
RE Betr RE SPOED jldecember 2016 11 47

Alternatieven voot^ ] io^ PB WINST |io 2 e 0 2 61 gzv iz

implementatiebepaling CVBV msg ^@belastingdienst nr |l
d io 2 e I db WINST

rPB wiNsrtj 10 2 ^ L

JFISCALITEIT

10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 6

KIZV IZ

jo 2 f ]io 2 6| DB WINST

Onderwerp RE SPOED Alternatieven voor implementatiebepaling CV BV

10 2 6

DB WINSTCC 10 2 6 10 2 6

10 2 6

11 1

Groeten

I 10 2 e I

^^ d 10 2 6 I DB WINST

Verzonden donderdag 1 december 2016 11 39

Aan | io 2 e | i^d^° ^ ^l IZV IZ

DB WINST □
FISCALITEIT

Van 10 2 6

10 2 6^ FISCALITEIT
@belastingdienst nr

10 2 6

1 10
2^ de AFP EDA

|i^d 10 2 6 I db WINST

DB WINST

Onderwerp RE SPOED Alternatieven voor implementatiebepaling CV BV

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6 IZV IZ

DB WINSTCC 10 2 610 2 6

10 2 6

11 1

Ik heb nog een opmerkingen in het document
11 1

11 1

Groet

10 2 6

Van g^ ^g^ IZV IZ

Verzonden donderdag 1 december 2016 11 35

FISCALITEIT ]d 10 2 61 1^DB WINST

ITfI^liteit
10 2 6

Aan 10 2 610 2 6 10 2 6

[10 2 ^ I IAFP EDA
_

DB WINST

@belasbngd ienst nl

L d 10 2 6 I db WINST

I DB WINST

Onderwerp RE SPOED Alternatieven voor imp ementatiebepaling CV BV

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

I IZV IZ1

DB WINSTCC 10 2 610 2 6

11 1

Groetjes

] FISCALITEIT

Verzonden donderdag 1 december 2016 11 30

ZJ DB WINSTT

EISD^LITEIT C

Van 10 2 6

Aan Id 10 2 6 | |io 2 6|afp edA

10 2 6 I DB WINST

IZV IZ

io 4d^PH DB WINST

l@belastingdienst nl

hO 2 H QM3 DB WINST

10 2 6 10 2 610 2 6

3

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

^ IZV IZ10 2 6

DB WINST

Onderwerp RE SPOED Alternatieven voor imp ementatiebepaling CV BV

CC 10 2 610 2 6

11 1

00006



RE Betr RE SPOED

Alternatieven voor

implementatiebepaling CV BV msg^ST
Verzonden donderdag 1 december 2016 11 00

FISCALITEIT ]io 2 e| j^AFP EDAAan 10 2 e 10 2 e

I DB WINST

IZV IZ | io 2 e [i|o 2 ^ jio t^ IZV IZ

pbelastingdienst nl

hO 2 H DB WINST^
] DB WINST C

liFISCALITEIT10 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

j0 2 ^ ]l0 2 e| DB WINSTCC [

Onderwerp RE SPOED Alternatieven voor implementatiebepaling CV BV

10 2 610 2 6

Hoi alien

i
11 1

Groet

10 2 6

Van

Verzonden donderdag 1 december 2016 10 42

]io 2 6 ^^AFP EDA

^0 2 ^ \ 10 2 6 I DB WINST □
IZV IZ 10 2 6 | i|o 2 ^ 10^ IZV IZ

] FISCALITEIT10 2 6

i FISCALITEIT10 2 6

@belastingdienst nl [
I M°Z^ DB WINST

Aan 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

|^ f^ DB WINSTDB WINST

Onderwerp SPOED Alternatieven voor implementatiebepaling CV BV

CC 10 2 610 2 6

Hi alien

hebben zojuist enkele alternatieven voor de implementatie datum van de ATAD2

op een rijtje gezet Zie bijgaand schemaatje

10 2 6

Hebben jullie hier op of aanmerkingen bij

Groeten

10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezanden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission of messages

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

00006



E mail AmCham over ATAD2

CV BV Malta versie

16 02 2017 pdf
3

10 2 e

Vanderiinde Arjan GE Corporate [[
donderdag 16 februari 2017 12 25

Wiebes ED Eric AL

ATADII CVBV Malta

^ge com]Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

10 2 e

Geachte heer Wiebes beste Eric

Vorig jaar spraken we over de CV BV en het belang van de structuur voor Amerikaanse investeringen in Nederland

De Nederlandse regering onderkent het belang en streeft naar een houdsbaarheidsdatum voor deze structuur van

1 1 2024 in Europees verband Met een dergelijke langere termijn krijgt het Amerikaanse bedrijfsieven in

Nederland voidoende tijd om de structuren aan te passen aan de nieuwe globale fiscale normen en de uitkomsten

van de langverwachte US Tax Reform in de Verenigde Staten De regering weegt mee dat er direct 77 000 banen

betrokken zijn bij deze structuren zo blijkt ook uit het BNC fiche

De Tweede Kamer heeft eerder deze week echter met steun van PvdA een motie aangenomen waarin de regering
wordt opgeroepen volgende week tijdens de ECOFIN in te stemmen met een implementatiedatum van de ATA II

richtlijn per 1 1 2019 Een dermate vroege implementatiedatum betekent in de praktijk dat in 2017 18 plannen

gemaakt zullen gaan worden om de honderden CV BV structuren te herstructureren De nieuwe structuur hangt

natuurlijk erg op de uitkomst van US Tax Reform o s dat al komt maar duidelijk is dat Nederland deze activiteiten

niet zal kunnen behouden want er is nog geen goed Nederlands alternatief bijv een competitief Vpb tarief

Daarmee komen er op termijn 77 000 bestaande banen op de helling en nieuwe investeerders zullen uitwijken
naar elders

11 1

11 1

11 1

Die datum biedt het Amerikaanse bedrijfsieven in Nederland

meer iucht neemt de aanstaande directe noodzaakom te herstructureren weg en koopt Nederland dus kortweg
meer tijd voor een fundamentele herziening van het Nlse fiscale klimaat en bet behoud van 77k banen zoals

beschreven in uw brief van Prinsjesdag 2016 en het fiche

11 1

In het kader van de ontwikkelingen eerder deze week leek het mij opportuun dit onderwerp nog eens onder uw

aandachtte brengen voorafgaand aan de ECOFIN volgende week Immertot nadere toelichting bereid

Met vriendelijke groet

Arjan van der Linde

Chair AmCham TaxCom

11 1
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De APA ATR praktijk
Notitie over de meest voorkomende verschijningsvormen
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Aanleiding
Zoals u al schreef in uw brief van 1 december aan de Tweede Kamer^ is in de afgeiopen maanden in

internationaal verband binnen OESO EL en G20 intensief gewerkt aan maatregelen tegen agressie

ve belastingplanning door multinationals U gaf hierin tevens aan dat internationaal opererende be

drijven mede door gebruikmaking van het gebrek aan onderlinge samenhang van de verschillende

nationale rechtssystemen in staat zijn de totale belastingdruk te beinvloeden In Nederland zijn veel

internationaal opererende bedrijven actief Over de gevolgen hiervan voor de Nederlandse belasting

heffing kan zekerheid voorafworden gevraagd aan de Belastingdienst meer specifiek het APA ATR

team

Nationaal en internationaal is er veel aandacht voor de fiscaliteit en rulings in het bijzonder Neder-

land zet hierbij in op transparantie en rulinguitwisseling Mede met het oog op deze ontwikkelingen
worden in deze notitie de rol van het APA ATR team en de meest voorkomende verschijningsvormen
van de door dat team afgegeven rulings beschreven

Uw ambtsvoorgangers hebben eerder ingestemd met het geven van zekerheid vooraf ten aanzien

van de in deze notitie opgenomen onderwerpen waarvoor zekerheid vooraf kan worden gekregen

Beslispunt

Gaat u akkoord met het continueren van het verlenen van zekerheid vooraf op verschillende hieron

der beschreven verschijningsvormen van rulings

1 De APA ATR praktijk

ledere belastingplichtige kan de Belastingdienst om een fiscale ruling vragen d w z een verzoek

doen aan de Belastingdienst om een standpunt in te nemen over de fiscale duiding van een voorge

nomen rechts handeling dan wel van een rechts handeling die reeds heeft plaatsgevonden maar

nog niet in een belastingaangifte is verwerkt Dit kunnen eenvoudige fiscale vragen betreffen zoals

de afschrijvingstermijn van een bedrijfsmiddel of de waardering van oudere voorraden tot meer

complexe fiscale vragen zoals de vaststelling van de hoogte van een zakelijke vergoeding voor

grensoverschrijdende transacties binnen concernverband

Wanneer gesproken wordt over de APA ATR praktijk gaat het over de praktijk van het geven van

zekerheid vooraf APA s Advance Pricing Agreements en ATRs Advance Tax Rulings door het

APA ATR team over de fiscale gevolgen van bepaalde Internationale situaties De praktijk is ontstaan

in de opbouwfase na de tweede wereldoorlog Waar in eerste instantie het Ministerie van Financien

bevoegd was om zekerheid vooraf te geven werd deze bevoegdheid in de Jaren 70 overgedragen
aan de lokale belastinginspecteurs Vanaf 1991 wordt de afgifte van rulings gecentraliseerd bij een

loket binnen de Belastingdienst bij de Belastingdienst Rotterdam het APA ATR team Na Internatio-

nale kritiek is per 1 april 2001 de oude rulingpraktijk vervangen door de huidige APA ATR praktijk

Op dit moment werken er ongeveer 75 mensen in het APA ATR team

Een APA of ATR ziet op de uitleg van de Nederlandse fiscale regelgeving op een specifiek feitencom

plex en is dus nadrukkelijk geen goedgunstige versoepeling van de belastinggrondslag of het belas

tingtarief voor belastingplichtigen Met een ATR wordt zekerheid verkregen over de Nederlandse

