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C Anti Tax Avoidance Directive 2 ATAD 2

Bevat in aanvulling op ATAD 1 bindende Europese maatregelen om

hybride mismatches zowel binnen de EU als met derdelanden tegen te

gaan Voor Nederland treft dit bijvoorbeeld de CV BV structuur

Implementatie van maatregelen tegen hybride mismatches uitATADl en

ATAD2 meet plaatsvinden per 31 december2019 met inwerkingtreding

per 1 januari 2020 Consultatie van dit wetsvoorstel zal naar verwachting

plaatsvinden in de loop van 2018

De budgettaire opbrengst voor Nederland is nihil omdat de opbrengst
vooral in het buitenland zal neerslaan

Valt buiten het verzoek
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C Intrekken goedkeurend besluit CV BV

De kern van de CV BV structuur ligt in een kvwalificatiemismatch van de

CV die betalingen vanuit de BV ontvangt Nederland ziet de VS

deelnemers in de CV als belastingplichtigen tervwiji de VS de CV als

belastingplichtige ziet De deelnemers zijn niet in Nederland gevestigd en

voor de VS is de CV niet in de VS gevestigd Daarom betrekken beide

landen de betalingen die door de CV van de BV worden ontvangen niet

in de heffing

Betalingen aan de CV kunnen de vorm hebben van aftrekbare betalingen

bijvoorbeeld royalty s of van dividenden Voor royalty s wordt de

opiossing geboden door ATAD2 Nederland wordt verplicht met ingang

van 2020 regels in te voeren die de aftrek van royalty s bij de BV

voorkomt wanneer deze niet elders belast worden Daarmee wordt een

aftrek zonder corresponderende heffing vermeden

Voor dividenden kan het in stand houden van de CV BV structuur voor

bedrijven echter nog wel zinvol zijn Bij dividenden zit het probleem

namelijk niet in een aftrek zonder corresponderende heffing maar in het

achterwege laten van het heffen van dividendbelasting door Nederland

Daar ziet ATAD2 niet op Verdragen regelen de voorkoming van dubbele

belasting dus is het logisch dat we alleen terugtreden als het andere land

heft De VS heft juist niet bij de CV BV structuur Daarom is in het

verdrag afgesproken dat Nederland bij dit soort hybride mismatches wel

mag heffen Naar aanleiding van de parlementaire behandeling van het

NL VS belastingverdrag is in een beleidsbesluit eenzijdig geregeld dat

deze laatste bepaling toch heffen niet wordt toegepast Daar is kritiek

op gekomen en er is gesuggereerd dat het staatssteun zou zijn Een

recente motie 1 juni jl die opriep dit besluit in te trekken is niet

aangenomen

11 1
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Ministerie van Financien

Directle DIrecte Belastingen
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Aan

de staatssecretaris
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Datum

26 juni 2017

Notitienummer

2D17 0000122474

notitie Verwerking reacties internetconsultatie wetsvoorstel

inhoudingsplicht codperaties en uitbreiding

inhoudingsvrijstelling

Auteur

I0 2 e

Van

de directeur Directe Belastingen

BiJIagenAanleiding
De internetconsultatie liep van 16 mei 2017 tot en met 13 juni 2017 In totaal

zijn 11 reacties binnengekomen waarvan 10 openbaar zijn De volgende koepel
en belangenorganisatie hebben openbaar gereageerd op de internetconsultatie

• Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
• VNO NCW

• Verbond van Verzekeraars

• The Netherlands British Chamber of Commerce

• de Nederlandse Orde van Belastingadviseuns
De volgende particulieren en bedrijven hebben openbaar gereageerd op de

internetconsultatie

• STP Tax Lawyers
• Redactie Vakstudie Nieuws

• Prof dr R P C W M Brandsma

• Van Campen Liem

• Baker Si McKenzie Amsterdam N V

1

10 2 g

Over het algemeen is de lijn van het wetsvoorstel goed ontvangen Wei wordt er

om meer duldelijkheld gevraagd over de toepassing van de antimisbrulkbepaling
en wordt er meerdere malen gepleit om de uitbreiding van de

inhoudingsvrijstelling op te rekken bijvoorbeeld naar niet verdragslanden en bij

transparante entiteiten Naar aanleiding van de internetconsultatie wordt een

aantal beslispunten voorgelegd Tevens treft u in de bijiage de aangepaste

wetteksten en memorie van toelichting aan De teksten waarin de NCR is

genoemd zijn met hen afgestemd
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Transparante entiteiten volgens maatstaven NL

Daamaast zijn er situaties denkbaar dat het dividend wordt uitgekeerd aan een

naar Nederlandse maatstaven transparante entiteit terwiji het verdragsland een

uitkering ziet aan een niet transparante entiteit Te denken valt aan de CV BV

stmcturen met de VS waarbij NL de CV als transparent beschouwd en de VS

een niet transparante entiteit in NL ziet Naar aanleiding van de parlementaire

behandeling van het belastingverdrag tussen NL VS is in het Besluit van 6juli
2005 IFZ2005 546M het zogenoemde CV BV Besluit vastgelegd dat

Nederland in dergelljke stmcturen geen dividendbelasting heft Met de

inhoudingsvrijstelling in het onderhavige wetsvoonstel wordt het beleid dat is

vastgelegd in het CV BV Besluit onderschreven en vender uitgebreid naar andere

verdragslanden dan de VS

Echter op het CV BV besluit is steeds meer kritiek gekomen Er wordt onder

meer gesuggereerd dat het staatssteun zou zijn De motie Leijten van 1 juni jl
^

waarin werd verzocht dit besluit in te trekken is echter niet aangenomen|

buiten verzoek
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Ministerie van Finanden

VERTROUWELUK

TER TEKENING

Oiroctie Afgemene Fiscale

Polltieh

Aan Inllchtjngen

Belastingplan10 2 ede staatssecretaris

de minister [ 10 2 e ]
Siminfin nl10 2 e

Datum

15 augustus 2017

Notitienummer

2017 0000103153

Auteur

Belastingplan

Van

de dlrecteur AFP

de directeur D6

de directeur IZV

Bijlagen
1 Tabel uitvoeringskosten
2 Brief aan MR

3 MR formu leren

4 algemeen delen

wetsvoorstellen pakket BP18

5 Uitvoeringstoetsen
6 Ndtitle SZW

7 Notitle internetconsultatie

coops

notitie Aanbieding pakket Belastingplan 2018 aan MR

Aanleiding
Aanstaande vrijdag 18 augustus 2017 worden de 7 wetsvoorstellen van het

pakket Belastingplan 2018 naar de ministerraad MR verzonden Bljgevoegd
treft u deze wetsvoorstellen aan alsmede de concept mini5terraadformutieren

Uw eventuele additlonele suggesties zien we met het oog op tijdige verwerklng
graag zo spoedig mogelrjk tegemoet

Aanstaande donderdao 17 auoustiis en vriidao 18 augustus 2017 is van 08 30

tot 09 30 tijd ingeruimd in uw agenda om de stukken te bespreken en waar

nodig te tekenen waarna deze verzonden kunnen worden Naar deze bespreking
zullen we ook de definitieve ministerraadformulleren ter ondertekening
meenemen Tijdens het opsteilen van de wetgeving zijn zeven beslispunten en

elf informatiepunten opgekomen Deze worden eveneens in deze notitie aan u

voorgelegd

10 2 e

buiten verzoek
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2018 wordt nog de mogelijke samenloop met de doelstellingen van de

Herijking Investeringsagenda HIA bezien Een beschikbare structurele

besparing van de uitvoeringskosten van het pakket Beiastingplan 2018 zal

gereserveerd bitjven binnen de begroting van Hoofdstuk IX Wij lichten dit

indlen gewenst graag mondeling toe

Toelichdng
• Op dit moment wordt nog gewerkt aan de afrondfng van de laatste

uitvoeringstoetsen Een definitief overzicht van de verwachte

oitvoeringskostenZ besparingen ontvangt u eind augustus voor verzending
van het pakket Beiastingplan 2018 aan de Raad van State 25 augustus

Mogelijk leldt dit tot eenJidite_aanpassing van de geraamde kosten en

besparingen De thans geraamde kosten en besparingen vindt u in

onderstaande tabe

• In de bijiage treft u tevens een overzicht aan van de kosten en besparingen

per maatregel

buiten verzoek

buiten verzoek

Het vooriopige beeld is dat de Inddentele kosten circa € 2 miHoen en de

structurele kosten circa € 6 9 milloen bedraaen Dit beeld is nog niet

compleet omdat de kans dat het uiteindelijk wetsvoorstel op enkele

wezenlijke punten nog aanzien ijk verandert ten opzichte van het

conceptwetsvoorstel vanwege de lopende formatie en de Internetconsultatie

naar verwachtfng zeer reeel is van een aantal maatregelen is nog geen

quickscan uitvoeringstoets beschikbaar [

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek
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Toelichting
• In een eerdere notitie bent u gemformeerd over de reacties op de

internetconsultatie zie bijiage Een van de punten die uit de

internetconsultatie voIgt is de inhoudingsvrijsteiiing in relatie tot hybride
entiteiten In enkeie reacties wordt ervoor gepieit om voor de toepassing van

de inhoudingsvrijsteiiing de eis te laten vervalien dat de

opbrengstgerechtigde voigens de fiscale wetgeving van de betreffende

andere staat aldaar is gevestigd en naar de maatstaven van dat

verdragsiand niet fiscaal transparent is

11 1

11 1

• Wij wijzen u in dit kader op de CV BV structuur die veel voorkomt in VS

structuren In deze situatie kan op basis van het op internet geconsuiteerde
wetsvoorstel de inhoudingsvrijsteiiing wel worden toegepast Aangezien de

