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1. Inleiding

Per 1 januari 2019 heeft Nederland op grond van de eerste Europese anti-belastingontwijkingsrichtlijn (hierna: ATAD1-
richtlijn)[2] CFC[3]-regels in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB 1969) geïmplementeerd. In deze
bijdrage bespreken wij deze wetgeving. In onderdeel 2 gaan wij in op de achtergrond van de CFC-regelgeving. In onderdeel
3 geven wij in een notendop de essentie van de CFC-regels weer. In de onderdelen 4 t/m 7 gaan wij meer in detail in op
specifieke elementen van de CFC-wetgeving, respectievelijk de vraag wanneer sprake is van een CFC (onderdeel 4), de
voordelen uit hoofde van een CFC (onderdeel 5), de uitzonderingen die in de CFC-wetgeving zijn opgenomen (onderdeel
6), en de anticumulatieregels (onderdeel 7). Onderdeel 8 bevat een korte slotbeschouwing.

2. Achtergrond van de CFC-wetgeving

Een CFC-stelsel is een effectieve manier om uitstel van belastingheffing door kapitaalvlucht tegen te gaan. De OECD
beveelt landen daarom al geruime tijd aan om een CFC-stelsel in te voeren.[4]

Nederland heeft lange tijd een terughoudende positie ingenomen wat betreft de invoering van een CFC-stelsel.[5] De
afgelopen jaren hebben internationale ontwikkelingen, zoals de aandacht voor belastingontwijking door multinationals (de
‘fair share’-discussie), echter hun weerslag gehad op de Nederlandse positie. Het Nederlandse denken is inmiddels zo ver
opgeschoven dat het kabinet heeft gekozen voor een implementatie van de CFC-maatregel die strenger is dan nodig op
grond van de ATAD1-richtlijn. Het kabinet meent dat Nederland op grond van het at arm’s length-beginsel zoals vastgelegd
in art. 8b Wet VPB 1969 al voldoet aan het zogenoemde Model B van de ATAD1-richtlijn.[6] Het kabinet gaat echter verder
en kiest ervoor om daarnaast een op Model A[7] gebaseerde CFC-regeling te introduceren.[8] Implementatie van Model A
was dus in feite onverplicht, waardoor het kabinet de ruimte had om Model A op een soepele manier te implementeren.
Zoals hierna zal blijken, is daarvan echter geen gebruik gemaakt.

Het is goed om te beseffen dat de implementatie van Model A in de vorm van het hierna te bepreken art. 13ab (en art. 15e
lid 10) Wet VPB 1969 tot gevolg kan hebben dat buitenlands inkomen in de Nederlandse heffingsgrondslag wordt
betrokken, dat op grond van het at arm’s-length-beginsel niet toerekenbaar is aan Nederland. Dat ‘altijd-ergens’
winstbelasting wordt geheven, is in het huidige tijdsgewricht kennelijk belangrijker dan de meer fundamentele vraag of dit
plaatsvindt door het juiste land alsmede of in een effectieve wijze van vermijding van dubbele belastingheffing is voorzien.

3. De CFC-wetgeving in een notendop

De CFC-maatregel kan aan de orde komen als de belastingplichtige, al dan niet tezamen met een gelieerd lichaam of
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gelieerde natuurlijke persoon, een belang heeft van meer dan 50% in een buitenlands lichaam of beschikt over een
buitenlandse vaste inrichting.[9] Voor toepassing van deze maatregel is sprake van gelieerdheid bij een belang van ten
minste 25%.
Een gecontroleerd lichaam of vaste inrichting valt alleen onder de CFC-maatregel als het lichaam of de vaste inrichting is
gevestigd of gelegen in een staat die voorkomt op de Nederlandse lijst met laagbelastende staten of op de EU-lijst van niet-
coöperatieve jurisdicties.
Als de CFC-maatregel van toepassing is, worden positieve besmette voordelen (zoals rente, royalty’s en dividenden) die bij
de CFC opkomen tot de winst van de belastingplichtige gerekend. Is bij de CFC sprake van negatieve besmette voordelen,
dan worden deze niet bij de belastingplichtige in aanmerking genomen. Er geldt dan een carry forward-regeling. De CFC-
maatregel kent een aantal uitzonderingen als gevolg waarvan de regeling in dat jaar buiten toepassing blijft.

4. Wanneer is sprake van een CFC?

4.1. Inleiding

Zowel een lichaam als een vaste inrichting[10] kan een CFC zijn. In het geval van een lichaam als CFC geldt een dubbele
toets: een jurisdictietoets en een controlerend belangtoets. Bij een vaste inrichting als CFC geldt uitsluitend de
jurisdictietoets. In het feit dat de belastingplichtige een buitenlandse onderneming drijft in de vorm van een vaste inrichting,
ligt de aanwezigheid van controle immers besloten.[11]

4.2. De jurisdictietoets

4.2.1. Inleiding

Een gecontroleerd lichaam of een vaste inrichting kwalificeert pas als een CFC als deze is gevestigd respectievelijk is
gelegen in een aangewezen staat (de jurisdictietoets). Dat is:
1. een staat[12] die lichamen niet of naar een statutair tarief van minder dan 9% onderwerpt aan een belasting naar

de winst; een zogenoemde laagbelastende staat (Nederlandse lijst), zie art. 13ab lid 3 onderdeel d Wet VPB
1969; of

2. een staat die is opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties (EU-lijst), zie art. 13ab lid 3
onderdeel e Wet VPB 1969.[13]

Een gecontroleerd lichaam voldoet in beginsel aan de jurisdictietoets als het lichaam volgens de fiscale of andere
regelgeving van een aangewezen staat aldaar is gevestigd. Door uit te gaan van de fiscale en andere regelgeving van de
betreffende staat, wordt aangesloten bij alle mogelijke aangrijpingspunten voor belastingheffing als inwoner die staten
kunnen hanteren (feitelijke leiding, oprichting en statutaire zetel). Als één van deze aangrijpingspunten leidt tot vestiging van
het gecontroleerde lichaam in een aangewezen staat, is de CFC-maatregel als hoofdregel van toepassing. De CFC-
maatregel kan door de vormgeving van de jurisdictietoets ook gelden als een dual resident-vennootschap is opgericht in
een aangewezen staat, maar daar niet langer (feitelijk of statutair) is gevestigd.