^
Kenmerk AFP 2014 1070
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fiscale behandeling ten aanzien van een aantal onderwerpen in verband met een internationale con

cernstructuur Een APA onderscheidt zich van het geven van goedkeuring vooraf in nationaai ver-

band doordat door middei van een APA goedkeuring vooraf wordt gegeven over de vaststelling van

verrekenprijzen in internationaal verband De gevoigen van een APA zijn hierdoor over het algemeen
niet beperkt tot de Nederiandse belastinggrondsiag

De afspraken in de vorm van een APA of ATR zijn gebaseerd op beieidsbesluiten waarin is vastgeiegd
in weike gevaiien een bindend advies van het APA ATR team vereist is voor het geven van zekerheid

vooraf Alie afspraken die gemaakt worden zijn in lijn met wet en regelgeving In nauw overieg met

DG bei en IZV worden de kaders van de praktijk afgestemd Binnen deze kaders wordt door het

APA ATR team zekerheid vooraf gegeven Buiten deze afgestemde kaders wordt zekerheid vooraf

geweigerd Dit leidt er toe dat het APA ATR team in veei gevaiien strenger is dan de wet De in deze

notitie beschreven structuren kunnen derhaive ook worden geimpiementeerd zonder zekerheid voor-

af In die gevaiien komt de inspecteur al dan niet na onderzoek tot dezelfde fiscaie behandeiing bij

aanslagregeiing dan bij zekerheid vooraf Echter hoe groter het beiang hoe meer waarde wordt ge

hecht aan de zekerheid vooraf

Een APA dan wel ATR verzoek dient te worden gericht aan de inspecteur waaronder de beiasting

piichtige ressorteert Deze legt het verzoek voor aan het APA ATR team van de Belasting
dienst Rijnmond in Rotterdam voor een bindend advies Het verzoek wordt beoordeeid door mini

maai twee personen Het APA ATR team stemt ook af met de verschiliende kennisgroepen en codr

dinatiegroepen waaronder de Coordinatiegroep Verrekenprijzen teneinde de eenheid van beleid en

uitvoering te waarborgen

Waar in situaties waarbij om een ATR wordt verzocht in veei gevaiien sprake is van een beperkte

aanwezigheid in Nederland is bij de zekerheid vooraf over verrekenprijzen met uitzondering van

dienstverleningsiichamen sprake van een onderneming met in het aigemeen een forse aanwezig-
heid in Nederiand De toenemende nationaie en internationaie kritiek op de rol van Nederland in

verhouding tot fiscale structuren van multinationals ziet op beide situaties

Beiang voor het Nederiandse vestigingsklimaat

Het is met name van beiang dat belastingplichtigen zekerheid vooraf kunnen krijgen over fiscale

gevoigen van voorgenomen rechtshandelingen Zeker indien een investeringsbeslissing moet worden

genomen De toegankelijkheid van de Nederiandse belastingdienst daaronder begrepen de moge

lijkheid tot het krijgen van zekerheid vooraf draagt bij tot een aantrekkelijk fiscaal vestigingskli-
maat

Daarnaast geldt Vennootschapen weike dividenden rente of royalty ontvangen en weer doorbetalen

in internationaal concern verband worden schakelvennootschappen genoemd Bijzondere financiele

instellingen een term weike wordt gebruikt door DNB en een ruimere groep behelst dan schakelven-

nootschappen dragen naar schatting € 3 tot € 3 4 miljard per jaar bij aan de Nederiandse economie

in de vorm van belastingen loonkosten en diensten die zij inkopen bij zakelijke dienstverleners In

de trustsector weike ook haar diensten levert aan dienstverleningsiichamen zijn 2200 mensen werk

zaam
^

Hierna worden de meest voorkomende verschijningsvormen van structuren beschreven waarvoor in

APA s en ATR s zekerheid vooraf wordt gegeven

“
Bron http www hollandQuae5tor nl nl q a lQ wat betekenen de dien5tverleners voQr QnderneminQen voor

de nederiandse werkaeleaenheid economie
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2 Tussenhoudsteractiviteiten

2a Beschrijving
Indian een buitenlands concern dochterondernemingen houdt in derde ianden door middei van een

Nederlandse vennootschap spreken we van een tussenhoudster Om de winsten van de dochter

maatschappijen zonder additionele belastingheffing naar het moederland te kunnen repatrieren
wenst men zekerheid over de toepassing van de deelnemingsvrijsteiiing en het achterwege blijven
van het inhouden van dividendbelasting door Nederland op grond van een belastingverdrag moeder

dochter richtlijn of op grond van de nationale wet

2b Schematisch

Moeder

1 Stap 4 Geen of verlaglng

dividendbelasting als gevolg
van verdrag NL moederlandtDividend

Stap 3 Ontvangen dividend

onbelast als gevolg van

deelnemingsvrijsteiiing

c stap 2 Verlaging bronbelasting

op dividend als gevolg van

verdrag Dochterland NL of MDR

Dividend

stap 1 Winst behaald in

dochter belast tegen lokaal

tarief winstbelasting
Dochter

buiten EU

Dochter

binnen EU

Legenda gebruikte afbeeldingen in deze notitie zie bijiage 1

Toepassing van de deelnemingsvrijsteiiing houdt in dat winsten die zijn behaald in het land van de

dochteronderneming bij uitdeling naar Nederland niet nogmaals worden belast met vennoot

schapsbelasting Dit is in overeenstemming met de door het door Nederland toegepaste gedachten

goed dat ondernemingen in staat moeten zijn om op lokale markten te opereren tegen het aldaar

geldende belastingtarief De wettelijke regeling van de deelnemingsvrijsteiiing bevat een aantal anti

misbruik bepalingen die in zijn algemeenheid de toepassing van de deelnemingsvrijsteiiing uitsluiten

in geval de dochtermaatschappij geen actieve onderneming drijft en in het land van vestiging niet

aan een reele belastingheffing is onderworpen Voor zekerheid vooraf over de toepassing van de

deelnemingsvrijsteiiing is vereist naast uiteraard het voldoen aan de wettelijke eisen dat de houd

ster in Nederland voldoet aan bepaalde substance voorwaarden

Veelal worden verzoeken om toepassing van de deelnemingsvrijsteiiing gecombineerd met verzoe

ken om zekerheid over de dividendbelasting Een houdsterstructuur is immers niet erbij gebaat als

de inkomstenstroom aan de binnenkomende kant wordt vrijgesteld deelnemingsvrijsteiiing maar

aan de uitgaande kant dividendbelasting alsnog in de heffing wordt betrokken Indian er sprake is

van een onderneming boven Nederland is dit in lijn met het Nederlandse verdragsbeleid dat erop is

gericht dat in ondernemingsstructuren additionele bron heffingen niet verstorend mogen werken

Van een onderneming boven Nederland is overigens ook sprake indien een lege vennootschap boven

Nederland schakelt tussen een onderneming in of onder Nederland en een onderneming die de

aandelen middelijk houdt in de vennootschap die schakelt

Ook wordt zekerheid gevraagd over de vraag of winstuitkeringen van een Cooperatie die als tussen-

houdster fungeert zijn onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting In het verlengde hiervan

wordt zekerheid gevraagd over de vraag of de buitenlandse participanten in Nederland belasting

• •
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plichtig zijn voor hun bezit van aandelen lidmaatschapsrechten in een Nederlandse vennoot

schap Cooperatie zie hierna paragraaf 3

Cooperaties een btjzondere vorm van tussenhoudster

Sinds een aantal jaar worden Nederlandse cooperaties veel gebruikt als houdstervennootschappen
Een cooperatie is onder voorwaarden niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting Een coopera

tie kan daarom een aantrekkelijk alternatief zijn voor een NV of BV als tussenhoudster in een Inter-

nationale structuur

Met is uiteraard niet de bedoeling dat een cooperatie als tussenhoudster wordt gebruikt in gevallen
waarin Nederland wel een bronheffing zou willen inhouden In de wet op de dividendbelasting is

daarom sinds 1 januari 2012 een anti misbruik bepaling opgenomen op grond waarvan een coopera-

tie in beginsel inhoudingsplichtig wordt gemaakt voor de dividendbelasting in gevallen waarin geen

sprake is van een ondernemingsstructuur Daarnaast geldt de regeling van de buitenlandse belas

tingplicht zoals wordt toegelicht in paragraaf 3 ook voor belangen in een cooperatie

Met feit dat de cooperatie in ondernemingsstructuren kan worden gebruikt ter voorkoming van de

inhouding van dividendbelasting is in overeenstemming met het Nederlandse verdragsbeleid dat

erop is gericht dat in ondernemingsstructuren additionele bron heffingen niet verstorend mogen

werken

2c Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat
Door veel internationaal opererende concerns wordt gebruik gemaakt van Nederlandse tussenhoud

sters vanwege het uitgebreide verdragennetwerk van Nederland en de toepassing van de deelne

mingsvrijstelling VS concerns gebruiken vaak Nederlandse houdster om de niet Amerikaanse deel

nemingen te houden Bij diverse buitenlandse concerns heeft dit er toe geleid dat in Nederland sub

stancevolle Europese hoofdkantoren zijn gevestigd Sprake is van een zwaan kleef aan effect men

begint met een kleine tussenhoudster in Nederland maar daarna kiest men ook voor Nederland om

activiteiten te vestigen waarmee werkgelegenheid is gemoeid

2d Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen

Houdstervennootschappen die weinig substance hebben worden door sommige landen en delen van

de kamer bekritiseerd Bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze weinig nexus hebben met Nederland en

met name Nederland imagoschade berokkenen in het buitenland

Het effect van de Internationale ontwikkelingen kan zijn dat Nederland haar aantrekkelijkheid als

locatie voor houdsters verliest Dit geldt niet alleen voor substance arme houdsters maar ook voor

houdsterstructuren die zijn uitgegroeid tot lokale hoofdkantoren met serieuze werkgelegenheid
In welke mate dit het geval zal zijn is afhankelijk van de reikwijdte van anti misbruik bepalingen die

zullen worden opgenomen in bilaterale belastingverdragen in de moeder dochterrichtlijn of een

eventueel multilateraal instrument Bij een ruime werking van de anti misbruikbepalingen kunnen

bronlanden zich in het uiterste geval op het standpunt stellen dat zelfs het houden van aandelen

door een actieve vennootschap met werknemers mede is ingegeven door fiscale motieven en daar-

om een bronheffing mag worden toegepast Bij een ruime werking van de anti misbruikbepalingen
zal dit dus gevolgen hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat en voor de werkgelegenheid

