
TFO 2019/161.2

Implementatie van de earningsstrippingmaatregel

Prof. dr. S.A. Stevens, datum 14-02-2019

Datum
14-02-2019

Auteur
Prof. dr. S.A. Stevens[1]

Folio weergave
Download gedrukte versie (PDF)

JCDI
JCDI:ADS14244:1

Vakgebied(en)
Belastingrecht algemeen (V)

1. Inleiding

Per 1 januari 2019 is de zogenoemde earningsstrippingmaatregel ingevoerd. Deze maatregel is gebaseerd op de Europese
Richtlijn ATAD1 (hierna ook: de Richtlijn).[2] Nederland heeft gekozen voor een strengere implementatie dan op grond van
de Richtlijn nodig is. Het kabinet heeft daarvoor gekozen om belastingontwijking te voorkomen en een meer gelijke
behandeling van eigen en vreemd vermogen te realiseren.[3] Deze strenge implementatie past in een breder streven van het
kabinet om Nederland te bevrijden van het stempel dat het een belastingparadijs is en internationale belastingontwijking
faciliteert. Het kabinet verwacht een opbrengst van € 1,1 mld. in 2019 oplopend tot € 1,5 mld. in 2021. Het structurele effect
is € 2 mld. [4] Hiermee kan een verlaging van het vpb-tarief worden gefinancierd.
De earningsstrippingmaatregel is een implementatie van de ATAD1, waardoor de uitleg van begrippen uiteindelijk
voorbehouden is aan het HvJ EU. De inspecteur kan de belastingplichtige de minimumnormen van de richtlijn niet
tegenwerpen indien Nederland deze niet juist in de wet heeft geïmplementeerd.[5] De Richtlijn en de Nederlandse wet zijn
uiteindelijk mede gebaseerd op het BEPS Action 4 report. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat met betrekking tot de uitleg
van de begrippen bedoeld is aan te sluiten bij het BEPS report.[6], [7] Bij de uitleg van de wet komt daardoor aan de inhoud
van het BEPS report vermoedelijk maar een zeer beperkte betekenis toe.
Het doel van dit themanummer is te beoordelen op welke wijze Nederland ATAD1 heeft geïmplementeerd in de nationale
wet. Dat betekent dat ik slechts summier inga op de wenselijkheid van de earningsstrippingmaatregel en geen vergelijking
maak met andere methoden om belastingontwijking via renteaftrek te voorkomen of een meer gelijke behandeling van eigen
en vreemd vermogen te bereiken.[8] Een beknopte evaluatie van de regeling is wel opgenomen in onderdeel 9. In het
vervolg van deze bijdrage zal ik eerst de hoofdlijn van de aftrekbeperking schetsen (onderdeel 2) en daarna in onderdeel 3
en 4 de cruciale begrippen ‘gecorrigeerde winst’ en ‘saldo renten’ bespreken. Rente die niet in aftrek kan worden
gebracht mag vooruit worden gewenteld. Dat vereist dat flankerende antimisbruikregels in de wet worden opgenomen (zie
onderdeel 5). In onderdeel 6 t/m 8 komen de vrijstellingen in de Richtlijn, de verhouding met de andere aftrekbeperkingen
en het primaire EU-recht aan bod. De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie in onderdeel 10.

2. De hoofdlijn van de aftrekbeperking

2.1. De algemene regel

In art. 15b Wet VPb 1969 is bepaald dat het saldo aan renten niet in aftrek komt voor zover dat meer bedraagt dan:
a. 30% van de gecorrigeerde winst; en
b. € 1 mln.
Bij de toepassing van de earningsstrippingmaatregel zijn drie begrippen cruciaal te weten:
1. het saldo aan renten;
2. geldleningen; en
3. de gecorrigeerde winst.
Op deze begrippen wordt in het vervolg van deze bijdrage dieper ingegaan. Eerst sta ik nog kort stil bij de drempel van € 1
mln. en de grens van 30%.
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2.2. De drempel van € 1 mln.

