
Vpb: tegenbewijsregel artikel 10a 

Toelichting van 7 december 2021, nr. 2021-0000252805, op het niet instellen van beroep in 

cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (Hof) van 19 oktober 2021, 

ECLI:NL:GHAMS:2021:3139. 

 

Samenvatting 

Het geschil betrof de vraag of valutawinsten behaald op 10a-schulden zijn vrijgesteld door de 

toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) omdat 

belanghebbende geen beroep heeft gedaan op de tegenbewijsregeling van artikel 10a, derde lid, 

aanhef en onderdeel a, Wet Vpb. Het Hof heeft geoordeeld dat bij de toepassing van artikel 10a 

Wet Vpb andere bewijsregels gelden dan die welke in het in het algemeen bij het vaststellen van de 

belastbare winst van toepassing zijn. Dat betekent dat in een situatie die valt binnen de termen 

van artikel 10a, eerste lid, Wet Vpb, uitsluitend de belastingplichtige gebruik kan maken van de 

tegenbewijsmogelijkheid van artikel 10a, derde lid, aanhef en onderdeel a, Wet Vpb (tekst 2015). 

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat belanghebbende met de beantwoording van de vragen van de 

inspecteur in het kader van de aanslagregeling, waaronder die in de ingediende aangiften, geen 

beroep heeft gedaan op de tegenbewijsregeling van artikel 10a, derde lid, Wet Vpb.  

 

 

De staatssecretaris ziet af van het instellen van beroep in cassatie. Ter toelichting merkt 

hij het volgende op: 

Hoewel kan worden getwijfeld aan de juistheid van het oordeel van het Hof dat er bij de toepassing 

van 10a Wet Vpb andere bewijsregels gelden, is het belang van deze uitspraak voor andere 

gevallen beperkt als gevolg van de aanpassing van artikel 10a Wet Vpb per 1 januari 2021. Door 

die aanpassing is het namelijk niet langer mogelijk dat artikel 10a Wet Vpb (per saldo) leidt tot 

vrijstelling van valutawinst op een 10a-schuld.  

 

Voor de periode tot 1 januari 2021 zal deze hofuitspraak het uitgangspunt zijn bij de uitvoering van 

de zogenoemde dubbele zakelijkheidstoets en de zogenoemde compenserende heffingstoets van 

artikel 10a, derde lid, Wet Vpb door de Belastingdienst. 

 

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de hofuitspraak niet betekent dat naar willekeur kan 

worden teruggekomen op een eerder gedaan beroep op de tegenbewijsregeling van artikel 10a, 

derde lid, Wet Vpb, ten einde alsnog een valutawinst vrij te stellen door toepassing van artikel 10a 

Wet Vpb (vgl. ook Rechtbank Gelderland van 9 september 2014,V-N 2014/58.13). 