In het kader van haar onderzoek naar de Nederlandse APA ATR praktijk heeft de EC eind december

2014 vragen gesteld over regelgeving die ziet op cooperaties Tevens zijn een aantal cooperatie
dossiers opgevraagd waarin zekerheid vooraf is verstrekt Een eerste analyse leidt tot de voorlopige
conclusie dat staatsteun niet aan de orde kan zijn

3 Buitenlandse belastingplicht

3a Beschrijving
Niet in Nederland gevestigde vennootschappen kunnen in Nederland buitenlands belastingplichtig

zijn in verband met bepaalde activiteiten die zij in Nederland verrichten of bepaalde inkomsten die
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zij uit Nederland ontvangen Bedrijven wensen vaak de bevestiging dat zij niet in Nederland belas

tingplichtig zijn voor hun Nederlandse activiteiten of inkomsten De belangrijkste twee categorieen
van buitenlandse belastingplicht zijn de aanwezigheid van een vaste inrichting en de inkomsten uit

een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap

Vaste inrichting
Buitenlandse vennootschappen zijn in Nederland belastingplichtig voor inkomsten die worden be

haald met duurzame activiteiten in Nederiand welke een vaste inrichting vormen Indien er in Neder-

land geen vaste inrichting is is er dus ook geen belastingplicht Aan de hand van de feiten en om

standigheden wordt getoetst of hiervan sprake is In een ATR kan worden bevestigd dat geen sprake
is van een vaste inrichting

Inkomsten uit aanmerkelijk belang
Indien een buitenlandse vennootschap een belang van ten minste 5 heeft in een Nederlandse ven-

nootschap is sprake van een aanmerkelijk belang De inkomsten uit dit aanmerkelijk belang kunnen

onder omstandigheden belast worden met Nederlandse vennootschapsbelasting Dit betreft zowel de

dividenden die uit Nederland worden ontvangen als de winst die wordt behaald bij verkoop van de

aandelen

De regeling voor het buitenlandse aanmerkelijke belang heeft een anti misbruik karakter Er is al

leen sprake van belastingplicht indien het aanmerkelijk belang bij de buitenlandse aandeelhouder

niet behoort tot het vermogen van een onderneming In dit verband wordt verwezen naar onderdeel

2 van deze notitie Zoals daar is uitgelegd ziet Nederland geen aanleiding om additionele belasting
te heffen over dividenden die samenhangen met de winst van actieve werkmaatschappijen en die

worden uitgekeerd aan het actieve moederconcern Indien de middellijke houder van het aanmer-

kelijk belang echter geen onderneming drijft is er in beginsel geen aanleiding om de dividend niet te

belasten Indien de buitenlandse aandeelhouder geen onderneming drijft maar het aanmerkelijk

belang wordt niet aangehouden om belasting te besparen is ook geen sprake van belastingplicht

3b Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat
De vraag naar de belastbaarheid van een aanmerkelijk belang in een Nederlands lichaam wordt in

vrijwel alle situaties waarin een buitenlands concern in of via Nederland investeert gesteld De ver

zoeken zij ruwweg in twee categorieen te verdelen De Internationale concerns die in of via Neder-

land hun buitenlandse werkmaatschappijen houden en private equity fondsen die via Nederland hun

target houden Private equity structuren komen in beginsel slechts voor zekerheid vooraf in aan

merking als het actieve fondsen betreft dat wil zeggen fondsen die investeren in operationele tar-

gets en daar actieve bemoeienis mee hebben

3c Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen

De regeling met betrekking tot de inkomsten uit aanmerkelijk belang heeft zoals eerder aangegeven

een anti misbruik karakter Afhankelijk van de reikwijdte van anti misbruik bepalingen die zullen

worden opgenomen in bilaterale belastingverdragen in de moeder dochterrichtlijn of een eventueel

multilateraal instrument kan Nederland haar eigen anti misbruik bepaling dus mogelijk eerder toe

passen Gezien echter de gevolgen van een internationaal ruimere toepassing van anti

misbruikmaatregelen voor het Nederlandse vestigingsklimaat en voor de werkgelegenheid weegt dit

minder zwaar

4 Kwalificatie van hybride financieringsvormen en hybride entiteiten

4a Beschrijving hybride financieringsvorm
Een hybride financieringsvorm is een financieringsvorm met zowel kenmerken van een lening als van

kapitaal In de meeste gevallen gaat het om hybride leningen Dat zijn civielrechtelijke leningen met

zodanige kenmerken dat deze voor fiscale doeleinden kunnen worden gekwalificeerd als eigen ver-

mogen In de loop der jaren zijn in de jurisprudence criteria ontwikkeld aan de hand waarvan kan

worden vastgesteld of een dergelijke lening fiscaal als een vorm van kapitaal moet worden behan

deld Als een lening voor Nederlandse fiscale doeleinden als eigen vermogen wordt aangemerkt
vioeit daar in beginsel uit voort dat de vergoedingen op een dergelijk lening fiscaal als dividend wor
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den behandeld Deze vergoedingen zijn dan niet aftrekbaar van de winst er dient in beginsel divi

dendbelasting op te worden ingehouden en onder omstandigheden kan de deelnemingsvrijstelling op

de vergoedingen van toepassing zijn Deze leningen kunnen zowei door een Nederlandse rechtsper
soon ais aan een Nederiandse rechtspersoon worden verstrekt

Omdat eik iand zijn eigen criteria toepast voor het kwaiificeren van financieringsvormen kan het in

de praktijk voorkomen dat bij een grensoverschrijdende vermogensverstrekking een mismatch ont

staat tussen de kwaiificatie van Nederland en het andere land Indien het ene land de vergoeding op

de financieringsvorm kwalificeert als rente en het andere land ais dividend kan dit leiden tot hetzij
dubbele belastingheffing niet aftrekbaar wel belast hetzij een dubbele vrijstelling wel aftrekbaar

niet belast De aanwezigheid van een mismatch als zodanig staat niet aan het geven van zekerheid

vooraf over het karakter van een lening in de weg De mismatch vioeit voort uit een dispariteit tus-

sen verschillende belastingstelsels

4b schematisch

Stap 2 NL ziet

geldverstrekking als

eigen vermogen

Vergoeding is dividend

onbelast door

toepassing

deelnemingsvrijstelling

4
Oeldverstrekking

stap 1 Land van dochter ziet

geldverstrekking als vreemd vermogen

Vergoeding is rente aftrekbaar

4c Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat
In de praktijk wordt door belastingplichtigen ingespeeld op de verschillen tussen belastingstelsel De

mismatch in de kwaiificatie kan worden opgezocht teneinde een renteaftrek te creeren zonder

pick up in het andere land Het hangt uiteraard van het belastingstelsel van het andere land af of

een dergelijke mismatch bewerkstelligd kan worden

Het komt ook voor dat belastingplichtigen zekerheid vragen over de kwaiificatie van een financie-

ringsvorm in gevallen dat dit niet leidt tot een mismatch omdat men zekerheid wil hebben over het

feit dat er geen dubbele heffing zal ontstaan Er is een diversiteit aan belangplichtigen die gebruik
maakt van een eventuele mismatch Dit varieert van substancearme vennootschappen en substan

cevolle vestigingen van buitenlandse multinationals tot Nederlandse multinationals

4d Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen

In de Moeder dochterrichtlijn is recent een wijziging opgenomen op grond waarvan de voordelen van

de moeder dochterrichtlijn niet meer mogen worden toegekend indien sprake is van een hybride

financieringsvorm waarvan de vergoeding in het andere land aftrekbaar is In dat geval zal Neder-

land dus geen deelnemingsvrijstelling meer toepassen op de vergoedingen die worden ontvangen op

de hybride lening Binnen de EU worden op deze wijze mismatches voorkomen De wijziging van de

Moeder dochterrichtlijn zal 1 januari 2016 in de Wet worden geimplementeerd Ook in OESO ver

band zullen naar alle waarschijnlijkheid maatregelen worden getroffen om mismatches te voorko-

men
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4e Beschrijving hybride entiteiten

Naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen of samenwerkingsverbanden moeten naar Neder

landse fiscale maatstaven als al dan niet fiscaal transparant worden gekwalificeerd Als naar Neder

landse maatstaven sprake is van een transparante entiteit worden de inkomsten rechtstreeks aan

de participanten toegerekend Als geen sprake is van een transparante entiteit kan sprake zijn van

een deelneming waarop de deelnemingsvrijsteiiing van toepassing is

Ook ten aanzien van de kwalificatie van rechtsvormen kunnen zich mismatches voordoen Een sa

menwerkingsverband kan in het ene iand al transparant worden beoordeeid terwiji het andere land

een belastingplichtige entiteit ziet Voor een verdere behandeling van hybride entiteiten wordt ver

wezen naar onderdeel 5 hierna

5 CV BVstructuren

5a Beschrijving

De meeste Europese landen kennen een vorm van deelnemingsvrijsteiiing en heffen dus niet bij over

de in het buitenland gerealiseerde winsten Dit in tegenstelling tot de VS die geen deelnemingsvrij

stelling kent en de wereldwijde winsten van VS concerns in principe jaarlijks in de heffing betrekt

Over buitenlandse winsten wordt dus direct bij geheven naar het VS tarief van 35 Om dit concur

rentie nadeel voor VS bedrijven op te heffen heeft de VS in het verleden bewust de check the box

regulations ingevoerd Deze regulations hebben als effect dat bij heffing naar VS tarief wordt uitge
steld totdat daadwerkelijk betalingen aan de VS plaatsvinden Hierdoor kunnen VS multinationals

toch tegen lokale voorwaarden in het buitenland concurreren met lokale ondernemingen Wei vindt

er natuurlijk direct belastingheffing plaats over de lokale gerealiseerde winsten door de desbetref

fende landen buiten de VS Hierdoor komt geen enkel land behalve de VS lets te kort Het betreft

bovendien uitstel en geen afstel van VS bij heffing In de publieke discussie en de politieke beleving
valt deze belangrijke nuance uitstel geen afstel vaak weg Er is echter geen permanente mismatch

maar bedrijven kunnen wel voor een hele lange periode bij heffing uitstellen

Bij een CV BV structuur houden Amerikaanse groepsmaatschappijen aandelen in een Nederlandse