Vervolgens geldt een uitzondering als het gecontroleerde lichaam volgens de fiscale regelgeving van een niet-aangewezen
staat aldaar als inwoner is onderworpen aan een winstbelasting (art. 13ab lid 3 laatste zinsdeel Wet VPB 1969).[14] In dat
geval wordt immers, ondanks het feit dat er een band is tussen het gecontroleerde lichaam en een aangewezen staat,
alsnog (voldoende) winstbelasting geheven van het gecontroleerde belang door een niet-aangewezen staat. De CFC-
maatregel is dan niet van toepassing. De vraag kan worden gesteld of de uitzondering voldoende ruim is. De wettekst
vereist dat het gecontroleerde lichaam als inwoner in een niet-aangewezen staat is onderworpen. De uitzondering geldt dus
niet als het gecontroleerde lichaam een vaste inrichting heeft in een niet-aangewezen staat. Voor zover de besmette
voordelen toerekenbaar zijn aan de vaste inrichting, kan zich (economische) dubbele heffing voordoen.[15]

4.2.2. De Nederlandse lijst

Bij ministeriële regeling wordt jaarlijks een geactualiseerde lijst gepubliceerd van laagbelastende staten met als peildatum 1
oktober van dat jaar. Deze lijst is volgens het kabinet uitputtend en bindend.[16] De lijst geldt vervolgens ten aanzien van
boekjaren die in het daaropvolgende kalenderjaar aanvangen.[17] Op deze lijst wordt uitgegaan van het algemeen geldende
statutaire belastingtarief over ondernemingswinsten. Een staat is laagbelastend als het statutaire tarief lager is dan 9%. Het
is niet van belang of het effectieve tarief lager is dan 9%, bijvoorbeeld doordat de buitenlandse grondslag waarover de
belasting wordt geheven afwijkt van de grondslag naar Nederlandse maatstaven.[18] Dit betekent bijvoorbeeld dat een lager
effectief tarief als gevolg van zogenoemde territoriale elementen of preferentiële belastingregimes in dit kader niet relevant
is.[19] Deze benadering heeft de charme van de eenvoud. Tegelijkertijd bestaat het risico van underkill (statutaire tarief ten
minste 9%; effectieve tarief lager dan 9%) en overkill (statutaire tarief minder dan 9%; effectieve tarief minimaal 9%). Wij
hebben er op dit punt begrip voor dat de wetgever de regeling eenvoudig wenst te houden en daarom aansluit bij de
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nominale tarieven, te meer omdat de belastingplichtige naast de tarieftoets een beroep kan doen op verschillende
uitzonderingsmogelijkheden (zie onderdeel 6).[20]

De lijst met laagbelastende landen die geldt voor 2019 bevat 21 landen.[21]

4.2.3. De EU-lijst

Wat betreft de EU-lijst[22] is het doel aan te sluiten bij de meest recente lijst die geldt in het kalenderjaar dat voorafgaat aan
het kalenderjaar waarin het boekjaar van de belastingplichtige aanvangt.[23] Dit geldt voor zover tijdige publicatie in de
Staatscourant, vóór 1 januari van het volgende kalenderjaar, nog mogelijk is.

4.3. Controlerend belangtoets

Een lichaam is alleen een CFC als daarin een ‘controlerend belang’ wordt gehouden door de belastingplichtige, al dan niet
tezamen met een aan hem gelieerd lichaam of gelieerde natuurlijk persoon (art. 13ab lid 3 Wet VPB 1969). Van zo’n
controlerend belang is sprake bij een belang:
a. van meer dan 50% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal;
b. dat meer dan 50% van de statutaire stemrechten vertegenwoordigt; of
c. dat recht geeft op meer dan 50% van de winst.

Het toepassingsbereik van de regeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de passage ‘al dan niet tezamen met
een aan hem gelieerd lichaam of gelieerde natuurlijk persoon’. Volgens art. 13ab lid 8 Wet VPB 1969 is een gelieerd
lichaam: (i) een lichaam waarin de belastingplichtige een belang heeft (kort gezegd: een (klein)dochtervennootschap) en (ii)
een lichaam dat een belang heeft in de belastingplichtige (kort gezegd: een (groot)moedervennootschap). Een gelieerde
natuurlijk persoon is volgens dezelfde bepaling een natuurlijke persoon die een belang heeft in de belastingplichtige. Indien
een natuurlijk persoon of een lichaam een belang heeft in de belastingplichtige én in een of meer andere lichamen, dan
wordt ieder van die lichamen aangemerkt als een aan de belastingplichtige gelieerd lichaam, zie art. 13ab lid 9 Wet VPB
1969 (kort gezegd gaat het dan om een zustervennootschap van de belastingplichtige).

Het voorgaande maakt duidelijk dat essentieel is wat in deze gelieerdheidscontext onder ‘een belang’ moet worden
verstaan. Volgens art. 13ab lid 10 Wet VPB 1969 is dat een belang dat:
â•ƒ ten minste 25% bedraagt van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van het lichaam;[24]

â•ƒ ten minste 25% vertegenwoordigt van de statutaire stemrechten in het lichaam; of
â•ƒ recht geeft op ten minste 25% van de winst van het lichaam.

Het belang dat door een gelieerd lichaam of gelieerde natuurlijke persoon in een lichaam wordt gehouden, moet volledig
worden meegeteld en dus niet pro rata parte.[25] Hierdoor kan zich de situatie voordoen dat een Nederlandse
belastingplichtige een lichaam als gecontroleerde vennootschap moet aanmerken, terwijl het indirecte belang (aanzienlijk)
kleiner is dan 50%. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld, waarin als uitgangspunt geldt dat
Y is gevestigd in een aangewezen staat.
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Omdat de belastingplichtige en X gelieerde lichamen zijn (25%-belang) moet het door X gehouden belang van 51% in Y
volledig worden meegeteld. Voor de belastingplichtige geldt Y dus als een gecontroleerd lichaam. Dit ondanks het feit dat
de belastingplichtige slechts een middellijk belang van 12,75% (25%*51%) in Y houdt. Bovendien heeft de belastingplichtige
via het 25%-pakket geen doorslaggevende zeggenschap in X en dus ook niet (middellijk) in Y. Het zou naar onze mening
beter zijn geweest als de wetgever op dit punt gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om Model A op een soepele
manier te implementeren (zie onderdeel 2). Het zou naar onze mening namelijk meer voor de hand liggen om een belang
slechts mee te tellen als dit wordt gehouden door een groepsvennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem
verbonden lichaam doorslaggevende zeggenschap heeft. Het kabinet wil dat ‘de aanvullende CFC-regeling in
voorkomende gevallen prohibitief werkt’, [26] maar dat is wat ons betreft geen argument om een CFC-regeling toe te passen
in situaties waarin van controle geen sprake is. Het beperken van de CFC-maatregel tot doorslaggevende
zeggenschapssituaties heeft als aanvullend voordeel dat de regeling dan valt onder de vrijheid van vestiging en niet onder
de vrijheid van kapitaalverkeer. Dit maakt de regeling minder EU-rechtelijk kwetsbaar in derde-landensituaties.[27] Door de
huidige vormgeving haalt het kabinet zichzelf op de hals dat de tegenbewijsregeling in derde-landensituaties moet voldoen
aan de EU-rechtelijke vereisten.

