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Wat is het

De CV BV is een verschijningsvorm van een hybride entiteit

De BV in de structuur functioneert ook vaak als tussenhoudster

Gaat meestal om CV s die worden gebruikt door VS ondernemingen
Zekerheid vooraf wordt gegeven in de vorm van een APA voor beloning in Nederland

Zekerheid vooraf in de vorm van een ATR

o De deelnenningsvrijstelling is van toepassing op ontvangen dividenden van

de tussenhoudster

o Er moet wel of geen dividendbelasting worden ingehouden op uitgekeerde

dividenden

o De transparantie van de CV

Wat doet het

Spaarpot op zee

Nederland ziet de CV als transparant en past ten aanzien van een winstuitdeling

bijvoorbeeld het belastingverdrag met de VS toe als daar de achterliggende
aandeelhouders gevestigd zijn en treedt zodoende terug in belastingheffing De VS zou

moeten heffen bij de aandeelhouders in de VS

Betalingen door een BV bijvoorbeeld royalty s vanwege een in de CV ondergebracht
intellectueel eigendom dat aan BV ter beschikking wordt gesteld aan de CV zijn aftrekbaar

bij de BV omdat NL een betaling ziet aan de VS wat geen tax haven is in het geval NL de

betaling zou zien aan een tax haven zou geen APA worden afgegeven over de

aftrekbaarheid van de royaltybetaling

Op basis van de check the box regelgeving in de VS ziet de VS indien belastingplichtige
daar voor kiest de CV als niet transparant waardoor de winsten niet in de Amerikaanse

belastingheffing worden betrokken Daarnaast belast de VS de inbreng van het intellectueel

eigendom in de CV niet

Pas bij het uitkeren van dividend door de CV aan de Amerikaanse moeder van de CV wordt

dit in de Amerikaanse belastingheffing betrokken

Wat is er kwaliik aan

• In twee landen vindt geen heffing plaats Spaarpot op zee vanwege een fiscale mismatch

van belastingstelsels van twee landen

• Dit leidt tot uitstel van belasting tot het dividend wordt uitgekeerd aan de VS maar vaak

gebeurt dit niet

Wat doen we ertegen
• De ATADl mismatches tussen EU lidstaten en ATAD2 richtlijnen mismatches met derde

landen zorgen er vanaf 1 1 2020 voor dat mismatches zoals de CV BV structuur moeten

worden geneutraliseerd Kortom dat royaltybetalingen niet meer in Nederland in aftrek

komen als deze in de VS niet worden belast

• Country by country reporting en uitwisseling van deze rapporten tussen belastingdiensten
maakt duidelijk waar winsten worden belast

Dus ook dat in een land veel vaste activa op de balans staan maar geen belasting wordt

geheven de Spaarpot op zee Dit kunnen landen gebruiken voor hun risicoanalyse om

een onderzoek in te stellen naar de zakelijkheid van de hoge winsttoerekening aan de

spaarpot op zee

• APA s en ATR s die betrekking hebben op CV BV structuren moeten automatisch worden

uitgewisseld
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Samenvattende conclusies

Het voorstel tot wijziging van de richtlijn ATAD2 heeft gevolgen voor de CV BV structuur Deze

blijft nog wel mogelijk maar de fiscale voordelen voor Amerikaanse ondernemingen in Nederland

verdwijnen Dit voorstel is niet vergezeld van een impact assessment door de Europese

Commissie Daarom is besloten tot het uitvoeren een interne analyse In deze analyse wordt

bekeken wat de economische en budgettaire effecten zijn als het voorstel van de Europese

commissie tot ultbreiding van de ATAD rIchtlIjn naar derde landen in de Nederlandse wetgeving
wordt opgenomen Dit geeft de volgende conclusies die in dit document nader zijn toegelicht

• Budgettair zal er geen opbrengst of derving zijn omdat ondernemingen naar verwachting

dusdanig zullen gaan herstructuren zodat de aftrek gewaarborgd blijft Dit kunnen zij

bijvoorbeeld doen doordat zij de winst of de aftrek in een ander land laten neerslaan

• In totaal zijn er 77 600 banen bij Amerikaanse bedrijven in Nederland bij wie de CV BV

structuur een rol heeft gespeeld bij de keuze voor Nederland Een belangrijk deel van deze

bedrijven maakt ook heden nog gebruik van de CV BV structuur Voor de bedrijven die

gebruik maken van de structuur betekent het wegvallen van de voordelen van deze

structuur dat Nederland relatief minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats

• Doordat Nederland als vestigingsplaats voor Amerikaanse bedrijven minder aantrekkelijk

wordt kunnen er op korte termijn banen verdwijnen doordat bedrijven bun centrale functies

hoofdkantoren kunnen verplaatsen naar alternatieve locaties Vooral de meer mobiele

banen kunnen daarmee onder druk komen te staan lets minder dan de helft van de banen

bij bedrijven die gebruik maken van een CV BV structuur wordt geidentificeerd als mobiele

functie

• Het is echter erg lastig om te voorspellen wat precies de effecten van het verdwijnen van

fiscale voordelen zullen zijn Het ligt voor de hand dat op korte termijn een deel van de

werknemers werkloos wordt en een deel van de werknemers met het bedrijf meeverhuist

naar het buitenland Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de 5 300 buitenlandse

werknemers bij genoemde Amerikaanse bedrijven die gebruik maken van de 30 regeling
Daarnaast kunnen er op korte termijn ook banen verdwijnen bij bijvoorbeeld
toeleveranciers van de geraakte bedrijven

• Op de lange termijn zal de werkloosheid weer teruglopen doordat de arbeidsmarkt zich

aanpast Wel treedt er welvaartsverlies op doordat het arbeidsaanbod zal afnemen en zou

er mogelijk productivlteltsverlles kunnen optreden

• Een dergelijke analyse gaat inherent gepaard met veel onzekerheden Door de combinatie

van dataonderzoek en interviews is er een goed beeld ontstaan van de omvang van CV BV

structuren in Nederland het is echter niet te kwantificeren welk deel van de activiteiten

niet meer in Nederland uitgevoerd zullen worden
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1 Inleiding

In juni jl bereikten de lidstaten van de Europese Unie onder Nederlands voorzitterschap een

akkoord over de Richtlijn anti belastingontwijking Eng Anti Tax Avoidance Directive ATAD ^ In

deze richtlijn die voor het grootste deei op 1 januari 2019 in nationaie wetgeving most zijn

geimplementeerd is onder andere een bepaling opgenomen voor hybride mismatches tussen EU

iidstaten Bij hybride mismatchstructuren spelen internationaal opererende ondernemingen in op

verschiiien tussen nationaie vennootschapsbeiastingstelseis Hybride mismatches leiden er

bijvoorbeeld toe dat een betaiing aftrekbaar is maar nergens wordt belast of dat een betaiing
meerdere maien aftrekbaar is

Bij de totstandkoming van ATAD in 2016 namen de iidstaten een Raadsverklaring aan waarin de

Europese Commissie werd opgeroepen om een voorstei voor hybride mismatches met derde ianden

in te dienen teneinde te kunnen voorzien in regels die consistent zijn met en niet minder effectief

zijn dan de door de OESO in het kader van het BEPS project Actie 2 aanbevoien regeis Eind

oktober heeft de Commissie een dergeiijk voorstei gepubliceerd
Het richtlijnvoorstel heeft gevolgen voor de zogenoemde CV BV structuur Dit is een structuur

waarin ondernemingen inspelen op een mismatch tussen Nederiand en de Verenigde Staten VS

Er wordt een Nederlandse commanditaire vennootschap CV opgericht die zowei in Nederland als

in de Verenigde Staten niet belastingplichtig is Pas als de winst van de CV naar Amerika wordt

overgebracht wordt er belasting door Amerika geheven Dit heeft tot gevolg dat in Nederiand

gevestigde Amerikaanse muitinationals de heffing van vennootschapsbeiasting in de VS voor iange

tijd kunnen uitstellen Het blijft derhalve uitstel en geen afstei De VS behoudt de ciaim en zai die

op enig moment kunnen effectueren De CV BV structuur draagt eraan bij dat Nederiand

aantrekkelijk is voor Amerikaanse muitinationais om zich te vestigen

Het voorstei tot wijzigen van de richtlijn ATAD2 is niet vergezeld van een impact assessment door

de Europese Commissie
^
Wei is een zogenoemd Staff Working Document door de Commissie

opgesteid een beperkte beschrijving van de beleidsmatige overwegingen die aan het voorstei ten

grondslag hebben gelegen Voor Nederland heeft het voorstei gevolgen omdat een van de voor

Amerikaanse ondernemingen gunstige fiscale aspecten van het Nederlandse vestigingsklimaat als

gevolg van ATAD2 zou komen te vervallen Daarom is besloten tot het uitvoeren van een interne

analyse

Deze analyse richt zich op de mogelijke gevolgen van het nieuwe ATAD2 voorstel voor Nederland

Daarbij richt het onderzoek zich op de CV BV structuur omdat deze het meest relevant is Deze

analyse is ook gebruikt bij het opstellen van het BNC fiche waarin zoals gebruikelijk de

kabinetsinzet met betrekking tot het voorstei zai worden neergelegd^ Dit BNC fiche zai ook met

het parlement worden gedeeld Het onderzoek is intern uitgevoerd door het ministerie van

Financien in samenwerking met de Belastingdienst Daarbij is er vanwege de politieke gevoeligheid
ervoor gekozen om geen interviews te houden met externe stakeholders

In dit onderzoekwordt in paragraaf 2 eerst beschreven wat de CV BV structuur inhoudt en op

welke manierhet nieuwe voorstei daar invioed op zai hebben Daarna wordt gekeken naarde

omvang van ondernemingen met een CV BV structuur in Nederland Hier wordt zowei literatuur

ingezet als eigen data omdat het niet precies te achterhalen is welke ondernemingen in Nederland

gebruik maken van deze structuur Paragraaf 4 kijkt naar het vestigingsklimaat voor Amerikaanse

ondernemingen in Nederland en de rol die fiscaliteit hierin speelt Paragraaf 5 sluit hierop aan door

^
Richtlijn EU 2016 1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regeis ter bestrijding van

belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invioed zijn op de werking van de interne markt PbEU

2016 L193 1
^
De staatssecretaris van Financien heeft op 4 oktober 2016 een brief gestuurd aan EU commissaris Moscovici

waarin het belang van impact assessments voor nieuwe EU voorstellen op belastinggebied wordt onderstreept
Een afschrift van deze brief is naar de Tweede Kamer gestuurd
^
Het BNC fiche wordt binnen enkele weken na het verschijnen van het richtlijnvoorstel door de ministerraad

worden vastgesteld
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de nationals en Internationale uitwijkmogelijkheden van ondernemingen te onderzoeken als de

CV BV structuur niet meer mogelijk is Paragraaf 6 geeft een inschatting van de mogelijke
economische en budgettaire effecten als de CV BV structuur niet meer mogelijk is Tenslotte vatten

we in de conclusie samen welke gegevens er uit de harde data gehaald kunnen worden en hoe

deze geinterpreteerd kunnen worden

Uitleg CV BV structuur en voorstel nieuwe richtlijn2

De CV BV structuur is voor Amerikaanse ondernemingen een structuur waarmee zij langdurig

belastingheffing kunnen uitstellen over bun niet Amerikaanse winsten De reden hiervoor is dat