BV via een niet in Nederland gevestigde CV
^ ^

Een CV is voor Nederlandse belastingdoeleinden

transparant met andere woorden fiscaal niet zichtbaar Dit betekent dat betalingen aan CV direct

toegerekend worden aan haar buitenlandse leden de US groepsvennootschappen Per saldo is de

CV niet belastingplichtig in Nederland CV is voor Amerikaanse belastingdoeleinden niet transparant
met andere woorden CV wordt gezien als een zelfstandige entiteit

^
Dit zorgt ervoor dat betalingen

die vanuit Nederlands fiscaal perspectief direct plaatsvinden aan de VS vanuit VS fiscaal perspectief
niet in de VS aankomen maar achterblijven in CV Dit wordt ook wel de spaarpot op zee genoemd
Zodra de CV betalingen aan de VS doet wordt daar alsnog bij geheven naar het reguliere VS tarief

Deze tijdelijke mismatch het uitstel van bij heffing wordt veroorzaakt door het eerder genoemde
verschil in belastingsystemen

5b Schematisch

^
CV staat voor commanditaire vennootschap

■

In plaats van een CV kan er ook gebruik worden gemaakt van vergelijkbaar hybride buitenlands samenwer

kingsverband bijvoorbeeld een Engelse LP of een rechtspersoon vaak gevestigd in een laag belast land
5

Op basis van de eerdergenoemde Amerikaanse check the box regelgeving
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5c Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat
CV BV structuren komen veel voor bij US multinationals met activiteiten in Nederland De structuur

ziet zowel op Nederlandse tussenhoudsteractiviteiten zie paragraaf 2 hierboven financierings en

royalty activiteiten zie paragraaf 8 hierna als zeer substance voile principaal activiteiten zie para-

graaf 7 hierna

CV BV achtige hybride structuren kunnen US multinationals in beginsel met alle landen opzetten

Nederland is derhalve niet uniek Dit kan zowel met hybride entiteiten zoals de Nederlandse CV of

vergelijkbare buitenlandse samenwerkingsverbanden maar ook met rechtspersonen welke vaak zijn

gevestigd in laag belaste landen

Als er gesproken wordt over vestiging van een Europees hoofdkantoor van een US multinational In

Nederland kan er van uitgegaan worden dat er een CV BV of vergelijkbare structuur aan ten grond

slag ligt Het gaat hierbij om bedrijven met een footprint in Nederland van varierend van enkele

tientallen enkele honderden of meer dan duizend werknemers Voor het aanspreekpunt potentiele
buitenlandse investeerders bij de Belastingdienst is dit een van de twee belangrijkste structuren

waarvan bedrijven gebruik maken bij het vestigen van reele operationele activiteiten in Nederland

Het betreft een kernstructuur voor ons fiscale vestigingsklimaat

5d Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen

De reeds ingezette trend van toenemende transparantie leidt ertoe dat meer Europese landen zich

bewust worden van de CV BV achtige structuren Dit kan leiden tot een extra kritische bilk door bui-

tenlandse belastingdiensten naar de beloning van de activiteiten in hun land wordt gekeken Tevens

bestaatde kans dat landen eenzijdige anti misbruik maatregelen zullen treffen tegen CV BV achtige
structuren waardoor zij een deel van de winst van de CV in hun heffing kunnen betrekken Ook

bedrijven maken hun eigen afweging over welke structuren ze wensen te hanteren in de context van

transparantie

Op dit moment loopt er vanuit de Europese Commissie EC een staatssteun onderzoek naar Star

bucks Starbucks heeft een variant op de hierboven beschreven CV BV structuur De EC onderzoekt

de zakelijkheid van de in Nederlands verantwoorde winst Het ziet met name op transacties van Ne-

derland met een buitenlandse CV achtig lichaam en Zwitserland Niet uitgesloten kan worden dat de

CV BV achtige structuur meegespeeld heeft bij de EC om de staatssteun procedure te openen Ne-

derland is overtuigd van de technische juistheid van de structuur maar een andersluidend definitief

oordeel van de EC levert mogelijk in de praktijk voor bedrijven twijfel op over de aanvaardbaarheid

van de structuur Hetgeen kan leiden dat bedrijven hun structuur aanpassen of hun activiteiten in

Nederland beeindigen Dat laatste kan leiden tot substantieel verlies van werkgelegenheid

De OESO heeft in concept maatregelen uitgewerkt om het effect van tijdelijke mismatches veroor

zaakt door hybride entiteiten op te heffen Of dit uiteindelijk wel of niet lukt zal voor een groot deel
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ook van de VS afhangen aangezien het met name haar regelgeving is die dergeiijke structuren in de

hand werkt Mocht de VS haar wetgeving niet aanpassen en die kans is zeer reeei dan komt de

vraag op of andere ianden haar wetgeving dienen aan te passen Met andere woorden dan kan Ne

deriand voor een groot deei zelf besiissen over het voortbestaan van de CV BV structuur^ Binnen

de OESO heeft de VS een aiternatief anti misbruik voorstei ingediend om CV achtige entiteiten weike

worden beiast tegen een tarief van minder dan x rond de 12 direct in de VS in de heffing te

betrekken Of dit reaiiteit wordt valt te bezien maar het zou de poiitieke druk in vergaande mate

van het onderwerp afhaien Ai met ai bestaat de kans dat CV BV achtige structuren weiiicht na eni

ge modificatie in het nieuwe internationaie fiscale iandschap na het BEPS project nog steeds kun

nen maar zeker is dit niet

^
leriand heeft in 2014 er wei voor gekozen de stekker uit de Apple structuur te halen met een ruimhartige

overgangstermijn van 10 jaar Bedacht dient te worden dat naar wij begrijpen de Apple structuur niet een kern

structuur voor leriand is zoals de CV BV wel voor Nederland is Tevens heeft leriand tegelijkertijd direct alterna

tieven voor haar fiscaal vestigingsklimaat aangekondigd Vraag hierbij is of Nederland op korte termijn in staat is

met alternatieven te komen
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6 Informeel kapitaal verkapt dividend

6a Beschrijving

Op basis van het arm s length beginsel dient in Nederland een zakelijke beloning voor de uitgeoefen
de functies gelopen risico s en gebruikte activa in de heffing worden betrokken Als een Nederlandse

vennootschap louter op basis van aandeelhoudersmotieven een voordeel ontvangt dus zonder enige

tegenprestatie dan dient volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad sinds 1957 dit onzakelij
ke element geelimineerd te worden bij het vaststellen van het belastbaar bedrag in Nederland Met

andere woorden de fiscale winst wordt lager vastgesteld dan de commerciele winst In de zekerheid

vooraf sfeer wordt beoordeeld of er sprake is van bewustheid bij zowel de verstrekker als de ontvan

ger van het informeel kapitaal^ dubbele bewustheid criterium

In de praktijk zijn er twee basisvormen van informeel kapitaal

In de kostensfeer

Bijvoorbeeld een renteloze lening verstrekt door een lerse groepsvennootschap aan een Nederlandse

vennootschap In zakelijke derde verhoudingen zou een rente bedongen zijn op de lening Fiscaal

kan er op deze lening fiscaal jaarlijks een zakelijke rente geimputeerd worden door de Nederlandse

vennootschap

In de vermogenssfeer
Indien vanuit het buitenland op grond van de aandeelhoudersrelatie immateriele activa om niet of

tegen een te geringe vergoeding worden overgedragen is er sprake van een eenmalige informeel

kapitaalstorting Ondanks het feit dat er niet of te weinig is betaald voor de overdracht krijgt het

Nederlandse lichaam een fiscaal afschrijvingspotentieel ter grootte van de waarde in het economi

sche verkeer van hetgeen is overgedragen step up

Het effect van een informeel kapitaal structuur is dat er internationaal een mismatch ontstaat Met

betrekking tot de kostensfeer betrekt het buitenland de in Nederland aftrekbare kosten niet in haar

heffing of kan deze niet in haar heffing betrekken Met betrekking tot de vermogenssfeer vindt er in

het buitenland geen afrekening over de overdracht van im materiele activa prijs is contractueel

nihil en Nederland verleent een step up naar waarde in het economisch verkeer ontstaan afschrij-

vingspotentieel

Nederland belast het bedrag dat haar toekomt terwiji het buitenland niet volledig heft over het-

geen haar in onze optiek toekomt Het hoeft geen betoog dat het internationaal creeren van mismat-

ches spanning opievert zeker indien daar zekerheid vooraf op wordt gegeven Immers wij zien dat er

onzakelijk gehandeld wordt en we stellen vervolgens tot op heden de andere belastingdienst daar

niet actief van op de hoogte Desgevraagd dient belastingplichtige deze informatie wel te verstrek

ken aan het buitenland Ook Nederland zal desgevraagd deze informatie verstrekken aan het buiten-

land

6b Schematisch

^
Er is sprake van informeel kapitaal als de bevoordeling afkomstig is van boven uit het concern Indien de be

voordeling afkomstig is van onder uit het concern spreken we van verkapt dividend In het vervolg wordt slechts

over informeel kapitaal gesproken maar beide varianten worden bedoeld
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6c Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat
De Nederlandse Belastingdienst maakt al tientallen jaren informeel kapitaal afepraken met bedrijven
In de loop der tijd heeft met name het Aanspreekpunt Potentiele Buitenlandse Investeerders APBI

deze afspraken gemaakt BIj deze afspraken is meestal substantiele werkgelegenheid gemoeid en

kele tientallen tot enkele honderden banen per case Daarnaast worden ook informeel kapitaal af-

spraken gemaakt bij financiering en royalty activiteiten zoals hieronder bij punt 8 besproken

