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UITVINDING LEIDT TOT 67.500 EURO BELASTINGSCHADE

had gekregen, waren €250.000 waard. Dit voordeel was voor Pieter-Jan belastbaar als resultaat uit overige werkzaamheden. Hij was hierover 52% IB verschuldigd. Wel kon Pieter-Jan
de gemaakte kosten aftrekken, maar die waren verwaarloosbaar. Waar hij de belasting van
moest betalen, dat wist Karel ook niet. De aanslag zou pas ergens in 2017 komen. Misschien
zou hij op dat moment wel voldoende liquiditeit hebben. De aandelen gingen bij Pieter-Jan
tot een aanmerkelijk belang behoren.
Johan deed vervolgens verwoede pogingen om bij verschillende multinationals interesse
te wekken voor de uitvinding. Aanvankelijk leek die interesse er ook te zijn, maar in het najaar van 2017 bleek dat een Amerikaans bedrijf bezig was een vergelijkbaar product op de
markt te brengen. Het had daarvoor de wereldwijde patenten gekregen. Als Johan beter
had gezocht, had hij dat al in 2016 kunnen weten. Eind 2017 was de €250.000 van Spot a
car bv opgegaan aan reiskosten, adviseurs etc. Er was nieuw geld nodig om het project voort
te zetten. Johan schatte het benodigde bedrag op nog eens €250.000. Hij had daar zelf geen
trek meer in en een vervangende geldschieter werd niet gevonden. Eind van het liedje was
dat Spot a car bv in mei 2018 is geliquideerd met een liquidatieopbrengst van nihil.
Voor Pieter-Jan betekende dit fiscaal gezien een aanmerkelijkbelangverlies van €250.000.
Dat verlies kan hij in beginsel in 2020 en daarna als tax credit voor een bedrag van €62.500
in box 1 verrekenen. Pieter-Jan moet in 2017 €130.000 aan IB betalen over het genoten resultaat uit overige werkzaamheden. Per saldo kost deze uitvinding hem dus €67.500 aan IB.

Voor Pieter-Jan betekende dit fiscaal gezien
een aanmerkelijkbelangverlies van €250.000
Op 14 juni 2016 werd Pieter-Jan gebeld door Johan Fortuin, die vertelde in zijn kennissen
kring van zijn fantastische uitvinding te hebben gehoord. Hij gaf aan daarin te willen investe
ren. Pieter-Jan besefte dat een kapitaalkrachtige partner onontbeerlijk was en besloot met
Johan in zee te gaan. Er werd een bv opgericht waarin Pieter-Jan en Johan beiden 50% van
de aandelen kregen. Johan bracht €250.000 in en Pieter-Jan de volledige rechten op zijn uitvinding. Daarbij gingen partijen ervan uit dat de waarde van de uitvinding op €250.000 kon
worden gesteld. De bv kreeg de naam ‘Spot a car bv’ met Pieter-Jan en Johan als directeuren.
Johan adviseerde Pieter-Jan om zijn belastingadviseur, Karel Groenen, te vragen naar de
fiscale gevolgen voor hem. Karel kon er niet onmiddellijk een antwoord op geven. Hij zou het
uitzoeken en een memorandum produceren. Zijn analyse kwam erop neer dat de oprichters
van de bv aan de uitvinding een waarde van €250.000 hadden toegekend. De inbreng in de
bv had een waarde van €250.000 cash en €250.000 uitvinding. De aandelen die Pieter-Jan