Nederland de commanditair vennootschap CV als transparant ziet binnen deze structuur”

hierdoor is de CV in Nederland dan niet belastingplichtig Volgens Nederland zijn de Amerikaanse

aandeelhouders participanten van de CV belastingplichtig in de VS De VS bieden echter de

mogelijkheid om een CV als fiscaal niet transparant te laten aanmerken Daardoor heffen de

Verenigde Staten pas over de winst als deze van de CV naar de Amerikaanse aandeelhouder wordt

overgehaald Hierdoor kan de uiteindelijke heffing over de winst zeer lang worden uitgesteld Het

verschil van inzicht over de status van de CV wordt een hybrids mismatch genoemd

Een van de redenen waarom Amerikaanse bedrijven van deze constructie gebruik maken is dat de

Verenigde Staten geen deelnemingsvrijstelling kennen in hun belastingsysteem en in beginsel
heffen over winsten waar dan ook ter wereld gemaakt Door het toestaan van uitstel van

Amerikaanse heffing over winsten gemaakt buiten de VS blijft het voor internationaal opererende
Amerikaanse concerns mogelijk om buiten de VS concurrerend te zijn De VS heeft en houdt wel

degelijk een claim op de inkomsten van de CV

Het doel van de CV BV structuur is zoals gezegd het uitstellen van belastingheffing in de VS over

buitenlandse winsten Dit wordt vormgegeven door immateriele vaste activa bijvoorbeeld licenties

voor het gebruik van merknamen patenten technologie recht om een bepaald goed in Europa te

verkopen aan de CV over te dragen waarna de CV deze ter beschikking stelt aan een Nederlandse

vennootschap die vervolgens een vergoeding betaalt voor het gebruik hiervan Een grove

weergave van de structuur vindt u in figuur 1

Fiscaal transparant wil zeggen dat niet de onderneming belasting betaalt over haar winst maar dat de

participanten belasting betaien over de gerealiseerde winst Er wordt dus belasting geheven alsof de entiteit

niet bestaat
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Figuur 1 Opzet CV BV structuur
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Royalty s
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De immateriele vaste activa die veelal in de VS zijn ontwikkeld maar betrekking hebben op

exploitatie buiten de VS worden overgedragen aan de CV Vervoigens verstrekt de CV een licentie

voor Met gebruik van de immateriele vaste activa aan een Nederlandse besloten vennootschap
BV De BV exploiteert deze rechten of verstrekt een sublicentie aan lokale vennootschappen in de

rest van de wereld De BV verkrijgt royalty s of andere vergoedingen van de lokale entiteiten

buiten de VS De Nederlandse BV betaalt een royalty of andere vergoeding aan de CV voor de

ontvangen licentie en eventuele andere meerwaarde aansturing die vanuit de VS aan de BV ter

beschikking wordt gesteld

Vanuit Nederlands fiscaal perspectief heeft de structuur het gevolg dat door de BV ontvangen

royalty s uit de sublicentie uiteraard altijd na aftrek van kosten in Nederland worden belast

Echter de door de BV betaalde royalty voor de licentie aan de CV is aftrekbaar waardoor er

effectief een zakelijke beloning at arm s length voor de in Nederland verrichte activiteiten als

winst overblljft
®
De door de CV ontvangen royaltybetalingen worden niet In Nederland belast

omdat de CV naar Nederlandse fiscale maatstaven transparant is Die inkomsten horen in

Nederlandse ogen echter op het niveau van de VS thuis Hierdoor ziet Nederland geen

royaltybetaling aan de CV maar direct aan de achterliggende participanten van de CV De

participanten van de CV zijn gevestigd buiten Nederland doorgaans in de VS en daarom niet in

Nederland belastingplichtig

Voor Amerikaanse fiscale begrippen heeft de structuur als gevolg dat op het moment van de

overdracht van de immateriele vaste activa vanuit de VS naar de CV er belasting wordt geheven
over de hiermee gerealiseerde winst Door de bank genomen dient er bij het bepalen van de winst

die wordt behaald met de overdracht van de immateriele vaste activa vanuit de VS naar de CV ook

rekening te worden gehouden met stille reserves die op het activum aanwezig rusten Doorgaans

wordt daarbij ook rekening gehouden met de toekomstig te genereren royaltyinkomsten Er kan in

^
Later in dit document komt aan de orde dat de Nederiandse Beiastingdienst zekerheid geeft over de

beiastbare winst die voor de Nederlandse gecentraliseerde activiteit conform de OESO regels at arm s length
an dus joist wordt geacht Dat is in veal gevallan aan parcantage van da omzet Da batalingan dia da BV

uitgaan omvatten dan hetgeen meer door de BV wordt ontvangen dan dat percentage
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de VS sprake zijn van eenmalig afrekenen bij het separeren van de non VS rechten in sen CV er

kan ook een jaarlijks te belasten bedrag in de VS worden vastgesteld zo leert de praktijk

Gedurende het bestaan van de structuur geldt het volgende De royaltybetalingen van de lokale

vennootschappen die via de BV bij de CV terecht komen blijven onbelast in het jaar dat deze

worden ontvangen Dit komt doordat de CV voor Amerikaanse fiscale begrippen als niet

transparant kan worden aangemerkt Voor Amerikaanse begrippen wordt de betaling van de BV

dan wel aan de CV gedaan en niet direct aan de participanten De betalingen komen daardoor nog

niet binnen bij de Amerikaanse participanten Door deze discrepantie wordt het deel van de winst

dat buiten de VS wordt gegenereerd langdurig niet belast of slechts ten dele belast Feitelijk vindt

daardoor uitstel van heffing deferral van het CV inkomen plaats en niet afstel Op het moment

dat de winsten door de CV aan haar Amerikaanse achterliggers worden ultgekeerd worden ze in de

VS in de heffing betrokken

Amerikaanse ondernemingen kunnen ook op andere manieren belastingheffing over hun winst

uitstellen door gebruik te maken van andere buitenlandse vennootschappen in plaats van een

Nederlandse CV De structuur werkt ook als de niet Amerikaanse gecentraliseerde activiteit in

Nederland in een BV wordt gedaan maar in een ander niet Amerikaans land Amerikaanse

multinationals kiezen echter doorgaans voor economisch stabiele landen waarvan gebleken is dat

die zekerheid vooraf geven Dat verklaart waarom juist Nederland veelvuldig maar zeker niet

uitsluitend is gekozen voor dit soort structuren Op een aantal aspecten van de structuur kan in

Nederland zekerheid vooraf worden verkregen
®
maar een CV BV structuur wordt ook zonder

zekerheid vooraf gebruikt De structuur werkt theoretisch zowel met een BV met weinig substance

als met een BV met veel substance Uit de data analyse beschreven in paragraaf 3 blijkt dat de

BV s die onderdeel zijn van een CV BV structuur in de regel redelijk veel substance

werkgelegenheid en gecentraliseerde functies in Nederland bezitten Het betreft hier bijvoorbeeld
EMEA hoofdkantoren hoofdkantoren voor de regio Europa Midden Oosten en Asie van

Amerikaanse multinationals

Maatregelen in EU verband

In de eerder aangenomen Europese richtlijn tegen belastingontwijking ATADl zijn maatregelen

genomen om hybride mismatches tegen te gaan die het gevolg zijn van afwijkende fiscaaljuridische

kwalificaties die verschillende jurisdicties toedichten aan instrumenten en entiteiten ATADl

richtlijn gaat specifiek in op verschillen in kwalificaties tussen EU lidstaten Als er een

kwalificatieverschil tussen EU landen aanwezig is moet de richtlijn toegepast worden Dergelijke
kwalificatieverschillen kunnen resulteren in

• Een aftrek in de ene staat terwiji de daar tegenover staande opbrengst niet wordt belast

in de andere staat

• Of een dubbele aftrek ter zake van een betaling

Indien een aftrek wordt geeffectueerd zonder dat die betaling ergens anders in de heffing wordt

betrokken dient op basis van ATADl de lidstaat van de betaler de aftrek te weigeren Indien de

hybride mismatch resulteert in een dubbele aftrek staat slechts het bronland de aftrek toe

ATAD 1 heeft alleen werking voor verschillen tussen EU lidstaten en heeft dus nog geen gevolgen
voor de CV BV structuur In het nieuwe voorstel de ATAD2 richtlijn dat de EC heeft gepubliceerd
wordt de ATAD zodanig aangepast dat ook hybride mismatches met derde landen zoals de

Verenigde Staten worden aangepakt Dit zou betekenen dat het voordeel van de CV BV structuur

langdurig uitstel van belastingheffing verdwijnt

• ®De Nederlandse Belastingdienst geeft in dergelijke structuren vooral zekerheid over de zakelijke

beloning voor de activiteiten die in Nederland worden verricht over het als transparant aanmerken van

de CV en het feit dat de achterliggende participanten geen vaste inrichting in Nederland hebben De

Belastingdienst geeft onder andere geen zekerheid dat de fiscaal niet zichtbare CV adequaat wordt

beloond en zelden over de juistheid van de beloning van de buitenlandse lokale maatschappijen
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3 Omvang van de CV BV structuren

Het totals bedrag dat Amerikaanse bedrijven via de CV BV structuur als vergoeding van royalties

naar de CV overbrengen is niet exact bekend In het rapport Offshore Shell Games 2016 heeft

Citizens for Tax Justice een poging gedaan om dit bedrag voor wereldwijde multinationals te

berekenen Dit rapport geeft aan dat Nederland de voornaamste plek is als het gaat om

dochterondernemingen van Amerikaanse multinationals Meer dan 50 van de ondernemingen op

de Fortune 500 lijst heeft minstens een dochterbedrijf in Nederland Als het gaat om behaalde

winsten wordt volgens Citizens for Tax Justice in 2014 165 miljard dollar van de in totaal 1053

miljard dollar in het buitenland behaalde winst in Nederland gerapporteerd Ondernemingen

hoeven deze informatie echter niet publiek te maken slechts een deel splitst de behaalde winsten

per land uit en het is niet per definitie zo dat deze groep representatief is voor de hele groep Voor

de overige ondernemingen is slechts het totaal van in het buitenland behaalde winsten en het

aantal dochterondernemingen per land beschikbaar Op basis van deze berekeningen werd in 2012

127 miljard dollar behaalde winst in Nederland gerapporteerd wat dan op een aanwas zou duiden

van 19 miljard dollar per jaar

Op basis van Nederlandse gegevens is niet met zekerheid te achterhalen hoeveel ondernemingen
in Nederland daadwerkelijk van de CV BV structuur gebruik maken Deze informatie hoeft namelijk

nergens verplicht in Nederland doorgegeven te worden en is op basis van de aangifte of de fiscale

structuur ook niet eenduidig af te leiden In de aangifte van een bedrijf is geen specifieke rubriek

opgenomen waarin de aftrekpost vanwege de royalty s of andere betalingen aan de CV is

opgenomen waardoor het bedrag vaak samengevoegd is met andere kosten De fiscale structuur

geeft soms een indicatie maar op basis daarvan kunnen meestal geen harde conclusies getrokken
worden Alleen bij de rulings die door de Belastingdienst vooraf zijn afgegeven is vrijwel zeker een