Indien het saldo aan renten minder bedraagt dat € 1 mln. is er sowieso geen aftrekbeperking. De drempel van € 1 mln. mag
echter niet in mindering worden gebracht op de rente die in aftrek wordt beperkt op grond van de 30% toets. Het is het een
of het ander.[9]

De drempel van € 1 mln. kan optimaal worden gebruikt door maatschappijen te ontvoegen uit een fiscale eenheid of
vennootschappen te splitsen. Uiteraard zijn er ook (fiscale) nadelen verbonden aan een dergelijke actie. In de
wetsgeschiedenis is opgemerkt dat als in de praktijk daarop ingespeeld wordt wettelijke (tegen) maatregelen overwogen
worden.[10]

De Richtlijn staat een maximale drempel van € 3 mln. toe. Het budgettaire nadeel van een verhoging van de drempel is
overzichtelijk met € 125 mln. (2019) tot € 177 mln. (structureel). [11] Een hogere drempel zou wellicht beter zijn voor het
vestigingsklimaat en de administratieve lastendruk, maar de regeling minder effectief maken om excessieve aftrek van rente
te beperken en de ongelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen voor een grote(re) groep belastingplichtigen in
stand te houden en dat acht de staatssecretaris niet wenselijk.[12]

2.3. De grens van 30%

De Richtlijn stelt als eis dat de aftrekruimte ten minste gemaximeerd moet worden op 30%. Een lager percentage is ook
toegestaan. Het vaststellen van de hoogte van de aftrekruimte vereist een politieke afweging tussen enerzijds het
vestigingsklimaat en anderzijds de budgettaire opbrengst en de effectiviteit van de regeling bij het bestrijden van
grondslaguitholling. De OESO[13] heeft de effecten van een vaste ratio onderzocht op basis van de cijfers 2009 t/m 2013 van
multinationals. Uit dat onderzoek kan worden geconcludeerd dat bij een percentage van 30, 72% van de multinationals
voldoende ruimte heeft om naast de rente die verschuldigd is aan derden nog ten minste tweemaal datzelfde bedrag aan
rente op interne leningen in aftrek te brengen. Bij een ratio van 10% is 38% van de multinationals niet meer in staat om door
middel van interne leningen meer rente af te trekken dan zij aan derden betaald heeft. Hoogterp[14] concludeert uit het
OESO-onderzoek dat het percentage van 30 aan de hoge kant is.
In de wetsgeschiedenis is vermeld dat ongeveer 280.000 bedrijven een per saldo verschuldigde rente hebben die hoger is
dan 30% van de EBITDA. Ongeveer 5000 bedrijven hebben een EBITDA van hoger dan € 3,3 mln. Voor deze groep
bedrijven geldt dat zij meer dan € 1 mln. rente mogen aftrekken. [15] Zeker nu Nederland geen groepsuitzondering invoert
denk ik dat een percentage van 30 terecht is. In de toekomst kan empirisch onderzoek plaatsvinden om vast te stellen of
Nederlandse ondernemingen ondanks invoering van de earningsstrippingmaatregel te veel rente in aftrek brengen. Een
indicatie daarvoor kan zijn de factor rente aan derden/EBITDA van de groep in vergelijking met de factor rente/EBITDA van
de belastingplichtige. De relevantie van deze indicator moet wel genuanceerd worden, omdat afhankelijk van de activiteiten
van de Nederlandse onderneming een andere verhouding eigen en vreemd vermogen zakelijk kan zijn.
De earningsstrippingmaatregel moet op fiscale-eenheidsniveau worden toegepast.[16] Het wetsvoorstel Spoedreparatie
fiscale eenheid[17] is niet uitgebreid naar art. 15b Wet VPB 1969. Naar mijn mening is dat ook niet nodig (zie onderdeel 8).
Bovendien worden daardoor veel praktische problemen vermeden. De earningsstrippingmaatregel geldt voor binnenlandse
en buitenlandse belastingplichtigen.

3. Het begrip ‘gecorrigeerde winst’

De rente is maximaal aftrekbaar tot 30% van de gecorrigeerde winst. In de Richtlijn is de gecorrigeerde winst gedefinieerd
als de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van de belastingplichtige (art. 4 lid 1).[18] In de
Wet VPB 1969 luidt de gecorrigeerde winst: de (fiscale) winst voor giftenaftrek[19] vermeerderd met:
a. de afschrijvingen vóór toepassing van lid 7 (de regeling voor geactiveerde rente);
b. de afwaardering tot lagere bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel in een jaar en verminderd met terugnamen van

de afwaarderingen van een bedrijfsmiddel in het jaar;
c. vermeerderd met het saldo aan rente van het jaar, met uitzondering van de renten die geactiveerd moeten

worden.
De correctie voor afwaarderingen is beperkt tot bedrijfsmiddelen en strekt zich dus niet uit naar afwaarderingen van
bijvoorbeeld andere activa zoals vorderingen of voorraden.[20] De tekst van de Richtlijn spreekt van ‘de voor belastingen
gecorrigeerde bedragen van afschrijvingen en amortisatie’ .[21] Mijns inziens gaat de Richtlijn verder en mogen alle
afwaarderingen worden meegenomen. De vraag is of Nederland daarmee de Richtlijn goed heeft geïmplementeerd.[22]