INFLATIE EN FINANCIËLE PLANNING
Tijdens onze Opleiding Financiële Planning ontstaat er steevast discussie over het al dan
niet rekenen met inflatie. Ons advies is mét inflatie. Zeker als de cliënt in belangrijke mate
van zijn vermogen moet leven of is aangewezen op niet-geïndexeerde lijfrente- of pensioenuitkeringen. Veel pensioengenieters ondervinden tegenwoordig trouwens de gevolgen van
het niet-indexeren aan den lijve.
Het ambitieniveau van de Europese Centrale Bank is een inflatie van 2%. Voor een gezonde economie is een beperkte inflatie onontbeerlijk. Inflatie maakt het leven echter wel ingewikkeld. Dat geldt ook voor financiële planning. Inflatie betekent dat er meer moet worden
gereserveerd voor de oude dag dan als er geen rekening mee zou worden gehouden of dat
de uitgaven moeten worden beperkt.
Bij een inflatie van 2% per jaar is alles na 15 jaar 35% duurder geworden. Het effect van
inflatie op lange termijn moet je op samengestelde basis berekenen; rente-op-rente. Het
MFAS rekenmodel Financiële Planning is gebaseerd op koopkrachtneutraliteit. Het niet geïndexeerde inkomen en het vermogen worden gecorrigeerd voor inflatie. Dit betekent dat
het vermogen dat het model in de toekomst laat zien, op basis van de gehanteerde veronderstellingen de huidige koopkracht representeert. Dus als het spaargeld naar verwachting over 15 jaar nominaal €135.000 bedraagt, zal het model bij 2% inflatie een bedrag van
€100.000 laten zien. Deze aanpak betekent dat de uitgaven niet worden geïndexeerd. Als de
cliënt bijvoorbeeld op basis van de huidige koopkracht de rest van zijn leven €50.000 wil uitgeven, vul je voor de rest van zijn leven dit bedrag als gewenste uitgaven in. Dit is reëel, omdat het inkomen en het vermogen aan de inflatie worden aangepast.
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Pieter-Jan van der Kolk is in 2014 afgestudeerd aan de TU Delft in industriële vormgeving.
Hij is sindsdien werkzaam voor een gerenommeerd ingenieursbureau. Al snel werd hij gepromoveerd tot projectmanager. In de avonduren heeft Pieter-Jan gewerkt aan een tool
waarmee je met een dashcam -gekoppeld aan de mobiele telefoon- onderweg nummerborden kunt herkennen. Het werkt als volgt. Je voert een lijst met nummerborden annex personen in je smartphone in. Als de dashcam een nummerbord van die lijst herkent, geeft de telefoon een signaal. Deze tool zou ook in het kader van programma’s als Opsporing Verzocht
kunnen worden gebruikt om foute auto’s te signaleren. Pieter-Jan sprak met enkele bekenden over zijn uitvinding. Zij voorzagen enorme marktkansen.

Overzichtelijkheid is een groot goed, maar het lijkt ons belangrijker dat de
planning een juist beeld geeft van de financiële (on)mogelijkheden van de cliënt.

Er zijn ook planningspakketten waarin met nominale grootheden wordt gewerkt. In die benadering moet je de gewenste uitgaven met de geschatte inflatie verhogen. Ook zou in dat
geval moeten worden gewerkt met een voor inflatie aangepast IB-tarief. Voor beide benaderingen is wat te zeggen. Maar het is essentieel dat een eenmaal gekozen benadering consequent wordt toegepast.
Wij hebben gemerkt dat veel van onze gebruikers de inflatie op 0 stellen. Dat is inderdaad
wel zo overzichtelijk. Een aflossingsvrije hypotheek blijft dan op hetzelfde bedrag staan. Als
je daarvoor kiest, moet je de verwachte inflatie aftrekken van het rendement op het vermogen en je moet de uitgaven jaarlijks verhogen met de inflatie. De AOW-uitkering en de
te indexeren pensioenen zou je handmatig met inflatie moeten verhogen. Hoe het ook zij,
deze aanpak heeft tot gevolg dat de inflatie halfbakken wordt verwerkt, wat ons inziens niet
professioneel is. Overzichtelijkheid is een groot goed, maar het lijkt ons belangrijker dat de
planning een juist beeld geeft van de financiële (on)mogelijkheden van de cliënt.
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Een belangrijk aandachtspunt bij het maken van financiële planningen is de rente op spaarrekeningen. Stel u rekent met 2% inflatie en met de actuele rente op spaarrekeningen van
0,1%. Besef dat het model is gebaseerd op een planningshorizon van 40 jaar. Het is niet realistisch te veronderstellen dat de reële rente (rente minus inflatie) over zo’n lange periode
negatief blijft. U moet dus goed nadenken over de invoer. Uit historisch onderzoek blijkt dat
de reële spaarrente zo’n 0,3% à 0,5% bedraagt, zodat het bij 2% inflatie raadzaam lijkt om
met een spaarrente van 2,3% à 2,5% te gaan rekenen.