CV BV structuur aanwezig alhoewel het in een enkel geval ook voorkomt dat na een afgegeven

ruling de structuur uiteindelijk niet gerealiseerd wordt

Doordat het niet mogelijk is om op basis van de aangifte of structuur van de onderneming de

relevante ondernemingen te selecteren is voor deze analyse gebruik gemaakt van drie bronnen

Ten eerste is een bestand aangeleverd door het AP VATR team van de Belastingdienst Rotterdam

met een serie van de grootste ondernemingen waarvoor rulings zijn afgegeven met goedkeuring
voor de CV BV structuur Dit zijn 92 unieke ondernemingen Daarnaast zijn bij het Netherlands

Foreign Investment Agency NFIA gegevens opgevraagd over alle Amerikaanse ondernemingen
die middels contact met het NFIA een Nederlandse vestiging hebben opgezet Dit zijn circa 3000

vestigingen van ongeveer 2400 Amerikaanse moederondernemingen Tenslotte is met behulp van

gegevens van aangifteformulieren vennootschapsbelasting vpb gekeken welke Nederlandse

ondernemingen een Amerikaanse aandeelhouder in de entiteit hebben Met behulp van deze

bronnen is een schatting mogelijk van de totale activiteit en werkgelegenheid van Amerikaanse

multinationals in Nederland In totaal zijn er daardoor 3617 ondernemingen in beeld die potentieel
van de CV BV structuur gebruik zouden kunnen maken

Naast deze dataverzameling is een kleine enquete uitgezet onder klantcoordinatoren van enkele

ondernemingen uit deze steekproef Er zijn 8 enquetes uitgezet bij een steekproef van de 92

ondernemingen waarbij een ruling is afgegeven Daarnaast zijn 27 enquetes uitgezet bij

ondernemingen waarbij geen ruling is afgegeven Deze ondernemingen zijn dus in de enquete

opgenomen omdat zij door het NFIA zijn aangeleverd als Amerikaans bedrijf of doordat in hun

entiteitstructuur een Amerikaanse aandeelhouder aanwezig is

De respons bij ondernemingen met een ruling is volledig De respondenten gaven aan dat

inderdaad bij deze groep sprake is van een CV BV structuur Veel klantcoordinatoren baseerden

zich daarbij op de combinatie van de ruling de entiteitstructuur en het felt dat er een Amerikaanse

moeder was In drie gevallen werd de CV BV structuur ook alleen aanwezig verondersteld op basis

van de ruling Slechts in twee gevallen kon de klantcoordinator ook expliciet aangeven hoeveel

aftrekbare kosten samenhangen met de CV BV structuur Hieruit kan geconcludeerd worden dat
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het niet mogelijk is om op basis van Nederlandse gegevens een inschatting te maken van het

totale bedrag dat richting de CV gaat

Opvallend was dat van de acht teruggestuurde enquetes vier klantcoordinatoren aangaven dat het

bedrijf de CV BV structuur had verlaten wilde gaan verlaten of dat deze structuur uiteindelijk niet

meer relevant was Bij een van de ondernemingen was deze vervangen door een Engelse LLC Bij

de andere twee was de reden voor het verlaten van de structuur dat het bedrijf zich in een

verliessituatie bevond Een onderneming gaf aan dat de structuur voor hen niet meer relevant is

Daarnaast is bij 27 ondernemingen zonder ruling ook de enquete uitgezet Daarvan zijn er 19terug

ontvangen Bij ongeveer 1 3 namelijk 7 van de 19 ondernemingen bleek een CV BV structuur

aanwezig te zijn en bij de overige niet Bij een onderneming kon de klantcoordinator niet aangeven

of er een CV BV structuur aanwezig was Ook hier geven klantcoordinatoren aan dat ze deze

informatie met name halen uit de entiteitstructuur en uit gegevens uit de aangifte en in enkele

gevallen zelfs uit een aangevraagde ruling Waarschijnlijk gaat het hier om een ander type ruling
dan de CV BV structuur Slechts in een geval wist de klantcoordinator het bedrag te noemen dat

als aftrekbare kosten opgevoerd wordt Verder is ook hier opvallend dat de klantcoordinatoren

aangaven dat bij de drie van de zeven ondernemingen de CV BV structuur alweer opgeheven is of

op het punt staat opgeheven te worden

Wat betreft de werkgelegenheid blijkt het lastig voor de klantcoordinatoren een inschatting te

maken in hoeverre deze direct verband houdt met de CV BV structuur en hoe de werkgelegenheid
verdeeld is over diverse functies De klantcoordinatoren die dit wel hebben ingeschat 8 van de 19

delen een significant deel 60 toe aan productie sales distributie en services In het algemeen

gaven de klantcoordinatoren aan dat er relatief weinig personeel telkens onder de 10 fte direct

met CV BV structuur van doen had Deze vraag werd door klantcoordinatoren opgevat als

personeel dat zich bezighoudt met het opzetten en in stand houden van de CV BV structuur dus

juridisch en financieel personeel

Aantai ondernemingen met CV BV

Zoals aangegeven is er een bestand geconstrueerd met 3617 ondernemingen waar potentieel een

CV BV structuur aanwezig zou kunnen zijn Uit de reactie van de klantcoordinatoren blijkt echter

dat een deel van de ondernemingen de CV BV structuur onlangs al verlaten te hebben Deze groep

is echter wel relevant voor de analyse omdat deze ondernemingen hun initiele

vestigings investeringsbeslissing mogelijk wel gemaakt hebben op basis van de beschikbaarheid

van de CV BV structuur Waarschijnlijk zijn deze bedrijven al aan het anticiperen op ATAD2

Desalniettemin hebben deze bedrijven hun investeringsbeslissing gedaan in de veronderstelling dat

het voordeel van de CV BV structuur aanwezig zou zijn De samenhangende werkgelegenheid bij
deze bedrijven is dan mede het gevolg van de CV BV structuur en is daarom in deze analyse

meegenomen In de tekst spreken we daarom desalniettemin over de aanwezigheid van de CV BV

structuur Bij het bestand is de top 100 ondernemingen qua werkgelegenheid eerst handmatig

nagelopen Bij 62 ondernemingen kon op basis van de bedrijfsactiviteiten of structuur al

aangegeven worden dat er geen sprake was van een CV BV Dit waren vaak grote Nederlandse

ondernemingen met een enkele dochter die oorspronkelijk Amerikaans was Daarnaast zijn er 6

ondernemingen geidentificeerd waar binnen de entiteit duidelijk een CV BV structuur aanwezig

was In totaal leidt dit tot 98 ondernemingen waar zeker een CV BV structuur aanwezig is Deze 98

ondernemingen bestaan dus uit de ondermening met een ruling of zijn handmatig als CV BV

geindentificeerd label 1 geeft een overzicht van het totaal aantai ondernemingen in het bestand

met de bijbehorende werkgelegenheid Op basis van deze tabel is ook een inschatting gemaakt van

het aantai CV BV structuren en de bijbehorende werkgelegenheid In de tabel is geen onderscheid

gemaakt naar de feitelijke aanwezigheid van de CV BV Voor de aanwezigheid van het bedrijf is

namelijk relevant of bij de investeringsbeslissing de mogelijkheid van de CV BV structuur aanwezig

was Van de ondernemingen met een Amerikaanse aandeelhouder zowel degenen op de NFIA lijst
als daarbuiten is aangenomen dat daar een derde van de ondernemingen een CV BV structuur

heeft Bij deze aanname is aangesloten bij de resultaten van de enquete onder klantcoordinatoren
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Tabel 1 Aantal ondernemingen en geschat aantal ondernemingen met CV BV structuur

Totaal Geschat Geschat aantal

percentage met CV BV

CV BV

Aantal

ondernemingen

Werknemers

2015

Aantal

ondernemingen

Werknemers

2015

Ruling 98 40 300 100 98 40 300

Op de NFIA lijst wel

Amerikaanse aandeelhouder In

aangifte
662 82 500 33 221 27 500

Niet op de NFIA lijst wel

Amerikaanse aandeelhouder in

aangifte
1162 29 300 33 387 9 800

Geen Amerikaanse

aandeelhouder aangetroffen 1633 118 700 0 0 0

Zeker geen CV BV
62 323 700 0 0 0

Totaal 3617 594 500 706 77 600

Bij de groep waar een CV BV structuur relevant is of is geweest bij de investeringsbeslissing zijn

40 300 werknemers aanwezig Gemiddeld heeft een dergelijke onderneming dus ruim 400

werknemers Deze groep heeft dus een duidelijke substance Verder zijn er de ondernemingen
waar mogelijk een CV BV structuur aanwezig is en waarbij een Amerikaanse aandeelhouder in de

aangifte is aangetroffen Deze groep is op te splitsen in de groep die op de NFIA lijst stond en die

niet op de NFIA lijst stond De eerste groep zijn 662 ondernemingen met 82 500 personeelsleden
wat een gemiddelde van 124 personeelsleden betekent Verder zijn er 1633 ondernemingen die

niet op de NFIA lijst stonden met in totaal 29 300 personeelsleden gemiddeld 25 per bedrijf Dit

geeft het beeld dat de NFIA in het algemeen de iets grotere ondernemingen begeleidt Op basis

van de aanname dat bij een derde van deze ondernemingen een CV BV structuur relevant is

geweest voor de investeringsbeslissing Tot slot zijn er nog twee categorieen waar geen indicatie

voor een CV BV structuur is Dit zijn ondernemingen die op de NFIA lijst stonden maar waar in de

aangifte geen Amerikaanse aandeelhouder is aangetroffen en de 62 handmatig uitgesloten

ondernemingen Theoretisch gezien is ook binnen deze groep mogelijk een deel aanwezig die via

wel gebruik maken van de CV BV structuur maar waarbij dit indirect via een ander land loopt Dit

is echter op geen enkele manier te achterhalen en is naar verwachting zeer gering dus daarom is

dit aantal op nul vastgesteld

In totaal is de werkgelegenheid bij ondernemingen bij wie de CV BV structuur een rol heeft

gespeeld bij de investeringsbeslissing dus naar schatting 77 600 banen In vergelijking met het

aantal werknemers dat het CBS rapporteert als werknemer bij een Amerikaanse multinational

ruim 228 000 banen zie paragraaf 4 blijkt dus een groot deel werkzaam te zijn bij een

ondernemingen die gebruik maakt van de CV BV structuur Wel meet daarbij opgemerkt worden

dat de definitie van Amerikaanse multinational niet van het CBS niet met elkaar hoeven te sporen

Flet verdwijnen van de CV BV structuur zal op de kortere termijn gevolgen hebben voor de meet

mobiele functles Op basis van de NFIA indicatie van het type werkgelegenheid in het bedrijf is

daarom een indeling gemaakt naar mobiliteit Werkgelegenheid bij internationale hoofdkantoren

Internationale verkoop representatie en financiele afdelingen beschouwen we daarbij als zeer

mobiel Internationale distributiecentra maar ook distributiecentra of hoofdkantoren die door het

NFIA niet als specifiek internationaal zijn benoemd beschouwen we als mobiel Daartegenover

staan lokale nationale hoofdkantoren productie verkoop service assemblage en overige functies

