsten wat te vergroten. Deze 
bereidwilligheid nam toe nadat de Hoge Raad zich over een aantal 
gevallen had gebogen en  enkele arresten had gewezen waarbij  
de letterlijke tekst van de diverse Nederlandse belastingverdragen 
tot uitgangspunt werd genomen (men kan van een Hoge Raad 
moeilijk anders verwachten: men wordt gehouden aan de tekst 
zoals die met het buitenland is overeengekomen; interpretatie-
kwesties zijn bij verdrags-uitleg zeer ongewoon want dan bestaat 
de kans dat men een en ander in het buitenland  ander uitlegt 
dan bij ons en dat is de bedoeling van een verdrag uiteraard niet.

In Juli 2000 werd daarom het Besluit Nederland Belastingrecht 
(BNB) 2000/308 gepubliceerd: belastingplichtigen kregen daarbij, 
per jaar, de keuze om al dan niet de overall regeling toe te passen 
bij het berekenen van hun tax credits voor buitenlandse rente- en 
royalty inkomsten. Er moest daarvoor dan wel ‘’een verzoek’’ 
worden gedaan (en er stond niet ‘’een bij de aangifte in te dienen 
verzoek’’, hetgeen op zich weer complicaties oplevert: mag het 
verzoek nu ook voor alle voorgaande jaren bij een belastingcon-
trole worden gedaan als men er achter komt dat men dit eerder 
vanwege de complexiteit over het hoofd heeft gezien?).

Merkwaardig genoeg ontstond er ook al direct een interpretatie 
kwestie over de onderworpenheids-eis uit het BVDB. Er werd 
in de Resolutie n.l. niet naar het BVDB verwezen . Diverse 
belastingadviseurs, waaronder ikzelf, namen dus het standpunt 
in dat het Ministerie van Financiën ‘’blijkbaar’’ het onderscheid 
tussen diverse buitenlanden had opgeheven (buitenlanden waar 
de rente- en royaltybetalingen  wel c.q. niet aan een bronheffing 
werden onderworpen) en dat ‘’overall’’ dus inhield dat alle landen 
van waaruit rente en royalty’s werden genoten mochten / moes-
ten worden samengeteld, dus ook de nul landen. Ik heb die vraag 
destijds direct aan het Ministerie voorgelegd en het antwoord 
was: ‘’de nul landen mogen niet mogen worden mee-gemixed, 
behoudens indien een verdrag een land toestaat een bronheffing 
op te leggen, maar het land dat wegens interne regels niet doet’’. 
Daarmee leek de kous af, maar er bereikten mij berichten dat een 
aantal zeer grote Nederlandse concerns met zeer aanzienlijke 

royalty inkomsten, het ruling team in Rotterdam tot een andere 
visie hadden weten te bewegen: nul landen mochten wel worden 
meegenomen, volgens die afspraken, mits de betalingen als rente 
of als royalty in het desbetreffende verdrag gedefiniëerd waren. Of 
ze ook onderworpen waren telde voor het ruling team niet omdat 
de Resolutie daarover zweeg.

Het zal geen verbazing wekken dat het Ministerie van Financiën 
op een gegeven moment  deze rulings onder ogen kreeg en toen 
het doordrong wat dat inhield (aanzienlijk hogere tax credits voor 
deze grote Nederlandse concerns die so wie so weinig  vennoot-
schapsbelasting betalen) zij de tekst van de Resolutie heeft aan-
gepast, zodat nu duidelijk is dat alleen de onderworpen rente- en 
royalty inkomsten mogen worden mee-gemixed. De werking van 
de Resolutie is daarmee helaas zeer aanzienlijk ingeperkt.

Er zijn echter andere methoden om onbenutbare foreign tax 
credits te lijf te gaan als de half netto methode en de mix resolutie 
geen of onvoldoende soulaas bieden. Bedrijven met aanzienlijke 
buitenlandse royalty inkomsten kunnen hun toevlucht nemen tot 
een aantal maatregelen. Het vervelende is dat  veel bedrijven, 
waaronder de grote internationale ingenieursbureau’s, zonder dat  
ze het beseffen, vaak aanzienlijke tax credit problemen hebben, 
nu hun adviseurs deze problematiek, vanwege de geschetse 
complexiteit, vrijwel altijd onderschatten en hooguit de aangifte-
ploeg een en ander  signaleert, als het kwaad al geschied is en dan 
ook nog niet weet hoe dit oplosbaar zou zijn geweest, zodat ze het 
voor gegeven aannemen. Maar wie oplet (lex vigilantibus: ’’het 
recht is er voor de waakzamen’’) kan het volgende overwegen:

1) Vestig een filiaal in het buitenland
  rente- en royalty stromen worden alleen aan een bronheffing 

onderworpen als er betalingen  de grens over gaan die in het 
bronland niet deel hebben uitgemaakt van de met lokale 
vennootschapsbelasting belaste winst.  

  Wanneer royalty inkomsten toekomen aan een buitenlands 
filiaal, mag men aldaar wel kosten aftrekken die aanleiding 
gaven tot de royalty inkomsten , ook wanneer deze kosten 
op het niveau van het hoofdkantoor gemaakt zijn. Daarmee 
voorkomt men het probleem dat er enerzijds een bronheffing 
is op een bruto betaling, terwijl de tax credit berekend wordt 
over de netto (of half netto) winst op die activiteit. De buiten-
landse heffing over de winst mag dan zelfs 20-25% bedragen 
zonder dat het geld kost want Nederland stelt de winst van 
het buitenlandse filiaal vrij tegen eveneens 20-25%. Wat een 
raar vakgebied is internationaal belastingrecht toch: liever 
20% of 25% winstbelasting betalen in het buitenland dan 
5% bronheffing...

Wordt vervolgd...