CV near Nederlandse maatstaven transparent is is er dan voor de

toepassing van de inhoudingsvrijsteiiing immers sprake van een

dividenduitdeling aan de achterligger in de VS die veelal zal kwalificeren

voor de inhoudingsvrijsteiiing Dit geldt ook in de situaties dat het dividend

vooralsnog in de CV blijft hangen en daardoor feitelijk nog niet in de VS

in de heffing wordt betrokken Heffing kan dan veelal worden uitgesteld

totdat de CV het geld door ultdeelt aan de achterligger in de VS I ii i |
11 1
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• Tijdens het debat over de APA ATR praktljk is kritiek op dit besluit gekomen

en is bij motie geprobeerd dat besluit per direct in te trekken In reactie op

die motie heeft u een verband gelegd met de implementatie van ATAD2 per

1 januari 2020 en gesuggereerd dat intrekking per die datum meer voor de

hand ligt Om die reden heeft u de motie ontraden De motie heeft

uiteindeiljk geen meerderheld behaaid Uw reactie van destijds is ook na

aanvaarding van dit wetsvoorstel nog steeds van belang
• Gezien het voorgaande Is het mogelijk dat dit wetsvoorstei nog tot vragen

leidt over CV BV structuren

• De budgettaire raming van het wetsvoorstel zal naar verwachting niet of niet

noemenswaardig veranderen door deze aanpassingen

11 1
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Executive Office

AmCham
THE NETHERLANDS

Aan de Staatssecretaris van Financien

Zijne Excellentle de heer drs M Snel

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Aonsterdam 7 november 2017

Geachte heer Snel

De American Chamber of Commerce AmCham zet zich in voor een stabiel en aantrekkelijk

vestigingsklimaat in Nederland ter bevordering van de belangrijke handelsrelatie tussen Nederland en de

Verenigde Staten van Amerika Kleinere landen zoals Nederland hebben een natuurlyk concurrentienadeel

ten opzichte van grotere landen en het is juist daarom van groot belang dat dit nadeel wordt goed gemaakt
door een pragmatisch pro business beleid

Helaas is de Nederlandse aantrekkingskracht voor internationale bedrijven de afgelopen jaren onder druk

komen te staan als gevolg van fiscale wijzigingen en internationale concurrence Wij realiseren ons dat een

aantal wijzigingen nodig was om onwenselijke base erosion and profit shifting tegen te gaan en om te

voldoen aan nieuwe standaarden binnen de EU en of OESO AmCham heeft evenwel met lede ogen

moeten aanzien hoe de vonge coalitie uiteindelijk niet bij machte was om de Nederlandse toppositie op de

‘short lists te behouden

AmCham is daarom verheugd met de prominente plaats en aandacht voor het Nederlandse

vestigingsklimaat in het nieuwe regeerakkoord De voorgenomen tariefsverlaging in de

vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting verbeteren het vestigingsklimaat Indien

de Nederlandse regenng deze maatregelen bovendien flankeert met een pro business fiscaal beleidskader

dan verwachten wij dat Nederland haar fiscale concurrentiepositie zal kunnen behouden Dat is een

belangrijk instrument voor Nederland in de strijd om buitenlandse investeringen de motor van de

Nederlandse economische groei

In deze brief geven wi een overzicht van de diverse mogelijkheden om pro business fiscaal beieid te

ontwikkelen voor de actuele fiscale dossiers Graag bespreken wij deze nnogelijkheden verder tijdens een

kennismakings gesprek

American Chamber of Commerce in the Netherlands 1 6

T 31 0 20 795 1840

E 0ffice@3mcham nl

I BAN NL4I ABNA 0576 4434 68

VAT NL002870289BOI

Vijzelstraat 68 78

1017 HL Amslerdam The Netherlands

I www amcham nl

tCVK 40409396
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ATAD CFC en de deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling is al decennia de hoeksteen van het Nederlandse fiscale beleid en een zeer

belangrijke pijier voor de vestiging van regionale hoofdkantoren in Nederland De vrijstelling bewerkstelligt
dat winsten belast zijn in het land waar zij worden verdiend en voorkomt dubbele belasting AmCham

onderkent dat een deelnemingsvrijstelling slechts goed kan functioneren als deze gepaard gaat met adequate
anti misbruikwetgeving zoals controlled foreign company of CFC regelgeving Binnen de EU is

afgesproken dat elke lidstaat per I januari 2019 CFC wetgeving invoert Dit is een van de maatregelen van

de Richtlijn EU 2016 1 164 van de Raad van 12 juli 2016 kortweg de Viti Tax Avoidance Directive

ATAD

In de EU is overeenstemming bereikt over twee modellen van CFC wetgeving Model A en Model B en

elke lidstaat dient een van deze modellen in te voeren Beide modellen voorzien volgens de EU in

adequate anti misbruikregels maar in de praktijk treft Model A regionale hoofdkantoren veel harder dan

Model B Landen die er voor kiezen om Model A toe te passen zullen onaantrekkelijk worden voor

hoofdkantoren Overwegende het grote belang van regionale hoofdkantoren voor Nederland heeft de

AmCham dan ook met verbazing en teleurstelling moeten constateren dat de vorige regering in een

consultatiedocument Model A voorstelde Deze variant is gedurende de zomervakantie aangeboden voor

consultatie De reacties voorzover publiek zijn eenduidig de respondenten pleiten vrijwel unaniem voor

invoering van Model B

Ook AmCham heeft publiek gereageerd In de kern is AmCham van mening dat Nederland uitsluitend

winst zou moeten belasten die toerekenbaar is aan bestaande of na kunstmatig structureren voormalige

Nederlandse activiteiten Dit is het uitgangspunt van CFC Model B In CFC Model A werpt Nederland zich

op als gerechtigde tot het heffen van elke passieve inkomensstroom waar ook ter wereld en ongeacht of

die activiteit enige Nederlandse nexus heeft Dat is een rol die Nederland traditioneel niet past Bovendien

leidt het tot significante dubbele belastingheffing een probleem waarvoor de richtlijn niet in een opiossing
voorziet Kortom een opiossing voor landen met een grote thuismarkt als Duitsland en Frankrijk maar

niet voor een open economie zoals Nederiand afhankelijk van intemationale handel en

investeringsstromen

Ook Beigie komt overigens tot die conclusie CFC Model B is onderdeel van de Belgische

belastinghervorming Ook het Verenigd Koninkrijk past Model B toe

Bovendien geldt dat CFC Model B in de Nederiandse wet kan worden geimplementeerd zonder afbreuk te

doen aan de deelnemingsvrijstelling een van de laatste Nederiandse fiscale kroonjuwelen In een Europa
waar zowel taneven als grondslag steeds sneller harmoniseren is het van groot belang dat de Nederiandse

deelnemingsvrijstelling uniek blijft in zijn Europese klasse blijft Zet de nieuwe Nederiandse regering CFC

Model A voort dan ontvalt ons dit unieke fiscale instrument AmCham roept de nieuwe regering op om

alsnog CFC Model B te implementeren

I
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2 Substanceloze doorstromers

In het regeerakkoord is overeengekomen dat Nederland een vestigingsland wil zijn voor bednjven nnet

lokale activiteiten en personeel substance De substancelozen zijn niet langer welkonn en worden door een

bronheffing op uitgaande rente en of royalty stromen eflfectlef gemaand het land te verlaten AmCham heeft

begnp voor deze keuze maar had Never gezien dat Nederland door automatische uitwisseling van

substance informatie het initiatief om belasting aan de bron te heffen bij de bronlanden zelf had neergelegd

Overigens merkt AmCham op dat deze regels uiteraard getoetst zullen moeten worden op het

Nederlandse groepsniveau

Uit het regeerakkoord valt op te maken dat de uiteindelijke vormgeving van de uiteindelijke

{straf maatregelen nog open is AmCham stelt voor dat de regering aansluit btj de Initiatieven van de

Europese Commissie ter zake van de Rente Royalty Richtlijn en de spoedig verwachte Europese zwarte

lijst zonder daarbij voorop te lopen Nederiand zal dan uitslultend een bronheffing op uitgaande rente

en of royaltystromen heffen indien de bestemming een laag of niet belastend land of gebied is dat

genoemd wordt op de Europese zwarte lijst Die strafmaatregel zou overigens alleen moeten gelden indien

er onvoldoende substance in Nederland aanwezig is Daarmee worden de substanceloze doorstromers

bestreden en wordt bovendien substance aangetrokken naar Nederland

Ook hier ligt voor Nederland weer een kans om zich pro business te profileren door de maatregelen zo

voim te geven dat legitieme commerciele transacties zoals bijvoorbeeld plaatsing van obligaties

schuldpapier in de kapitaalmarkt door Nederlandse emittenten securitizatie structuren en vergelijkbare

gebruikelijke kapitaalmarkt instrumenten niet door deze regels worden geraakt

3 OECD MU

Vertegenwoordigers van meer dan 70 landen hebben op 7 juni jl in het kader van het OECD BEPS projert
de zgn Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and

Profit Shifting MU getekend Ook Nederland was vertegenwoordigd en ook deze ontwikkeling biedt

Nederland de mogelijkheid om zich alsnog pro business te profileren op een tweetal onderwerpen uit de

MU

De eerste mogelijkheid betreft de uitbreiding van de definitie van een vaste inrichting vaste

vertegenwoordiger in de door Nederiand gesloten belastingverdragen In de MU procedure heeft de

Nederlandse regenng als een van de weinige Europese landen en als het enige land met een aantrekkelijk

vestigingsklimaat de keuze gemaakt om deze uitgebreide nieuwe definitie door te voeren via de MU

