
Za,kgn, n i,hr &uies. ndn, e@ ,tkgaall

Als een Nederlandse ondernemer zijn bedrijfsactiviteiten wil uitbrei-
den naar Duitsland, kan dat juridisch op drie verschillende manieren;
bedrijfs-economisch ontloopt een en ander elkaar niet veel:

1) Een BV uit de Nederlandse groep registreert zich als zodanig in
Duitsland en gaat daar een bedrijf uitoefenen; in Duitsland ont-
staat dan een "Betriebstátte"; wij spreken in zo'n geval van een
Duitse "vaste in richting";

2) De Nederlandse BV richt een Duitse dochter GmbH op die de
activiteiten aldaar gaat verrichten;

3) ln Duitsland wordt een GmbH & Co. KG opgericht, een in
Duitsland veel voorkomende manier van zakendoen voor het
midden-bedrijf. De Nederlandse BV wordt dan commanditair
vennoot in de KG en een Duitse dochter-GmbH wordt de
beherende vennoot. Een structuur die vergelijkbaar is met de
Commanditaire Vennootschap in Nederland maar die hier niet
algemeen gebruikt wordt voor zakendoen (alleen in de scheep-
vaart en in de landbouwsector); in Duitsland treft men echter
overal KG structuren aan.

Nu zijn de meeste mensen geneigd te denken dat de Duitse belas-
tingheffing over de Duitse activiteiten ongeveer gelijk zal zijn, onge-
acht of men nu zaken doet via een Betriebsstàtte, een dochter-GmbH
of een commanditaire deelneming in een KG. Bedrijfs-economisch is

dat immers allemaal ongeveer hetzelfde. En dat Nederland in alle
gevallen de Duitse winst van vennootschapsbelasting vrijstelt, zodat
er eigenlijk in deze eenvoudige situatie van "we gaan wat opzetten
in Duitsland" niet veel fiscaal te plannen valt.

Dit ligt echter principiëel anders en ik laat hier zien, in twee gevallen
waar ik recent mee geconfronteerd werd, dat zoiets soms nadelig
maar soms ook erg voordelig kan uitwerken. De twee - totaal ver-
schillende - bedrijven waar het om gaat hadden niet aan tax plan-
ning gedaan en de Duitse structuur werd uitsluitend om bedrijfsre-
denen in de KG vorm gedreven.

Situatie 1: een Taiwanees bedrijf was al werkzaam in Nederland
via enkele BVt en breidt uit naar Duitsland. Men nam aldaar een
bestaand bedrijf over dat in de vorm van een KG gedreven werd;
de KG vorm werd gehandhaafd om de bedrijfsvoering en de klant-
relaties na de overname niet te verstoren. Voor de overname moest
een aanzienlijk bedrag worden geleend en dat geld kwam van de
Taiwanese moedervennootschap.

De Nederlandse belastingadviseur meende, omdat naar Duits fiscaal
recht de Nederlandse BV een "Betriebsstàtte" in Duitsland heeft, de
Nederlandse aangifte van de BV ook zodanig in te richten; er waren
aanloopverliezen in Duitsland (dat komt ook na een successvolle

overname van een goed draaiend bedrijf vaak voor want er zal gere-
organiseerd moeten worden) en die werden afgetrokken van de
Nederlandse winst voor de vennootschapsbelasting, een financie-
rings-voordeel dat je wel hebt met een buitenlandse vaste inrichting
maar niet met een buitenlandse dochtervennootschap.

Nederland kent Open CV's en Besloten CV's, voor de heffing van
vennootschapsbelasting en die indeling hanteren we ook voor bui-
tenlandse samenwerkingsverbanden. De adviseur had dus moeten
kijken naar de oprichtings-akte van de KG. ln Duitsland is het strikt
ongebruikelijk om voor alle beslissingen binnen een KG unanimiteit
te eisen want dan wordt zo'n KG onwerkbaar. Bijna alle KG"s (en ook
deze) zijn daardoor "Open'i Dat houdt dan echter wel in dat je ze als
dochtervennootschap moet behandelen en niet als vaste inrichting.