DIVIDENDBONANZA IN 2019?
De VPB-tarieven gaan gefaseerd omlaag. Volgens de Prinsjesdagvoorstellen wordt het
VPB-tarief in 2021 16% tot €200.000 en 22,25% over het meerdere. Zonder nadere maatregel zou de bv fiscaal gezien te voordelig worden ten opzichte van de IB-onderneming. Om
het 'globale evenwicht' te handhaven wordt het box 2-tarief in twee stappen verhoogd. In
2020 zal het box 2-tarief 26,25% bedragen en vanaf 2021 26,9%. Volgens de eerdere voorstellen zou het tarief in 2021 28,5% gaan bedragen. Maar omdat de VPB-tarieven minder
zijn verlaagd, hoefde het box 2-tarief ook minder omhoog. Gezien de ervaringen in 2014,
toen sprake was van een tijdelijke verlaging van het box 2-tarief met 3% tot €250.000 per
persoon, zullen veel dga's in 2019 (extra) dividend laten uitkeren. In veel gevallen zal dit
worden aangewend voor de aflossing van r/c-schulden. Qua timing is het in principe raadzaam het beoogde dividend zo snel mogelijk na 1 januari 2019 uit te keren. De peildatum
van box 3 is dan voorbij, zodat het desbetreffende vermogen de rest van het jaar onbelast
rendeert. Stel daarom voor januari een alert in op uw elektronische agenda.

Stel daarom voor januari
een alert in op uw elektronische agenda.
Door de aangekondigde maatregel met betrekking tot aandeelhoudersschulden van meer
dan €500.000 zal het saneren van schuldposities tegen het in 2019 nog geldende tarief van
25% extra interessant zijn. De schuldmaatregel zal in 2022 ingaan, zodat dga’s in 2018, 2019,
2020 en 2021 nog vrijwillig hun schulden door middel van dividend kunnen wegwerken.
Als vanwege de r/c-positie met de bv bij de dga sprake is van een negatief box 3-vermogen,
zal het doorgaans voordelig zijn om in 2019 dividend uit te keren. Bij een negatief box 3-vermogen leidt de r/c-schuld niet tot een besparing op de rendementsheffing, terwijl de rente
op de vordering voor de bv wel belast is met VPB/IB.
Stel dat de bv €100.000 bij de bank tegen 0% rente heeft staan. Uit het voorgaande kan dan
worden afgeleid dat het voordelig is het dividend te vervroegen. Het naar voren halen van
het dividend betekent dat men eerder de box 2-heffing betaalt. Bij 0% rendement kost het
tijdelijk missen van de desbetreffende liquiditeit niets. Er is geen sprake van rendementsderving. Maar wie wil er €75.000 in box 3 met een rendement van 0%? Vanwege de nadelige box
3 zul je moeten adviseren het bedrag na box 2-heffing voor het jaareinde weer als agio terug
te storten in de bv. Het ‘terugstorten’ kan ook in de vorm van een tbs-vordering op de bv.

STEIN HUIGENS MAAKT EEN REKENMODEL
VOOR DE OUDEDAGSVERPLICHTING
Stein Huigens (27 jaar) is al enkele jaren werkzaam voor Goede Reep Accountants en Belastingadviseurs, een middelgroot kantoor met 25 accountants en 7 belastingadviseurs.
Stein besteedt ongeveer 50% van zijn tijd aan aangiften en 50% aan advisering. In 2017 is
hij druk geweest met het uitfaseren van het dga-pensioen. Veel dga’s heeft hij geadviseerd
om het pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting.
Voor pensioenwaardering gebruikt(e) Stein het Akkermanspakket. Voor de balanswaardering van een oudedagsverplichting heb je geen actuariële software nodig. Het is een kwestie van oprenten. In de praktijk gaat een renteberekening over het jaareinde heen, waardoor je met verschillende rentetarieven te maken hebt. Voor 2017 0,059% en voor 2018
0,06%. De verplichte ingangsdatum is gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Die leeftijd wordt
geleidelijk opgevoerd. Het zou handig zijn om die leeftijd in beeld te hebben.
Stein is handig met Excel. Hij besluit een rekenmodel te maken. Dat blijkt nog verdraaid
lastig. Na een middag en een avond denkt Stein het model op orde te hebben. Tijdens het
wekelijkse vaktechnische overleg op de donderdagochtend presenteert hij zijn model vol
trots. Hij rekent op waardering van zijn collega’s. Maar dat valt tegen! Partner Chris Molendijk (39 jaar) wijst erop dat een model voor de oudedagsverplichting al geruime tijd in
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Er moet een afweging worden gemaakt tussen het tariefvoordeel van 1,9% en het te derven netto rendement op het vermogen dat gemoeid is met de box 2-heffing. Grosso modo
kan worden aangehouden dat bij een laag rendement, zoals op spaarrekeningen, het voordelig zal zijn om het tariefvoordeel te benutten. Bij een verwacht rendement van, zeg, 4%
en hoger zal het voordeliger uitvallen om het vermogen in de bv te laten. Van belang is ook
de mate van vervroeging van het dividend. Was men van plan het dividend anders in 2025
uit te keren, dan betreft de rendementsderving een te overziene periode. Was men daarentegen van plan om pas in bijvoorbeeld in 2035 dividend uit te keren, dan betreft de rendementsderving een lange periode. Het is ook denkbaar dat men eigenlijk helemaal niet van
plan was om dividend uit te keren. In dat geval kan worden gerekend met uitstel tot het geschatte moment van overlijden. Voor zover sprake is van beleggingsvermogen, zou op dat
moment namelijk over de ab-claim moeten worden afgerekend.