De belangrijkste Europese concurrenten van Nederland bij het aantrekken van buitenlandse investeerders

zoals Duitsland Zwitserland Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk hebben deze keuze niet gemaakt Ook

nieuwe globale concurrenten als Hong Kong en Singapore geven de voorkeur aan de hjidige beperktere
definitie
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Indien Nederland deze keuze zou bestendigen dan wordt het Nederlandse bedrijfsieven voortaan veel

sneller met belastingheffing in het buitenland geconfronteerd dan thans het geval is Uiteraard speelt deze

keuze indien bekrachtigd het Nederlandse vestigingsklimaat danig parten Het aantrekken van nieuwe

regionale hcxjfdkantoren en daarmee werkgelegenheid wordt door deze keuze immers bemoeilijkt
Inderdaad blijkt reeds nu uit de praktijk dat deze initiele keuze nadelig uitwerkt voor de positionering van

Nederland

AmCham is bekend met de achtergrond van deze keuze maar meent dat een heroverweging noodzakelijk
is Immers niet valt in te zien waarom de Nederlandse regering haar Rationale ondernemers waaronder

diverse veelbelovende Nederlandse digital economy bednjven doelbewust zou opzadelen met een

uitgebreidere belastingplicht in het buitenland dan strikt noodzakelijk Een keuze die bovendien zal leiden tot

meer discussie over de juiste toerekening van winst met de buitenlandse fiscus en bijgevolg ook tot meer

mutual agreement procedures met die buitenlanden te voeren door de Nederlandse Belastingdienst
AmCham roept de Nederlandse regering dan ook op dit onderdeel van de MU niet te bekrachtigen

De tweede mogelijkheid om het Nederlandse fiscale profiel te versterken is meer bewerkelijk maar de

vruchten kunnen navenant groter zijn Als onderdeel van de MU wordt in de belastingverdragen een anti

misbruik bepaling opgenomen Deze bepaling heeft de vorm gekregen van de principal purpose test

Verdragsvoordelen zijn met langer beschikbaar voor partijen die als voornaamste reden zijn geplaatst om

toegang te krijgen tot het verdrag In de praktijk blijkt reeds nu dat vele landen deze bepaling naar eigen
inzicht implementeren Wat had moeten leiden tot een eenduidige standaard ter voorkoming van

verdragsmisbruik dreigt in een 1000 koppig monster te veranderen Indien onder leiding van Nederland

binnen de Europese Unie afspraken gemaakt zouden kunnen maken over de wederzijdse toepassing van

deze anti misbruikbepaling dan zal de zekerheid over het kwalificeren voor deze test toenemen Naar

verwachting heeft dit een grote aantrekkingskracht van buitenlandse investeerders met substance tot

gevolg hebben Immers de toegang tot het uitgebreide Nederlandse verdragennetwerk wordt pro actief

door Nederland verbeterd

4 Spoedreparatiewetgeving fiscale eenheld

Bij de leden van AmCham is grote verontrusting ontstaan naar aanleiding van de brief van uw voorganger

d d 25 oktober 2017 kenmerk 2017 0000204271 Deze brief betreft de aankondiging van enkele

spoedreparatie maatregeten in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de

dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid Aanleiding voor deze brief is de conclusie van de

advocaat generaal Campos Sanch^z Bordona bij het Hof van justitie van de Europese Unie in twee zaken

over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale eenheidsregime in de Wet Vpb 1969 met het EU

recht
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AmCham
THE NETHERLANDS

Spoedreparatie bedoeld om de onbedoelde fiscale voordelen ad hoc weg te nemen opdat nadelige

gevolgen voor s lands schatkist worden voorkomen kan uiteraard op het begrip van AmCham rekenen

Spoedreparatie waardoor onschuldige belastingbetalers die geen gebruik maken van de onbedoelde

voordelen totaal onverwachts en zonder keuze worden geconfronteerd met naar het zich laat aanzien

vele tientallen miljoenen euro s onvoorziene belastingdruk per week is voor AmCham volstrekt

onacceptabel

Deze voorgestelde spoedmaatregelen zijn bij het bedrijfsieven ingeslagen als een bom Een nieuwe

regering die het vestigingsklimaat belangrijk zegt te vinden mag deze voorstellen simpelweg niet in huidige
vorm doorzetten

AmCham roept de regering op om in samenspraak met de fiscale adviespraktijk en het bedrijfsieven tot een

alternatieve spoedmaatregel te komen Dat alternatief zou uitsluitend van toepassing moeten zijn op de

belastingplichtingen die bewust kiezen voor de onbedoelde voordelen en ook de keerzijde van die keuze

wensen te accepteren Gelijk als het uitgangspunt destijds bij de reparatiewetgeving snzake het Deutsche

Shell arrest

5 Artikel 24 vierde lid Besluit

In het Besluit IFZ2005 546M heeft de Nederlandse regering goedgekeurd dat artikel 24 vierde lid van het

belastingverdrag met de Verenigde Staten onder voorwaarden ntet toegepast hoeft te worden Deze

goedkeuring blijft ook na de invoering van de nieuwe inhoudingsvrijstelling dividendbelasting nog enige tijd
van belang voor de resterende Amerikaanse multinationals met CV BV structuren

Als gevolg van de Europese akkoorden over tax planning zoals vastgelegd in ATAD worden betalingen In

aan een CV BV structuur vanaf I januari 2020 met langer fiscaal gefacilieerd in 2018 zullen veel van deze

structuren worden omgevonmd De mogelijkheid tot herstructurering van deze structuren wordt sterk

beperkt en mogelijk zelfs getroffen door de Nederlandse regelgeving tegen dividendstripping indien

voomoemd besluit wordt ingetrokken voor I januari 2020

AmCham verzoekt de Nederlandse regering om het desbetreffende besluit te handhaven tot de

inwericingtredingsdatum van de ATAII maatregelen in de Nederlandse fiscale wetgeving ongeacht de

nieuwe inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting

Afeluitend maken wij nog twee belangrijke opmerkingen Ten eerste geldt dat geen van de voomoemde

pro business beleidsmaatregelen budgettair beslag legt Deze maatregelen zijn dus niet alleen effectief maar

ook efficient
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Ten tweede merken wi op dat vele voor Nederland belangrijke Amerikaanse multinationals thans in de

eerste maanden van de nieuwe kabinetsperiode de Internationale operationele structuur heitzien met oog

op de BEPS aftpraken en EU ATA richtlijn Aldus is thans het moment voor Nederland om haar pro

business beleld ten volste uit te dragen Zo n kenbare opstelling van de Nederlandse regering kan in veel

van deze gevallen naar de stellige overtuiging van AmCham de doorslag geven voor een Nederlandse

keuze Veel werkgelegenheid kan op die manier voor de komende pehode voor ons land behouden

blijven daarbij geldt dat nieuwe onshoring door investeerders in veel gevallen een reele mogelijkheid is

Wij zien uit naar de mogelijkheid om kennis te maken en het bovenstaande toe te lichten Voor verdere

vragen kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen

10 2 e

Hopaachtend

10 2 e

10 2 e

W A Paardekooper
President

^ G^an der Linde

Chair Tax Committee10 2 e

Kopie Ministerie van Economische Zaken Z E de heer E D \Mebes
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us Tax Reform aanvaard in Congres

Auteur

o
1 U ^ 6

Aanleiding
Deze week is het Republikeinse wetsvoorstel voor een Tax Cuts and Jobs Act

aangenomen door het Amerikaanse Congres Senaat en Huis van

Afgevaardigden en getekend door president Trump Daarmee wordt het

Amerikaanse beiastingstelsel met ingang van 1 januari 2018 behooriijk
gewijzigd
In de VS is er nog veel discussie over de verdeling van de effecten over de

verschiiiende Inkomensgroepen Critici Democraten menen dat de voordelen

onevenredig ten goede komen aan de meest vermogenden Bovendien is er

twijfei aan de door de Republikeinen geschatte gevolgen voor economische groei
en daarmee op termijn voor het begrotingstekort
Voor Nederland zijn vooral de wijzigingen voor internationaal opererende
bedrijven relevant Van de wijzigingen op dat gebied geven wij hieronder een

korte samenvatting en waar mogeiijk leggen we een link met Nederlandse en

Europese ontwikkel ingen

Van

de directeur Internationale

Zaken en Verbruiksbelastlngen

Kople aan

de directeur Algemene Rscaie

Polltlek de plu directeur

Algemene Fiscale Polltlek de

directeur Communicatie

adjunct directeur Fiscaliteit de

directeur Bultenlandse

Financiele Setrekkingen de

directeur Directe Selastingen

Toelichting

Vanwereldwiid naar territoriaat
O De Verenigde Staten hebben momenteel als enige van de westerse ontwikkelde

landen een belastingsysteem dat de wereldwijd gemaakte winst van zijn

bedrijven belast Bovendien heeft de VS een uitzonderlijk hoog tarief voor de

vennootschapsbelasting 35 waartegen overigens de in het buitenland al

geheven winstbelastlng kon worden verrekend

Er is algemene erkenning dat de druk om aan dit systeem te ontkomen heeft

geleid tot structuren die winsten lange tijd buiten de VS houden Deze deferral

is bewust mogeiijk gemaakt in het VS belastingsysteem Voor een deel zijn deze

structuren aanteiding geweest voor het G20 OESO BEPS project
De VS stapt nu af van dat systeem Kort gezegd komt de wijziging erop neer dat

over bultenlandse winsten uit actieve vennootschappen niet wordt bijgeheven in

de VS Dat is vergelijkbaar met de Nederlandse deelnemingsvrijstelling

Tariefsverlaaina

Het tarief voor de Corporate Income Tax gaat van 35 naar 21

Pagina 1 van 3
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Reoatnerina

Zoals hierboven beschreven heeft bet bestaande systeem ertoe geleid dat grate

delen van de winst van buitenlandse dochters nooit zijn uitgekeerd aan de

Amerikaanse moedermaatschappijen
In samenhang met de overgang naar een territoriaai systeem en de