5. Voordelen uit hoofde van een CFC

5.1. Besmette voordelen

Als is vastgesteld dat een belastingplichtige een CFC houdt, dient vervolgens te worden bepaald welke voordelen in welke
omvang bij de belastingplichtige in aanmerking moeten worden genomen. Als de CFC een lichaam is, dan worden besmette
voordelen die bij de CFC opkomen tot de winst van de belastingplichtige gerekend. Bij een CFC in de vorm van een vaste
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inrichting is de wetssystematiek anders en is de objectvrijstelling uitgeschakeld voor de besmette voordelen die aan de
belastingplichtige worden toegerekend.[28] Dit kan conflicteren met oudere belastingverdragen die de vrijstellingsmethode
toepassen op ondernemingswinsten en geen ‘switch over’-bepaling bevatten. [29] Het is sinds 1996 vast Nederlands
verdragsbeleid om de switch over-bepaling in belastingverdragen op te nemen. Dit beleid wordt voortgezet bij nieuwe
verdragsonderhandelingen.[30]

Art. 13ab lid 1 Wet VPB 1969 bevat de volgende opsomming van besmette voordelen die opkomen bij de CFC:
a. rente of andere voordelen uit financiële activa;
b. royalty’s of andere voordelen uit immateriële activa;
c. dividenden en voordelen uit de vervreemding van aandelen;
d. voordelen uit financiële-leasingactiviteiten;
e. voordelen uit verzekeringsactiviteiten, bankactiviteiten of andere financiële activiteiten; of
f. voordelen uit weinig of geen economische waarde toevoegende factureringsactiviteiten bestaande uit

verkoopvoordelen of dienstenvoordelen behaald met goederen of diensten, gekocht van of verkocht aan de
belastingplichtige of een aan hem gelieerd lichaam of gelieerde natuurlijk persoon.

Met name door het gebruik van de woorden ‘andere voordelen’ in de onderdelen a en b heeft het begrip ‘besmette
voordelen’ een ruim toepassingsbereik. Ook waardeveranderingen van financiële activa of immateriële activa kunnen
onder dit begrip vallen.[31] Het is een bewuste keuze de besmette voordelen niet nader af te bakenen. Dit onderstreept het
prohibitieve karakter van de CFC-maatregel. Bovendien kan op deze wijze eerst ervaring worden opgedaan met de invulling
van de diverse begrippen, waarbij ruimte wordt gegeven aan de uitvoeringspraktijk.[32] De besmette voordelen worden op
nettobasis bij de belastingplichtige in aanmerking genomen. Zij worden dus verminderd met de met die voordelen verband
houdende kosten die door de CFC zijn gemaakt.
De voordelen die bij de belastingplichtige in aanmerking worden genomen, kwalificeren als ‘voordelen uit hoofde van een
gecontroleerd lichaam’. [33] Op het niveau van de belastingplichtige is slechts van belang dat sprake is van besmette
voordelen; de aard van de voordelen is verder niet relevant. Dit betekent onder andere dat rentebaten die door de CFC
worden genoten en die bij de belastingplichtige op grond van art. 13ab lid 1 Wet VPB 1969 als besmette voordelen in
aanmerking worden genomen, bij deze belastingplichtige niet meetellen als rentebaten voor de toepassing van de
earningsstrippingmaatregel van art. 15b Wet VPB 1969.
De voordelen worden naar tijdsgelang in aanmerking genomen en naar rato van het belang dat de belastingplichtige in het
gecontroleerde lichaam heeft.[34] Hier zit een belangrijk verschil met de controlerend belangtoets. Zoals besproken in
onderdeel 4.3, geldt voor laatstgenoemde toets geen pro rata benadering.
De omvang van de besmette voordelen wordt naar Nederlandse maatstaven bepaald.[35] Dit betekent dat bij de vaststelling
van die omvang rekening moet worden gehouden met, bijvoorbeeld, de deelnemingsvrijstelling, aftrekbeperkingen en
aanpassingen van de belastinggrondslag door het at arm’s length-beginsel. Ontvangt het gecontroleerde lichaam
bijvoorbeeld een dividend waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing zou zijn als dat gecontroleerde lichaam in
Nederland zou zijn gevestigd, dan maakt dat dividend geen deel uit van de besmette voordelen die bij de belastingplichtige
(houder van het belang) in aanmerking worden genomen, ook al is dat dividend in het CFC-land wel belast. Bij de
berekening van de besmette voordelen moet ook rekening worden gehouden met de earningsstrippingregeling van art. 15b
Wet VPB 1969.[36]

De vaststelling van de omvang van de besmette voordelen vindt plaats met inachtneming van de functionele valuta waarin
de winst van het gecontroleerde lichaam in haar vestigingsstaat wordt berekend. Valutaresultaten die het gecontroleerde
lichaam behaalt ten opzichte van deze valuta maken deel uit van de besmette voordelen die bij de belastingplichtige in de
heffing worden betrokken.[37]

5.2. Voor zover de voordelen positief zijn

Bij de belastingplichtige worden alleen besmette voordelen in aanmerking genomen voor zover het saldo van de in een jaar
genoten besmette voordelen van het gecontroleerd lichaam of de vaste inrichting positief is (zie art. 13ab lid 2 Wet VPB
1969). Voor het begrip ‘jaar’ wordt aangesloten bij het boekjaar van de belastingplichtige (houder van de CFC). [38]

Als de besmette voordelen in een jaar negatief zijn, geldt de carry forward-regeling van art. 13ab lid 7 Wet VPB 1969. Deze
regeling houdt in dat het negatieve saldo niet bij de belastingplichtige in aftrek mag worden ingebracht. In plaats daarvan
wordt het negatieve saldo in mindering gebracht op het positieve saldo van de besmette voordelen van de betreffende CFC
van de zes volgende jaren, maar niet verder dan tot nihil. Dit gebeurt in de volgorde waarin de negatieve respectievelijk
positieve saldi zijn ontstaan. Om eenvoudsredenen is slechts voorzien in een carry forward-regeling; een carry back-
regeling ontbreekt.