Aangezien de Richtlijn een minimumnorm geeft, denk ik dat Nederland de gecorrigeerde winst strenger mag definiëren.
Het begrip ‘bedrijfsmiddel’ vinden wij terug in art. 3.30 en 3.54 Wet IB 2001. In de wetsgeschiedenis is niet expliciet
ingegaan op het begrip ‘bedrijfsmiddel’. Omdat het uitgangspunt de fiscale winstbepaling is, ga ik ervan uit dat de
wetgever heeft bedoeld aan te sluiten bij voornoemde artikelen. Voor een uitputtende beschrijving van het begrip
‘bedrijfsmiddel’ ontbreekt de ruimte. Ik wijs er slechts op dat vorderingen in het algemeen geen bedrijfsmiddel [23] zijn en
dat de Hoge Raad[24] heeft beslist dat onroerende zaken onder omstandigheden zowel voorraad als een bedrijfsmiddel
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kunnen vormen. De Hoge Raad stond voor dergelijke hybride onroerende zaken afschrijvingen toe. Indien deze hybride
onroerende zaken worden afgewaardeerd, dan zou het denk ik logisch zijn – vanwege de analogie met afschrijvingen – dat
deze afwaardering voor het bepalen van de gecorrigeerde winst mag worden teruggenomen.
Objectieve vrijstellingen beperken de aftrekruimte van de renteaftrek. De Redactie Vakstudie Nieuws wijst er terecht op dat
dit minder voor de hand lijkt te liggen voor objectieve vrijstellingen die zijn bedoeld als een tariefmaatregel zoals de
innovatiebox.[25] Ook de dotatie aan de herinvesteringsreserve beperkt de aftrek.[26]

4. Saldo aan renten ter zake van geldleningen

4.1. Inleiding

Het saldo aan renten wordt in aftrek beperkt. Het begrip ‘saldo aan renten’ is gedefinieerd in artikel 15b lid 2 Wet VPB
1969. Het saldo aan renten is het bedrag aan rentelasten ter zake van geldleningen verminderd met het bedrag aan
rentebaten ter zake van geldleningen, welke rentelasten en rentebaten zonder toepassing van dit artikel in aanmerking
worden genomen bij het bepalen van de in een jaar genoten winst. Het saldo aan renten bedraagt ten minste nihil. Alleen
een saldo aan rentelasten (een positief ‘saldo aan renten’) wordt dus in aftrek beperkt. Indien er een saldo aan rentebaten
is (een negatief ‘saldo aan renten’) dan zijn deze rentebaten gewoon belast. Rentelasten en rentebaten moeten
algebraïsch worden opgevat. Een negatieve rentebate vergroot het saldo renten en een positieve rentelast verkleint het
saldo renten.[27] Een negatief saldo aan renten kan niet worden gesaldeerd met uit een eerder boekjaar vooruitgewentelde
rentelasten. Een negatief saldo wordt immers op nihil gesteld.[28]

4.2. Geldleningen

Volgens de nationale wet wordt alleen de rente die betaald of ontvangen wordt ter zake van overeenkomsten van geldlening
of daarmee vergelijkbare overeenkomsten meegenomen in het saldo aan renten. De Richtlijn kent niet de specifieke
koppeling met geldleningen.[29] In art. 2 lid 1 wordt immers gesproken van ‘rentelasten op alle vormen van schuld’ en
‘kosten in verband met het aantrekken van financiële middelen als omschreven in het nationale recht’.
Dit laatste zinsdeel geeft mijns inziens een beperking aan het begrip ‘schulden’ en in de nationale verhouding aan het
begrip ‘geldlening’. Het doel van de schuld en het karakter daarvan moet zijn dat financiële middelen worden
aangetrokken.
Onder een geldlening wordt verstaan: een vordering of een schuld die voortvloeit uit een overeenkomst van geldlening of
een daarmee vergelijkbare overeenkomst (art. 15b lid 6 onderdeel a Wet VPB 1969). In art. 7:129 BW lid 1 is bepaald dat:

“De overeenkomst van geldlening is de kredietovereenkomst waarbij de ene partij, de uitlener, zich verbindt aan de andere
partij, de lener, een som geld te verstrekken en de lener zich verbindt aan de uitlener een overeenkomstige som geld terug
te betalen.”