Deze zijn laag mobiel Datzelfde geldt nog sterker voor lokale distributiecentra en datacentra en

daarom beschouwen we deze als weinig mobiel Vooral bij deze laatste functie geldt dat de
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locatiebeslissing vooral afhangt van de aanwezigheid van voorzieningen zoals elektriciteitscentrales

en een zeer directe aansluiting op internet

Tabel 2 Aantal ondernemingen met CV BV en werkgeiegenheid naar mobiliteit en 30“ o

regeling

Geschat aantal

met CV BV

Waarvan Met

30

regaling
Aantal

ondernemingen

Werknemers MobielZeer

mobiel

Laag Weinig
mobiel mobiel

7 600 14 200 17 500 1000 3 600
Ruling 98 40 300

221 27 500 4 200 5 000 18 100 100 1 200
Op NFIA lijst

Niet op NFIA lijst 387 9 800 1 500 1800 6 400 0 500

Totaal 706 77 600 13 300 21 000 42 000 1 100 5 300

Bij de groep die niet op de NFIA lijst stond is aangenomen dat de verhoudingen qua mobiliteit gelijk zijn aan de groep op de NFIA lijst

Uit dit overzicht blijkt dat bij de ondernemingen waarbij een CV BV structuur relevant is 7 600

banen onder de zeer mobiele functies vallen en 14 200 onder de mobiele functies Dit is samen

meer dan de helft 54 van het personeelsbestand van deze groep De ondernemingen met een

ruling hebben dus een relatief groot aandeel in mobiele functies Bij de overige twee groepen zijn

12 500 banen mobiel tot zeer mobiel In totaal zijn er daarmee bij ondernemingen met een CV BV

structuur naar schatting 34 300 banen die vallen onder functies die als mobiel tot zeer mobiel

gekenschetst kunnen worden

Een speciale groep zijn de Internationale werknemers Een deel van de werkgeiegenheid bij
Internationale ondernemingen wordt namelijk opgevuld door buitenlandse werknemers Deze groep

komt naar Nederland omdat zij schaarse specifieke kennis hebben die in Nederland niet of schaars

aanwezig is Zij maken meestal gebruik van de 30 regeling Uit de analyses blijkt dat van de

77 600 werknemers ongeveer 5 300 werknemers gebruik maakt van deze regeling DaarbiJ geldt
dat het percentage bij de ondernemingen met een ruling aanmerkelijk hoger is 9 3 600 van de

40 300 dan bij de overige ondernemingen 5 1 700 van de 37 300 Hierbij blijkt dat de

ondernemingen met een ruling een aanmerkelijk mobieler personeelsbestand hebben dan de

ondernemingen zonder ruling Bij het verdwijnen van de CV BV structuur zal waarschijnlijk een

deel van deze 30 regelinggroep zich niet meer op de Nederlandse arbeidsmarkt aanbieden Voor

de Nederlandse staat is dit ongunstig omdat er dan minder loonbelastinginkomsten ontvangen

worden Voor de directe werkloosheid in Nederland is het verdwijnen van deze groep zeer

waarschijnlijk irrelevant

De ondernemingen waarbij een CV BV structuur een rol gespeeld bij de investeringsbeslissing
leveren een bijdrage aan de belastingontvangsten In totaal betalen zij ruim 2 miljard aan

loonheffing en 854 miljoen aan vennootschapsbelasting

Tabel 3 Aantal ondernemingen met CV BV en naar betaalde loonheffing en

vennootschapsbelasting

Geschat aantal

met CV BV

Aantal

ondernemingen

Werknemers Loonheffing
min

Vpb
min

Ruling 98 40 300 1092 526

678 185
Op NFIA lijst 221 27 500

Niet op NFIA lijst 387 268 1439 800

Totaal 706 77 600 2 038 854
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Het is niet waarschijnlijk dat al deze werkgelegenheid alsmede de loon en vennootschaps

belasting volledig zal verdwijnen in het geval dat de fiscale voordelen die verband houden met

CV BV structuren met Nederland niet meer mogelijk zullen zijn De relatie tussen het type activiteit

en het deel van de winst dat aan de CV BV structuur toegeschreven kan worden is niet op

voorhand vast te stellen

Naast de directe werkgelegenheideffecten moet ook rekening gehouden worden met indirecte

werkgelegenheidseffecten Onder deze indirecte werkgelegenheid vait de afname van

ondersteunende diensten door werknemers van deze bedrijven maar ook de ZZP ers die door

deze ondernemingen zijn ingehuurd In de literatuur wordt het indirecte effect weergegeven door

middel van een multiplier Deze geeft aan met hoeveel de directe werkgelegenheid hoeveel

vermenigvuldigd moet worden om het totale relevante werkgelegenheid van het bedrijf te meten
^

Schattingen van de grootte van deze multipliers lopen erg uiteen De multiplier is afhankelijk van

sector land en de combinatie van deze twee factoren Amcham stelt vast dat er in Nederland

225 000 directe banen door Amerikaanse ondernemingen aanwezig zijn Daarnaast stellen zij dat

dit 450 000 banen zijn als de indirecte werkgelegenheid wordt meegenomen Daarmee hanteren zij

dus een multiplier van 2 maar Internationale studies geven aan dat deze ook groter zou kunnen

zijn
8

Moretti schat in dat in de Verenigde Staten elke nieuwe hightech baan 5 additionele banen in de

dienstensector creeert Hij beweert dat Apple in Cupertino 13 000 werknemers in dienst heeft maar

heeft geleid tot 70 000 indirecte banen in deze regio
®
Een Zwitsers rapport dat focust op de

oprichting van Aziatische hoofdkantoren in Europe schat dat een nieuw hoofdkantoor tot gemiddeld
100 directe banen leidt maar daarnaast nog tot 350 400 FTE aan indirecte banen Voor lerland

wordt het employment multiplier effect voor door buitenlandse multinationals gedomineerde
sectoren op 3 geschat^ Een kanttekening hierbij is dat de multiplier groter zal zijn als een

buitenlandse onderneming zich vestigt op een plek waar nog geen tot weinig diensten aanwezig

zijn zoals in het voorbeeld van Apple in Cupertino Het aandeel van buitenlandse multinationals in

de Nederlandse economie is aanzienlijk maar deze hebben zich gevestigd in regie s waar ook al

veel Nederlandse bedrijvigheid aanwezig was We kunnen dus concluderen dat het verdwijnen van

economische activiteit zoals hoofdkantoren zeker een indirect werkgelegenheidseffect zal hebben

maar dat de grootte van de multiplier afhangt van verschillende factoren met name hoeveel

overige activiteit in de regio nog steeds gebruik maakt van de aanwezige diensten

In de volgende secties zullen we meer duiding geven aan de relevante factoren geven voor

verplaatsing van activiteiten en werkgelegenheid

4 Nederland als vestigingsplaats voor multinationals

Nederland heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat dit blijkt uit het feit dat het veel buitenlandse

multinationals aantrekt Daarvoor zijn een groot aantal factoren van belang waaronder het

belastingstelsel Stabiliteit en zekerheid zijn belangrijk voor bedrijven Verschillende instituten

trachten jaarlijks het vertrouwen in het Nederlandse vestigingsklimaat te meten en te achterhalen

welke factoren daarin het belangrijkste zijn voor buitenlandse investeerders In deze paragraaf
zullen we ingaan op enkele van deze rapporten Hierbij moet wel worden opgemerkt dat elk

^
International Finance Corporation ESTIMATING ECONOMY WIDE JOB CREATION EFFECTS

http www ifc org wps wcm connect f0be83804f7cdf68b7deff0098cbl4b9 chapter3 pdf MOD AJPERES

http www amcham nl about amcham
®
Moretti Enrico The New Geography of Jobs Houghton Mifflin Harcourt 2012

Swiss American Chamber of Commerce Asian headquarters in Europe A strategy for Switzerland 2008

http www amcham ch publications content asian_headquarters_in_europe pdf

An Roinn Airgeadais Department of Finance Economic Impact of the Foreign Owned Sector in Ireland Part

of the Economic Impact assessment of Ireland s Corporation Tax Policy

Studiegroep Duurzame Groei 2016
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rapport wear vanuit sen bepaalde hoek of doelgroep geschreven is en dat de resultaten dus niet

altijd eenduidig zijn De hier genoemde rapporten zijn noodzakelijkerwijs een selectie maar

schetsen wel alien het beeld dat het Nederlandse vestigingsklimaat breder is dan fiscaliteit alleen

Het vertrouwen in het Nederlandse vestigingsklimaat is momenteel hoger dan het in de afgelopen
10 jaar geweest is zo blijkt uit de Ernst Young Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2015

^^

Uit dit rapport blijkt dat de vijf belangrijkste aantrekkingsfactoren van het Nederlands

vestigingsklimaat zijn i kwaliteit van leven ii telecommunicatie en infrastructuur IN

opieidingsniveau van lokale werknemers iv transport logistieke infrastructuur en vj

duidelijkheid en stabiele politieke wetgevende en administratieve omgeving Fiscaliteit is in deze

monitor niet expliciet een van de belangrijkste factoren alhoewel fiscaliteit wel onder een stabiele

wetgeving geschaard zou kunnen worden Verder geeft Ernst Young wel aan dat Nederland ook

aantrekkelijk is vanwege het grote aantal belastingverdragen en de deelnemingsvrijstelling Hierbij
moet worden aangemerkt dat deze subjectieve ranking gebaseerd is op een panel van

Internationale en lokale opinieleiders en beslissers afkomstig uit diverse landen en dat dit dus niet

per definitie voor Amerikaanse multinationals als groep geldt De minder aantrekkelijke factoren

van het Nederlandse vestigingsklimaat zijn volgens de EY Barometer de inflexibiliteit van

arbeidswetgeving en kosten i e arbeidskosten vennootschapsbelasting subsidies en incentives

Wat betreft belastingheffing staat Nederland op de 26e plaats in Ease of doing Business
^

Hierbij

wordt niet alleen gekeken naar de totale belastingdruk als percentage van de bedrijfswinst maar

worden ook factoren meegewogen als het aantal uur werk dat het doen van de belastingaangifte
voor bedrijven kost het aantal betalingen per jaar en de snelheid van dienstverlening

Uit de Paying Taxes rapportages die jaarlijks door PWC gepubliceerd worden blijkt dat de

aantrekkelijkheid van het fiscale vestigingsklimaat in Nederland enigszins is afgenomen doordat in

2016 het gemiddelde belastingpercentage van 39 naar 41 procent steeg Dit is gebaseerd op een

berekening van de totale belasting die een hypothetisch bedrijf in elk land zou moeten betalen

Daarmee zakte Nederland in de Internationale ranking van plaats 23 naar plaats 26
^®