In de bijiage van uw brief Fiscale aspecten inzake het vestigingsklimaat
®
aan de tweede kamer van

11 december 2002 heeft u na aanleiding van bij de buitenwacht gerezen zorgen over het Nederland-

se fiscale vestigingsklimaat aangegeven

Voor reele investeringen in Nederland is het nog steeds mogeiijk een APA te sluiten met in achtne

ming van informeel kapitaal elementen Nederland heft belasting over de daadwerkelijk aan de ven

nootschap toe te rekenen winst op basis van het arm s length beginsel DIt in overeenstemming met

de totaalwinstgedachte Voor de Belastingdienst is het effectieve beiastingtarief geen relevante om

standigheid

Informeei kapitaal situaties komen ook regelmatig voor zonder zekerheid vooraf waarbij de inspec
teur al dan niet na onderzoek tot dezelfde fiscale behandeling komt bij aanslagregeling dan bij
zekerheid vooraf

Er zijn ook andere landen die zekerheid vooraf geven op informeel kapitaal waaronder Belgie®

6d Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen
De diverse transparantie initiatieven zoals country by country reporting en uitwisseling rulings ma

ken informeel kapitaal situaties zichtbaar voor buitenlandse belastingdiensten De verwachting is dat

minder bedrijven zekerheid vooraf vragen als ze weten dat deze rulings actief gedeeld worden met

andere landen Het is dan overigens nog aan het andere land om het informeel kapitaal element al

dan niet in de heffing te betrekken Het uitwisselen van informeel kapitaal rulings zal een negatie
ve impact hebben op de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat

Op dit moment zijn er geen informeel kapitaal rulings verstrekt aan de EC naar aanleiding van haar

onderzoek naar de Nederlandse APA ATR praktijk In de toekomst kan dit wel aan de orde komen

In het kader van zekerheid vooraf worden zogenaamde informeel kapitaal afspraken gemaakt Deze

afspraken zijn enerzijds gunstig voor het vestigingsklimaat en anderzijds kunnen deze afspraken
internationaal spanningen oproepen De achilleshiel van de informeel kapitaal afspraken was dat

deze door Nederland niet actief gedeeld werden met andere landen Er van uitgaande dat in de toe-

komst dergelijke rulings wel gedeeld gaan worden met andere landen speelt de eerder genoemde

®
Tweede Kamer vergaderjaar 2002 2003 27 505 nr 5

®
Krantenartikel 12 december 2014 Van Overveldt verdedigt Belgische belastingdeais

Brussel Minister van fmanden Johan van Overveldt N VA vindt dat ons land niet zomaar moet stoppen met

spedaie fiscale maatregelen zoals de zogenaamde excess profit rulings toevoeging door NL informeel kapi-
taal om multinationals te verleiden Wij maken dee uit van de monetaire unie en hebben sowieso al een be

perkt beleidsinstrumentarium om in te grijpen in onze economie zei hij gisteren in de Kamer Het is niet aan

gewezen om zomaar een fiscaal nichebeleid op te geven en zo een bijkomend instrument van economisch beleid

uit handen fe geven
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spanning niet meer Het risicoprofiel voor het maken van dergelijke afspraken neemt voor de Neder

landse overheid hier dus fors mee af

7 Principaalstructuren Europees EMEA hoofdkantoor

7a Beschrijving
Multinationals zijn de afgelopen decennia van lokaal georganiseerde landenorganisaties waarbij

productie R D inkoop en verkoop per land plaatsvonden geevolueerd naar centraal aangestuurde

organisaties waarbij soortgelijke functies geclusterd zijn en centraal aangestuurd worden Dit centra

le punt dat bijvoorbeeld de inkopen verkopen R D en productie in een groot geografisch gebied of

tijdzone aanstuurt wordt principaal genoemd Bij deze principaal werken belangrijke functionaris

sen die de business van een concern aansturen De principaai neemt de business besiissingen ioopt
de daarmee gepaard gaande risico s en zorgt voor efficiencyvoordelen De fabrieken en de verkoop

organisaties hebben een beperkte functionaliteit en een beperkt risicoprofiel Op basis van het arm s

length beginsel heeft de principaal recht op de overwinsten en de verliezen TerwijI de fabrieken en

verkooporganisaties een beperkte stabiele zakelijke beloning krijgen

Principaalstructuren In comblnatle met CV BV IP niet in Nederland

Hierbij heeft een buitenlands concern vaak VS een deei van haar verkooprechten of andere imma

teriele vaste activa ondergebracht in een hybride CV zie onderdeel 5 hiervoor of buitenlands laag
belast lichaam Dit lichaam verieent aan NL het recht op te treden ais principaai in een bepaaid geo-

grafisch gebied bijvoorbeeld Europa De waardevolle Immaterlele vaste activa IP zit derhalve niet

in Nederiand NL koopt de producten vaak binnen het concern in en verkoopt de producten aan ioka

le verkoopentiteiten Deze productie verkoopentiteiten worden in de afzonderlijke landen beioond

met een beperkte en stabieie zakelijke vergoeding De Europese omzet minus de hiervoor bedoel

de zakelijke vergoeding wordt vervolgens verantwoord in NL Indien NL een hoger inkomen ontvangt

dan de afgesproken zakeiijke beioning voor de Nederiandse functies wordt het meerdere uitgekeerd
als een royaltybetaling aan CV of het iaagbelaste lichaam ter compensatie van het door haar aan NL

ter beschikking gestelde recht Er wordt alleen zekerheid vooraf gegeven indien er in Nederiand

daadwerkelijk aansturing van de productie en verkoopactiviteiten plaatsvinden plaatsvindt

7b Schematisch

TransparantStap4
Na beloning

productie verkoop
en de functie in NL

wordt het

overblijvende deel

van de winst op het

product verkocht

aan de consument

betaald als royalty

op de llcentie

Stapl
Ucentie om merk te gebruiken

m Verkoop aan

consument

Stap3

Verkoop
Stap2

Productie

Principaalstructuren in comblnatle met Informed kapitaal IP wet in Nederland

Hierbij wordt om niet of tegen een onzakelijk lage prijs een substance voile principaal activiteit naar

Nederland verplaatst Omdat er sprake is van een onzakelijk lage prijs is er sprake van informeel
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kapitaal Voor een nadere uiteenzetting van zekerheid vooraf in relatie tot informeel kapitaal verwij
zen wij naar onderdeel 6 hierboven

7c Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat

Bij principaal structuren gaat het om substantiele hoogwaardige werkgelegenheid in Nederiand Het

gaat hierbij om bedrijven met een footprint in Nederland varierend van enkele tientallen enkele

honderden tot meer dan duizend werknemers^“ Principaal structuren worden veelvuldig opgezet
door zowel buitenlandse als Nederlandse Voor principaalstructuren met intellectueel eigendom in

Nederland kan onder omstandigheden een deel van het resultaat kwalificeren voor toepassing van de

innovatiebox

7d Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen
Naast de Internationale ontwikkelingen welke reeds besproken zijn bij onderdeel 5d en 6d hierboven

zijn er drie items van het OESO BEPS actieplan welke in het bijzonder impact kunnen hebben op

principaal structuren

Meer winst toerekening aan de lokale landen en daarmee minder aan de principaal
Eerder toestaan dat het lokale land een vaste inrichting van de principaal constateert Met

als gevolg dat het lokale land een deel van de principaal winst zal belasten

Minder kwalificerende winst voor toepassing van de innovatiebox nexus discussie

De algemene verwachting is dat ook na BEPS principaalstructuren tot de mogelijkheden blijven be

horen Voor het Nederlands vestigingsklimaat is het van belang of de principaal in combinatie met

CV BV of informeel kapitaal tot de mogelijkheden blijft behoren zie onderdeel 5d en 6d hierboven

8 Financlerlngs en royalty activitelten

8a Beschrljvlng

Dienstverleningslichamen zijn schakelvennootschappen waarvan de werkzaamheden hoofdzakelijk
bestaan uit het binnen concernverband ontvangen en betalen van rente royalty s huur of leaseter

mijnen“ Door het tussen schakelen van een Nederlands dienstverleningslichaam kunnen bronhef

fingen worden bespaard Nederland kent geen bronheffingen zodat ook bij doorbetaling door het

Nederlandse dienstverleningslichaam geen bronbelasting is verschuldigd Dit is in lijn met de notitie

internationaal verdragsbeleid

8b Schematisch

“

Op basis van gegevens van het Netherlands Foereign Investment zijn er in Nederland 1100 hoofdkantoren van

buiteniandse concerns Naar schatting gaat het om 86 000 werknemers
“
De exacte definitie van de term dienstverleningslichaam is opgenomen in artikel 3a eerste lid van het Uit

voeringsbesluit Internationale bijstandsverlening

• •

15

00010



Memo APAATR

verschijningsvormen_389db727 be

98 4d30 90c2 84221 ba90c96 pdf

Stap2 NLkent

geen bron

belastingop ^

X
^

rente royaltv

[ ]5
^ jM^

^ f ^ D^
T VerlagM^g

bronbelastingop
^

rente royaltv al

gevolg van vend rag

Dochterlard NLof

MDR

1
Ldning

en of

licentiE

Stap 1 10

bronbelasting

op rente

en of royally

Lening
en of

licentie

8c Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat

Vanwege het belang van een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat v ordt zekerheid vooraf gegeven

over de fiscale gevolgen voor de Nederlandse belastingheffing Bij diverse buitenlandse concerns

heeft geleid tot een zwaan kleef aan effect men begint met substance arme financierings en of

royalty activiteiten maar daarna kiest men ook voor Nederland om activiteiten te vestigen waarmee

werkgelegenheid is gemoeid Bovendien zijn bij diverse dienstverleningslichamen een aantal werk

nemers in dienst dat varieert van 5 tot 80

8d Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen

Dienstverleningslichamen die weinig substance hebben worden door sommige landen en delen van

de kamer bekritiseerd Bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze weinig nexus hebben met Nederlanden

met name Nederland imagoschade berokkenen in het buitenland

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebben de Internationale ontwikkelingen ook

invioed op de dienstverleningslichamen Het effect kan zijn dat Nederland haar aantrekkelijkheid als

locatie voor financierings en royalty activiteiten verliest Dit geldt niet alleen voor substance arme

vennootschappen maar ook voor structuren die zijn uitgegroeid tot lokale hoofdkantoren met seri

euze werkgelegenheid In welke mate dit het geval zal zijn is afhankelijk van de reikwijdte van anti

misbruik bepalingen die zullen worden opgenomen in bilaterale belastingverdragen in de waar

schijnlijk aan te passen interest en royalty richtlijn of een eventueel multilateraal instrument Door

de invoering van anti misbruikmaatregelen zullen bronlanden eerder de toepassing van het verdrag
tussen het betreffende bronland en NL ter discussie stellen waardoor het verlaagde tarief van de

bronbelasting niet kan worden toegepast

In het kader van haar onderzoek naar de Nederlandse APA ATR praktijk heeft de EC eind december