De fiscale kwalificatie van een lening is leidend.[30] De terugbetalingsverplichting is ook fiscaal voor de kwalificatie van een
geldverstrekking als een lening essentieel.[31] Als een geldverstrekking fiscaal wordt aangemerkt als eigen vermogen dan
geldt deze niet als een geldlening. In de wetsgeschiedenis is aangegeven dat een financial lease-overeenkomst en
huurkoop vergelijkbaar zijn met een geldlening. Reserves en voorzieningen zijn dat niet.[32] In het kader van art. 10a Wet
VPB 1969 waar het begrip ‘schuld’ gebezigd wordt, heeft de Hoge Raad [33] lijfrenteverplichtingen onder het bereik van art.
10a Wet VPB 1969 gebracht.
Een factoringsovereenkomst is mijns inziens niet vergelijkbaar met een geldlening, ook al zit in de vergoeding die de
factoringmaatschappij berekent in feite rente vanwege het feit dat inning van de debiteuren meestal enige tijd vergt.[34]

Hetzelfde geldt voor operational lease en huurovereenkomsten.[35] De rentecomponent gaat op in een groter geheel aan
vergoedingen die staan tegenover meer diensten dan alleen het verstrekken van financiële middelen. De koppeling van
rente aan het begrip ‘overeenkomst van geldlening of daarmee vergelijkbare overeenkomst’ heeft ook tot gevolg dat bij
bepaalde securitisatiestructuren[36] het onduidelijk kan zijn of de vergoeding die wordt doorbetaald door een Special Purpose
Vehicle (SPV) aan de overdrager van de vorderingen (bijvoorbeeld een nabetaling) het karakter behoudt van rente, omdat
de vorderingen economisch en juridisch zijn overgedragen aan de SPV.[37]

4.3. Saldo aan renten

In de Richtlijn is een ruime definitie opgenomen van ‘financieringskosten’. De rentebaten zijn niet afzonderlijk gedefinieerd.
In art. 2 lid 2 is slechts het begrip financieringskostensurplus gedefinieerd als:

“Het bedrag waarmee de aftrekbare financieringskosten van een belastingplichtige de belastbare rentebaten en andere
economisch gelijkwaardige belastbare inkomsten die de belastingplichtige overeenkomstig het nationale recht ontvangt,
overschrijden”.
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Het ligt voor de hand dat de rentebaten het spiegelbeeld zijn van rentekosten.
In art. 15b Wet VPB 1969 worden onder de rentelasten mede begrepen de kosten ter zake van geldleningen en ter zake
van rechtshandelingen die strekken tot het afdekken van renterisico’s of valutarisico’s ter zake van geldleningen. [38] Onder
rentelasten en rentebaten worden mede verstaan valutaresultaten ter zake van rechtshandelingen die strekken tot het
afdekken van renterisico’s of valutarisico’s ter zake van geldleningen. [39] Onder kosten worden bijvoorbeeld verstaan
afsluitkosten, advieskosten, kosten van bemiddeling, kosten ter zake van het opstellen van een overeenkomst van
geldlening, registratiekosten, afsluitprovisies, garantieprovisies en boeterente.[40] Onderdeel b en c van lid 6 hebben overlap,
maar de kern is dat kosten onder rente worden begrepen evenals valutaresultaten.
Ook is bevestigd dat als een variabele rente door een swap-overeenkomst converteert in een vaste rente de vaste rente in
aanmerking moet worden genomen.[41] Een swapovereenkomst wordt dus niet als een zelfstandig vermogensrecht
behandeld. Indien een swap-overeenkomst gekoppeld is aan een lening of vordering dan moet deze in samenhang worden
gezien en dan heffen de waardeverandering van de swap-overeenkomst en de geldlening elkaar op. Dat is anders indien de
swap-overeenkomst niet gekoppeld is aan een lening.[42] Rentederivaten kunnen worden aangeschaft met het oog op
toekomstige leningen, maar ook voor speculatieve doeleinden. In deze gevallen zullen de resultaten naar mijn mening niet
tot het saldo aan renten kunnen behoren, omdat er nog geen lening is waarmee het derivaat verband houdt. Dat ligt wellicht
anders indien een rentederivaat wordt aangeschaft om de rentelasten te hedgen van een lening waarvoor een concreet
voornemen bestaat om die aan te gaan.
Voornoemde voorbeelden vallen binnen de ruime definitie van financieringskosten van de Richtlijn. De Richtlijn heeft het
echter niet expliciet over valutaresultaten. Hoewel wel gesproken wordt over ‘bepaalde winsten op buitenlandse valuta’.
Wat daar ook van zij. Mijns inziens is het terecht dat valutaresultaten worden meegenomen omdat er een verband bestaat
tussen de hoogte van de rente en de valuta waarin de hoofdsom van de lening luidt. Weliswaar heeft de belastingplichtige
geen invloed op de valutaresultaten, maar excessieve renteaftrek kan ook worden gecreëerd door een lening in harde
valuta te verstrekken tegen een lage rente, waarbij de schuldenaar een (aftrekbaar) valutaverlies realiseert.
Valutawinsten verminderen het saldo aan renten dat in aftrek kan worden beperkt. Indien er per saldo alleen rentebaten zijn
(waaronder mede begrepen valutawinsten) dan heeft art. 15b Wet VPB 1969 niet tot gevolg dat deze rentebaten of
valutawinsten vrijgesteld zijn. De wetgever heeft dat zeker willen stellen door in lid 2 te bepalen dat het saldo aan renten ten
minste nihil is.[43] In dat opzicht wijkt de systematiek af van art. 10a Wet VPB 1969. De Hoge Raad heeft immers voor
valutawinsten die vallen onder art. 10a Wet VPB 1969 beslist dat deze niet belast zijn, omdat art. 10a Wet VPB 1969 moet
worden gezien als een objectvrijstelling.[44]