In hoeverre

dit hogere effectieve belastingpercentage al tot een baling van Internationale activiteit in Nederland

heeft geleid is niet duidelijk af te leiden Volgens Ernst Young daalde het aantal buitenlandse

investeringsprojecten in Nederland licht in de laatste jaren van 161 in 2012 tot 149 in 2014^ in

tegenstelling tot omringende Europese landen Het is niet af te leiden of dit is omdat de

buitenlandse investeerders deze tariefswijzigingen al hadden voorzien of dat dit door andere

factoren in het vestigingsklimaat veroorzaakt wordt Specifiek gezien blijkt dat Nederland wint aan

logistieke productie en testing en servidng faciliteiten maar verliest aan sales

marketingkantoren hoofdkantoren internetdatacenters en R D faciliteiten
^^

Dit beeld wordt

echter tegengesproken door het aantal door het Netherlands Foreign Investment Agency NFIA

vastgelegde buitenlandse investeringsprojecten dat een continue stijging laat zien van 170

projecten in 2012 naar 207 projecten in 2015^®

Ook een ranking als de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum geeft een

globale indruk van het Nederlandse vestigingsklimaat Nederland staat bij de meest recente editie

Ernst and Young EY s attractiveness survey Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2015

http www ey com Publication vwLUAssets ay nl attractiveness survey 2015 FILE ey nl attractiveness

survey 2015 pdf
http www doingbusiness org rankings
Price Waterhouse Coopers Paying Taxes 2015 2016

Het gaat hierbij om alle directe buitenlandse investeringen in Nederland Tot deze directe investeringen
worden de transacties gerekend die samenhangen met de verwerving van aandelenkapitaal door buitenlandse

ondernemingen in Nederlandse ondernemingen door oprichting fusie of overname met als doel zeggenschap
in het bestuur van de onderneming te verkrijgen Verder behoren daartoe alle overige financiele transacties

tussen gelieerde ondernemingen leningen ingehouden winsten mutaties in onderlinge rekeningen courant

evenals de aan en verkopen van onroerend goed
Ernst and Young EY’s attractiveness survey Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2015

http www ey com Publication vwLUAssets ey nl attractiveness survey 201S FILE ey nl attractiveness

survey 2015 pdf
NFIA Netherlands Foreign Investment Agency Results 2015
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op de 5b plaats en blinkt uit op terreinen als onderwijs 3e infrastructuur 3e innovatie 8s en

institutes lOe Relatief mindere punten zijn de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de financiele

sector Zwitserland de Verenigde Staten Singapore en Duitsland staan boven Nederland op deze

lijst^^

In een vergelijkbare impactevaluatie betreffende het effect van de innovatiebox op het

vestigingsklimaat blijkt ook dat fiscaliteit niet als de unieke belangrijkste factor in het

vestigingsklimaat gezien wordt^° In deze evaluatie wordt vermeldt dat het effectieve gemiddelde

vpb tarief een rol speelt bij de locatiekeuze van nieuwe vestigingen Echter het fiscale klimaat

wordt niet als een van de belangrijkste factoren genoemd door de respondenten^^ Dit zijn namelijk
de beschikbaarheid van kwalitatief goed personeel en de geografische ligging De hoogte van het

effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting staat op de tiende plek

Ook Monitor Vestigingsklimaat van het NFIA geeft een beeld van de sterke en zwakke punten

Specifiek voor de fiscaliteit geldt dat Nederland een aantrekkelijke positie heeft ten opzichte van

relevante landen om mee te vergelijken zoals Belgie Duitsland Frankrijk lerland Luxemburg

Verenigd Koninkrijk en Zwitserland Nederland komt er goed uit als het gaat om de afhandeling van

douanezaken bij internationaal transport en de ozb en vpb opbrengst zijn relatief laag De lasten

op arbeid vormen door de omvang van de sociale premiesz relatief gezien wel een minpunt net als

de hoogte van het statutaire vpb tarief

Naast de invioed van het Nederlandse vestigingsklimaat als geheel bestaan er ook specifieke
voordelen van het vestigen op een bepaalde plek in Nederland De geografische locatie is onder

andere van belang vanwege clustereffecten In sommige sectoren is het belangrijk om dicht bij de

Internationale concurrentie gevestigd te zijn vanwege clustereffecten of agglomeratievoordelen

Flierbij gaat het vaak om kennisintensieve sectoren aangezien kennisoverdracht hier erg belangrijk
is Kennisoverdracht gebeurt vaak onbewust en neemt sterk af met afstand het Silicon Valley
effect Ook voor schaalintensieve sectoren waar de concentratie van activiteiten meer te maken

heeft met oligopolistische kenmerken van de sector en de verwante onderaannemers worden veel

clusters gevonden
^^

Nederland kent een cluster van kennisintensieve diensten in de Noordvieugel
van de Randstad en een tweede rond Den Flaag Daarnaast zijn er de Fllgh Tech regio rond

Eindhoven en de Biotechnologie clusters in Wageningen Leiden en De Bilt Sectoren waarin

clustering belangrijk is zullen tweeledig geraakt worden door een fiscale wijziging van het

vestigingsklimaat Aan de ene kant zal verplaatsing van de activiteiten minder snel plaatsvinden

vanwege deze voordelen Maar als een aanzienlijk deel van de ondernemingen in deze cluster wel

de beslissing neemt om te verplaatsen kan dit de aantrekkelijkheid van deze locatie versneld

doen afnemen waardoor ook het gehele cluster kan verdwijnen

Naast clustervoordelen bieden bepaalde geografische locaties in Nederland ook andere

locatievoordelen Rotterdam haven en Schiphol Airport zijn twee belangrijke centra voor de

distributiesector waarbij buitenlandse ondernemingen gebruik kunnen maken van de aanwezige

faciliteiten en diensten

Relevantie van vestigingsklimaat voor Amerikaanse ondernemingen

Amerikaanse multinationals bezetten een omvangrijke plaats in de Nederlandse economic Uit

gegevens van het CBS blijkt dat de Verenigde Staten op de tweede plek staat als het gaat om

werkgelegenheid in Nederland met ruim 228 000 banen^^ van de in totaal circa 900 000 banen bij
buitenlandse multinationals Daarnaast zorgen Amerikaanse ondernemingen voor circa 160 miljard
euro omzet op jaarbasis wat neer komt op bijna 40 van de totale omzet van buitenlandse

World Economic Forum Global Competitiveness Report 2014 2015

Dialogic Evaluatie Innovatiebox 2010 2012 2015

Het gaat hier om een panel van respondenten bestaande uit 508 gebruikers van de Innovatiebox en 203 niet

gebruikers
Breschi Stefano en Malerba Franco Clusters Networks and Innovation 2005

CBS Internationaliseringsmonitor 2015 derde kwartaal 2015a
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multinationals in Nederland 405 miljard
^ ’

In deze sectie zullen we specifiek ingaan op de

relevante factoren van het Nederlandse vestigingsklimaat voor Amerikaanse multinationals

In hoeverre de fiscaliteit een doorslaggevende factor is voor ondernemingen om zich in Nederland

te blijven vestigen is mede afhankelijk van het type activiteiten dat de multinational in Nederland

uitvoert Van de 9300 banen die volgens het NFIA in 2015 door buitenlandse investeringen in

Nederiand gecreeerd zijn vallen de meeste banen onder nieuwe hoofdkantoren 2500

productiefaciliteiten 1200 en distributiecentra 1190 zie figuur 2 Voor bepaalde activiteiten

zijn de aanwezigheid van goed opgeleid personeel bepaalde faciliteiten of het vestigen in een

reeds bestaand cluster de meest belangrijke vestigingsfactoren Voor de meer mobiele functies zal

hetfiscale vestigingsklimaat in grotere mate doorslaggevend zijn

Figuur 2 Aantal banen naar activiteit 200 banen Bron NFIA 2015
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Uit een studie van Voget blijkt dat fiscaliteit een belangrijk aspect is in de locatiekeuze van

hoofdkantoren Hierin zijn twee aspecten relevant de locatiekeuze voor nieuwe vestigingen en de

keuze om reeds aanwezige hoofdkantoren over te plaatsen In een studie onder 2083

multinationals waarvan er 140 herverplaatsten in de periode 1997 2007 vindt Foget dat de

aanwezigheid van CFC regels de kans verhoogt op het overplaatsen van hoofdkantoren naar een

ander land^^ Daarnaast blijkt een verhoging van de repatrieringbelasting van 10 procentpunt tot

een verhoging van 2 2 procentpunt te leiden in het aandeel multinationals dat hun hoofdkantoor

verplaatst Uit onderzoek van de OESO blijkt dat een verlaging van het effect ieve gemiddelde

belastingtarief in het ene land van 30 naar 25 procent leidt tot een toename van 30 procent in

buitenlandse investeringen door multinationals in dat land deels ten koste van investeringen in het

andere land
^^

Bij het uitbreiden en behouden van bestaande bedrijvigheid is er sprake van een zekere

padafhankelijkheid als een multinational er ooit voor heeft gekozen om het hoofdkantoor in

Nederland te vestigen vanwege het gunstige fiscale vestigingsklimaat en daar sindsdien haar reele

activiteiten uitgebreid heeft zal het kostbaar zijn om al deze activiteiten te verplaatsen vanwege

de vaste kosten Voor de locatiekeuze van nieuwe vestigingen en in het bijzonder hoofdkantoren in

CBS Statline Buitenlandse zeggenschap over ondernemingen in Nederland kerncijfers 2015b

http statline cbs nl Statw eb publication DM SLNL PA 81358ned Dl 12 9 D2 0 D3 0

2 63 S0 82 228 D4 a HDR T STB Gl G2 G3 VW

Voget Johannes Relocation of headquarters and international taxation Journal of Public Economics 2011

OECD Assessing the FDI response to tax reform and tax planning W Steven Clark Global Forum on

international investment 2008
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de toekomst zullen de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de CV BV structuur echter wel

impactvol zijn

5 Alternatieve fiscale routes vestigingsplaatsen voor

ondernemingen

Als het voorstel tot wijzigen van de ATAD richtlijn aangenomen wordt zullen de voordelen van de

CV BV en vergelijkbare structuren niet meer aanwezig zijn Dat scenario heeft waarschijnlijk

gevolgen op korte en lange termijn

Op korte termijn zullen belastingplichtigen kijken wat nog wel mogelijk is gegeven de voorgenomen

Europese antimisbruikregels Er zijn alternatieven waarin Nederland nog steeds een belangrijke rol

speelt Deze alternatieven zijn onder andere het gebruik maken van een open CV of het vervangen

van de CV door een offshore vennootschap in een land met een zeer laag vennootschapstarief In

de uitgevoerde enquete zie paragraaf 3 gaf een aantal klantcoPrdinatoren van de ondernemingen

aan dat de onderneming de CV BV structuur niet meer gebruikt of voornemens was deze om te

zetten naar een andere structuur Ondernemingen lijken dus ook al te beseffen dat korte termijn

opiossingen een beperkte houdbaarheid hebben gezien de verschillende initiatieven op EU niveau

om belastingontwijklng verder tegen te gaan en het heffen van vennootschapsbelasting verder te

harmoniseren

Voor de langere termijn geldt dat belastingplichtigen grofweg twee mogelijkheden hebben Deze

afwegingen gelden voor zowel de huidige aanwezige ondernemingen als voor eventuele

toekomstige investeerders De ondernemingen houden in de eerste mogelijkheid een enigszins

vergelijkbare structuur in stand maar zoeken een locatie buiten Europa voor de activiteiten welke

nu door de BV worden verricht waardoor de structuur nog wel werkt De onderneming behoudt in

dat geval een CV achtige hybrids entiteit of een entiteit in een locatie met een laag

winstbelastingtarief maar daarin is NL overbodig en zelfs als hoofdkantoor ongewenst In dat geval
zal de onderneming de locatie buiten Europa aankleden door daar activiteiten naartoe te

verplaatsen gepaard gaand met een al dan niet geleidelijke afbouw van de Nederlandse

gecentraliseerde functies

De tweede mogelijkheid is dat de onderneming de CV structuur opheft door de immateriele activa

onshore te brengen Dan kan de onderneming kiezen naar welk land de activa met bijbehorende

functies verplaatst worden Dat land is dan ook de voor de hand liggende locatie om de huidige
BV activiteiten hoofdkantoor naartoe te brengen Met een toekomst waarin vestiging

onherroepelijk minder gedreven is door mogelijkheden voor fiscale planning en CV BV structuren

dus ook niet meer relevant zijn zetten andere aantrekkelijke vestigingslanden in op lagere
tarieven De fiscale vestigingsconcurrentie verschuift dan van grondslag naar tarief Het

statutaire vpb tarief van Nederland ligt boven het EU gemiddelde 25 tegenover 22 6
^^