tariefsvertaging worden deze gestalde winsten nu in een keen verplicht en

eventueel flctlef gerepatrieerd en in de VS alsnog belast Daarbij geidt een

veriaagd tarief van 15 5 voor winsten die ais cash zijn opgespaard en 8 voor

andere winsten Deze winst moet kort gezegd aangegeven worden over 2017

en mag verspreid over acht jaar betaald worden

Een belangrijk deel van deze deferred winsten houdt waarschijniijk verband

met het gebruik van CV BV structuren tussen de VS en Nederland de

zogenoemde spaarpotten op zee Dat deze winsten nu wordt gerepatrieerd en

belast heeft voor de Nederlandse belasting geen gevolgen

Strenaere CFC reaels GILTI

De hierboven beschreven deferrai was mogelijk doordat anti misbruik regels

tegen Controlled Foreign Corporations CFC een zekere coulance kenden

Deze regels worden nu aangescherpt Belangrijkste element daarvan is GILTI

Global Intangible Low Taxed Income behaaid door buitenlandse

dochterbedrijven wordt in de VS belast voor zover het hoger is dan een 10

rendement op materiSle activa Daarmee wordt voorkomen dat inkomen uit

Immateriele activa denk met name aan rente en royalty s kunstmatig aan

laagbelastende jurisdicties wordt toegerekend Door een 50 vrijstelling wordt

in de VS daarop feitelijk een tarief van 10 5 toegepast Bovendien is 80 van

de buiteniandse belasting verrekenbaar Dat komt erop neer dat een buitenlands

tarief van 13 125 voldoende is om aan deze maatregel te ontkomen Dit

percentage komt ook in andere maatregelen terug en kan daarmee worden

gezien als minimaai effectief tarief voor buiteniandse winsten dat de VS

aanvaardbaar vindt

O Dit laatste zou kunnen betekenen dat Nederlandse dochters van VS bedrijven die

gebruik maken van de innovatlebox met ingang van 2018 7 door deze

maatregel worden getroffen Hetzelfde zou geiden voor lerse dochters

algemeen tarief 12 5 of VK dochters patentbox tegen 10

Een analyse van KPMG wijst erop dat de nieuwe VS CFC regels stronger lijken
dan wat de belangrijkste handelspartners van de VS toepassen en dat de VS

daardoor minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor hoofdkantoren

In het kader van de implementatie van ATAD2 hybride mismatches met derde

landen zijn in Nederland maatregelen aangekondigd tegen de aftrekbaarheid

van betalingen die elders niet worden belast Net als bij het vorige punt ziet dat

met name op CV BV structuren

De maatregelen tegen GILTI kunnen betekenen dat de in Nederland

aangekondigde plannen ATAD2 minder kritiek vanuit het bedrtjfsieven krijgen
omdat de VS deze winsten nu al gaat belasten De Nederlandse regering heeft

bij herhaling gezegd dat dit de juiste manier Is en dat het geen winsten zijn die

in Nederland belast zouden moeten worden
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Inkomen uit immaten e activa FOII

Om reele verplaatsing van innovatieve bedrijven of kunstmatige verplaatsing
van winst tegen te gaan wordt ook in de VS een soort innovatiebox gecreeerd
De regel voor Foreign Derived Intangible Income kent een omgekeerde

benadering van GILTI

Winsten van VS bedrijven uit verkopen inclusief diensten aan bet buitenland

boven een 10 rendement op materiele activa zijn voor 37 5 vrijgesteld
waardoor zij feiteiijk ook weer tegen 13 125 belast worden Effectief worden

Amerikaanse exportactiviteiten dus iager belast dan activiteiten die zijn gericht

op de binnenlandse markt

Grondslaabeschermlna BEAT

Om de eigen grondsiag te beschermen voert de VS beperkingen in op de

aftrekbaarheid van rente De grens is gesteld op 30 van EBITDA

Daarnaast wordt een Base Erosion Anti abuse Tax BEAT ingevoerd gericht

tegen betalingen van rente royalty service fees en herverzekeringspremies aan

geiieerde partijen Wanneer de belasting over de normaal bepaalde winst in de

VS minder is dan 10 over de winst zonder aftrek van die bepalingen wordt

BEAT bijgeheven In 2018 geldt nog een norm van 5 De eerste voorzichtige

inschattingen zijn dat deze maatregel een forse impact heeft op de

Internationale financieie sector en op buitenlandse multinationals met

aanzienlijke activiteiten in de VS

O

Hvbrides

De wet kent ook bepalingen tegen hydride mismatches

Zo geldt de deelnemingsvrijsteiling niet wanneer het ontvangen dividend in een

ander land aftrekbaar is geweest In Nederland en de hele EU geldt een

vergeiijkbare bepaling Daarnaast is de betaling van rente of royalty aan een

geiieerde partij niet aftrekbaar ais deze betaling in een ander land niet wordt

belast In het kader van de implementatie van ATAD worden dergeiijke regels
ook in Nederland voorbereid

Border Adjustment Tax aesneuveld

O Vergeleken met de eerdere concepten waarover wij u informeerden^ is de extra

belasting Excise Tax van 20 op goederen die VS bedrijven kopen van

geiieerde buitenlandse partijen niet in de wet opgenomen

Er is ook geen algehele vrijstelling voor verkopen aan het buitenland

Deze twee elementen samen warden ook wel Border Adjustment Tax genoemd

Verhoudina met verdraaen

In een brief van 11 december hebben de ministers van Financien van Duitsland

Frankrijk het VK Italic en Spanje een brief geschreven aan hun Amerikaanse

collega waarin zij hun zorgen uitspreken over het wetsvoorstel en opbrengen dat

deze mogelijk in strijd zijn met verplichtingen uit bilaterale belastingverdragen
en uit handelsverdragen
De Europese Commissie heeft een vergeiijkbare brief geschreven
De kritiek is met name gericht op maatregelen die onderscheid maken tussen

binnenlandse en buitenlandse activiteiten of tussen binnenlandse of buitenlandse

afeet GILTI element in CFG regels grondslagbeschermingsmaatregel BEAT en

inkomsten uit immateriele activa FDII

■
IZV 2017 nrs 192584 196719 212387 en 214969
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Datum

20 maart 2018

Auteurs

Inleiding 10 2 e

In deze jaren van veel verandering wordt het nuttig geacht staccato

ontwikkelingen te delen en te benoemen tijdens het afstemmingsoverleg De

signalen komen primair uit de APBI hoek maar zijn ook op hoofdlijnen kortgesloten
met APA ATR en CGVP

Versienummer

1 0

Kopie aan

Aanpassen algemeen

Bijiagen

Als gevolg van alle wettelijke wijzigingen in met name Nederland Europa en de

Verenigde Staten heroverwegen zeer veel multinationale ondernemingen
onderdelen van hun groepsstructuur of hun winstallocatie Dat betekent ook dat

degenen die betrokken zijn bij vooroverleg op heel veel scenario s gevraagd worden

te reageren Volstrekt duidelijk is en blijft dat pas zekerheid vooraf aan de orde is

als een gefundeerd en onderbouwd verzoek namens of door een belastingplichtige
wordt ingediend Tot dat moment wordt terughoudendheid betracht in de reaches

van de zijde van de Belastingdienst Het is echter bij veel multinationals een feit dat

enige aanpassingen worden overwogen en dat die gedachten in transparantie
regelmatig met behandelend inspecteurs APA ATR of elders worden gedeeld

Terzijde en in het verlengde van het voorgaande een notie die in Kamervragen
bijvoorbeeld langs komt is het risico op een circuit van schaduwzekerheid in

extremis wel duidelijkheid vragen mondeling of in teksten aan de inspecteur en op

het laatste moment toch geen ondertekend document willen We zien niet dat dit

soort varianten bewust worden gezocht en mocht dat het geval zijn dan zal daar

sterk afwijzend op worden gereageerd

Voornoemde onzekerheden leiden ertoe dat in deze periode minder vaak zekerheid

vooraf wordt gevraagd Dat geldt zowel voor nieuwe investeerders als bestaande

investeerders Men twijfelt lang voordat men een definitieve keuze voor een

bepaalde vorm van herstructurering maakt Men twijfelt daarnaast of men niet

Never op slechts een opinie van de adviseur en geen zekerheid vooraf van een

inspecteur vertrouwt Daarbij is het op praktisch niveau met alle lopende en

aanstaande wijzigingen in de regels heel moeilijk te bepalen voor welke onderdelen

4 jaar zekerheid past en 4 jaar is zoals bekend de meest gebruikelijke termijn
voor zekerheid vooraf

1
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11 1

Volstrekt ten overvloede materiele veranderingen die veel impact hebben zijn
onder andere de recente cooperatie en inhoudingsvrijsteiiingregels de

aanpassingen als gevoig van ATADl en 2 de bronbeiastingplannen uit het

regeerakkoord en zeker ook de US tax reform

Aanpassingen specifieke varianten

Zonder ook maar de iliusie te hebben voliedig te zijn vallen de voigende zaken in

deze periode op

• Aanpassing cv bv structuren

11 1

• Onshoring
Een optie om bijvoorbeeid een cv uit een structuur te haien zag op
het onshoren van de IP naar een regulier beiastend iand Die

optie wordt nog steeds zeer regelmatig genoemd De benadering bij
bedrijven iijkt te zijn dat Nederiand inmiddels niet meer wezeniijk

aantrekkeiijker is qua tarief voor de toekomst dan de Verenigde
Staten Landen als lerland Zwitserland en Singapore zijn dat

theoretisch wel Er zullen dus wellicht gevallen komen die in

Nederland gaan onshoren maar een hausse Iijkt sinds de US tax

reform en het regeerakkoord in Nederland en de recente brief van

23 februari 2018 onwaarschljnliik 11 1

11 1

• Informeel kapitaal en verkapt dividend
Zoals ook uit de cijfers in het jaarverslag 2017 over de APA ATR

praktijk blijkt is zekerheid vooraf over informeel kapitaal niet vaak

aan de orde Daarnaast zien we dat bij bestaande informeel

kapitaalafepraken vaak wordt overwogen of deze niet kunnen

worden beeindigd Zowel aan de zijde van bedrijven als aan de

zijde van de Belastingdienst is sprake van terughoudendheid ten

aanzien van respectievelijk het verzoeken om en het geven van

zekerheid vooraf over informeel kapitaal Desalniettemin zal in

2
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gevallen waarin overtuigend sprake is van informeel kapitaal met

name onzakelijk element en omvang daarvan zijn voldoende

duidelijk aan transparantie wordt voldaan dubbele bewustheid is

voldoende specifiek zekerheid vooraf worden gegeven

11 1

Ten slotte

11 1
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Infokap bij rentedoorstromers in de heffingspraktijk