In de wetsgeschiedenis is bevestigd dat het begrip ‘rente’ in economische zin moet worden opgevat. [45] Rente betreft in
feite de vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld. Het maakt daarbij niet uit of deze vergoeding in de vorm van
een coupon of een opwaardering wordt genoten.[46] Onder renten wordt dus ook begrepen het vollopen van een schuld van
de contante waarde naar de nominale waarde.[47] Waardemutaties van vorderingen en schulden zijn als zodanig in beginsel
niet van invloed op het saldo aan renten.[48] Als de koper een vordering echter beneden de nominale waarde (onder pari)
heeft gekocht dan moet het vollopen van de vordering worden meegenomen als een rentebate, ongeachte de oorzaak van
het verschil tussen de aankoopprijs van de vordering en de nominale waarde.
Binnen de ruime definitie van rentelasten vallen ook conversierechten of warrants die als compensatie voor een lagere rente
worden uitgegeven. Deze rechten zijn echter op grond van de wet al niet aftrekbaar.[49]

Tot de rentelasten en rentebaten behoren niet de rente die ingevolge de toepassing van de CFC-regels ex art. 13ab Wet
VPB 1969 wordt toegerekend aan de belastingplichtige.[50] Rente die op grond van een arm’s length-correctie aan
Nederland moet worden toegerekend mag wel worden meegenomen.[51]

Het saldo aan renten wordt niet beïnvloed door renten die ex art. 15b lid 5 Wet VPB 1969 vooruitgewenteld worden.[52]