Het is

aantrekkelijk voor Amerikaanse multinationals om activiteiten en winst naar andere bestemmingen

te verplaatsen het vpb tarief in de VS is met 39 als toptarief verreweg het hoogste Het NFIA

identificeert 7 landen die vaak ook op de shortlist staan van projecten die mogelijk in Nederland

zouden kunnen terechtkomen Belgie Duitsland Frankrijk lerland Luxemburg Verenigd

Koninkrijk en Zwitserland
^®

Daarnaast worden lerland en Singapore in het Paying Taxes rapport

ook aangewezen als landen die hoog scoren op hun vestigingsklimaat
Landen die in het bijzonder concurrerend zijn wat betreft het vpb tarief in combinatie met overige

factoren van het vestigingsklimaat zijn lerland 12 5 Zwitserland 8 5 en Singapore 17

en het Verenigd Koninkrijk 20 gaat naar 17

Europese Commissie Taxation trends in the EU en Ernst Young Worldwide Tax Guide

NFIA Monitor Vestigingsklimaat oktober 2015
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Deze analyse gaat gepaard met enige onzekerheid wat betreft de effecten van tahefs en

wetwijzigingen in andere landen Zo hebben meerdere EU lidstaten aangekondigd de toptarieven in

hun vpb of gelijksoortige belastingvormen te gaan verlagen Het Verenigd Koninkrijk zal in 2020

overgaan op een tarief van 17 Belgie heeft aangekondigd het tarief te willen verlagen naar 20

22 en Luxemburg naar 18 Een andere factor is het feit dat Zwitserland en op termijn ook de

UK niet gebonden zal zijn door de nieuwe EU richtliJn terwiji zij op andere factoren in het

vestigingsklimaat aantal hoogopgeleiden politieke en juridische stabiliteit ook goed scoren

Mogelijk zal er in toekomstige Europese verdragen ook aangestuurd worden op een harmonisering

van vpb tarieven maar dit is noch in het voorstel voor de nieuwe ATAD richtlijn noch in de CCTB

en CCCTB voorstellen aan de orde

Het zal per bedrijfstak en de omvang van verschillende activiteiten van een multinational in

Nederland afhangen hoe duur het is om de entiteitstructuur aan te passen op de korte termijn dan

wel activiteiten te verplaatsen op de iangere termijn Hierdoor zullen de bovengenoemde

alternatieven verschillen in aantrekkeiijkheid voor de verschillende in Nederland gevestigde

multinationals

Wel is duidelijk dat er voor Amerikaanse bedrijven alternatieve vestigingslocaties mogelijk zijn en

dat activiteiten kunnen gaan verplaatsen In eerste instantie zal het gaan om het verplaatsen van

de meer gecentraliseerde functies om op die manier de structuur te laten werken Op de Iangere

termijn kunnen ook de minder mobiele functies risico lopen om verplaatst te worden omdat

bedrijven activiteiten willen centraliseren

Dezelfde afwegingen zullen ook gelden voor bedrijven die momenteel geen dochteronderneming in

Nederland hebben Als de CV BV structuur niet meer mogelijk is zal de aandacht uitgaan naar

landen met lagere vpb tarieven ondernemingen zullen zich waarschijnlijk vaker daar gaan

vestigen

6 Macro economische doorwerking en budgettaire effecten

Macro economisch

Met het niet meer relevant zijn van de CV BV structuren is Nederland voor Amerikaanse bedrijven
een minder aantrekkelijk land om te investeren Hierbij moet er een onderscheid gemaakt worden

tussen effecten op de korte termijn en op de lange termijn Als de nieuwe wetgeving omtrent de

CV BV structuren in wetgeving doorgevoerd wordt zal er een verplaatsing van bepaalde activiteiten

naar andere bestemmingen plaatsvinden zoals beschreven in paragraaf 5 een deel van de

bedrijvigheid in Nederland verdwijnt Belangrijk is om aan te merken dat dit geen grote eenmalige
schok zal zijn maar een geleidelijk effect niet alle ondernemingen zullen hun activiteiten

verplaatsen en de bedrijven die dat zullen doen zullen dat niet allemaal direct doen De meest

mobiele functies zullen eerst verdwijnen later gevolgd door de minder mobiele functies

Het deel van de Amerikaanse ondernemingen dat zal verdwijnen uit Nederland neemt

arbeidsvraag met zich mee Het verdwijnen van arbeidsvraag heeft ook nog een multiplier in

studies over vergelijkbare Europese landen wordt deze geschat op 2 tot 4 Het verdwijnen van de

deze direct en indirecte werkgelegenheid kan echter als een korte termijn effect gezien worden

omdat uiteindelijk via aanpassing van de lonen en prijzen het macro economisch evenwicht zich zal

herstellen Daarom wordt via dit mechanisme geen hogere structurele werkloosheid verwacht

Hoeveel jaren deze aanpassing zal beslaan hebben we niet ingeschat dit zal afhangen van de

flexibiliteit van de arbeidsmarkt alsmede de snelheid waarmee activiteiten verplaatst worden

Naast het korte termijnvraageffect kan het verdwijnen van de voordelen van de CV BV structuur

voor Amerikaanse bedrijven in Nederland effecten hebben op de aanbodzijde De ondernemingen
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die uit Nederland zullen vertrekken hebben ook personeel in dienst met specifieke en schaarse

vaardigheden die belangrijk zijn voor dat bedrijf Deze werknemers zijn vaak erg mobiel de global
nomads en eerder geneigd mee te verhuizen met de werkgever Dit zal zowel gelden voor

bultenlandse werknemers die nu In Nederland werken naar schatting zo n 5300 als voor

Nederlandse werknemers met deze speclale vaardigheden Met meeverhulzen van een deel van

deze groep brengt een verlaging van het arbeldsaanbod met zich mee met name van

hooggekwalificeerd personeel Vanwege de relatief klelne omvang van deze groep ten opzichte van

het totale arbeldsaanbod In Nederland zal dit een beperkt effect hebben op de productivlteit en dus

de groel In Nederland

Verder kan er beargumenteerd worden dat specifieke factoren van het flscale vestlglngsklimaat een

onderdeel uitmaken van de Nederlandse institutlonele setting Deze wordt bij het implementeren
van de ATAD2 richtlijn ook aangetast Voor een Amerikaans bedrijf wordt het daarom minder

gunstig om zich in Nederland te vestigen en daar activiteiten te starten vanwege hogere kosten

van kapitaal Door deze lastenverzwaring voor Amerikaanse bedrijven zal sprake zijn van een

structureel effect op de economische groel In vergelijking met de totale Nederlandse economie zal

dit effect op het BBP echter relatief bescheiden zijn

Budgettair

Bij het aanscherpen van de wetgeving op basis van ATAD2 waardoor CV BV structuren niet meer

relevant zullen zijn zullen ondernemingen die in Nederland die in Nederland blijven zich gaan

herstructureren waardoor de aftrek in de vennootschap gewaarborgd blijft Deze alternatieve

fiscale routes zoals het gebruik maken van een open CV staan in paragraaf 5 verder uitgewerkt
Het directe budgettaire effect dat in de rijksbegroting wordt opgenomen als opbrengst of derving in

de vennootschapsbelasting is daarom nihil Als gevolg van de macroeconomische doorwerking van

ATAD2 zal er een mogelijke toekomstige derving van opbrengsten in de loon en

inkomstenbelasting plaatsvinden maar dit valt niet onder de directe budgettaire effecten op de

rijksbegroting die worden meegenomen

7 Conclusies

In deze analyse wordt bekeken wat de economische en budgettaire effecten zijn als het voorstel

van de Europese commissie tot uitbreiding van de ATAD richtlijn naar derde landen in de

Nederlandse wetgeving wordt opgenomen Het ATAD2 voorstel is erop gericht om ook hybride
mismatches met landen buiten de EU weg te nemen Hybride mismatches leiden er bijvoorbeeld
toe dat een betaling aftrekbaar is maar nergens wordt belast of dat een betaling meerdere malen

aftrekbaar is Als het voorstel van de commissie in wetgeving wordt vastgelegd is de CV BV

structuur waarbij een Nederlandse CV de eigenaar is van intellectueel eigendomsrecht waarvoor

de BV een betaling moet doen niet meer interessant voor een Amerikaanse onderneming omdat

de aftrek door Nederland dan geweigerd zal moeten worden

In deze notitie is gekeken naar het belang van de CV BV structuur voor het Nederlands

vestigingsklimaat de omvang van ondernemingen die van deze structuur gebruik maken en de

waarschijnlijke economische en budgettaire gevolgen als de structuur niet meer mogelijk is

Nederland is een aantrekkelijk land voor Amerikaanse ondernemingen Meer dan 50 van de

ondernemingen uit de Fortune 500 lijst geeft aan ten minste een dochteronderneming in Nederland

te hebben De keuze om in Nederland te vestigen kan niet los worden gezien van de fiscale

voordelen die Nederland heeft zoals het grote aantal belastingverdragen en de

deelnemingsvrijstelling Voor Amerikaanse bedrijven is er daarnaast de mogelijkheid van een

CV BV structuur Echter geconcludeerd moet worden dat het Nederlandse vestigingsklimaat
breder is dan specifieke fiscale voordelen Factoren als clusters specifieke locatievoordelen

hoogopgeleid personeel een goede infrastructuur en juridische en politieke zekerheid zijn ook

onderdeel van het vestigingsklimaat
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Van het aantal ondernemingen dat op dit moment gebruik maakt van de CV BV structuur is geen

exact aantal te noemen aangezien deze informatie nergens verplicht behoeft te worden

doorgegeven Aan de hand van rulings afgegeven door het APA ATR team zijn er 9S

ondernemingen in Nederiand die gereiateerd kunnen worden aan de CV BV structuur Van de

ondernemingen met een Amerikaanse aandeelhouder zonder ruling is aangenomen dat bij een

derde van de ondernemingen een CV BV structuur reievant is Bij deze aanname is aangesloten bij
de resultaten van de enquete onder klantcoordinatoren Uit de enquetes uitgezet bij
klantcodrdinatoren bleek dat een deel van de ondernemingen deze structuur al uit eigen initiatief

veriaten of zijn bezig over te gaan naar andere structuren Desalniettemin hebben deze bedrijven
hun investeringsbeslissing gedaan in de verondersteiiing dat het voordeei van de CV BV structuur

aanwezig zou zijn Dit betekent dat met het vervallen van de CV BV structuur ook bij deze

bedrijven het risico aanwezig is dat zij op termijn een andere vestigingspiaats kiezen