Datum

5 aphl 2019Dit memo heeft als doel het afstemmingsoverleg te informeren over de wijze

waarop we in de heffingspraktijk omgaan met informele kapitaaistortingen bij
rentedoorstromers Het gaat daarbij om gevailen waarin contractueel op de in en

doorgeleende gelden een marge wordt behaald Fiscaal wordt deze marge

gecorrigeerd door de imputatie van rentekosten middels een informeie

kapitaalstorting

In de heffingspraktijk hebben wij op dit moment een aantal aangiften in

behandeling van rentedoorstromers waarbij een informeie kapitaalstorting wordt

geciaimd Het betreft vennootschappen die zich bezig houden met het in en

doorienen van gelden Contractueel is zowel bij de ingeleende als de uitgeleende

gelden een rentevergoeding overeen gekomen Als gevolg hiervan wordt

contractueel een marge behaald op de in en doorgeleende gelden In de meeste

gevailen van enkele procenten met een uitschieter naar een marge van 13

Fiscaal is de belastingplichtige van mening dat de contractueel overeengekomen
rente op de ingeleende gelden te laag is In de aangifte vennootschapsbelasting

zijn daarom extra rentelasten geimputeerd De lening is verschuldigd aan of de

moedermaatschappij of een groepsmaatschappij die via de moedermaatschappij
met belastingplichtige verbonden is De imputatie wordt daarom in de aangifte
verantwoord als een informeie kapitaalstorting Belastingplichtige middels zijn
adviseur onderbouwt de rente imputatie door het toesturen van een TP rapport
waarin de beloning de marge tussen de in en uitgaande rente voor de

Mederlandse vennootschap wordt onderbouwd gelet op de beperkte functies die in

Nederland worden vervuld het in en doorienen van gelden en de beperkte
risico s die worden gelopen Aldus wordt niet de zakelijkheid van de ingeleende en

uitgeleende gelden onderbouwd maar wordt de zakelijkheid van de rente op de

uitgeleende gelden als uitgangspunt genomen Door deze rente te verhogen met

de beloning die de vennootschap gelet op zijn functie zou moeten krijgen wordt

bepaald hoe hoog een zakelijke rente op de ingeleende gelden zou moeten zijn Is

die rente hogerdan de contractueel overeengekomen rente dan wordt voor het

verschil een informeie kapitaalstorting geciaimd In de APA praktijk zijn in de

afgelopen jaren dergelijke rapporten geaccepteerd om te komen tot een afspraak
over de hoogte van het informeel kapitaal Daarbij betrof het gevailen waarin in

het geheel geen rentevergoeding op de ingeleende gelden was verschuldigd

Tijdens de behandeling van de aangiften zijn vragen gesteld overde

onderbouwing van de geclaimde informeie kapitaalstorting en daarmee

samenhangende imputatie van rentelasten Bij deze vragen is als uitgangspunt
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genomen dat zowel de inleen als de uitleen van gelden op zakelijke gronden dient

plaats te vinden Nu de adviseur van belastingplichtige stelt dat de contractueel

overeengekomen rente op de ingeleende gelden niet zakelijk is dient hij de

onzakelijkheid van die rente aan te tonen Het enkel verstrekken van een TP

rapport met een beloning voor de verrichte activiteiten van de vennootschap en

het daarbij gelopen risico achten we daarbij onvoldoende omdat een dergelijk

rapport niets zegt over de zakelijkheid van de betreffende transactie Het is goed

mogelijk dat zowel de in als uitgaande leningen een zakelijk rentepercentage
kennen terwiji de marge die daartussen zit hoger is dan de marge die uit het

rapport over de functie voIgt 11 1

11 1

Als de adviseur aantoont dat de contractueel overeengekomen rente op de

ingeleende gelden niet zakelijk is zal bij het vaststellen van de aanslag de rente

imputatie en daarmee de informele kapitaalstorting tot het bedrag van een

minimale dat wil zeggen de onderste waarneming uit een interkwartiele reeks

van vergelijkbare waarnemingen zakelijke vergoeding in aanmerking worden

genomen In een dergelijk gevalien zullen we de betrokken landen informeren

over de in aanmerking genomen informele kapitaalstorting Onder de betrokken

landen valt naar onze mening ook het land aan wie wij de gelden hebben

uitgeleend Vanaf de aangifte 2016 dient een belastingplichtige in het

aangiftebiljet vennootschapsbelasting aan te kruisen of sprake is van een

informele kapitaalstorting Coordinate van de hieruit volgende beoordeling en

eventuele uitwisseling van gegevens vindt plaats via de CGVP
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Datum
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Notitienuminer

2019 0000065982notitie VAO Belastingontwijking
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Van

de directeur Algemene Fiscale

Politiek

Kopie aan

Aanleiding

Woertsdag 17 april van 12 00 tot 12 30 is het VAO Belastingontwijking in de

Tweede Kamer

Kern

11 1

Toelichting

Monitoring elfecten eanpak belastingontwijking
• In november 2018 is de motie Leijten Van Weyenberg aangenomen om te

onderzoeken waar meer nulmetingen gedaan kunnen worden in het kader van

het monitoren van effecten van de aanpak van belastingontwijing
• Mogelijk dient het lid Leijten SP tijdens het VAO een motie in met de

strekking om concrete doelstellingen in de aanpak van belastingontwijking
te formuleren Leijten SP vroeg hler namelijk herhaaldelijk aandacht voor in

het AO Belastingontwijking van 28 maart jl
• Als biilaae 1 vindt u een spreeklijn over monitoring

buiten verzoek
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Aanbteding wetsvoorstel ATAD2 aan RvS en belnotitie

RvS over ATAD2 buiten verzoek
I 10 2 e ~B mlnfin nl

10 2 e Sminfin nl

10 2 e

Datum

6 mei 2019

Aanbieding wetsvoorstel ATAD2

Bijgesioten treft u het wetsvoorstel ATAD2^ aan Wij verzoeken u vooruitlopend

op de behandeling in de ministerraad akkoord te gaan met verzending van het

wetsvoorstel naar de RvS beslispunt Indien u akkoord bent verzoeken wlj u

een aantai bijgevoegde stukken te ondertekenen Vanzelfsprekend worden de

stukken pas na akkoord van de MR verzonden aan de RvS

Notitienummer

2019 0000076368

Auteur

Van

de dlrecteur Directe

Belastingen

Kopie aan

11 1

11 1
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buiten verzoek

Toelichting

De Directeur Directe Belastingen JanJJzermaflW
wetsvoorstellen ATAD2 en DAC6 melf
advisering van de RvS gebeld over heTTildspad inzake de adviesaanvragen RvS

Ten aanzien van beide voorstellen heeft de heer| io 2 ^aangegeven dat het

moaeljik is spoedadvies uit te brenoen Ten aanzien van beide wetsvoorstellen

geldt dat een spoedadvies wenselijk is gezien de krappe implementatietermljn en

gezien de wens van de Tweede Kamer om fiscale wetgeving meer gespreid

aangeboden te krijgen

iseft

Ifstaatsraad afdellng

ten aanzien van de

10 2 e

11 1

Ten behoeve van uw gesprek met de heer De Graaf schetsen wij hierna de stand

van zaken van de wetsvoorstellen ATAD2[ buiten verzoek

buiten verzoek

Wetsvoorstel ATAD2

• Het wetsvoorstel ATAD2 behelst de implementatie van een Europese richtlijn

Anti Tax Avoidance Directive 2 die erop is gericht om hybridemismatches

tegen te gaan De richtlijn dient per 1 januari 2020 te worden

geimplementeerd
• Het wetsvoorstel ATAD2 zai op vrijdag 10 mei in de MR worden behandeld

Tevens wordt de MR op dat moment verzocht om u te machtigen een

spoedadvies aan te vragen bij de RvS inzake dit wetsvoorstel

• Het betreft technisch complexe wetgeving Wij willen de Tweede Kamer

voldoende tijd geven dit wetsvoorstel te behandelen Tevens is aan de

Tweede Kamer toegezegd het wetsvoorstel voor de zomer bij haar In te

dienen

• Hybridemismatchstructuren zijn structuren waarin een belastingvoordeel

wordt behaald door gebruik te maken van de verschitien tussen

vennootschapsbelastingstelsels van verschiliende landen

• In dit kader wordt voor Nederland vaak de BV CV structuur genoemd

11 1

buiten verzoek
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Directie Algemene Fiscale

Politiek

Inlichtingan

TER ADVISERIN6

Aan

de staatssecretaris

11 1
10 2 e

l1U 2 e@iminfln nl

www minfin nl

Datum

2D mei 2019

notitie Notitienummer

2019 000008AA84
Onderzoek Oxfam Belastinglek Nederland informeel

kapitaal
Auteur

©
Aanleiding

Woensdag 29 mei publiceert Oxfam Novib een eigen onderzoek naar

belastingontwijking in Nederland waarbij Oxfam in het bijzonder ingaat op de

informele kapitaalstructuur In deze notitie informeren wij u over de wijze van

aanbieden van de publicatie geven wij een beschrijving van het onderzoek en

een woordvoeringslijn

10 2 e 10 2 el

10 2 e

10 ^ e

1Q 2 e

Van

de dlrecteur Algemene Fiscale

Politiek
Aanbieden onderzoek

• We hebben een concept van het onderzoek al op 16 mei ontvangen waarbij
we de mogelijkheid hebben gekregen om te reageren We hebben beperkt
technisch inhoudelijk commentaar geleverd zie de twee punten onder