De besmette voordelen worden per CFC afzonderlijk in aanmerking genomen.[39] Het is dus niet mogelijk om een negatief
saldo van de ene CFC te salderen met positieve besmette voordelen van een andere CFC.[40] Dit geldt ook als de CFC’s in
hetzelfde land gevestigd zijn.
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6. Uitzonderingen in de CFC-maatregel

6.1. Inleiding

Als is vastgesteld dat een Nederlands belastingplichtig lichaam een CFC houdt, worden de besmette voordelen van die
CFC in beginsel tot de winst van de belastingplichtige gerekend. Er geldt echter een aantal uitzonderingen die hierna nader
worden besproken.

6.2. Besmette voordelen worden uitgekeerd

Op grond van art. 13ab lid 2 Wet VPB 1969 worden bij de belastingplichtige geen besmette voordelen in aanmerking
genomen voor zover het saldo aan besmette voordelen tijdig door de CFC is uitgekeerd.[41] Deze uitkeringsescape geldt
uitsluitend voor een CFC in de vorm van een lichaam en logischerwijs niet voor een CFC in de vorm van een vaste
inrichting.
Vanuit de achtergrond van de CFC-maatregel is deze uitzondering goed te begrijpen. De CFC-maatregel bestrijdt immers
deferral, ofwel het oppotten van winsten in een laagbelast (buitenlands) lichaam. Voor zover dat lichaam zijn winsten
uitkeert, is van deferral geen sprake.
De uitzondering is cruciaal voor de werking van de CFC-regeling en biedt de mogelijkheid om toepassing van de CFC-
maatregel te voorkomen als het gecontroleerde lichaam (CFC) tijdig dividend uitkeert.[42] Een dividenduitkering is tijdig als
het saldo aan besmette voordelen voor het einde van het boekjaar van de belastingplichtige is uitgekeerd. Het is dus van
groot belang om vast te stellen op welke voordelen een uitkering betrekking heeft. In dit verband is het voor de praktijk
bijzonder prettig dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat bij een dividenduitkering de aanname geldt dat die uitkering
betrekking heeft op de besmette voordelen.[43] Het uitgangspunt bij een dividenduitkering is de zogenoemde lifo-methode. In
de literatuur is dit zodanig geïnterpreteerd dat in beginsel de winsten van het lopende boekjaar geacht worden te zijn
uitgekeerd.[44] Wij betwijfelen echter of dit volgt uit de parlementaire stukken. Tot tweemaal toe heeft de staatssecretaris
namelijk het volgende aangegeven:[45]

“In beginsel betreft een dividenduitkering de uitdeling van de winst van het vorige jaar. Het uitgangspunt is daarom dat de
zogenoemde last in, first out (lifo)-methode toepassing vindt.”

Het woord daarom in verbinding met de lifo-methode in de tweede zin lijkt ons terug te slaan op de zin ervoor, waarin staat
dat een dividenduitkering in beginsel de winst van het vorige jaar is. Verder blijkt uit de parlementaire stukken dat wanneer
aannemelijk is dat de dividenduitkering een uitdeling van winst is over een ander jaar, het voor de hand ligt daarbij aan te
sluiten. Daarbij is het dividendbesluit maatgevend.[46] Aangezien de uitkeringsescape slechts geldt voor zover de besmette
voordelen voor het einde van het boekjaar van de belastingplichtige zijn uitgekeerd, zullen in de praktijk interim-dividenden
noodzakelijk zijn, waarbij men dit vastlegt in het dividendbesluit.[47] De mogelijkheid bestaat dat het (civiele) recht in het
vestigingsland van de CFC dergelijke interim-dividenden niet toestaat. Volgens de staatssecretaris kan dit tot gevolg
hebben dat het positieve saldo van de besmette voordelen van dat lichaam niet voor het einde van dat jaar kan worden
uitgekeerd door dat lichaam. Wij begrijpen de woordkeus ‘kan’ niet. Hoe kan men vóór het einde van het boekjaar van de
belastingplichtige een dividend uitkeren als een interim-dividend onmogelijk is?[48]

Het is (ook) onmogelijk om aan de uitkeringsescape te voldoen wanneer de besmette voordelen niet in cash beschikbaar
zijn bij de CFC. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de besmette voordelen (mede) verband houden met correcties van
de winst van de CFC naar Nederlandse maatstaven, waardoor inkomsten die niet feitelijk zijn genoten wel tot de besmette
voordelen worden gerekend, of uitgaven die wel zijn gedaan de besmette voordelen niet verlagen.
Als het dividend daadwerkelijk tijdig door de CFC is uitgekeerd, rijst de vervolgvraag of dat dividend (uiteindelijk) onbelast
kan worden genoten door de belastingplichtige in Nederland. Wij besteden eerst aandacht aan de situatie waarin de CFC
rechtstreeks wordt gehouden door de belastingplichtige in Nederland. In dat geval moet worden beoordeeld of de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is op inkomsten uit het belang in de CFC. De deelnemingsvrijstelling geldt niet als de
CFC een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming is. In dergelijke gevallen wordt een gebruteerd bedrag van de voordelen
tot de winst van de belastingplichtige gerekend en wordt (in beginsel) deelnemingsverrekening verleend.[49] Feitelijk is dan
sprake van een ‘bijheffing’ door Nederland. De belastingplichtige raakt vanuit zijn perspectief bezien van de
spreekwoordelijke regen (toepassing CFC-maatregel) in de drup (toepassing regime voor niet-kwalificerende
beleggingsdeelnemingen). Het is echter ook denkbaar dat de deelnemingsvrijstelling wel van toepassing is, bijvoorbeeld
omdat de CFC aandelen houdt in een operationele vennootschap en daardoor aan de bezittingentoets wordt voldaan. Ook
is het mogelijk dat de dividenduitkering onder de deelnemingsvrijstelling valt omdat aan de onderworpenheidstoets van art.
13. lid 11 onderdeel a Wet VPB 1969 wordt voldaan. Bij die toets gaat het namelijk niet over het statutaire tarief, maar over
de vraag of sprake is van een naar Nederlandse begrippen reële heffing. Hierbij is een effectief tarief van 10% het
uitgangspunt. Ook bij een statutair tarief van minder dan 9% kan daarvan sprake zijn. Anders gezegd: door een
dividenduitkering kan de statutair tarieftoets worden ingeruild voor een effectief tarieftoets. Onder omstandigheden kan
toepassing van de CFC-maatregel dus worden voorkomen door een dividend uit te keren dat onder de
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deelnemingsvrijstelling valt.
De uitkeringsescape vereist niet dat het dividend door de belastingplichtige in Nederland wordt genoten. Dit is van belang
voor gevallen waarin de belastingplichtige het belang in de CFC middellijk houdt, dus via een of meerdere tussenschakels.