Op basis hiervan zijn er naar verwachting in totaal ruim 700 ondernemingen met een CV BV

structuur of hebben gehad Deze ondernemingen hebben samen ongeveer 77 600 werknemers in

dienst Bij deze banen heeft de CV BV structuur een rol gespeeid bij de keuze voor Nederland Een

belangrijk deel van deze werknemers werkt op een vestiging die als mobiel tot zeer mobiel

gekenschetst kan worden nameiijk 34 300 werknemers Voorai deze functies kunnen onder druk

staan het vervaiien van de CV BV structuur uit Nederland verdwijnt doordat bedrijven hun

centrale functies hoofdkantoren kunnen verplaatsen naar alternatieve locaties Op de langere

termijn kunnen ook de minder mobiele functie onder druk komen te staan Een deel van deze aan

CV BV gerelateerde werkgeiegenheid wordt echter opgevuld door mensen die gebruik maken van

de 30 regeling en die dus mogelijk met de werkgever zullen gaan meeverhuizen als deze zich

zou gaan verpiaatsen Naar schatting zijn dit ongeveer 5 300 werknemers

Als het gaat om de werkgeiegenheid door Amerikaanse ondernemingen in Nederland moet niet

alleen rekening gehouden worden met directe werkgeiegenheid maar ook met indirecte

werkgeiegenheid Het verdwijnen van economische activiteit zoals hoofdkantoren zeker een

indirect werkgelegenheidseffect zal hebben De grootte van deze multipliers ligt erg uiteen

varierend van 2 tot 5 en is afhankelijk van sector land en de combinatie van deze twee factoren

Het verdwijnen van deze direct en indirecte werkgeiegenheid zal ervoor zorgen dat op de korte

termijn er relatief meer werkloosheid optreedt Op de lange termijn zal deze werkloosheid weer

teruglopen doordat de arbeidsmarkt zich aanpast Wei treedt er welvaartsverlies op doordat het

arbeidsaanbod zal afnemen en er productiviteitsverlies zal kunnen optreden Hierbij moet echter

aangemerkt worden dat een dergelijke analyse inherent gepaard gaat met veel onzekerheden Het

is niet exact te kwantificeren welk deel van de activiteiten van bedrijven die gereiateerd kunnen

worden aan CV BV structuren niet meer in Nederland uitgevoerd zullen worden

Het budgettaire effect het effect dat in de rijksbegroting als opbrengst of derving van de richtlijn

opgenomen zal worden moet als nihil wordt beschouwd Op basis van de nieuwe richtlijn zal de

aftrek voor de kosten geweigerd worden bij het instant houden van de CV BV structuur maar de

verwachting is dat ondernemingen hun structuur zullen dusdanig veranderen dat deze aftrekpost
de facto gehandhaafd blijft Begrotingstechnisch zal de richtlijn dus geen opbrengst of derving in de

vennootschapsbelasting geven

Het voorstel zal ook effect hebben op de vestigingskeuze van ondernemingen die nog helemaal

geen dochteronderneming in Nederland hebben Als de CV BV structuur niet meer mogelijk is zal

de aandacht uitgaan naar landen met lagere vpb tarieven Met een vpb tarief van 25 bevindt

Nederland zich boven het Europees gemiddelde
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Bijiage verdeling functies naar mobiliteit van de CV BV gerelateerde banen

Zeer mobiel 13 400

Hoofdkantoor internationaal 10 300

Sales internationaal 800

Repress ntatie

Finandeel holding

100

2 200

Mobiel 21 000

Distributiecentrum

irrternationaal g OOD

Distributiecentrum 2 000

Hoofdkantoor 4 300

Research en ontwikkeling 6 700

Laag mobiel 41 900

Hoofdkantoor lokaal 3 000

Productie 13 400

Verkoop 15 500

Overig

Service

3 600

5 700

Assemblage 700

Zeer laag mobiel

Sales lokaal

1 200

100

Distributie centrum lokaal 900

Datacenter 200

Totaal 77 600
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In uw brief Internationale belastingen en belastingontwijking aan de voorzitter van de Tweede

Kamer d d 2 juni 2015 schrijft u dat de Nederlandse regering actief meev^rerkt aan een multilaterale

opiossing voor de internationale hybride mismatch problematiek mits een dergelijke opiossing niet

bmp is en overigens geen dam opwerpt tegen het aantrekken van nieuwe reele activiteiten in

Nederland In het kadervan ons periodieke overleg spraken wij op 4 juni jl met een delegatie van

het Ministerie van Financien onder leiding van de heer Roodbeen over uw brief en met name over

het voortbestaan van de zgn CV BV structuur

Deze investeringsstructuur wordt sinds de jaren 90 veelvuldig gebruikt door Amerikaanse

investeerders in Nederland en is 66n van zo niet het belangrijkste fiscale instrument waarmee

Nederland zich internationaal onderscheidt bij het aantrekken van Amerikaanse investeringen
AmCham beschikt niet over exacte cijfers maar acht het gezien de lange historie van de CV BV in

Nederland aannemelijk dat een belangrijk deel van de 250 000 banen die Amerikaanse investeerders

in Nederland hebben gecreeerd direct of indirect zijn aangetrokken middels deze structuur

De CV BV structuur kent vele verschijningsvormen in de kern is de structuur gestoeld op een

aftrekbare betaling door een Nederlandse vennootschap BV aan een naar Nederlandse

maatstaven transparante commanditaire vennootschap die veelal door een Amerikaanse beherende

vennoot wordt bestuurd CV Voor Amerikaanse fiscale doeleinden wordt gekozen om de CV als

een niet transparante Nederlandse vennootschap te behandelen de zgn check the box regels De

Amerikaanse vennoten van de CV worden doorgaans pas belast over de winsten van de CV als deze
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daadwerkelijk aan hen worden uitgekeerd Er is aldus sprake van een timing verschil tussen de

Nederlandse en Amerikaanse fiscale behandeling en daarmee effectief een tijdelijke mismatch

Amerikaanse multinationals zo bleek tijdens onze bespreking op 4 juni zouden er rekening mee

moeten houden dat Nederland als uitkomst van een multilaterale opiossing zal moeten instemmen

met een fiscaal aftrekverbod voor de betalingen van de BV aan de CV Wij zijn het Ministerie zeer

erkentelijk voor deze advance warning en de uitnodiging om mee te denken over volwaardige
alternatieven

AmCham benadrukt het belang van de CV BV structuur voor het Nederlandse vestlgingsklimaat
Indien de Nederlandse regering de huidige belastingwet moet wijzigen en de aftrek voor betalingen
aan de CV niet langer kan toestaan worden vele bestaande Amerikaanse multinationals met reele

economische activiteiten in Nederland hard getrofFen Nederlandse hoofdkantoren voor de EMEA

regio veranderen in uitgekiede distributeurs voor de Benelux Nederlandse globol sourcing en

treasury management activiteiten alsmede Nederlandse produktieactiviteiten worden verplaatst naar

omringende landen als hetVerenigd Koninkrijk Zwitserland en lerland met een aantrekkelijker fiscaal

regime of lager tarief Voor nieuwe Amerikaanse investeringen staat Nederland in het geheel niet

langer op de short list De rol van Nederland vermindert in belangrijke mate of zal zelfs verdwijnen
Het is evident dat de gevolgen voor de Nederlandse werkgelegenheid totale belastingbaten en

welvaart negatief zullen zijn

AmCham roeptde Nederlandse regering op een fiscaal aftrekverbod niette accepteren als uitkomst

van het multilaterale overleg In plaats van een aftrekbeperkinp zou Nederland wellicht samen met

andere kleinere Europese landen met een open economie kunnen ijveren voor een opiossing op
basis van volledige transparantie In zo n model verschaft Nederland informatie over de reele

activiteiten in Nederland of afwezigheld daarvan en het onderliggende verrekenprijsmodel aan de

linden die daar belang bij hebben Die landen kunnen dan op basis van nationale regelgeving
beslissen al dan niet een aftrek te verlenen voor de betaling aan Nederland
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THE NETHERLANDS

Op die manier buigt Nederland een lompe opiossing ‘lomp’ omdateen aftrekbeperking
uitsluitend tegemoet komt aan de fiscaal politieke wensen van de bronlanden ten koste gaat van de

Nederlandse werkgelegenheid en de waarde laat belasten waar deze nu juist niet wordt gecreeerd
om in een minder schadelijke maatregel

Minder schadelijk want alhoewel ook een lokale aftrekbeperking in het bronland uiteindelijk het

einde van de CV BV zal kunnen betekenen wint Nederland op deze wijze extra tijd Die tijd moet

besteed worden om samen met belanghebbenden en het parlement verder te werken aan een

volwaardig alternatief Dit is noodzaak want het huidige pallet aan Nederlandse fiscale incentives

biedt geen volwaardig alternatief voor de CV BV structuur

Met een gunstigere tijdshorizon en publieke duidelijkheid over deze alternatieve Nederlandse

opiossing kunnen huidige CV BV structuren langer behouden blijven Er is dan een verminderde

kans dat bestaande Nederlandse activiteiten van Amerikaanse multinationals worden

geherstructureerd terwiji nieuwe investeerders in Nederland niet bij voorbaat verloren zijn Die

gevolgen zijn naar onze inschatting onvermijdelijk als publiek duidelijk wordt dat Nederland de

multilaterale keuze voor een aftrekbeperking in Nederland zal moeten accepteren Om deze

redenen vragen wij uw openbare steun voor voornoemde alternatieve aanpak ten aanzien van de

CV BV

Wij zijn gaarne bereid een en anderop korte termijn naderop uw Ministerie toe te lichten

10 2 e I
Ho

lO Z e

10 2 e

W A

President I

10 2 e A C van der Linde

Chairman Tax Committee

American Chamber of Commerce

ooper

10 2 e

American Chamber of Commerce

Kopie de weledelgestrenge heer H Roodbeen
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BijiagenAanleiding
U bent in notitie DGB 2016 688 gernformeerd over de CV BV structuur en over

het artikel van de universitair hoofddocent belastingrecht aan de Universiteit van

Leiden Jan Vieggeert In dit artikel neemt Vleggeert het standpunt in dat de

CV BV structuur in de relatie NL VS onrechtmatige staatssteun vormt bijiage
1 In notitie DGB 2016 688 is aangekondigd dat u 29 februari 2016 onze

staatssteun analyse zal ontvangen In deze notitie treft u deze analyse aari

2

1 Kernpunten
• Vleggeert is van mening dat de CV BV structuur in de relatie NL VS

onrechtmatige staatssteun vormt ten aanzien van dividenden vanwege het

beleidsbesluit IF22005 546M hierna het besluit en ten aanzien van

royalty s vanwege de wets en verdragstoepassing door de Belastingdienst
• Inhoudelijk valt op het artikel van Vleggeert wel een en ander af te dingen

vanwege onjuiste interpretaties van de wetgeving en aannames die

discutabel zijn

11 1
«

11 1

11 1

11 1
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2 Opbouw notitie

• In deze notitie behandelen wij eerst diverse aspecten van de vraag often

aanzien van dividenden sprake is van ongeoorloofde staatssteun VIeggeert
gaat in zijn artikel ook in op royalty s Daar gaan wij onder het kopje
royalty s apart op in