Ambtelijk technische reactie richting Oxfam op pagina 3 van deze notitie

Kapieaan

Dijiagen

Concept onderzoek Oxfam

11 1

We weten op het moment van dit schrfjven nog niet of Oxfam

onze punten heeft overgenomen maar het valt Oxfam in ieder geval te

prijzen dat ze het onderzoek vooraf aan ons hebben voorgelegd
• U heeft er inmiddels mee ingestemd dat het onderzoek op woensdag 29 mei

na de MR op het ministerie aan u wordt aangeboden
• Daarnaast wil Oxfam op 29 mei 2019 een stunt organiseren op het Plein Het

plan was om hun petitie tegen belastingontwijking die door meer dan 70 000

mensen is ondertekend aan te bieden aan de MP Daarnaast zou Dolf Jansen

met de MP en Tweede Kamerleden in gesprek gaan

11 1

O

11 1

11 1

• Overigens is 29 mei ook de rondetafel over de belastingafdracht van

multinationals

Woordvoeringslijn

Infokap
Dit kabinet pakt belastingontwijking en ontduiking aan en neemt daarom

een groot aantal maatregeien Dit wordt ook internationaal door bijvoorbeeld
de OESO onderkend Bedrijven met gewone activiteiten blijven hier meer dan

welkom Op bedrijven die Nederland alleen als doorsluisland gebruiken
richten we ons niet

Daarom introduceren we bijvoorbeeld ook een bronbelasting op rente en

royalty s en wordt de cv bv structuur bestreden

Oxfam wijst in haar onderzoek op zogenoemd informeel kapitaalstructuren die

door multinationals gebruikt zouden worden om belasting te ontwijken

Pagina 1 van 4

00024



84484p stas pdf

• Dit is technisch best een ingewikkeld verhaal maar het komt kort gezegd op

het volgende neer De Hoge Raad heeft al lang geleden besloten dat bij het

bepalen van de winst die Nederland mag belasten uitgegaan moet worden

van voorwaarden die onafhankeiljk handelende partijen elkaar in rekening

zouden brengen Nederland mag dus niet meer of minder belasten

• Dat is op zichzelf logisch Echter indien in een ander land niet dezelfde

zakelijke voorwaarden worden gehanteerd kan dat lelden tot structuren

waarmee belasting wordt ontweken Let wel in Nederland wordt er wel

gewoon geheven
• We moeten dus altijd blijven nadenken over de consequenties Daarom

blijven we onderzoeken hoe we belastingontwijking kunnen voorkomen ook

door dergelijke structuren 11 1

11 1

• Overigens wordt in de vernteuwde rulingpraktijk ook geen zekerheid vooraf

gegeven indien een betaling in Nederland aftrekbaar is maar niet leidt tot een

heffing in het buitenland l
11 1

O
11 1

11 1

o

Beschrijving onderzoek Oxfam

• Oxfam begint met een algemeen verhaal over de grote sommen geid die

vooral ontwikkelingslanden jaarlijks mislopen vanwege belastingontwijking
door bedrijven en de rol van Nederland daarbij als doorsluisland Daarbij
erkent Oxfam dat het kabinet maatregeien heeft genomen om

belastingontwijking aan te pakken Wel blijft het volgens Oxfam bij halve

maatregeien waarbij de achterdeur voor multinationals wijd open blijft staan

• Oxfam wijst daarbij in het bijzonder op structuren waarbij een beroep wordt

gedaan op de in de rechtspraak ontwikkelde informeel kapitaaldoctrine

infokap Volgens Oxfam wordt hiermee belastingontwijking bewust

gefaciliteerd en weigert Financien dit belastinglek te dichten
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• Als gevolg van infokap wordt de fiscale winst van een Nederlandse

belastingplichtige ten opzichte van de commercieie winst neerwaarts

bijgesteld terwijl de daarmee in het buitenland corresponderende winst

doorgaans niet naar boven wordt bijgesteld Op deze manier wordt belasting

ontweken Een buitenlandse moedervennootschap kan bijvoorbeeld een

activum overdragen aan een Nederlandse dochtervennootschap voor een te

lage prijs infokap in de kapitaaisfeer of kan een iening verstrekken tegen
een te lage rente infokap in de kostensfeer Ook de toepassing van het

arm s lengthbeginsel dat betekent dat gelieerde ondernemingen

verondersteid worden onderling te handelen zoals onafhankelijke partijen
onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen vereist dat voor de fiscale

winst moet worden uitgegaan van marktconforme prijzen Er moet bij een

overdracht van een activum dus uitgegaan worden van de marktwaarde van

het activum waarover vervolgens kan worden afgeschreven Het verschil in

afschrijving tussen de lagere overeenkomen prijs en de marktwaarde wordt

als een storting van informeel kapitaal in aanmerking genomen Bij een

Iening moet ook met een marktrente rekening gehouden worden Indien een

lagere rente in rekening wordt gebracht is de marktrente aftrekbaar van de

fiscale winst en wordt het verschil tussen de in rekening gebrachte rente en

de marktrente als een storting van informeel kapitaal in aanmerking

genomen Indien in het land van vertrek bij een overdracht niet van de

marktwaarde wordt uitgegaan er wordt dus geen vermogenswinst geboekt
of de marktrente wordt niet In de fiscale winst van de moeder begrepen

ontstaat er een mismatch en wordt er belasting ontweken

• Deze mismatch wordt niet tegengegaan door ATAD2 omdat er geen sprake is

van hybridemismatch en ATAD2 niet ziet op mismatches als gevolg van

verrekenprijzen
• Oxfam schrijft verder dat het gevaar is dat een groot aantal cv bv structuren

die vanaf 2020 door de implementatie van ATAD2 niet meer gebruikt kunnen

worden voor belastingontwijking worden omgezet in structuren waarbij een

beroep wordt gedaan op de infokapdoctrine Het gedichte lek wordt dus

volgens Oxfam vervangen door het volgende lek

O

11 1

• In de brief aanpak belastingontwijking van 18 februari 2018 erkent u dat

neerwaartse bijstelling van de fiscale winst op basis van het arm s

lengthbeginsel mogelijk kan knellen met de aanpak van belastingontwijking
Daarom kondigt u een onderzoek aan In uw brief bouwstenen voor een

beter belastingstelsel van 15 april 2019 heeft u toegezegd het onderzoek

begin 2020 op te leveren Oxfam noemt dit onderzoek een

vertragingstechnlek en roept u op om nog dit jaar een einde te maken aan

infokapstructuren ook omdat Oxfam verwacht dat de cv bv structuren voor 1

januari 2020 worden omgezet in infokapstructuren
• De infokapdoctrine is al enkele decennia geleden ontwikkeld door de Hoge

Raad en is het gevolg van de totaalwinstgedachte die tevens leidt tot een

juiste toepassing in Nederland van het arm s lengthbeginsel uit de OESO

richtlijnen voor verrekenprijzen In het toegezegde onderzoek zal worden

bezien in hoeverre een neerwaartse correctie op grond van het arm s

lengthbeginsel kan worden beperkt indien daardoor in Nederland een lagere

belastbare winst ontstaat zonder dat de winst in het buitenland naar boven

toe wordt bijgesteld Een aanpassing in het arm s lengthbeginsel werkt op

verschillende plekken door in de vennootschapsbelasting Daarom kost dit

onderzoek de nodige tijd Wij zullen u binnenkort nader over de opzet van dit

onderzoek informeren

• Zoals eerder gezegd gaat het onderzoek vooral over infokapstructuren

Jaanbevelingen voor

aanscherping van maatregelen in uw aanpak van belastingontwijking De

O

Daarnaast doet Oxfam ook[ 11 1

buiten verzoek
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Ambtelijk technische reactie richting Oxfam

Onderstaande twee punten hebben wij deze week nog aan Oxfam meegegeven

Mogelijk leidt dat tot aanpassing van sommige teksten

O
10 2 g en 11 1

©
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Aankomende publicatie Oyfam^
^ ^ |@minfin ni] I io 2 e [ |io 2 6| | io 2 e | db winst [[

Novib
ub win5T

Ucm V ed 5 22 2019 8 32 32 AM

Importance

Subject FW Aankomende publicatie Oxfam Novib

MAIL RECEIVED Wed 5 22 2019 8 32 32 AM

]@minfin nl]10 2 eFW

Normal

T i

10 2 e 10 2 e FISCALITEITVan

Verzonden woensdag 22 mei 2019 07 32

Aan

Qndcmxrp RE Aanliiomende publicatie Oxfam Novib

10 2 6 |Jl0 2 e| ] 10 2 e I DBAVINST

| AEP BELEID10 2 6 10 2 6 IZV IZ

Hoi M0 2 6 L

Ik kan de zin bevestigen

11 1

Met vriendelijke groet
10 2 6 h

Van 10 2 6 10 2 61 DBAVINST 10 2 6

Datum dinsdag 21 md 2019 2 06 PM

10 2 ^ 10 2 6 ]I FISCALITEIT 10 2 6 |@minfm nlAan

Kopie | 10 2 6 ^p]ijl0 2 6 FISCALITEIT 10 2 6 |@mmfm iil amoI^ 10 2 e fa FISCALITEIT j 10 2 6 l@mmfin nl