Tijdens cursussen horen wij vaak dat men tijd heeft besteed aan het maken van een overeenkomst of een Excelberekening, terwijl deze gewoon in MFAS zit. Het is natuurlijk zonde
van de tijd om het wiel opnieuw uit te vinden. Gezien het voorgaande is het onbegrijpelijk
dat er (serieuze) kantoren zijn die geen MFAS hebben. Of dat er kantoren zijn waarbij MFAS
niet aan alle adviserende medewerkers ter beschikking wordt gesteld.

ONE STOP SHOP-SYSTEEM VERBETERING VOOR
E-COMMERCEBEDRIJVEN IN GESPREK MET
BTW-ADVISEUR FRANK RESSELER
Er komt een nieuwe regeling voor
internetverkopen. Kun je in het kort
aangeven wat die inhoudt en waarom die
nodig is?
Op dit moment moet elke Nederlandse
webshop die goederen verkoopt en verzendt aan particulieren in andere EU-lidstaten rekening houden met drempelbedragen. Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen
drempelbedrag. Tot dat drempelbedrag
draagt de webshop Nederlandse btw af,
vanaf overschrijding is btw in de EU-lidstaat van de koper verschuldigd. Om die
buitenlandse btw af te dragen moet de
webshop daar een btw-nummer aanvraFRANK RESSELER
gen en aangifte doen. Vanaf 2022 vervallen de drempelbedragen per land en blijft er één totaal drempelbedrag van €10.000 over:
tot €10.000 is Nederlandse btw verschuldigd, daarboven altijd buitenlandse btw. Het voordeel van de nieuwe regeling is dat niet langer buitenlandse btw-nummers nodig zijn, maar
dat alle buitenlandse btw eenmaal per kwartaal kan worden afgedragen bij de Nederlandse
Belastingdienst via het zogenoemde ‘One-Stop-Shop’-systeem. Dit nieuwe systeem betekent een kostenbesparing voor e-commerce ondernemers enerzijds, anderzijds krijgt elke
EU-lidstaat meer lokale btw.
Welke praktijkproblemen signaleren jullie op dit vlak?
In de praktijk blijkt dat men wel heeft gehoord over die drempelbedragen, maar dat aan de
hand van de eigen administratie niet tijdig wordt gezien dat drempelbedragen zijn overschreden. In het buitenland leidt dat tot boetes. Verder vallen verkopers van accijnsgoederen direct onder lokale heffing, want daarvoor geldt namelijk geen drempelbedrag. De ervaring leert dat dergelijke verkopers zich daar niet van bewust zijn dan wel ‘bewust onbewust
zijn’, als je begrijpt wat ik bedoel. Ook zien wij dat ondernemers via Amazon verkopen, waarbij hun goederen naar Amazon-locaties in het buitenland worden gezonden. In dat geval is
vanaf de eerste verkoop al buitenlandse btw verschuldigd en gelden die drempelbedragen
ook niet. De overbrenging van de voorraad alleen al leidt tot het verplicht aangeven van een,
wat wij noemen fictieve intracommunautaire levering.
Stel een kleine internetwinkel realiseert een omzet van €45.000 in Nederland, €40.000
in België, €45.000 in Frankrijk en €60.000 in Italië. De netto winstmarge is 15%, zodat
de verdiensten €28.500 zijn. Worden de btw-compliancekosten in deze situatie niet
excessief? Welk advies kun je geven?
In deze casus worden in België, Frankrijk en Italië de drempelbedragen overschreden en
moeten een btw-nummer worden aangevraagd en aangiften ingediend. In theorie kan een
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MFAS zit. Dit model is uitgebreider en betrouwbaarder dan dat van Stein. Deze faux pas valt
Stein eigenlijk niet euvel te duiden, omdat hij zelf geen account op MFAS heeft. Hij maakt af
en toe illegaal gebruik van die van Chris.