Een tijdige uitkering door de CFC aan haar moedervennootschap (de tussenschakel) is voldoende om art. 13ab Wet VPB
1969 bij de belastingplichtige (NL M) buiten toepassing te laten.[50] Dit is een belangrijke constatering. Het is namelijk
denkbaar dat de tussenschakel is gevestigd in een niet-aangewezen staat met een ruime deelnemingsvrijstelling zonder
CFC-regeling, waardoor het dividend daar onbelast kan worden genoten. Het is tegelijkertijd goed mogelijk dat de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is op het belang dat NL M houdt in de tussenschakel, bijvoorbeeld omdat ter zake
van dit belang wordt voldaan aan de bezittingentoets. Met dit in het achterhoofd rijst de vraag of de CFC-maatregel in alle
gevallen daadwerkelijk de beoogde stopbordfunctie zal blijken te hebben.

6.3. Hoofdzakelijk onbesmette voordelen

De CFC-maatregel geldt op grond van art. 13ab lid 4 onderdeel a Wet VPB 1969 niet als de door het gecontroleerde
lichaam of de vaste inrichting genoten voordelen doorgaans hoofdzakelijk (ten minste 70%) bestaan uit andere voordelen
dan besmette voordelen. Wij nemen aan dat deze toets jaarlijks moet worden aangelegd. Voor deze toets wordt een
vergelijking gemaakt op netto basis, dus met inachtneming van met de voordelen verband houdende kosten.[51] Zowel de
besmette voordelen als de andere voordelen worden naar Nederlandse maatstaven bepaald.[52] Voordelen die naar
Nederlandse maatstaven vrijgesteld zouden zijn (zoals dividenden die zouden zijn vrijgesteld op grond van de
deelnemingsvrijstelling), tellen dus niet mee. De term ‘doorgaans’ is niet nader toegelicht. Het ligt voor de hand dat de
wetgever hiermee beoogt enige flexibiliteit in de uitvoeringssfeer te bereiken. Dezelfde term treffen we aan in de huidige
bezittingentoets in de regeling van de (niet-kwalificerende) beleggingsdeelneming (art. 13 lid 11 onderdeel b Wet VPB
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1969). Als de term op vergelijkbare wijze moet worden uitgelegd (en daar gaan wij vanuit), dan zou dat betekenen dat de
CFC-regeling niet van toepassing is als de genoten voordelen gedurende een korte periode wél voor 30% of meer bestaan
uit besmette voordelen.[53]

6.4. Financiële onderneming

De CFC-maatregel blijft op grond van art. 13ab lid 4 onderdeel b Wet VPB 1969 buiten toepassing als het lichaam[54] een
financiële onderneming is als bedoeld in art. 2 lid 5 ATAD1-richtlijn én de door dat lichaam genoten besmette voordelen
doorgaans hoofdzakelijk (voor ten minste 70%) afkomstig zijn van anderen dan de belastingplichtige of een aan hem
gelieerd lichaam of gelieerde natuurlijk persoon. Wij nemen aan dat dit jaarlijks moet worden getoetst.

6.5. Wezenlijke economische activiteit

De CFC-maatregel blijft op grond van art. 13ab lid 5 Wet VPB 1969 ook buiten toepassing als het gecontroleerde lichaam of
de vaste inrichting een wezenlijke economische activiteit uitoefent. Dit moet voor elke CFC (gecontroleerd lichaam of vaste
inrichting) afzonderlijk worden vastgesteld. Voor het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een wezenlijke
economische activiteit, wordt primair aangesloten bij de substance-eisen die per 1 april 2018 gelden voor de beoordeling in
de vennootschapsbelasting en dividendbelasting of sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit
weerspiegelen.[55] Deze substance-eisen functioneren als een ‘safe harbour’. [56] Dit betekent dat het ook mogelijk is om op
andere wijze aannemelijk te maken dat sprake is van een wezenlijke economische activiteit.[57] Van een wezenlijke
economische activiteit is dus in ieder geval sprake als de CFC het gehele jaar[58] aan elk van de genoemde substance-
voorwaarden voldoet.[59] Deze substance-voorwaarden zijn op gelijke wijze van toepassing op CFC’s binnen of buiten de
EU/EER. Voorts wordt geen onderscheid gemaakt op basis van bijvoorbeeld de grootte van de belastingplichtige (houder
van het belang) en de CFC.[60] De substance-eisen moeten per gecontroleerd lichaam afzonderlijk worden toegepast, zodat
in een ander concernlichaam ondergebrachte substance niet kwalificeert.[61]

7. Anticumulatievoorschriften

7.1. Verrekening van winstbelasting

Als bij de belastingplichtige besmette voordelen in aanmerking worden genomen met betrekking tot de CFC (gecontroleerd
lichaam of vaste inrichting), wordt ter verrekening van de op die voordelen drukkende winstbelasting de verschuldigde
vennootschapsbelasting van de belastingplichtige verminderd.[62] Deze verrekening bij CFC-voordelen is nader uitgewerkt in
art. 23e Wet VPB 1969. Deze vermindering is gelijk aan de laagste van de volgende bedragen (art. 23e lid 2 Wet VPB
1969):
a. Het door de belastingplichtige aan te tonen werkelijke bedrag aan winstbelasting dat ter zake van de in

aanmerking genomen besmette voordelen door de CFC is betaald;[63] en
b. Het bedrag dat voortvloeit uit de volgende breuk:

besmette voordelen
_________________x berekende VPB
belastbare bedrag

De vermindering is vervolgens begrensd. Zij is namelijk ten hoogste gelijk aan het bedrag van de berekende
vennootschapsbelasting, verminderd met de verminderingen volgens de regelingen ter voorkoming van dubbele belasting,
de deelnemingsverrekening en de verrekening bij (laagbelaste) buitenlandse ondernemingswinsten (art. 23e lid 3 Wet VPB
1969).
De regeling kent een voortwentelingsregeling voor gevallen waarin de verrekening in enig jaar niet leidt tot een
vermindering. Deze regeling geldt uitsluitend wanneer de inspecteur het over te brengen bedrag heeft vastgesteld bij voor
bezwaar vatbare beschikking (art. 23e lid 4 Wet VPB 1969).