Met twee grote gevolgen:
a) De Duitse aanloopverliezen zijn in Nederland niet fiscaal aftrek-

baar; maar:
b) men mag wel, binnen de grenzen van de zgn. onder- kapitali-

satieregeling, de rente op de lening van de Taiwanese moeder
in Nederland in aftrek brengen op de Nederlandse winst; bij een
vaste inrichting wordt zulke rente aan die Vl toegerekend.

De aangifte was dus op twee manieren fout (en is inmiddels her-
steld).
Het leuke aan dit geval was, dat je in Duitsland de rente op de lening
aan de Taiwanese moedervennootschap ook in aftrek mag brengen
voor de Kórperschaft Steuer en de Gewerbe Steuer... Twee keer
rente-aftrek voor één en dezelfde lening derhalve. Dit belangrijke
punt had men dus ook gemist.
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Situatie ll: een Duitse ondernemer komt vaak over naar Nederland
om technische adviezen te verstrekken aan Nederlandse bedrij-
ven. Hij drijft zijn onderneming in de vorm van een KG waarvan
hij de commandiet is. Zoals eerder gezegd: deze structuren zijn in
Duitsland zeer gebruikelijk.

De ondernemer heeft de beschikking over kantoorruimte op het
terrein van zUn grootste Nederlandse klant en de Nederlandse belas-
ting inspecteur constateert een vaste inrichting. Geen speld tussen
te krijgen.

Probleem is echter wel dat de Duitse fiscus deze ondernemer in de
Einkommens Steuer belast en niet met Kórperschaft Steuer. Maar
Nederland ziet ook hier weer een Open KG in, die belastingplichtig
is voor de vennootschapsbelasting. Helaas geeft Duitsland in de
inkomstenbelasting geen tegemoetkoming voor enige Nederlandse
vennootschapsbelasting... Dubbele belastingheffing dus, maar de
ondernemer zelf had niets in de gaten en zijn Nederlandse belasting-
adviseur evenmin. Ze vroegen me alleen of het zin zou hebben een
BV op te richten voor de Nederlandse projecten. Ons VpB tarief ligt
natuurlijk een stuk lager dan het Duitse lB tarief.

Dit is uiteindelijk een repair-job geworden. De Nederlandse fiscus
was bereid, toen de dubbele belastingheffing aan ze werd uitgelegd,
te accepteren dat de "statuten" van de KG werden aangepast zodat
er een Besloten KG overbleef. Dan kijkt Nederland (net als Duitsland)
door de KG heen en ziet een Duitse lB ondernemer met een "vast
middelpunt" in Nederland. De Nederlandse lB valt in Duitsland ver-
volgens wel onder de regelingen ter voorkoming van dubbele belas-
ting. De Nederlandse fiscus ging er dus mee accoord dat de Duitse
statutenwijziging feitelijk terugwerkende kracht kreeg.

Zomaar twee gevallen uit de afgelopen 3 maanden. Wie denkt dat de
landen om ons heen rekening houden met ons belastingstelsel, of
dat ons land rekening houdt met het belastingstelsel van de landen
om ons heen, is nar'ef: er is geen enkele rechtsregel die Nederland of
die andere landen daartoe verplicht en dus gebeurt het niet. Met als
aanzienlijk risico dat men zelfs in een eenvoudige structuur waarbij
twee buurlanden in de EU betrokken zijn, dubbele belastingheffing
soms niet kan voorkomen, of althans voorkoming daarvan bewust
moet plannen.

Het aardige is natuurlijk dat als dubbele belastingheffing mogelijk is,

zelfs onder de werking van belastingverdragen, dubbele vrijstelling
(bijv. de dubbele rente-aftrek van situatie l) dan ook mogelijk moet
zijn. De fiscus vertelt me vaak dat ze daar een beetje moedeloos van
worden (ik ben zelf ook belastinginspecteur geweest). lk word echter
minstens net zo moe van overheden die dubbele belastingheffing in
stand laten omdat ze geen zin hebben zich het buitenlandse belas-
tingrecht een beetje eigen te maken. lk doe dat toch ook?
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