Onderwerp RE Aankomende publicatie Oxfam Novib

10 2 6He

11 1

Groet

110 2 6

10 2 6 10 2 6 EISCALITEIT 10 2 6 g minfin nlVan

Verzongen oinsaag zi meL^OlO 13 50

10 2 6 AEP BELEID iQ 2 e l aminfin nl

10 2 6 110 2 6 Q AEP BELEIDH
DBAVINST 10 2 6

DBAVINST 10 2 e

10 2 6 |Jio 2 6| ] 10 2 6

DB^INST
SinmFin nl

Aan

Sjiiiiifin nl Ozv iz10 2 6 10 2 6

SininFm nl @j3iinFm nl

Sminfm ril

COMM10 2 6 10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @mmFin nl 10 2 6
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FW Aankomende publicatie Oxfam^
Novib msggminFm nl

j 10 2 6 |@minfin nl

AFP BELEID j l0 2 e l@minfin nl

Onderwerp RE Aankomende publicatie Oxfam Novib

fS minfin nl10 2 e FISCALITEIT

@minfin nl ]io 2 e| PBAVINST

@minfin nl

1Q 2 e | 2^minfm nl

10 2 6

io 2 e I |o 2 ^ ]io 24 DBAVINST

10 2 6 | |l0 2 e| ] 10 2 e ^ DBAyiNST

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 6

Hoi

Iki heb een aantal kleinere aanpassingen in de tekst en iets meer in de woordvoeringslijn

Grt

I 10 2 6

AFP BELEID ] 10 2 6 |@minfm nlVan 10 2 6

Verzonden dinsdas 21 mei 2019 12 03

Aan 10 2 6 |Jio 2 e| 10 2 6 | DB WINST

J@minfm nl

@minfm nl

@minfm nl FISCALITEIT10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minFin nl [ ] IZV IZ10 2 6 I AFP BELEID

DB WINST 10 2 e |@minfm nl

DB WINST ] 10 2 s iiJln nl

@minfm nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

COMM10 2 6 10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minFm nl 10 2 6

10 2 10 2 6 10 2 6 10 2 6CC DBAVINST

DB WINST

10 2 6 1 |io 2 e| j 10 Z6 I DB WINST

@minfm nl

FISCALITEIT

@minfm nl |io 2 6| ] io 2 e| db WINST

@minfm nl

1Q 2 6 @Tninfin nl 10 2 6

10 2 6 J@minfin nl

AFP BELEID i0 2 e

Onderwerp RE Aankomende publicatie Oxfam Novib

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi alien

Hierbij de aangepaste notitie nav opmerkingen van 10 2 6 Graag jullie reactie op deze versie

Groet 10 2 6

AFP BELEID

Verzonden dinsdag 21 mei 2019 10 21

Aan

Van 10 2 6

10 2 6 |Jio 2 6| 10 2 6 I DB WINST

|@minfin nl

@minFin nl

@minfm nl FISCALITEIT10 2 6 10 2 6 10 2 6

2^10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6@minfm nl |

@minFin nl10 2 6 io 2 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minFm nl r 1 DBAVINST @minfin nl10 2 6 10 2 6d

@minfm nl { FISCALITEIT

@minfm nl |io 2 6| 10 2 61 DB WINST

@minfm nl

10 2 ^ 10 2 6 11 DB WINST J
i0 2 e

10 2 6 |@minFm nl I i^2 e | |^ o^ DB WINST i0 2 e

10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 | ^ e| ] 10 Z6 | DB WINST

@minfm nl

CC 10 2 6

10 2 6 10 2 e| 10 2 6 I
AFP BELEID

Onderwerp RE Aankomende publicatie Oxfam Novib

10 2 6

Hoi alien

Zojuist heb ik met |l0 2 4afgesproken dat hij eerst even kijkt naar de notitie Op basis van zijn commentaar krijgen jullie tegen de

middag een nieuwe versie Verzoek is om deze versie af te wachten

Grtoet 10 2 6

AFP BELEID

Verzonden dinsdas 21 mei 2019 10 00

Aan

Van 10 2 6

@minfm nl 10 2 6 FISCALITEIT10 2 6 |Jio 2 6| 10 2 6 I DB WINST

J@minfm nl

@minFin nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 110 2 6 h AFP BELEID

10 2 ^ 10 2 6 J DB WINST 10 2 6 |@minfm nl

DB WINST ] i0 2 e iTEm nl

DB WINST j 10 2 6 |@minfm nl

@minFin nl azv iz10 2 6 10 2 6 10 2 6

COMM10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minFm nl 10 2 6

10 2 10 2 6 10 2 6 FISCALITEITCC
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FW Aankomende publicatie OxfamO 2 H DBAVINST

Novib msggminfin nl

AFP BELBID

Onderwerp RE Aankomende publicatie Oxfam Novib

@minfm nl |l0 2 a| ] 1Q 2 e| DBAVINST

@minfm nl

10 2 e

Jl0 2 e| ] 10 2 e | DBAVINST10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@niinfm nl10 2 6

Hoi alien

Zoals afgesproken hierbij een aanzet voorde notitie voor de stas De notitie bevat informatie over de wijze van aanbieden van de

publicatie een appreciatie van het onderzoek en een wfoordvoeringslijntje

had het idee om het onderzoek hier op Fin in ontvangst te laten nemen door de stas Hij legt dit via | 10 2 e | aan Menno10 2 6

voor

indien Menno hiermee instemt regel jij dit dan verder met Oxfam Neem jij vender ook contact op met de woordvoerder van

Rutte om af te stemmen w\e wat doet op de 29^ Ik zal zelf ons contactpersoon bij AZ 1 informeren10 2 6

Ik stel voor om de tas van a s vrijdag te halen Kunnen jullie vandaag morgen jullie aanvullingen commentaar etc mailen

Groet 10 2 6

10 2 6 L h0 2 e| 10 2 6 [ DBAHINST

Verzonden dinsdag 21 mei 2019 09 00

10 2 6] 10 2 6 I FISCALITEIT

10 2 6 @minfm nlVan

10 2 6 f5toinfin nl 10 2 6 AFP BELEIDAan

@niinfm nl @minfln nl10 2 6 10 2 6 IZV IZ 10 2 6

10 2 10 2 6 DBAVINST 10 2 e @niinfm nl g^P BELEID

10 2 6 DBAVINST

CC 10 2 6

io 2 e l@minfm nl ^FISCALITEIT 1Q 2 6 |@minfm nl

@minfm nl

10 2 6

Sminfin nl 110 2 6[ DBAVINST

fSminFm nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

DBAVE 1ST

Onderwerp RE Aankomende publicatie Oxfam Novib

10 2 6

Hoi 10 2 6

Hierbij nog een opruerking bij de passage over ATAD2

Groet

I 10 2 6

10 2 6| 10 2 6 FISCALITEIT 4 e | @ininfin nl

Verzonden maandag 20 mei 2019 15 52

10 2 M AFP BELEID ]

Van

10 2 6 10 2 6 fSminfm nl 10 2 6 izvdzAan

@minfm nl10 2 6

CC 10 2 10 2 6 DBAVINST ^ 10 2 e | Sminfm nl I i0 2 e | |iQ 2 6| 10 2 6 [ DB WINST

AFP BELEID 10 2 6 |@minfm nlSminfm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

FISCALITEIT

Onderwerp RE Aankomende publicatie Oxfam Novib

fSTninfin nl10 2 6

Hoi| 10 2 6]

Dank voor de prima voorzet

Een t\«eetal opmerking in het document en een kleine aanvulling in de mail

Grt

I 10 2 6

10^ AFP BELEID

Verzonden maandag 20 mei 2019 15 27

Aan

10 2 6 10 2 6 Sminfm nlVan

IZV IZ @minfin nl10 2 6 10 2 6
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10 2 e |Jl0 2 e| ] 10 2 e [ DBAVINSTFW Aankomende publicatie OxfamiT

Novib msgJ@minfin nl

FISCALITEIT i0 2 e |@minfm nl

Onderwerp FW Aankomende publicatie Oxfam Novib

@minfm nl10 2 e

AFP BELEIDH l@minfm nl

FISCALITEIT i0 2 e |@minfm nl

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Hi 10 2 0

Hierbij I opmerking van mij in de kantlijn

Groet

10 2 0

110 2 01 10 2 0

Senior beleidsmedewerker

Afdeling Beleid

Directie Algemene Fiscale Politiek

DG Fiscale Zaken

Ministerie van Financien

10 2 0

10 2 0 l@minfin nl

IZV IZ

Verzonden maanda^ 20 mei 2019 11 54

Aan

@minFin nlVan 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 FISCALITEIT i0 2 e @minfm nl

AFP BELEID j i0 2 e |@miufiu r1

^

10 2 0 I DBAVINST

FISCALITEIT10 2 0

10 2 e @minFiii nl 10 2 0 10 2 10 2 0

DBAVINST

Ondeiw erp FW Aankomende publicatie Oxfam Novib

@minfm nl @minfm nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

Beste collega s

Bijgaand een voorstel voor reactie

Graag jullie aanvullingen [Harry is inmiddels akkoord

11 1
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FW Aankomende publicatie Oxfam

Novib msg vragen hebben neem gerust contact op

Van Roodbeen HG Harry IZV

Verzonden donderdag 16 mei 2019 12 10

Aan

10 2 e @minfin nl

IZV IZ

Onderwerp FW Aankomende publicatie Oxfam Novib

10 2 e I0 2 e @minfin nl 10 2 e OZV IZ j |@minfin nl

Kijken jullie hiernaar en zorgen jullie ism DB en Fiscaliteit er voor dat I0 2 e zommentaar krijgt

Thx

Harry

10 2 e

|l0 2 e10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e

buitan verzoek
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Ministerie van Financien

m

Directie Directe

Belasttngen

Inlichtingen

TER BESUSSIN6

11 1Aan

de staatssecretaris

10 2 e

11 1

] 10 2 e ^minfin nr

www minfifi nl

Datum

19 juni 2019

Notitienummer

2019 0000100521
notitie Aanbieding nader rapport implementatiewetsvoorstel

ATAD2 aan de Koning en verzending aan de Tweede

Kamer
Auteur

10 2 e

Van

de directeur Directs

Belastlngen

Kopie aan

Aanleiding

Op 5 juni jl heeft de Raad van State RvS zijn advies naar aanleiding van het

implementatiewetsvoorstel ATAD2 vastgesteld Naar aanleiding van het advies

hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd in de memorie van toeiichting | ii i