7.2. Meervoudige CFC-heffing

De situatie kan zich voordoen dat meerdere Nederlandse lichamen een belang in een CFC houden. Te denken valt aan de
volgende situatie.
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In dit geval hebben zowel NL M als NL D een controlerend belang van 100% in de CFC. Zowel NL M als NL D moeten
100% van besmette voordelen in aanmerking nemen. Hiervoor is geen anticumulatieregeling getroffen. Er treedt dus
meervoudige CFC-heffing op. Eenzelfde effect kan zich voordoen als een Nederlands lichaam een belang in een CFC houdt
via een (feitelijk) elders in de EU gevestigde dochtervennootschap. Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om geen
anticumulatiemaatregel te treffen die dergelijke meervoudige CFC-bijheffing voorkomt. Het kabinet merkt hierbij op dat de
ATAD1-richtlijn geen maatregel tegen dergelijke dubbele heffing bevat. Voorts is de CFC-maatregel bedoeld als ‘stopbord’
en krijgt de maatregel door het ontbreken van anticumulatieregeling een nog meer prohibitief karakter.[64]

Wij zijn kritisch over deze keuze van het kabinet.[65] Ook een maatregel die bedoeld is als stopbord moet fatsoenlijk
vormgegeven worden. Wij zien niet in waarom, bijvoorbeeld, een belastingplichtige die zijn structuur niet op tijd heeft
kunnen aanpassen, met meervoudige CFC-heffing moet worden geconfronteerd. Wat ons betreft is een enkelvoudige CFC-
heffing prohibitief genoeg. Wij betreuren het dan ook dat het kabinet (ook) op dit punt geen gebruik heeft gemaakt van de
ruimte die er is om Model A op een soepele wijze te implementeren (zie hierover onderdeel 2). Wij roepen de wetgever op
om hier alsnog in te voorzien, bijvoorbeeld door te bepalen dat de CFC-maatregel bij een belastingplichtige (NL M) niet
geldt, voor zover ‘lager’ in het concern bij een gelieerd lichaam (NL D) al een CFC-maatregel van toepassing is.

7.3. Samenloop met de deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening
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Zowel de CFC-maatregel als de deelnemingsverrekening beogen situaties te treffen waarin sprake is van laagbelast mobiel
kapitaal en hebben een stopbordfunctie. Daarom kan de vraag opkomen of het nodig is om beide regelingen naast elkaar te
laten bestaan. Hierbij kan worden opgemerkt dat de CFC-maatregel en de deelnemingsverrekening in zoverre
complementair zijn dat de CFC-maatregel niet van toepassing is op winsten die tijdig worden uitgekeerd (zie hierover
onderdeel 6.2).[66] Op grond van de deelnemingsverrekening kunnen deze winsten alsnog worden belast. Dit neemt echter
niet weg dat een betere integratie van de deelnemingsverrekening en de CFC-maatregel wenselijk zou zijn. De huidige
vormgeving heeft een groot ‘stapelgehalte’ en kan leiden tot zeer complexe samenloopsituaties. [67] Onder meer zou de
herwaarderingsverplichting van art. 13a Wet VPB 1969 kunnen vervallen. Deze herwaarderingsverplichting bestrijdt
deferral, maar dit wordt ook tegengegaan door de CFC-maatregel.[68]

In de door de wetgever gekozen vormgeving zijn diverse flankerende maatregelen nodig om de interactie tussen de CFC-
maatregel en het normale deelnemingsregime in goede banen te leiden. De essentie van de deze maatregelen is dat de
CFC-maatregel voorrang heeft op het deelnemingsregime en dat wordt voorkomen dat besmette voordelen bij dezelfde
belastingplichtige dubbel worden belast.
De eerste flankerende maatregel houdt in dat de deelnemingsvrijstelling onder omstandigheden toch van toepassing is op
een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. De CFC-maatregel zou namelijk meervoudige belastingheffing kunnen
veroorzaken indien het belang in de CFC tevens kwalificeert als niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. In zo’n geval
worden bij de belastingplichtige namelijk eerst de besmette voordelen in aanmerking genomen op grond van de CFC-
maatregel van art. 13ab Wet VPB 1969, waarna de deelnemingsvrijstelling toepassing zou missen op de voordelen uit
hoofde van die CFC/beleggingsdeelneming (art. 13 lid 9 e.v. Wet VPB 1969). Met art. 13 lid 19 Wet VPB 1969 wordt dit als
volgt voorkomen: de deelnemingsvrijstelling geldt toch ten aanzien van voordelen uit hoofde van de betreffende
CFC/beleggingsdeelneming, voor zover die voordelen rechtstreeks samenhangen met de eerder in aanmerking genomen
besmette voordelen in de zin van art. 13ab Wet VPB 1969.[69]

De tweede maatregel voorkomt eveneens dubbele belastingheffing in situaties waarin het belang dat de belastingplichtige
houdt, kwalificeert als CFC, terwijl in beginsel tegelijkertijd de herwaarderingsbepaling voor specifieke laagbelaste
beleggingsdeelnemingen (art. 13a Wet VPB 1969) van toepassing is. Omdat de deelnemingsvrijstelling ter zake van zo’n
beleggingsdeelneming is uitgeschakeld, leidt dit tot een (belast of aftrekbaar) positief of negatief resultaat. Het is echter
mogelijk dat de herwaardering rechtstreeks samenhangt met besmette voordelen die bij de belastingplichtige op grond van
de CFC-regeling al in aanmerking zijn genomen. Als de bedoelde samenhang aanwezig is, gaat de CFC-maatregel voor. Dit
is vormgegeven door in art. 13a lid 4 Wet VPB 1969 te bepalen dat de waarderingsverplichting in zo’n geval buiten
toepassing blijft.

