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Uiteraard krijgt men hierdoor dan wel
een lagere prijs voor de dienst. 'Maar
dit is fiscaal geen goede methode,'
weet Jos Peters, 'want als dat inge-
nieursbureau die belasting gewoon zelf
had betaald, hadden ze die in Neder-
land kunnen verrekenen met de ven-
nootschapsbelasting, wat neerkomt op
een teruggave.'
Dit is een van de. vele voorbeelden
hoe bedrijven een beroep hadden
kunnen doen op de deskundigheid van

Jos Peters, sinds 2004 zelfstandig
belastingadviseur, vooral gericht op
grote ondernemingen met grensover-
schrijdende transacttes. Zljn bureau,
Drs. J Peters Belastingadviseurs B! is
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gevestigd op de zevende verdieping
van het Witte F{uis, hartje Rotterdam.
Voor hij zich daar vestigde heeft hij
een schat aan ervaring opgedaan in
diverse functies in de belastingwereld
evenals een tomeloze drive om klanten
echt te helpen.

Belastingwinkel
In 197 5 was Jos Peters als student fis-
cale economie nauw betrokken bij het
opzetten van de Belastingwinkel in
Rotterdam. 'Dat was in Crooswijk,'
weet hij nog goed. 'Die winkel is

inmiddels een van de vijf belastingwin-
kels in Rotterdam. Ik hielp daar in de

beginfase drie avonden in de week

Stel, je krijgt het als ingenieurs-
bureau voor elkaar om in het
buitenland een projecr te
realiseren voor een klant. Dat
is een prachtige opgave ) maar
je moet in dat buitenland ook
financieel en belasdngrechnisch
alles regelen en je kuÀt niet
de hele staf van kantoor en ie
gebruikelijke adviseurs mee-
nemen; dat wordt veel te duur.
Omdat technische diensrver-
leners weinig affiniteit hebben
met bijvoorbeeld belastingen,
sluiten ze danvrijwel altijd een
zogeÍtaamd nulcontract af in
het buitenland, \Mar berekent
dat de klant diverse lokale
belastingen inclusief de zoge-
naamde bronbelasdng vooi de
technische diensten voor zijn
rekening neemt.

ouden van dagen, mensen in de bij-
stand en gastarbeiders die niet goed
Nederlands spraken en de belasting-
formulieren niet begrepen. Dat waren
vaak moeilijke gevallen, kwetsbare
doelgroepen. Belastingtechnisch was
het werk toch vaak ook interessant.
Geen enkel geval is standaard, heb ik
toen wel geleerd. Belangrijk was ook
je sociale betrokkenheid bij de cliënt.
En het gevoel dat je met iets dar voor
jou, zeI[ niet zo moeilijk is, iemand
kan helpen die daarmee vreselijk veel
moeite heeft of er diep mee in de

problemen zit. Die drive heb ik nog
steeds: niet stoppen bij het geven van
een nogal afstandelijk advies, maar ook
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Financieel

daarna de cliênt blijven begeleiden als

dat nodig is en doorknokken, ook al

wil meneer de ambtenaar niet echt
meewerken. Overigens bestaat het
fenomeen belastingwinkel inmiddels
vijfendertig jaar en het leuke is dat ik
ter gelegenheid daaruan onlangs een

toespraak heb kunnen houden in het
stadhuis. Daar heb ik ook burgemees-
ter Aboutaleb kunnen vertellen hoe
een aantal fiscale srudenten van de

EUR elke week weer zljn best doet om
de kwetsbare groepen in de samen-

leving daadwerkelijk te ondersteunen
en voor ze op te komen.'
Na zijn studie werd Peters belastingin-
specteur bij de Belastingdienst, ver-
volgens werkte hij bij het ministerie
van Financiën en in 1984 stapte hij
over naar wat nu Ernst & Young heet.

Daar bleef hij twintig jaar met een

tussenstop van vijf jaar.'Bij Ernst &
Young werkte ik heel internationaal.
Ik kreeg de kans om specialist te wor-
den op internationaal fiscaal vlak. Ns
consulent deed ik zaken met het
Amerikaanse IT bedrijf Intergraph.
Dat was mijn grootste klant en het
klikte zo goed dat ik later voor die
klant in-house ben gaan werken als

bedrijfsfiscalist. Dat vroeg toch wel om
een veel praktischere instelling dan bij
Ernst & Young, waar je uiteindelijk
alleen Nederlands belastingrecht doet.
Ik leerde bij Intergraph vooral vanuit
de klant met vestigingen in veel Euro-
pese landen, naar een belastingvraag-
stuk te kijken en dat verandert je

blikveld behoorlijk. Die sterk prakti-
sche manier van werken in een theore-
tische omgeving met allerlei wetten en

verdragen, past bij me en zo werk ik
dus nog steeds. Tot tevredenheid van

mijn klanten. Ik vertel mijn klanten
niet alleen wat de regels zijn maar ook
hoe ze daar naar mijn mening prak-
tisch mee om moeten gaan en waarom.
Belasting-advies met een plus.'