Veel artikelen uit China komen via internetwinkels de EU binnen. Vaak schijnt hier geen
btw over te worden afgedragen. Klopt dat?
Heb je even! Veel Chinese e-commerce verkopers zijn zeer creatief in het ontlopen van btw.
Zo kennen we een vrijstelling van invoer–btw voor pakketjes tot €22. Er worden dan twee
facturen opgemaakt: de factuur met het door de koper daadwerkelijk betaalde bedrag en
een factuur met een bedrag lager dan € 22, op basis waarvan de invoer-aangifte plaatsvindt.
Deze vrijstelling vervalt overigens in 2022.
Een andere variant is het opzetten van een keten van Europese ‘BV-tjes’. Een Nederlandse
BV met een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ (om voorfinanciering van Nederlandse invoer-btw te voorkomen) voert de goederen uit China in en verkoopt deze als intracommunautaire levering door aan bijvoorbeeld een Duits tussengeschoven bedrijf. De Nederlandse BV
past het 0%-tarief toe en de Duitse onderneming verkoopt deze terug aan de oorspronkelijke
Chinese verzender. De goederen blijven fysiek in de EU. Hierbij wordt geen lokale btw afgedragen. De Chinese partij verkoopt vervolgens ook zonder lokale btw door aan de consument.
Het effect is dat de goederen btw-vrij worden verkocht en dat door de invoer via een Nederlandse B.V. ook geen invoer-btw wordt afgedragen. Kenmerkend is dat dergelijke BV-tjes ‘import’, ‘export’ en/of ‘trading’ in de bedrijfsnaam hebben, in combinatie met een vestigingsadres
in bijvoorbeeld een WTC.
Een laatste creatief (!) voorbeeld is een Chinese website waarop je ‘gebroken goederen’ kan
kopen. Die zijn natuurlijk minder waard dan €22 en als de doos wordt opengemaakt komt
daar de tv uit die nog in de originele verpakking zit. De douane en / of douaneagent kijkt
naar de valse factuur en niet naar het geldverkeer, waardoor ten onrechte goederen onder
de invoer-vrijstelling de Europese markt bereiken.

Frank Resseler (1972) is werkzaam bij het BTW INSTITUUT, een onafhankelijk btwadvieskantoor te Dordrecht.
Hij is actief op internationaal btw-gebied, waarbij de e-commercesector voor een belangrijke groei van de compliance-afdeling zorgt. Daarnaast verzorgt Frank regelmatig lezingen bij beroepsorganisaties zoals NOAB en SRA, alsmede in-company trainingen.
In zijn vrije tijd is hij organist in Leiden en initiatiefnemer van Stichting Cathedral Organ
Leiden (www.cathedralorgan.nl). Deze stichting heeft in de Hooglandse Kerk te Leiden
een groot Engels orgel gerealiseerd.

TRUSTDIRECTIE LEIDT NIET TOT ANDERE FEITELIJKE
VESTIGINGSPLAATS
Harry Parelvisser is dga van Beheermaatschappij Parelvisser B.V. In 2006 zijn de bezittingen
van deze bv samengesteld uit bankrekeningen (€17.664.202), effecten (€2.550.346), geldleningen aan de aandeelhouder (€2.150.000) en een gelieerde vennootschap (€1.800.000) en
aandelen in een werkmaatschappij (kostprijs €176.000). De bankrekeningen zijn voortgekomen uit de verkoop van aandelen in de werkmaatschappij en van deze maatschappij ontvangen dividenden. Harry heeft zijn belastingadviseur gevraagd of hij een manier weet om het
vermogen vrij van heffing of in ieder geval tegen een lage heffing naar privé te halen. Harry
gaf daarbij aan dat hij overweegt naar Sint Maarten te emigreren. Daar heeft hij namelijk
sinds 2000 een villa, waar hij sinds die tijd zo’n drie maanden per jaar verblijft. Dat biedt volgens de adviseur mogelijkheden.
Harry, zijn echtgenote Gerda en hun minderjarige zoon Gerard hebben zich per 18
december 2006 inderdaad uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens waarna ze zijn geëmigreerd naar Sint Maarten. Harrie is vanaf dat moment aldaar
onderworpen aan het reguliere belastingregime en buitenlands belastingplichtig in Nederland. Naar aanleiding van de emigratie is aan Harry een conserverende aanslag IB opgelegd.
Eind 2006 is het vestigingsadres alsmede de formele zetel van Beheermaatschappij Parelvisser BV overgebracht naar Singapore. Daarvoor is een aldaar gevestigd trustbedrijf ingeschakeld. De bv heeft in 2010 dividenden uitgekeerd voor de lieve som van €27.500.000.
Volgens de belastingadviseur is hierop geen Nederlandse heffing van toepassing. Een in
Nederland opgerichte bv is vanwege de rechtsvorm in beginsel sowieso subjectief binnenlands belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting (vestigingsplaatsfictie). In belastingverdragen wordt dit echter normaliter overruled en is de feitelijke
vestigingsplaats beslissend. Zo ook in het belastingverdrag Nederland-Singapore.