11 1

Kern

buiten verzoek

• In navolging van hun reacties op de internetconsultatle hebben^ io 2 g

en d^io 2 g|casusposities nagestuurd Bij van deze casusposities

roept de wettekst vragen op of in dat geval de

hybridemismatchmaatregels van toepassing zijn omdat onduidelijk is of

deze situatie al dan niet onder de ATAD2 rege s zouden moeten vallen

In die situatie gaat het er kort gezegd om dat een

inkomensbestanddeel dubbel in aanmerking wordt genomen Dat wil

zeggen dat een inkomensbestanddeel zowel in Nederland als in een

ander land zij het bij een individu in de heffing wordt betrokken in een

heffinq naar de winst Dat knelt in voorkomende gevallen r 11 I
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Toelichting beslispunt 1

buiten verzoek

11 1
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Toelichting op bestispunt 2

• In navolging van hun reacties op de internetconsultatie hebbenF iQ ^ g I
en dd g basusposities nagestuurd De casusposities worden in bijiage
1 verder toegeiicbt Hier wordt volstaan met de kern

• In de casusposities komt onder andere de vraag op of er bij een

natuurlijk persoon sprake kan zijn van een naar de winst geheven

belasting In de wettekst gebruiken wij deze term om een onderscheid

te maken tussen winstbelastingen en andere belastingen zoals btw of

bronbelastingen Indien ook bij een natuurlijk persoon belasting wordt

geheven over ondernemingsinkomen kan dit vallen onder de term naar

de winst geheven belasting Deze uitleg is in lijn met ATAD2 en is nu

uitgebreider opgenomen in de toelichting om de kennelijke twtjfel
hierover weg te nemen

• Met deze uitieg zal in van de casusposities die wordt opgebracht de

conciusie zijn dat de hybridemismatchmaatregeien niet van toepassing

zijn
• Bij andere casusposities komt de vraag naar voren hoe de term dubbel

in aanmerking genomen inkomen moet worden begrepen Deze term

duidt op inkomen dat in twee staten in aanmerking wordt genomen

Indien er sprake is van dubbel in aanmerking genomen inkomen zijn de

hybridemismatchmaatregeien niet van toepassing De gedachte
hierachter is dat als door een hybridemismatch bijvoorbeeld wel een

dubbele aftrek is maar er ook inkomen is dat dubbei in aanmerking
wordt genomen er geen voordeei meer wordt behaald met de

hybridemismatch en maatregelen niet nodig zijn immers 2x een aftrek

maar ook 2x beiastingheffing
• De vraag komt op tussen weike staten moet worden beoordeeld of

sprake is van dubbel in aanmerking genomen inkomen Het verzoek van

Is om ook inkomensbestanddelen die niet als

zodanig In Nederland in de heffing zijn betrokken maar in twee andere

staten wel aan te merken als dubbel in aanmerking genomen inkomen

• In de toelichting wordt nu opgenomen dat alleen sprake kan zijn van

dubbel in aanmerking genomen inkomen als het inkomen in de heffing
wordt betrokken in Nederland en de andere staat in relatie waarmee de

hybridemismatch ontstaat

10 2 g

11 1

Ter informatie punt 1

Het bezien van het Nederlandse kwaiiftcatiebeleid wordt buiten het

Implementatiewetsvoorstei ATAD2 gehouden In de memorie van toelichting
wordt wel toegezegd dat dit wordt gedaan in het kader van de op dit moment

lopende discussie over de modernisering van het vennootschapsrecht

Toelichting ter Informatie punt 1

In ATAD2 worden gepoogd de gevolgen van hybride mismatches te neutraliseren

De oorzaak {het voorkomen van het kwalificatieverschil wordt niet aangepakt

Tijdens de Internetconsultatie is hier door verschillende belangstellenden naar

gevraagd en is opgeroepen het Nederlandse kwaiificatiebeieid aan te passen Uit

het kwaiificatiebeieid voigt of een bepaalde rechtsvorm als transparent niet

zelfstandig belastingplichtig of niet transparant zelfstandig belastingpllchtig
wordt beschouwd voor fiscale doeleinden Hoewel deze belangstellenden een

wezenlijk punt aansnijden[ 11 1

11 1
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Daarnaast past aanpassing niet in dit implementatievoorstel

vanwege het algemene streven naar lasteniuwe implementatie van richtlijnen
Om die redenen wordt in dit kader geen gevolg gegeven aan deze inbreng Het

voorgaande betekent echter niet dat hiermee de kous af is f

11 1

11 1

11 1

Volledigheidshalve treft u iiierna de betreffende passage aan die is opgenomen in

het algemeen deel van de memorie van toelichting bij het

implementatiewetsvoorstel ATAD2

In meerdere reacties wordt gevraagd om een heroverweging van het

Nederlandse kwaliflcatlebeletd voor buitenlandse rechtsvormen Volgens deze

reacties wijkt de Nederlandse kwalificatie af van de meest gangbare buitenlandse

benaderingen waardoor hybride llchamen vaker voorkomen en ATAD2 van

toepassing wordt Een aanpassing van het kwalificatiebeieid zou kunnen leiden tot

minder hybridemismatches In deze zin raakt het kwalificatiebeieid aan ATADZ

Het kwalificatiebeieid raakt echter niet alleen aan ATADZ maar aan meer

onderwerpen in de vennootschapsbelasting waaronder de principieie vraag welke

lichamen belastingpiichtig dienen te zijn voor de vennootschapsbelasting Een

eventuele aanpassing van het Nederlandse kwalificatiebeieid moet in een breder

licht worden gezlen en de Implementatie van ATADZ geeft op zichzelf geen

aanleiding tot een aanpassing daarvan Een aanpassing door middel van dit

Implementatiewetsvoorstel is niet mogelijk omdat een dergelijke aanpassing niet

voortvioeit uit de richtlijn Bovendlen is aanpassing voor een juiste implementatie
niet noodzakelijk omdat ATADZ aansluit bij de gevolgen van een

hybridemismatch en niet voorschrijft dat de oorzaak van hybridemismatches de

verschillen tussen de Nederlandse kwalificatie en de buitenlandse kwalificatie

voorkomen moet worden Omdat eventuele aanpassing in een breder licht moet

worden gezien is nader onderzoek hiernaar nodig De plannen met betrekking tot

de modernisering van het vennootschapsrecht in combinatie met overige

ontwikkelingen waaronder ATADZ geven het kabinet wel aanleiding om een

onderzoek naar aanpassing van het kwalificatiebeieid te starten HierblJ gaat

zorgvuldigheid boven snelheid Bij dit onderzoek zullen de reacties naar

aanleiding van dit wetsvoorstel worden meegenomen

Pagina 4 van 4

00026



100521 p Stas pdf

Bijiage 1 Casusposities 10 2 g

• Zoals in de notitie aangegeven hebben[
nagestuurd l io 2 g ^vraagt aandacht voor een structuur waarbij aan de top van een

structuur een beperkt aanta aandeelhouders zit die gebruik maken van het Amerikaanse S

corp regime Daarnaast vraagtl To 2 g [aandacht voor een structuur met een

vastgoedregime Ook de casus van deSHHlijkt ook op deze laatste situatie te zien maar de

|i0 2 g|specificeert niet of het hier om een vastgoedregime gaat Voor de onderliggende

rechtsvraag is dit ook niet relevant Daarom hebben wij de vragen hieronder in twee casus

gevat

] hebben nog casusposities10 2 g

Casus 1

Natuurlijke
persoon

Staat A

A Co

Rentebetating 100
Nederland

Inkomen 100

• In deze casus is er sprake van een hybridemismatch die ontstaat door een kwalificatieverschil

van SWV en A Co SWV is gevestigd in Nederland en A Co in de Verenigde Staten VS Voor

Nederlandse belastingdoeleinden zijn A Co en SWV niet transparant Voor

belastiogdoeleinden van de VS zijn beide transparant
• De hybridemismatch ontstaat door de rentebetaling van 100 die in Nederland tot een aftrek

leidt maar in de VS niet wordt opgepakt omdat door de transparantie van SWV de lening in

de VS niet gezien wordt

• Als een concern wordt gehouden door een beperkte groep aandeelhouders is het in de VS

mogelijk te opteren voor een belastingregime S Corp waardoor SWV en A Co in de VS als

transparant worden beschouwd Onder dat regime worden a le entiteiten van het concern

voor VS belastingdoeleinden als transparant aangemerkt en het netto resultaat van het

gehele concern bij de aandeelhouders in de heffing betrokken Het voordeel van dit regime Is

dat de aandeelhouders de belasting die is geheven bij de onderliggende

concernvennootschappen mogen afzetten tegen hun belasting in de VS

• Indien geopteerd wordt voor dit regime is in bovenstaande casus ten aanzien van de

rentebetaling sprake van aftrek zonder betrekking in de heffing en zijn de regels van ATAD2

van toepassing in principe wordt de aftrek van de rentebetaling in Nederland geweigerd
Indien er echter sprake is van zogenoemd dubbel in aanmerking genomen inkomen kan de

rente wel worden afgetrokken
• In deze casus is de vraag of er sprake is van dubbel in aanmerking genomen inkomen

• Deze term duidt op inkomen dat in twee staten in de belastingheffing wordt betrokken In het

kort is de gedachte hierachter dat als een hybridemismatch enerzijds zorgt voor een

belastingvoordeel bijvoorbeeld een aftrek zonder betrekking in de heffing maar diezelfde

hybridemismatch er anderzijds voor zorgt dat er een belastingnadeel is zoais dubbel in

aanmerking genomen inkomen er per saldo geen voordeel meer wordt behaaid met de

hybridemismatch en maatregelen niet nodig zijn
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