Wereldwijd netwerk
Een van de bedrijven waarmee en waar-

voor hij momenteel zaken doet is een

Frans ingenieursbedrijf dat onder meer

in Azerbeidzjan in 2008 een huisvuil-
verbrandingcentrale aan de lokale over-
heid trachtte te verkopen, een project
van 800 miljoen euro;'Ik ging met mijn
klant mee naar Bakoe om deze deal

belastingtechnisch juist te structureren

- we praten hier dus ook over Frans en

Azerr belastingrecht. Dit project loopt
nu en de klant is nu weer bezig in
Bahrein en Abu Dhabi.'
In de zeven jaar die hij nu als zelf-
standig belastingadviseur werkt, heeft
Peters een wereldwijd netwerk opge-
bouwd. 'Ik heb contacten met trust-
maatschappijen en belastingadviseurs

over de hele wereld. Daardoor kan

ik mijn klanten ook snel van een

antwoord voorzienl meestal heb ik
dezelfde dag al antwoord als ik per
e-mail 's ochtends aan een van die

contacten vragen stel. Bij grote belas-

tingadviesbureaus werkt dat allemaal

veel trager. Ook daarom ziln mijn
klanten blij met me. "If you want some-

thing done, ask a busy man" is een

spreuk die voor mij opgaat. De drukte
stimuleert me om veel dingen tegelijk
aan te pakken. En ikvind het erg leuk en

verrijkend om met mensen in een hele-
boel landen te werken. De variatie aan

mensen en mentaliteiten inspireert me.'

Het voorbeeld dat Peters gaf van de

nulcontracten in de offshore technische
dienstverlening lijkt, wanneer hij het
uitlegt, voor de hand liggend. Maar veel

technici begrijpen niet hoe de vork
fiscaal in de steel zit en daardoor
lopen bedrijven veel geld mis. 'Vrijwel
alle ingenieursbureaus pakken het
verkeerd aan omdat het ze nooit eens

goed is uitgelegd. Ze gaan als inge-
nieurs naar het buitenland om een pro-
ject te verkopen. Dat is hun vak. Maar
dan komen er allerlei nevenvraagsruk-

ken op juridisch, accounting- en fiscaal

vlak om de hoek kijken en daar ligt de

interesse van een ingenieur natuurlijk
niet. Dat moet hij er maar bij doen. En
omdat ze niet weten hoe een belasting-
verdrag eigenlijke werkt, sluiten ze

een netto- of nulcontract en zijn ook
nog trots dat ze in het land waar ze

zaken doen, niet al die rare belastingen
hoeven te betalen omdat de klant dit
overneemt.
Maar een groot deel van die buiten-
landse belasting hadden ze tÍ Neder-
land kunnen terugkrijgen, wat bij een

nulcontract niet meer kan. Terwijl de

klant die belasting natuurlijk gewoon in
rekening brengt, alleen is het onzicht-
baar gemaakt.

Onlangs maakte ik bijvoorbeeld mee

dat een bedrijf technische projecten in
Brazilië ging opzetten. Men vroeg
advies aàn een groot internationaal
kantoor. Het rapport raadde àan

om zoveel mogelijk de Braziliaanse

bronheffingen te vermijden en liever
wat meer vennootschapsbelasting te

betalen om de inspecteur in Sao Paolo
teweden te houden. Maar in het
belastingverdrag met Brazilië staat nu
juist dat je daar betaalde bronbelasting
twee keer in Nederland mag verreke-
nen. Met andere woorden, laat juist
zo veel mogelijk via de bronheffingen
Brazilië lopen. Dit is dus kennis die

onbekend is bij veel bedrijven en

blijkbaar zelfs bij veel fiscalisten. Bron-
heffingen zijn nu net mijn specialiteit,
ik kan daar les in geven. Hadden ze mij
eerst even gebeld, dan had ze dat een

hoop geid kunnen opleveren. Door
mijn soort hands-on-dienstverlening en

ondersteuning kan een bedrijf zich
richten op datgene waar het goed in
is en de taxplanning met een gerust hart
aan mij overlaten.'

Award
Opvallend is dat klanten vanJos Peters

voor negentig procent buitenlandse
ondernemingen zrjn: middelgrote,
internationale bedrijven die vaak

beursgenoteerd zljn of naar de beurs
willen. Peters: 'Veel klanten komen via
doorverwijzing bij mii terecht. Ik
publiceer echter ook regelmatig over
internationale fiscale structuren en

daarbij schrijf ik over situaties die ik in
de praktijk meemaak; pure theorie
interesseert me niet. De vrààg is steeds:

kan een klant hier iets mee? Ik vind
artikelen schrijven leuk, al is het wel
veeleisend want één foutje en er
komt een tegenartikel van een jaloerse

collega-fiscalist. Een van mijn uitge-
vers heeft me dit jaar zelfs een prijs
toegekend voor mijn artikelen: de

World Commerce Review Internatio-
nalTàx SpecialistAward 2010. Die toe-
kenning is natuurlijk een eer, maar hij
is ook nuttig omdat het mijn nerwerk
weeÍ vergroot. Andere adviseurs lezen
dat en wiilen mij dan weer in
hun internationale netwerk opnemen.
Het is een mooie pluim op ruim
zes ja,ar zelfstandig ondernemerschap.
Veel buitenlandse bedrijven weten mij
inmiddels te vinden, het zou helemaal
mooi zrjn als ook Nederlandse onder-
nemers een keer gebruik gaan maken
van mijn diensten.Ideeën genoegl'
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