2014 vragen gesteld over regelgeving die ziet op dienstverleningslichamen Tevens zijn een aantal

dossiers opgevraagd waarin zekerheid vooraf is verstrekt over de Nederlandse beloning aan dienst-

verleningslichamen Een eerste analyse leidt tot de voorlopige conclusie dat staatsteun niet aan de

orde kan zijn

9 Hoofdhuls vaste inrlchtlng wlnsttoerekenlng

9a Beschrljvlng

Een in Nederland gevestigde vennootschap heeft duurzame activiteiten in het buitenland die fiscaal

een buitenlandse vaste inrichting vormen door middel waarvan economische activiteiten worden
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verricht Op grond van belastingverdragen is het heffingsrecht over de winsten welke worden be

haald door deze vaste inrichting toegewezen aan het land waar de activiteiten van de vaste inrich

ting plaatsvinden Doordat Nederland deze buitenlandse winst dient vrij te stellen betaalt de ven

nootschap in Nederland alleen belasting over haar activiteiten in Nederland Over de buitenlandse

activiteiten de vaste inrichting vind belastingheffing plaats naar het buitenlandse fiscale regime

Door gebruik te maken van een Nederlandse vennootschap voor overwegend buitenlandse activitei-

ten is ondanks het feit dat er in Nederland niet noodzakelijkerwijs veel activiteiten worden verricht

toch het Nederlandse verdragennetwerk van toepassing in relatie tot derde landen Hetgeen kan

resulteren in lagere bronheffingen op rente en royalty betalingen aan de Nederlandse vennootschap
maar toegerekend moeten worden aan de vaste inrichting ten opzichte van de situatie dat de beta-

lingen plaatsvinden aan een lokaal buitenlandse rechtspersoon gevestigd in het vaste inrichting land

Zekerheid vooraf wordt in deze structuren niet gegeven indien de feitelijke leiding in Nederland van

de vennootschap in twijfel kan worden getrokken Daarom wordt in dergelijke casus betrokkenheid

geeist van de in Nederland aanwezige bestuurders werknemers bij de activiteiten van de vaste in-

richting De beloning voor Nederland betreft een weging van de Nederlandse activiteiten ten opzichte
van de buitenlandse activiteiten Vaak zien we een winstverdeling Nederland Buitenland tussen de 1

15 voor Nederland en 99 85 buitenland Deze winstverdeling wordt technisch conform de OE

SO verrekenprijsrichtlijnen onderbouwd
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9b Schematisch
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9c Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat

Tientallen jaren geleden is Nederland begonnen met zekerheid vooraf geven op Zwitserse financie

rings vaste inrichtingen van Nederlandse vennootschappen Vervolgens is het geven van zekerheid

vooraf uitgebreid naar andere vaste inrichting met ook andersoortige activiteiten De werkgelegen
heid per structuur betreft gemiddeld enkele werknemers Bijna alle concerns die in de zekerheid

vooraf gebruik maken van een dergelijke hoofdhuis vaste inrichting structuur hebben tevens overige
substance voile activiteiten in Nederland

9d Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen
In het BEPS project wordt gesproken over het niet verstrekken van verdragsvoordelen door derde

Staten voor vaste inrichtingen met beperkte hoofdhuis functionaliteit Hierdoor zou de aantrekkelijk
heid van deze structuur afnemen

10 Herfactureren

10a Beschrijving

Herfactureringslichamen zijn vennootschappen waarvan de werkzaamheden bestaan uit het op naam

van het herfactureringslichaam factureren van goederen of diensten die door andere verbonden con

cernlichamen zijn geleverd De redenen voor een concern om met een herfactureringslichaam te

werken kunnen divers zijn Bijvoorbeeld het niet op een factuur presenteren van de feitelijke leve

rancier het ontgaan van handelsbelemmeringen het verminderen van valutarisico of het ontgaan
van valutabepalingen Omdat de contracten worden afgesloten met de leverancier en niet met het

herfactureringslichaam kan het land van de afnemer weten van welke partij feitelijk wordt afgeno
men

10b Schematisch
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Transactre

FactuurFactuur

lOc Belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat
De feitelijke werkgelegenheid die met herfacturering gepaard gaat is veelai beperkt is Het is echter

een iegaie mogeiijkheid waarvan concerns om hen moverende redenen soms gebruik maken Het is

echter niet zo dat siechts substance arme vennootschappen herfactureren Ook vennootschappen
met veel werkgeiegenheid herfactureren vaak om redenen van IT of administratieye lasten veriich

ting

In de zekerheid vooraf sfeer wordt geen zekerheid vooraf gegeven indien geherfactureerd wordt

richting tax havens Ook wordt geen zekerheid vooraf gegeven indien er sprake is van versiuiering
van herkomst van goederen in verband met een internationaai boycot

lOd Wat zijn de gevolgen van de Internationale ontwikkelingen
Substance arme vennootschappen worden door sommige landen en deien van de kamer bekriti

seerd Bijvoorbeeid vanwege het feit dat ze weinig nexus hebben met Nederiand en met name Ne

deriand imagoschade berokkenen in het buiteniand Deze aigemene kritiek richt zich dus ook op

herfactureringsiichamen Specifieke maatregelen gericht op herfactureringsiichamen worden niet

verwacht

—0—
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Ministerie van Financien

m

Directie Internationale

Zaken en

Verbruiksbelastingen

Inlichtingen

TER BESLISSING UITERLUK DINSDAG 18 APRIL

Aan de Staatssecretaris

10 2 e
11 1

10 2 e

10 2 e minfin nl

Datum

12 april 2017

Notitienummer

2Q17 000007S724
notitie Ondertekening multilateraJe instrument MLI toeiichting

ondertekening voor ministerraad
Auteur

10 2 e

[ 10 2 e
Aanleiding
• Op 7 juni a s vindt in Parijs de ondettekeningsceremonie plaats van het

multilaterale instrument {de MLI om belastingverdragen aan te passen aan

de verdragsgerelateerde uitkomsten van het BEPS project^
• In dg RMR van 12 mei a s vraagt de Minister van Buitenlandse zaken mede

namens u Stas toestemming voor ondertekening en het deponeren van de

vQorlopige keuzes en voorbenouden van Nederland bij dit verdrag
• Bij deondertekening maakt Nederland een voorlopige keuze voor de

bilateraie verdragen die door de MLI worden geraakt en voor de bepaiingen
in de MLI Deze keuzes kunnen met name n a v het parlementaire proces

tot aan ratificatie nog worden gewljzigd
• Voor het vragen van goedkeuring in de RMR van 12 mei a s hebben wij n i

ulterlijk 18 april 2017 uw reactie nodig
• Op 28 oktober 2016 heeft u de Tweede Kamer een brief gestuurd over de

MLI en de voorgenomen Nederlandse keuzes daarin Op 21 maart 2017 heeft

u de schrifteiijke vragen daarover van de Tweede Kamer beantwoord

I iu 2 e

Van

de directeur Internationaie

Zaken en Verbruiksbeiastingen

Bijlage

Bijiage 1 uitvoeringstoets

Bijlage 2 RKR fnrmulier

Bijlage 3 Template

Kedertandse keures

Bijiage 4 MU dennitieve tekst

Kopie aan

Minister 2xPA dir

Communicatie

11 1

11 1

De Tweede Kamer heeft nog niet gedebatteerd over de MLI noch over de keuzes

die gemaakt moeten worden Om de uitkomsten van een eventueel debat te

kunnen verwerken in de memorie van toeiichting bij de goedkeuringswet kan de

toestemming voor het starten van de goedkeuringsprocedure van de MLI in een

latere RMR worden gevraagd

Beslispunt

11 1

Ter info

11 1

buiten verzoek

‘
Base erosion and Profit Shifting
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Bijiage bij RMR formulier inzake ondertekening van het Multilateraal