Het genoemde arrest van de Hoge Raad
was koren op de molen van de belastingdienst.
Een ijverige inspecteur vindt een dividend van €27.500.000 interessant genoeg om eens te
bekijken of hij in dit kader iets voor de Nederlandse schatkist kan betekenen. Singapore lijkt
hem nou niet bepaald een logische locatie voor de beheermaatschappij van Harry. Hij vermoedt dat wordt geprobeerd de fiscus op een dwaalspoor te zetten. Om een lang verhaal
kort te maken, de inspecteur neemt het standpunt in dat de feitelijke vestigingsplaats nog
gewoon in Nederland is of in ieder geval niet in Singapore. Hij legt een aanslag dividendbelasting op van €4.125.000. Harry met zijn adviseur gaan hier natuurlijk niet mee akkoord en
de zaak wordt voorgelegd aan Rechtbank Den Haag.
Volgens de rechtbank is de bv voor de toepassing van het belastingverdrag NederlandSingapore zowel inwoner van Singapore als van Nederland. Het trustkantoor zorgt voor
praktische zaken (day-to-day management) en vanuit Nederland vindt ook nog de nodige
sturing plaats. In lijn met HR 19 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:47 is voor de reële vestigingsplaatstoets beslissend waar de kernbeslissingen met betrekking tot de activiteiten van
het lichaam worden genomen, dat daar de eindverantwoordelijkheid voor deze beslissingen
wordt gedragen, dat van daaruit in voorkomende gevallen instructie wordt gegeven aan de
binnen het lichaam werkzame personen en dat daarbij niet van betekenis is wie de dagelijkse leiding heeft bij de uitvoering van een en ander. De inspecteur maakt aannemelijk dat de
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ondernemer dat zelf doen, als je de buitenlandse talen maar machtig bent en weet welke documenten, informatie e.d. nodig is (inclusief stukken die moeten worden vertaald door een
beëdigd vertaler e.d.). Veelal worden dit soort zaken uitbesteed aan financieel dienstverleners en moet je denken aan kosten tussen de €750 en €1.500 per jaar per land. Met de aantekening dat de compliancekosten in de zuidelijke en oostelijke landen van de EU vaak nog
(veel) hoger liggen. De kleine internetwinkel kan in dit voorbeeld, inclusief vertaalkosten
e.d., zomaar meer dan €5.000 kwijt zijn. Je begrijpt dat de invoering van het One-Stop-Shopsysteem per 2022 voor deze ondernemers een belangrijke verbetering oplevert.

De naheffingsaanslagen dividendbelasting zijn volgens de rechtbank terecht en, na vermindering in de bezwaarfase, tot de juiste bedragen opgelegd. Belanghebbende zal ongetwijfeld
in hoger beroep gaan. Het genoemde arrest van de Hoge Raad uit 2018 was koren op de molen van de belastingdienst. Tot dat arrest verkeerden veel belastingadviseurs in de veronderstelling dat bij een beleggings-bv een trustdirectie effectief kon zijn om de feitelijke vestigingsplaats van een vennootschap naar een tax haven te verplaatsen. Deze zienswijze moet
echter worden bijgesteld.
Vrij naar Rechtbank Den Haag 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10118
P.S. Deze casus speelde onder het oude regime van de converserende aanslag, toen het nog
mogelijk was om de vennootschap tot 90% van het vermogen leeg te schudden. Onder het
huidige regime, dat geldt vanaf 15 september 2015, leidt elke uitkering van dividend tot het
partieel invorderen van de conservende aanslag. De andere wijziging was dat de conserverende aanslag niet meer louter als gevolg van tijdsverloop na tien jaar wordt kwijtgescholden, maar voor onbepaalde tijd blijft openstaan. Op oude gevallen is overigens het oude regime van toepassing gebleven.