8. Afrondend

Nederland heeft zich lange tijd terughoudend opgesteld ten opzichte van de mogelijke invoering van een CFC-stelsel. De
tijden zijn duidelijk veranderd. Het kabinet heeft gekozen voor een implementatie van de CFC-maatregel die strenger is dan
nodig op grond van de ATAD1-richtlijn. Het kabinet motiveert deze strenge implementatie door erop te wijzen dat de CFC-
maatregel prohibitief moet zijn. Dit is wat ons betreft echter geen argument om de regeling ook toe te passen in situaties
waarin de belastingplichtige geen (indirecte) doorslaggevende zeggenschap heeft over de CFC. Evenmin onderschrijven wij
de keuze van het kabinet om geen anticumulatiemaatregel te treffen voor de meervoudige CFC-heffing binnen een concern.
Voorts zou wat ons betreft een betere integratie tussen de CFC-maatregel en de deelnemingsverrekening wenselijk zijn.
In de praktijk zullen belastingplichtigen die met de CFC-maatregel in aanraking komen, zeer goed op hun tellen moeten
passen. Door de overkill die de maatregel bevat en de complexe samenloop met de deelnemingsverrekening, kunnen zich
allerlei ongedachte effecten voordoen. Hoewel de vormgeving van de CFC-maatregel niet volledig uitsluit dat het
multinationale bedrijfsleven (nog steeds) mobiel kapitaal vanuit of via Nederland stalt in laagbelastende jurisdicties, geldt
hier voor belastingplichtigen vooral het bekende spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen …'

 
Voetnoten

[1]

Mr. G.C. van der Burgt & dr. A.W. Hofman zijn verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Mr. G.C. van der Burgt is daarnaast

werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, dr. A.W. Hofman bij STP Tax Lawyers.

[2]

Anti Tax Avoidance Directive I, Richtlijn 2016/1164/EU van de Raad van 12 juli 2016, PbEU 2016, L 193/1. Zie ook de rectificatie in PbEU 2016,

L 234/26.

[3]

CFC staat voor: Controlled Foreign Company, ofwel gecontroleerde buitenlandse vennootschap.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1714B&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 29-03-2019. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 10/14

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1714B&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


[4]

Zie onder meer het rapport Harmful Tax Competition, An Emerging Issue, Parijs: OECD 1998, p. 40-42.

[5]

Zie hierover A.W. Hofman, De deelnemingsverrrekening, Kluwer, 2011, hoofdstuk 9.

[6]

Model B houdt in dat niet-uitgekeerde inkomsten van een dochtervennootschap of vaste inrichting tot de Nederlandse grondslag worden gerekend als

die inkomsten voortkomen uit kunstmatige constructies die zijn opgezet met als wezenlijk doel een belastingvoordeel te verkrijgen. Het gaat hier om

winst die bij de dochtervennootschap of vaste inrichting wordt gerapporteerd, maar die op grond van het at arm’s length-beginsel in de

belastinggrondslag van de Nederlandse belastingplichtige thuishoort.

[7]

Model A houdt kort gezegd in dat ‘besmette inkomsten’ van dochtervennootschappen en vaste inrichtingen tot de Nederlandse grondslag worden

gerekend. Zie verder hierna.

[8]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 4.

[9]

Met ‘de belastingplichtige’ bedoelen wij in deze bijdrage de houder van het gecontroleerde belang of de vaste inrichting.

[10]

Zie art. 15e lid 10 Wet VPB 1969.

[11]

Een in Nederland gelegen vaste inrichting van een buitenlands lichaam valt niet onder het bereik van de CFC-maatregel. Het buitenlandse lichaam kan

uiteraard zelf wel een CFC zijn. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 36.

[12]

Onder een staat wordt mede begrepen een Mogendheid en een daarmee gelijk te stellen bestuurlijke eenheid. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3,

p. 31.

[13]

Voor de beoordeling of de jurisdictietoets slaagt, moeten dus beide lijsten worden geraadpleegd. Voor 2019 is sprake van een geïntegreerde lijst (zie

voetnoot 21).

[14]

Dit laatste kan in beginsel worden aangetoond door het overleggen van een belastingaanslag van de buitenlandse fiscus. Tevens kunnen andere door

de buitenlandse fiscus gewaarmerkte bescheiden waaruit blijkt dat het lichaam in de betreffende staat als inwoner is onderworpen aan een belasting

naar de winst dienen als bewijs. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 39.

[15]

Zie ook V.T.P. van der Lans & M. Knops, ‘De (aanvullende) CFC-maatregel van art. 13ab Wet VPB 1969’,  MBB 2018/11.27, onderdeel 4.2.4.

[16]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 38. Ons inziens kan worden betwijfeld of de lijst belastingplichtigen kan worden tegengeworpen als een land ten

onrechte op de lijst staat. Zie ook V.T.P. van der Lans & M. Knops, ‘De (aanvullende) CFC-maatregel van art. 13ab Wet VPB 1969’, MBB 2018/11.27,

onderdeel 4.2.2. In de parlementaire geschiedenis zijn verschillende verduidelijkingen gegeven over de wijze waarop de Nederlandse lijst tot stand

komt. Zie onder meer Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 33 en Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 3.

[17]

Er geldt géén overgangstermijn voor verdragslanden. Staat een land op de Nederlandse lijst die in jaar t-1 wordt gepubliceerd, dan kwalificeert dat land

dus direct als laagbelastende staat in jaar 1. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 16.

[18]

Voor deze benadering is gekozen (i) om uitvoeringstechnische redenen en (ii) omdat de EU in het kader van de EU-lijst van niet coöperatieve

jurisdicties (zie onderdeel 4.2.3) preferentiële belastingregimes wereldwijd beoordeelt. Langs deze weg vallen staten met zo’n preferentieel

belastingregime dat schadelijk is onder het bereik van de CFC-maatregel.

[19]

Zie hierover nader Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 10.

[20]

Zoals besproken in onderdeel 6.2 kan onder omstandigheden door een dividenduitkering de nominale tarieftoets worden ingeruild voor een effectief

tarieftoets.

[21]

Regeling van 31 december 2018, DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064. Deze Nederlandse lijst bevat ook de staten die voorkomen op de (meest

recente) EU-lijst. Het is dus een geïntegreerde lijst.
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[22]

Zie www.consilium.europa.eu/nl/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/.

[23]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 34.

[24]

In art. 13ab Wet VPB 1969 komt diverse keren het begrip ‘lichaam’ terug. Dit kan ook een lichaam zijn dat naar Nederlandse maatstaven transparant

is. Zie art. 2 lid 1 onderdeel b AWR en Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 38. Voor een aantal voorbeelden over de werking van de CFC-maatregel

in combinatie met naar Nederlandse maatstaven transparante lichamen verwijzen wij naar V.T.P. van der Lans & M. Knops, ‘De (aanvullende) CFC-

maatregel van art. 13ab Wet VPB 1969’, MBB 2018/11.27, onderdeel 4.2.3.