Instrument MLI

Aanleidina

Op 7 junt 2017 Is ondertekening gepland van het Multilateraal verdrag ter

implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter

voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving MLI De MLI vormt

een manier om zonder bilaterale verdragsonderhandetingen in een klap vele

bilaterale belastingverdragen zo aan te passen dat zij voldoen aan de nieuwe

standaarden van de OESO m b t belastingontduiking en misbruik en

voorstellen ter verbetering van geschilbeslechting onder belastingverdragen

Partijen kunnen onder de MLI aangeven welke bilaterale belastingverdragen zij

op welke manier aangepast willen zien Partijen wijzen dus niet alleen de

verdragen aan maar ook de bepalingen in de MLI die de bepalingen van het

aangewezen verdrag gaan overschrijven Uiteraard kan een partij dat niet

eenzijdig beslissen Zodra de beide partijen bij een bilateraal belastingverdrag
dat verdrag onder de MLI aangemeid hebben kan bepaald worden in hoeverre

de partijen dezelfde wensen tot aanpassing hebben Deze matches treden in

werking nadat de beide Staten de MU ratlficeren

Deze bijiage bij het RMR formulier is niet de officieie toelichting bij dit Verdrag

de goedkeuringswet en de memorie van toelichting zijn nog in voorbereiding

Omdat de verdragspartijen bij de ondertekening van het Verdrag echter al

moeten melden aan de OESO welke vooriopige keuzes zij willen maken binnen

het Verdrag worden die keuzes van Nederland in deze bijiage besproken

Mogelijk wii de Tweede Kamer v66r de ondertekening van het Verdrag de te

maken keuzes en voorbehouden met de Staatssecretaris van Financien

bespreken Bij het opstellen van de goedkeuringsstukken kan rekening worden

gehouden met de uitkomsten van een debat De bij ondertekening gemaakte
keuzes zullen overigens bij ratificatie ai dan niet bevestigd worden en zijn dus

nog niet definitlef De voorgenomen Nederlandse keuzes en voorbehouden

inclusief de belastingverdragen die Nederland aanmeldt zijn opgenomen in het

bijgevoegde template en worden hierna toegelicht

Positie Aruba Curagao en Sint Maarten

Aruba Curasao en Sint Maarten hebben een medegeldingsbrief ontvangen De

regering van Aruba heeft aangegeven geen medegelding te wensen aangezien

Aruba geen bilaterale belastingverdragen heeft De regeringen van Curagao en

Sint Maarten hebben de medegelding nog in beraad Doordat Curagao en Sint

Maarten de medegelding nog in beraad hebben kan in deze bijiage nog niet

worden ingegaan op de eventuele keuzes die Curagao en Sint Maarten binnen

het MU wensen te maken

Achterorond

BEPS actlepunten multilateraal instrument

• Het OESO G20 BEPS project tegen belastingontwijking heeft op 5 oktober

2015 geresulteerd in publicatie van BEPS rapporten van de 15 BEPS

actiepunten Het betreft voorstellen tegen belastingontwijking door

aanpassing van nationale belastingwetgeving en belastingverdragen
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• Aanpassing van de belastingverdragen via bilaterale onderhandelingen is

bijzonder tijdrovend i v m het aantal belastingverdragen wereldwijd meer

dan 3 000 In BEPS actiepunt 15 is daarom een efficiente implennentatie

van de verdragsgerelateerde BEPS maatregelen in belastingverdragen

voorgesteld via een multilateraal instrument

• De MLI is uitgewerkt door een Ad Hoc Groep waar meer dan 100 jurisdicties

aan hebben deelgenomen zowel OESO landen als niet OESO landen

waaronder Nederiand De tekst is aangenomen op 24 november 2016

Ondertekening multilateraal instrument MU

• Op 7 juni 2017 is een ondertekeningsceremonie gepland voor het

multilateraal instrument

• Het is de verwachting dat vrijwel alie 65 jurisdicties die hun voorgenomen

keuzes binnen de MLI op ambtelijk niveau hebben gedeeld het Verdrag
zuilen ondertekenen

Budgettalre gevoigen
• De budgettaire gevoigen van invoering van het MLI zijn naar verwachting

verwaarioosbaar

• De meeste artikelen in het MLI hebben geen budgettaire gevoigen
• Bij de artikeien waar er mogelijk wel budgettaire gevoigen zijn zijn deze

effecten naar verwachting kiein omdat betroffen bedrijven hun structuren

zuilen aanpassen en bovendien zuilen mogelijke kosten en opbrengsten
elkaar grotendeels compenseren

Positle kabinet t a v verdragsgerelateerde BEPS voorstellen

• Op 5 oktober 2015 datum pubiicatie BEPS rapporten heeft het kabinet per

brief zijn positie kenbaar gemaakt t a v de uitkomsten van de BEPS

rapporten
• Daaruit voIgt dat de verdragsgerelateerde BEPS uitkomsten voortaan tot het

Nederlandse verdragsbeieid worden gerekend Het gaat hierbij om

maatregeien tegen belastingontwijking en voor verbeteren van

geschitbeslechting onder de belastingverdragen
• Tevens is In de brief toegezegd de Tweede Kamer op de hoogte te houden

van de uitkomsten van de Ad Hoc Groep en de afwegingen om daarmee in te

stemmen

• Op 28 oktober 2016 heeft de staatsecretaris van Financien de Tweede Kamer

een brief gestuurd over de verdragsgereiateerde BEPS uitkomsten die in de

MLI zijn opgenomen en de inzet van Nederland daarbij
• Antwoorden op schrifteiijke vragen over de MLI zijn op 21 maart 2017 aan

de Tweede Kamer gestuurd

Inhoud MLI en vooraestelde positie Nederland

Systematiek
• De verdragsgerelateerde BEPS voorstellen die zijn opgenomen In de MLI

bestaan uit

minimum standards maatregeien die minimaal nodig zijn om

belastingontwijking aan te pakken en geschllbeslechting onder

belastingverdragen te verbeteren en

oDtionele maatreoeien maatregeien die bijdragen aan dit doel

maar daarvoor niet noodzakelijk zijn

i

ii
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• Via een systeem van voorbehouden en keuzes kunnen de partijen die de MLI

ondertekenen aangeven welke maatregeien zij willen laten doorwerken in de

beiastingverdragen die zij aanmelden BiJ de minimum standards is de

mogelijkheid voor het maken van voorbehouden beperkter Als een

belastingverdrag door beide verdragspartners is aangemeld en er een

match is in de maatregeien die beide verdragspartners via de MLI willen

laten doorwerken dan wordt de working van het belastingverdrag in zoverre

aangepast
• Bij ondertekening moet minimaal een voortopige positie kenbaar worden

gemaakt ten aanzien van de verschillende artikelen in de MLI Deze positie
kan met name n a v het parlementaire proces tot aan ratificatie nog

worden gewijzigd

Toelichting per bepaling
De voorgestelde Nederlandse positie bij de verschillende keuzes die het Verdrag

biedt is als voIgt

Artikelen 1 en 2 relkwijdte verdrag
• De artikelen 1 en 2 gaan over de reikwijdte van de MLI welke

beiastingverdragen worden door een partij aangemeld om onder de werking

van de MLI te vallen

• Nederland wil zoveel moaeiiik beiastingverdragen onder de werklno van de

MLI brenoen falle belastinoverdraoen behalve de belastinoverdraoen waarbii

de onderhandeiinoen binnen afzienbare Hid ziin afoerondl Hiermee kan

belastingontwijking worden bestreden en geschilbeslechting onder

beiastingverdragen worden verbeterd

• Met landen waarblj onderhandeiing over {de wijziging van een

belastingverdrag in een vergevorderd stadium zijn zullen de

verdragsgerelateerde BEPS uitkomsten bilateraal worden verwerkt In een

aantal gevallen is dit al gebeurd
• Het aanmelden van beiastingverdragen heeft tot gevolg dat de MLI

doorwerkt in de toepassing van deze beiastingverdragen Als een

belastingverdrag niet wordt aangemeld door de verdragspartner wordt het

belastingverdrag dus niet via de MLI gewijzigd

Artikel 3 hybride entiteiten

• Artikel 3 voorkomt dubbele belasting en dubbele niet belasting bij situaties

waarin inkomen wordt genoten door of via hybride entiteiten entiteiten die

de ene verdragspartner als belastingpllchtige aanmerkt en de andere niet

• Nederland neemt de maatreoel over maar maakt een voorbehoud voor

faestaande verdraosbeoalinaen die meer oedetailleerd zi1n en veelal

onlossinaen bevatten voor meer situaties dan beschreven in de MLI

• Artikel 3 ziet nie£ op hybride mismatches als gevolg van verschillende

nationale systemen van vennootschapsbelasting zoais de CV BV structuren

waar de Anti Tax Avoidance Directive ATAD op ziet maar op de beperking

van bronheffingen bij betalingen aan hybride lichamen

Artikel 4 dubbele woonplaats entiteiten

• Artikel 4 regelt dat in onderllng overleg tussen de bevoegde autoriteiten

van de verdragspartners het inwonerschap wordt bepaald in geval een

vennootschap volgens beide verdragspartners als inwoner voor het verdrag
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wordt aangemerkt { dubbele woonplaats Door deze rege kunnen

misbruiksituaties beter bestreden worden

Nederland neemt de maatreael over Een dergelijke bepaling is niet nieuw

een groot aantal Nederlandse belastingverdragen bevat a een soortgelijke

regel

Artikel 5 voorkoming van dubbele belasting
• Artikel 5 bevat 3 opties om te voorkomen dat het vrijstellen van inkomen

onder een belastlngverdrag leidt tot een dubbele niet be asting
• Nederland neemt een van de ooties footle over Dit betekent dat

Nederland geen inkomen vrijsteit als dat door de andere verdragspartners
als gevolg een andere interpretatie van de feiten of het belastlngverdrag

ook wordt vrijgesteld of niet wordt belast

Artikel 6 preambule minimumstandaard

Artikel 6 bevat een aanpassing van de preambule om bij de uitleg van

belastingverdragen te verduidelijken dat deze bedoeld zijn om dubbele

belasting te voorkomen zonder htermee mogelijkheden te creeren voor

dubbele niet belasting of verlaagde belastingheffing door belastlngontwijking
of ontduiking

• Tevens kiest Nederland voor een toevoealna aan bestaande oreambules in

belastingverdragen over het verbeteren van economische faanden en het

versterken van de samenwerkino qd belastinooebied Dit laatste kan

bijvoorbeeid van belang zijn bij de uitwisseling van inlichtingen

Artikel 7 {maatregelen te verdragsmisbruik minimumstandaard

• Artikel 7 bevat verschillende varianten om aan de minimumstandaard te

voldoen om verdragsmisbruik te bestrijden UItgangspunt daarbij is een

Principal Purpose Test PPT Dit is een maatregel op grond waarvan

verdragsvoordelen worden geweigerd als een van de hoofddoelen van de

transactie of het arrangement belastlngontwijking is De verwachting is dat

vrijwei aile landen kiezen voor het opnemen van een PPT

• Het is mogelijk de PPT te combineren met een Limitation on Benefits

bepaling LOB Bij deze LOB worden alleen verdragsvoordelen toegekend in

specifiek omschreven situaties waarbij echter geen zekerheid bestaat of er

wel of niet sprake is van verdragsmisbruik Een minderheid van de landen

kiest voor deze combinatie Er is daarnaast een variant denkbaar waarbij
helemaal geen PPT geldt een combinatie van een LOB met een

antidoorstroombepaling Deze combinatie is echter in het BEPS project niet

uitgewerkt waardoor onzeker is wanneer daarmee aan de

minimumstandaard wordt voldaan De verwachting is dat slechts een enkel

land hiervoor kiest

• Nederland kiest voor de PPT Deze keuze is toegelicht in de brief aan de

Tweede Kamer van 28 oktober 2016

Artikel 8 1 jaar houdsterperiode voor dividenden

• Verdragen kennen meestal een lager maximaal bronbelastingtarief voor

dividenden als sprake is van een in het belastlngverdrag gedefinieerde

deelnemlngssituatle
• Artikel 8 regelt dat dit lagere bronbelastingtarief alleen geldt als de relevante

houdsterperiode ten minste een jaar wordt aangehouden
• Nederland kiest voor deze beoalinQ om daarmee situaties van dividend

stripping tegen te gaan waarbij belangen kort worden gehouden om een

lagere dividendbelasting te bewerkstelligen
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Artikel 9 1 jaar terugkijkperiode bij onroerende zaakllchamen OZL s