WEGSTREPEN DGA-SCHULDEN CONTINUED
In WFR 2015/1707 heb ik betoogd dat leningen aan aandeelhouders in de praktijk in veel
gevallen eigenlijk als dividend zouden moeten worden gekwalificeerd. Onder omstandigheden zou een oude schuld van een aandeelhouder aan zijn vennootschap daarom belastingvrij kunnen worden weggeboekt of weggestreept. Over dit onderwerp organiseerden wij in
december 2016 en in het voorjaar van 2017 vier goed bezochte bijeenkomsten. Regelmatig wordt ons gevraagd of er in de praktijk al duidelijkheid is. Die is er helaas nog niet. Er lijkt
sprake van een patstelling tussen fiscus en adviseurs.
Naar aanleiding van de commotie die ontstond over een ‘adviesbox’ van een advieskantoor inzake het belastingvrij wegstrepen van aandeelhoudersschulden, kwam het ministerie van Financiën met het standpunt dat wegstrepen impliceert dat men in het verleden
onjuiste aangiften heeft ingediend en dat dit dan valsheid in geschrifte zou zijn geweest. Zo
schreef een inspecteur het volgende: “Zoals u nu stelt is de vordering vanaf 2002 altijd al
een winstuitdeling geweest, dus ook in de jaren die buiten de navorderingstermijn liggen.
Als u dat volhardt dan is er al die jaren een opzettelijk onjuiste aangifte gedaan. Dit levert
valsheid in geschrifte op met daarbij behorende geldstraffen of een gevangenisstraf. Mocht
u blijven volharden in uw stelling dan hou ik de mogelijkheid open om de sancties die behoren bij het bewust onjuist indienen van de aangifte in te roepen.”

Hij werd geconfronteerd met een woedende inspecteur,
waardoor hij zich geïntimideerd voelde.
Naar uit WOB-verzoeken duidelijk is geworden, is de zienswijze die blijkt uit voormeld citaat beleid. Ik leid uit deze opstelling af dat men mijn analyse in beginsel onderschrijft en
bij gebrek aan beter dan maar met dreigementen probeert te voorkomen dat dga’s met hun
adviseurs schulden belastingvrij gaan wegboeken. Dat de fiscus het ‘wegstrepen’ immoreel
vindt, is begrijpelijk. Ik heb de indruk dat het merendeel van de belastingadviseurs niet wil
wegstrepen. Sommige adviseurs beperken het wegstrepen tot gevallen waarin de aandeelhouder als gevolg van de IB-claim technisch failliet is. In deze situatie is het wegstrepen een
praktisch alternatief voor een oplossing in de invorderingssfeer.
Sinds jaar en dag wordt zeer vrij omgegaan met aandeelhoudersschulden. Het is in de praktijk gebruikelijk om onttrekkingen door aandeelhouders voor consumptieve doeleinden of
(speculatieve) beleggingen zonder nadere analyse in rekening-courant te boeken. Bij de verstrekking van eigenwoningleningen aan aandeelhouders houdt men zich vaak niet aan bij
financiële instellingen gangbare verstrekkingsnormen. Het systematisch toetsen van aandeelhoudersschulden aan de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria voor een uitdeling is
in de praktijk volgens mij eerder uitzondering dan regel. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Als een excessieve schuldenpositie wordt geconstateerd, wordt de dga vaak in de gelegenheid gesteld deze gefaseerd af te bouwen in het kader van een vaststellingsovereenkomst in plaats van onmiddellijk de passende consequentie te verbinden aan de rechtens
juiste kwalificatie van de onttrekking. De Belastingdienst stelt hierdoor ook de heffing veilig. De praktijk zou zijn gediend met door de Belastingdienst op te leggen en te handhaven
concrete normen voor aandeelhoudersleningen. Daarmee zouden sommige dga’s ook tegen
zichzelf worden beschermd. Uiteraard hebben adviseurs hier ook een verantwoordelijkheid.
Inmiddels is in de Miljoenennota 2019 een regeling aangekondigd voor excessieve aandeelhoudersschulden. Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende
contouren:
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bv niet wordt ‘geleid en bestuurd’ vanuit Singapore in de zin van het belastingverdrag, zodat
de bv niet op grond van de ‘corporate tie-breaker’ wordt geacht inwoner van Singapore te
zijn. Dat betekent dat het belastingverdrag als zodanig niet in de weg staat aan de Nederlandse heffing van dividendbelasting. De op de inspecteur rustende bewijslast strekt daarbij
niet zo ver dat hij ook nog aannemelijk moet maken dat Beheermaatschappij Parelvisser B.V.
wordt geleid en bestuurd vanuit Nederland. Het heffingsrecht van Nederland wordt volgens
de rechtbank ook niet beperkt door art. 20 BRK, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de
feitelijke leiding van de bv op Sint Maarten ligt dan wel heeft gelegen.