DIVIDENDEN

3 Toelichting CV BV structuur onder het belastingverdrag met de VS

• VIeggeert richt zich in zijn artikel op de CV BV structuren die een beroep
doen op het belastingverdrag met de VS Met een beroep op het

belastingverdrag in combinatie itiet het besluit wordt de dividendbelasting
teruggebracht naar 0

• ^n het belastingverdrag met de VS is in artikel 24 lid 4 opoenomen dat

Nederland geen verdragsvoordelen f verminderino van dividendbelasting
hoett te qeven in hvbride situati^ zoals de CV BV structnur^ ftmdat rie VS

het inkomen van de CV_fnoq niet belast op basis van de check the_box

_reqelqevtnq hierna hybride bepalino

• Omdat deze hybride bepaling het fiscale vestigingsklimaat voor Amerikaanse

multinationals zou schaden heeft de EK bij de behandeling van het

belastingverdrag met de VS afgedwongen dat de nadelige effecten van de

hybride bepaling verzacht moesten worden en juridisch gezien mogelijk
^toekomstige dubbele heffing moest worden

f In het besluit is daarom geregeid dat clFhybnde ^e^ing in het

belastingverdrag met de VS onder bepaalde omstandigheden achterwege
blijft

4 Staatssteun algemeen
• Van staatssteun is sprake als bepaalde ondernemingen of bepaalde

producties een voordeel krijgen dat met staatsmiddeteh wordt bekostigd
waardoor de mededinging wordt vervalst of dreigt vervatst te worden en het

handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig wordt bemvioed

• Het directe voordeel van het besluit is voor de achterliggende
participanten van de CV in de VS Dit voordeel wordt echter alleen

gegeven aan VS ondernemingen die in of via Nederland reele activiteiten

laten verrichten en is daarmee gunstig voor het NL vestigingsklimaat
^

11 1

^
Bij de beoordeling zal het APA ATR team onder meer bezien of het

dividenduitkerende lichaam fiscaal alleen in Nederland is gevestigd of er

bestuurders en of werknemers in Nederland actief zijn of deze bestuurders

beschikken over voldoende professionele kennis waar belangrijke
bestuursbesluiten plaatsvinden waar de hoofdbankrekening wordt aangehouden
waar de boekhouding wordt gevoerd wat de omvang van het eigen en vreemd

vermogen is welke activiteiten er in of via Nederland worden verricht of het in

Nederland actieve persoheel voldoende gekwalificeerd is of er reele risico s

worden gelopen of de door het lichaam ontvangen beloning en redelijk zijn ten

opzichte van de activiteiten die worden verricht en de risico s die worden gelopen
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We gaan er van uit dat aan de voorwaarden dat het eventueie voordeel

uit staatsmiddelen is bekostigd nl minder opbrengsten

dividendbelasting en dat ersprake is van mogelijke

concurrentleverstoring en ongunstige beinvioeding van de interne markt

is voldaan en gaan daarom in deze notitie niet nader op deze

voorwaarde in

Het Is voor een fiscale staatssteunanalyse van belang om vast te stellen of

de regeling in dit geval het besluit] in het voordeel van een selectieve groep

afwijkt van de algemeen geldende regels het referentiekader in een

lidstaat

De nationale wetgeving met betrekking tot dividendbelasting bepaalt dat

Nederland in beginsel 15 dividendbelasting heft op dividenden betaald aan

inwoners van buiten de EU In de CV BV structuur zijn dat in verband met

de transparantie van de CV dus de achterliggende participanten van de CV

Op een uitkering van een BV aan een CV met in Nederland gevestigde
lichamen als vennoten wordt in de regel geen dividendbelasting

ingehouden
^

In veel belastingverdragen wordt de dividendbelasting in

deelnemingssttuaties teruggebracht tot 0 Dit is in overeenstemming met

het verdragsbeleid dat Nederland al decennialang voert

De voorwaarden verschillen per belastingverdrag maar het meest

voorkomend is dat er geen dividendbelasting wordt ingehouden als de

bultenlandse moeder een deeineming heeft van meer dan 10 van de

aandelen

Er bestaat niet 6en nationaal referentiekader voor dividendbelasting maar

verschillende soorten verdragen en daarmee verschillende mogelijke
referentiekaders

5 Referentiekaders en voorloplae conclusie

Daarom

een korte analyse van een aantal mogelijke referentiekaders In bijiage 2 is

een meer uitgebreide analyse opgenomen

a Het belastingverdrag met de VS inclusief hybride bepaling

11 1

11 1

b Andere belastingverdragen met hybride bepalingen

11 1

c Belastingverdragen zander hybride bepalingen

en of tot het toetsmoment op correcte wijze aan aile aangifteverplichtingen is

voldaan

^
Oil hangt af van de rechtsvorm en fiscale behandeling van de achterliggende vennoot de grootte van het

belang toerekenbaar aan die vennoot en aan bepaalde voorwaarden in de CV overeenkomst
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ROYALTY BETALINGEN

7 Royalty betalingen
• VIeggeert beweert dat Nederland op grond van een onjuiste toepassing van

art 17a onderdeel b Wet VPB 1969 en door toepassing van het besluit ten

onrechte afziet van heffing van vennootschapsbelasting ten aanzien van

11 1

11 1
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royalty s betaald van de BV aan de CV Dit is volgens VIeggeert

ongeoorloofde staatsteun

• VIeggeert beweert dat de VS ontvangers van de NL royalty s de vennoten

van de CV buitenlands belastingplichtig zijn in NL Omdat de royalty s

volgens VIeggeert winstafhankelijk zijn vormen ze volgens hem winst uit

Nederlandse onderneming waarover Nederland op grond van het

belastingverdrag mag en op grond van de nationale wetgeving artikel 17a

onderdeel b Vpb ook vennootschapsbelasting zou moeten heffen

11 1

o op basis van artikel 17a onderdeel b Vpb kan NL atleen heffen over

de royalty s als zij recht geven op een aandeel in de winst De

royalty vormt een element om de winst te bepalen maar is daarmee

geen aandeel in de winst JSIederiand heeft daarfnee dan dus

nationaal geen heffingsrecht Daarnaast irae royalty nieTaffifnkelijk
VaTTTte Nederlandse winst Ook hier geldt dat het een element is om

de winst te bepalen het zijn kosten In Nederland wordt op basis

van het arm s length begingsel een zakelijk beloning afgesproken
Hierdoor is de winst in Nederland redelijk stabiel De

royaltybetalingen zijn derhalve niet afhankelijk van de Nederlandse

winst

11 1

o Bovendien maakt VIeggeert een nogal bondige

analyse om het heffingsrecht toe te kennen aan

Nederland onder het NL VS belastingverdrag
o VIeggeert beweert bovendien dat het CV BV besluit van toepassing

is op royalty s

11 1

11 1

11 1

Toelichting notitie bevat slechts 5 pagina’s
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RE Betr RE RPOFn lastingdienst nit lP 2 e |@belastingdienst nl1 rio 2 6 [ |l0 2 4^ 10 2 61

Alternatieven voor „ ^n
i

implementatiebepaling CV BV msg^
DB WINST [] 10 ^e I@minfin nl] Ri

DB WINST [] I0 2 e |@minfin nil

AFP EDA | 10 2 9 I@minfin nl1 |10 2 ^ j 10 2 9 | DB WINST [| 10 2 e |@minlin nl1 |
FISCALITEIT ll 10 ^e n@minfin nl1 l
From | i0 2 e | DB WtNST
Sent

Importance

Subject RE Betr RE SPOED Alternatieven voor implementatiebepaling CV BV

MAIL RECEIVED Thur 12 1 2016 1 23 07 PM

ICcQminlin nl]
IZV IZ ^ 10 2 e I@minfin nl1 |l0 2 e|1^10 2 e|

| FISCALITEIT r I@minlin nl1

i I0 2 e l@minfin nl] I 10 2 e [f^^tflO 2 ^
|l0 2 e| |ZV r P 2 e l@mirifin nlH 10 ie I |l0 2 e|] de

10 2 6

110 2 66

10 2 6

10 2 d 10 2 6 “I

[| IZV IZ1C 10 2 6 I@minfin nl110 2 6

Thur 12 1 2016 1 23 06 PM

Normal
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@belastingdienst nl [
Verzonden donderdag 1 december 2016 13 11

10 2 6 10 2 6 |j db winst

@belastingdienst nl]Van 10 2 6 10 2 6

Aan

CC [
1 10 2 6 | FISCALITEIT [
IZV ^
IZV IZ

Onderwerp Betr RE SPOED Alternatieven voor implementatiebepaling CV BV

qzv IZI |io 2 6|i| 2| |io 2 6|i10 2 6 10 2 6] DB WINST

CDB WINST1 l^oodbeen HGTH^UIZVI I i0 2 e | i^ 2 ^|io 2 4 DB WINST1 f 10 2 6 |^0 2 e|i
10 2 6

flZV IZ

^1 fDB W

10 2 6

10 2 6

I |l0 2 e|j ^AFP EDA | 10 2 e | ^0 2 ^ C|l0 2 e|j DB WINST 10 2 € 10 2 6 FISCALITEIT10 2 6

11 1

10 2 6

BelasD ngdienst Directie Vaktechniek

Team Vaktechniek

10 2 6

10 2 6 I@h6lasrinndi6nsr nl

ittn www hFilastinndiFinst nl

I DB 01 12 2016 12 41 30—Eens Wei denk ik dat hethandig om het uit elkaar te trekken want de en in de10 2 6

zin vind ik 00k niet

Van 110 2 6 DB WINSTV ■ ] 10^_ l@mmfin nl

D WINST IQ g e 10 2 6 ICT2 snZV 110 2 6 liS minf[n n[ l I I0 2 e I d0 2 d nZVflZy

lnaUAU l~BT aj lO Z enroimmfin nK 10 2 tl|1 2i i0 2 6flZV lzr 110 2 6 E mintm nl | 10 2 6 1U 2 6de ATP EDA

1 10 2_6 iabelaaingdienst nl | 10 2 6 liabelastina dienst nl 1

| 10 2 6 l@minfin nl Oudijn Arno 1 10 2 6 l@minbuza nl | [
Cc T 10 2 6 IWDBA VINSTV 110 2 6|@mintin n|J 110 2 610 2 «0 2 6

Aan

10 2 6 10 2 6 l^infrn nl

10 2 | 10 2 6 LI RSCAUTBT} i 10 2 6 lia minfin nl 110 2 61 1l0 2 felll0 2 ^ DgWINSTV

]0ZV | 10 2 6 | 5lminfin nlIZV IZ} 110 2 6 l@minfin nl

1 10 2 6 lfa minfin nl

10 2 610 2 6

Datum 01 12 2016 12 41

Onderwerp RE SPOED Alternalieven voof Implementatiebepaling CV EiV

Eens

Wei denk ik dat het handig om het uit elkaar te trekken want de en in de zin vind ik ook niet echt

duidelijk
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