• In de meeste belastingverdragen valt het heffingsrecht over

vervreemdingswinsten bij onroerende zaken toe aan het land waar de

onroerende zaken zijn gelegen
• Verdragen bevatten wel een bepaling waarin wordt geregeld dat dit ook

geldt voor vervreemding van aandelen in vennootschappen met vooral

onroerende zaken

• Artikel 9 regelt dat een jaar ’teruggekeken moet worden om te beoordelen

of sprake is van aandelen in een OZL om hiermee oppompconstructies voor

vervreemding van de aandelen te voorkomen

• Nederland kiest voor deze bepallna fNederland maakt aeen voorbehoudl De

uitzonderingen en beperkingen die Nederland in zijn belastingverdragen bij
OZL bepalingen opneemt om economisch reeie situaties te ontzien bijv
voor beursgenoteerde bedrijven of pensloenfondsen blijven ongemoeid

Artikel 10 laagbelaste passieve vaste inrichtingj
• Artikel 10 regelt dat een bronland geen verdragsvoordelen toekent als het

land van de ontvangende onderneming hoofdhuis de inkomsten vrijstelt
omdat deze de inkomsten toerekent aan een passieve vaste inrichting
waar de belasting minder is dan 60 van de belasting in het land van het

hoofdhuis
• Nederland kiest voor deze bepalino Een dergelijke bepaling is ook

opgenomen in het belastingverdrag met het VK

Artikel 11 saving clause }
• Artikel 11 regeit dat landen hun eigen inwoners kunnen belasten Deze

bepaling is gebaseerd op het verdragsbeleid van de VS

• Nederland kiest niet voor deze beoalino

Artikel 12 vaste inrichting bij commissionairsstructuur e d

• Een vaste inrichting is een aanknopingspunt voor het mogen heffen van

vennootschapsbelasting onder belastingverdragen
Artikel 12 regelt dat eerder een vaste inrichting wordt aangenomen bij

zogenaamde commissionairsstructuren en vergelijkbare strategieen Dit

brengt mee dat het begrip vaste inrichting meer economisch wordt benaderd

en minder juridisch
voor artikel 12 zodat ook bii het beorio vaste inrichting een

meer economische benaderina oeldt Dit is gebaseerd op de verwachting dat

bronlanden toch wel In de BEPS rapporten beschreven situaties zullen

aanpakken Dan is het beter om een discussie te voeren op basis van de

nieuwe OESO concepten

Artikel 13 specifieke uitzonderingen op het begrip vaste inrichting
• veei belastingverdragen bevatten uitzonderingen op het begrip vaste

inrichting bijvoorbeeld voor plaatsen die gebruikt worden voor opslag of

verzending
• De impliciete verondersteliing is dat het gaat om activiteiten met een

voorbereidend of ondersteunend karakter

• Nederland kiest in artikel 13 ootle A waarmee dit ondersteunende en

voorbereidende karakter een eis wordt in olaats van een aanname

• Verder voorkomt artikel 13 dat activiteiten zodanig kunnen worden

gefragmenteerd over nauw verbonden vennootschappen dat alteen nog

sprake is van voorbereidende of ondersteunende werkzaamheden die onder

de uitzonderingen op het begrip vaste inrichting vallen

Artikel 14 antisplittingregel
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Volgens veel belastingverdragen letden bouw en constructiewerkzaamheden

die een bepaalde termijn overschrijden automatisch tot een vaste inrichting
Artiket 14 voorkomt dat contracten worden gesplltst zodat niet aan de

vereiste termijn wordt voldaan

Ook bier kiest Nederland voor Wei maakt Nederiand een voorbehoud zodat

bepalincen over vaste inrichtinoen bii off shore activiteiten in de Noordzee

onoemoeid biliven

Artikel 15 definitie nauw verbonden met een onderneming
• Artikel 15 bevat een definitie van de term nauw verbonden met een

onderneming Deze definitie is relevant voor de vaste inrichtinobeDaiinoen

fart 12 14j en heeft oeen zelfstandioe betekenis

Artikel 16 verbeteren onderling overlegprocedures minimum standard

• Artikel 16 bevat verbeterpunten voor de onderiingoverlegprocedure in

belastingverdragen Via deze procedure kunnen geschiilen tussen staten

over de uitieg en toepassing van belastingverdragen in specifieke gevalien
worden opgeiost Beiastingplichtigen die van mening zijn dat erdoor een

iand belasting wordt geheven in strijd met een beiastingverdrag kunnen de

bevoegde autoriteit verzoeken tot bet opstarten van een dergeiijke

procedure
• De verbeteringen uit de MLI gaan onder meer om het kunnen opstarten van

een onderiing overlegprocedure in beide betrokken staten Nu is dat als

hoofdregei aiieen in het wooniand van een belastingpiichtige mogeiijk
• Nederiand is voorstander van het verbeteren van oeschiibesiechtinQ en

neemt daarom alle voorsteilen van dit artikei over Hierdoor heeft het

bedrijfsieven sneiier zekerheid heeft over hun positie onder een bepaald

beiastingverdrag

Artikel 17 {’corresponding adjustments
• Artikel 17 zorgt ervoor dat in alle belastingverdragen een bepaling over

corresponding adjustments wordt opgenomen Hierdoor worden transfer

pricing correcties in het andere land overgenomen
• Nederiand kiest hier ook voor Een deraelhke bepalino heeft Nederland in

vrMwel alle belastinaverdraoen onoenomen

Artikel 18 26 verplichte en bindende arbitrage
• Artikel 18 t m 26 bevat bepalingen over verpiichte en bindende arbitrage

Arbitrage vormt het sluitstuk van de procedures voor onderling overleg Als

landen binnen een bepaalde termijn als hoofdregei 2 jaar niet tot een

opiossing komen door middel van overleg kan het specifieke geval op

verzoek van een beiastingplichtige worden voorgelegd aan een

arbltragepanet Arbitrage vormt daarmee een stok achter de deur om

geschiilen over verdragstoepassing binnen afzienbare tijd in onderling

overleg met de verdragspartner op te lessen

• Nederland kiest voor verplichte en bindende arbitrage Dit past bij Nederland

als aantrekkelljk land voor bedrijven om zich te vestigen Met verpiichte en

bindende arbitrage hebben bedrijven meer zekerheid over de

verdragstoepassing Bovendien heeft Nederland zich in het kader van BEPS

actie 14 over het verbeteren van geschilbeslechting uitgesproken voor

verplichte en bindende arbitrage onder belastingverdragen
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Lijst jurisdicties die keuzes kenbaar hebben gemaakt

Italy34Andorra1

35 Japan2 Argentina

Australia 36 Kenya3

37 Korea4 Austria

38 LatviaBelgium5

39 LiechtensteinBuiqaria6

Canada 40 Lithuania7

Luxembourg418 Chile

MalaysiaChina People’s Republic oH 429

MaltaColombia 4310

Costa Rica 44 Mauritius11

45 Mexico12 C6te d Ivoire

Netherlands4613 Croatia

New Zealand4714 Curacao

48 Nigeria15 Cyprus

Czech Republic 49 Norway16

50 PakistanDenmark17

51 Poiand18 Estonia

52 PortugalFinland19

53 Romania20 France

Gabon 54 Russia21

55 Senegal22 Georgia

Serbia5623 Germany

57 Singapore24 Greece

Slovak Republic5825 Guernsey

SioveniaHong Kong China 5926

South Africa6027 Hungary

SpainIceland 6128

Sweden62India29

Switzerland63Indonesia30

Turkey64Ireland31

65 United KingdomIsle of Man32

Israel33
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notitie Notitie maatregelen tegen belastingontwijking Auteur

Van

de directeur Directe Belastingen

Aanleiding
U heeft verzocht om een notitie met mogelijke maatregelen om

belastingontwijking verder tegen te gaan In deze notitie gaan wij in op

maatregelen die nu worden uitgewerktom belastingontwijking door middel van

grondslaguitholling en het verschuiven van grondslag door intemationaal

opererende bedrijven tegen te gaan en maatregelen die in aanvulling daarop

mogelijk nog genomen kunnen worden U minster en stas heeft daarnaast

verzocht om een notitie naar aanleiding van de verhoren van de parlementaire

ondervragingscommissie fiscale constructies Hierover ontvangt u een separate
notitie

Toelichting
In de afgelopen jaren zijn meerdere maatregelen genomen om

belastingontwijking tegen te gaan Internationale samenwerking heeft onder

andere geleid tot de implementatie van een algemene antimisbruikregeling en

een antimismatchmaatregel tegen hybride leningen uit de Moeder

dochterrichtlijn aanscherpingen in de innovatiebox de introductie van country

by country reporting en de automatische informatie uitwisseling van rulings
Voorts zijn eenzijdig enkele specifieke renteaftrekbeperkingen in de

vennootschapsbelasting aangescherpt

In deze notitie gaan we eerst in op maatregelen die momenteel in voorbereiding

zijn in het kadervan de bestrijding van belastingontwijking 11 1

Waar een

inschatting van de budgettaire eftecten beschikbaar is is daar melding van

gemaakt

11 1

Valt bulten het verzoek
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