MFAS JUBILEUMCONGRES

Een van onze abonnees had bij een overgenomen cliënt een oude schuld weggestreept. Hij
werd geconfronteerd met een woedende inspecteur, waardoor hij zich geïntimideerd voelde. De abonnee vroeg of MFAS bereid was een overleg tussen wegstrepende adviseurs te faciliteren. Wij voelen daar niet voor, maar zullen ervaringen via onze wekelijkse nieuwsbrief
bekend maken. De inspecteurs lijken gebonden aan een instructie van hogerhand. Wij adviseren bij het wegstrepen om tot een agree-to-disagree te komen. Vermoedelijk zal de fiscus
voor hen kansrijke zaken selecteren om uit te procederen. De fiscus is uiteraard als de dood
dat de rechter mijn analyse overneemt. Daarom verwacht ik dat men veel voor hen niet kansrijke zaken zal laten lopen. Wordt vervolgd!
Henry Meijer, MFAS Meijer Fiscale Adviessystemen bv

Time flies when you’re having fun! In 2019 is het alweer 25 jaar geleden dat we MFAS zijn
gestart. Alle reden voor een congres met een feestelijk tintje. Aanmelding is mogelijk tot en
met 28 februari 2019 op www.mfas.nl onderdeel cursussen.

AANMERKELIJK BELANG EN BOR

PROGRAMMA

datum

donderdag 7 maart 2019

09.30 - 10.00

ontvangst

tijd

10.00 - 21.00 uur

10.00 - 10.15

opening

locatie

Fletcher De Wageningse Berg, Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

10.15 - 11.15

pe-punten

8 NBA, NOB en RB

Janet Ganzeveld, soort-ab, onzakelijke lening, borgstelling, schenking
aandelen, aandelenruil, ab-verlies, emigratie

prijs

345 euro excl. btw
245 euro excl. btw voor personen met een account op MFAS

11.15 - 11.30

koffiepauze

11.30 - 12.30

vervolg Janet Ganzeveld

docenten

mr. dr. J. (Janet) Ganzeveld, zelfstandig gevestigd belastingadviseur en
onafhankelijk vaktechnisch adviseur te Amsterdam, extern fiscaal wetenschappelijk adviseur BDO

12.30 - 13.30

lunch

13.30 - 15.30

Wouter Burgerhart, huwelijkse voorwaarden, beleggingsleer, echtscheiding, overlijden, legaat ab-aandelen

prof. mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart, hoogleraar fiscale aspecten van de
notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen en estate planner bij
ScholsBurgerhartSchols

15.30 - 16.00

pauze

16.00 - 18.00

drs. H. (Henk) Hoeve, belastingadviseur, het Vosmanshuys Estate
Planning BV

Henk Hoeve, hoe zorg je ervoor dat er geen BOR-vrijstelling verloren
gaat, verwerking ab-latentie, BOR en werknemers, capita selecta BOR

18.00 - 19.00

diner

drs H. (Henry) J. Meijer, fiscaal-econoom, MFAS/Meijer Fiscale
Adviessystemen bv

19.00 - 19.45

1 tegen 100 met fiscale vragen

19.45 - 20.00

koffiepauze

20.00 - 21.00

Henry Meijer, vervroeging dividend i.v.m. verhoging box 2-tarief, stand
van zaken wegstrepen dga-schulden, (on)zakelijke verlettering

21.00

einde
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-- Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer
dan €500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in
aanmerking genomen.
-- De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
-- Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een
overgangsmaatregel getroffen.
-- Het wetsvoorstel hiervoor wordt volgens de planning aangeboden in het voorjaar 2019.
Het betreft een nogal grove maatregel. Dga’s die niet zeer vermogend zijn en (dus) slechts
een geringe schuld aan hun bv hebben kunnen opbouwen, blijven buiten schot. Vermogende
dga’s met voldoende vermogen in box 3 om een hoge schuld aan hun vennootschappen af te
kunnen lossen, worden ook getroffen. Dit terwijl daar de pijn niet zit. We wachten het wetsontwerp af. Aangegeven is overigens dat er een consultatieronde komt, zodat u desgewenst
uw inbreng kunt leveren.

Het gratis MFAS magazine verschijnt elk kwartaal en is bestemd voor onze gebruikers, prospects en
andere relaties. U kunt zich voor de reminder dat het magazine is verschenen aanmelden op onze
website: www.mfas.nl.
Artikelen uit het magazine mogen worden overgenomen mits met bronvermelding.

CONTACT
MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv
Keyserswey 51A, Noordwijk
Postbus 1013, 2340 BA Oegstgeest
T: 071 5190064
E: info@mfas.nl