[25]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 31.

[26]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 38.

[27]

In EU-situaties kan de regeling overigens niet aan de orde komen vanwege de gekozen tariefgrens van 9%, hetgeen overeenkomt met het laagste

tarief dat in de EU wordt gehanteerd. Zie hierover onder meer Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 35.

[28]

Art. 15e lid 10 jo. art. 13ab lid 1 Wet VPB 1969.

[29]

Op grond van een switch over-bepaling wordt de vrijstellingsmethode ingewisseld voor de verrekeningsmethode als Nederland nationaalrechtelijk van

een verrekening uitgaat. Bevat het belastingverdrag een switch over-bepaling, dan is de CFC-maatregel niet in strijd met dat verdrag. Art. 23e Wet VPB

1969 voorziet namelijk in een verrekeningsregeling (zie onderdeel 7.1 hierna). Als in het verdrag de vrijstellingsmethode is overeengekomen, terwijl een

switch over-bepaling ontbreekt, zal Nederland – ondanks art. 15e lid 10 Wet VPB 1969 – de objectvrijstelling (moeten) toepassen. Zie Kamerstukken II

2018/19, 35030, 3, p. 7.

[30]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 7.

[31]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 36.

[32]

Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 4.

[33]

Zie art. 13ab lid 1 Wet VPB 1969 en Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 41.

[34]

De situatie kan zich voordoen dat de gerechtigdheid van de belastingplichtige tot het kapitaal, de winst en de stemrechten in de CFC van elkaar

afwijken. Hoewel dit in de parlementaire geschiedenis niet is bevestigd, ligt het voor de hand om in zo’n geval bij de pro rata berekening de

gerechtigdheid tot de winst van de CFC tot uitgangspunt te nemen. Zie hierover ook V.T.P. Van der Lans & M. Knops, ‘De (aanvullende) CFC-

maatregel van art. 13ab Wet Vpb 1969’, MBB 2018/11.27, onderdeel 6.1.3.

[35]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 5 en p. 30, Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 36-38 en Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 3.

[36]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 36.

[37]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 30-31 en Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 37. Overigens is in de parlementaire geschiedenis niet

aangegeven hoe en naar welk tijdstip het resultaat van de CFC, als dat in een andere valuta luidt dan de functionele valuta van de belastingplichtige,

moet worden omgerekend naar de functionele valuta van de belastingplichtige.

[38]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 37-38.

[39]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 30.

[40]
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Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 36.

[41]

De uitkeringsescape eist niet dat de belastingplichtige in Nederland de besmette voordelen daadwerkelijk geniet. Dit is relevant als de CFC middellijk

(via één of meer tussenschakels) wordt gehouden. Zie hierna.

[42]

Het gaat hierbij uitsluitend over dividenduitkeringen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden; verkapte dividenduitkeringen kwalificeren niet. Zie

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 38.

[43]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 31.

[44]

V.T.P. Van der Lans & M. Knops, ‘De (aanvullende) CFC-maatregel van art. 13ab Wet Vpb 1969’, MBB 2018/11.27, onderdeel 6.2.1.

[45]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 31 en Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 37.

[46]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 31.

[47]

Uitgaande van onze interpretatie van de lifo-methode (zie hiervóór).

[48]

Wij zien daartoe slechts een mogelijkheid als het boekjaar van de CFC afwijkt van dat van de belastingplichtige. In zo’n geval kan de CFC de winst van

het vorige boekjaar uitkeren terwijl het boekjaar van de belastingplichtige nog niet is geëindigd. Wij vragen ons echter af of dit de reden is geweest dat

de staatssecretaris het woord ‘kan’ heeft gebruikt.

[49]

Zie art. 13aa jo. art. 23c Wet VPB 1969.

[50]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 15.

[51]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 34.

[52]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 40 en Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 3.

[53]

Vgl. Kamerstukken II 2009/10, 32129, 3, p. 65.

[54]

Deze uitzondering geldt niet voor een CFC in de vorm van een vaste inrichting.

[55]

De substance-eisen zijn vastgelegd in art. 2e jo. 2d Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.

[56]

Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 11 en Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 5. Zie ook de gewijzigde redactie van art. 2d

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 waarin nu ‘in ieder geval’ staat.

[57]

Kamerstukken II 2018/19, 35050, 7, p. 11-12. Deze tegenbewijsmogelijkheid is ook belangrijk om de regeling in de huidige opzet te laten voldoen aan

het Europese recht. Zie hierover ook onderdeel 4.3. Uit de gevoegde zaken HvJ EU 20 december 2017, C-504/16 en C-613/16 (Deister Holding/Juhler

Holding), BNB 2018/56 vloeit namelijk voort dat het stellen van substance-eisen (lees: vooraf vastgestelde algemene criteria) zonder aanvullende

tegenbewijsregeling in strijd is met EU-recht.

[58]

In het jaar van oprichting geldt dit vanaf de oprichtingsdatum. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 39.

[59]

Gaat het over een CFC in de vorm van een vaste inrichting, dan moet voor lichaam worden gelezen: vaste inrichting. Zie art. 15e lid 10 jo. art. 13ab lid

11 Wet VPB 1969.

[60]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 11.
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[61]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 13.

[62]

Zie art. 13ab lid 6 Wet VPB 1969 dat via de verwijzing in art. 15e lid 10 Wet VPB 1969 van overeenkomstige toepassing is op vaste inrichtingen.

[63]

Zie over het begrip ‘betaalde winstbelasting’ nader Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 40.

[64]

Zie onder meer Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 4.

[65]

Vgl. ook de column van Heiko Lohuis, ‘Onacceptabele wetgeving’, op www.taxlive.nl/nl/documenten/opinie/fiscale-ergernissen/onacceptabele-

wetgeving/.

[66]

Zie hierover Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 7.

[67]

Zie hierover nader M. Juddu, ‘Stapelen, stapelen, stapelen’, V-N 2018/56.0.

[68]

In deze zin ook V.T.P. Van der Lans & M. Knops, ‘De (aanvullende) CFC-maatregel van art. 13ab Wet Vpb 1969’, MBB 2018/11.27, onderdeel 9.

[69]

Een mogelijke samenloop met de compartimenteringsregeling van art. 28c Wet VPB 1969 is om redenen van eenvoud en uitvoerbaarheid de pas

afgesneden. Zie art. 28c lid 7 Wet VPB 1969 en Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 43.
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