4.4. Geactiveerde rente

In het algemeen wordt rente direct ten laste van de winst gebracht. Op grond van goed koopmansgebruik moet rente soms
worden geactiveerd. Dat kan zich voordoen indien sprake is van vooruitbetaalde rente. Ook moeten of mogen sommige
kosten van een geldlening worden geactiveerd, zoals een afsluitprovisie. In de wetsgeschiedenis is bevestigd dat deze
kosten binnen het bereik van art. 15b lid 7 Wet VPB 1969 vallen.[53] Als ik het goed zie, is daarmee alleen maar beoogd tot
uitdrukking te brengen dat deze kosten eventueel geactiveerd moeten worden als voortbrengingskosten van een
bedrijfsmiddel en in dat geval binnen het bereik van art. 15b lid 7 Wet VPB 1969 vallen, maar niet dat de specifieke regeling
van art. 15b lid 7 Wet VPB 1969 geldt voor alle geactiveerde rente. Geactiveerde rente die valt buiten het bereik van art.
15b lid 7 Wet VPB 1969 komt in aftrek in het jaar waarop de rente betrekking heeft en moet dan de toets van art. 15b
doorstaan.
Indien de rente wel geactiveerd moet worden bij de voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel of onderhanden werk, rijst
vervolgens de vraag welke invloed goedkoopmansgebruik heeft op de aftrekbeperking op art. 15b Wet VPB 1969. Dat is
geen nieuwe vraag. De Hoge Raad[54] heeft eerder in het kader van de thin capitalisation-regeling (art. 10d Wet VPB 1969
oud) deze vraag moeten beantwoorden en toen beslist dat de aftrekbeperking ook van toepassing was op de geactiveerde
rente. De rente die geactiveerd was kon dus niet later via de afschrijvingen alsnog ten laste van de winst worden gebracht.
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De thin capitalisation-regeling was vormgegeven als een definitieve uitsluiting van de renteaftrek. De rente die niet in aftrek
kon worden gebracht kon niet vooruit worden gewenteld. Voor art. 15b wil de wetgever deze discussie bij voorbaat
voorkomen. In art. 15b lid 6 onderdeel d Wet VPB 1969 is daarom expliciet bepaald dat onder de rentelasten mede
begrepen worden de rentelasten die worden geactiveerd als voortbrengingskosten van een activum.[55] Bij het bepalen van
de aftrekruimte (de gecorrigeerde winst) mag deze rente echter niet worden meegenomen.
In lid 7 is bepaald dat de rente die geactiveerd zou moeten worden als voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel of als
onderhanden werk, maar die meer bedraagt dan € 1 mln. of 30% van de gecorrigeerde winst in afwijking van art. 3.25 en
3.29b Wet IB 2001 niet moet worden geactiveerd. Deze regel strekt zich dus niet uit tot voorraden.[56]

In het saldo aan renten kan uiteraard rente begrepen zijn die wel en niet moet worden geactiveerd. Art. 15b Wet VPB 1969
moet eerst worden toegepast op de rente die niet moet worden geactiveerd.[57] Slechts indien het saldo aan renten dat niet
in aftrek kan worden gebracht, meer is dan de rente die niet hoeft te worden geactiveerd treedt de specifieke regeling voor
geactiveerde rente in werking en blijft activering van de rente achterwege.[58] De rente die als gevolg van deze regeling niet
geactiveerd is en van aftrek is uitgesloten kan – net als de reguliere rente die niet in aftrek kan worden gebracht – worden
vooruitgewenteld en komt in aftrek in het jaar dat er voldoende aftrekruimte is. Voor een voorbeeld verwijs ik naar de
wetsgeschiedenis.[59]

In de wetsgeschiedenis[60] is bevestigd dat de rente die vooruitgewenteld wordt in latere jaren niet opnieuw hoeft te worden
getoetst of deze op grond van goed koopmansgebruik moet worden geactiveerd. Door deze toezegging kan in
voorkomende gevallen deze specifieke bepaling voor de belastingplichtige gunstiger uitpakken, omdat de rente sneller ten
laste van de winst kan worden gebracht dan wanneer deze rente niet aanvankelijk door art. 15b Wet VPB 1969 in aftrek
was beperkt en dus geactiveerd en vervolgens over de levensduur van het activum afgeschreven had moeten worden.
Dat doet zich bijvoorbeeld voor indien een project wordt ontwikkeld dat na de ontwikkelfase EBITDA gaat genereren. Indien
de rente geactiveerd moet worden, dan moet de rente over de economische levensduur van het bedrijfsmiddel worden
afgeschreven en dat kan een lange periode betreffen. Op grond van de wettelijke regeling kan de rente al direct in aftrek
worden gebracht, mits de gecorrigeerde winst later voldoende is.

4.5. Saldo aan renten en kosten die niet in aanmerking worden genomen

In twee situaties wordt het saldo aan renten gecorrigeerd. In de eerste plaats worden geldleningen waarvan de rente niet in
aftrek komt niet als een geldlening aangemerkt. Het gaat dan om leningen die fiscaal aangemerkt zijn als kapitaal of
waarvan de rente niet in aftrek komt op grond van art. 8c, art. 10a of art. 10b Wet VPB 1969.[61] Deze artikelen sluiten de
aftrek van rente in het geheel uit. Op grond van de tekst van de wet wordt ook rente die partieel in aftrek komt geëlimineerd.
Dat kan zich voordoen indien de hoogte van de rente wordt gecorrigeerd vanwege een at arm’s length-correctie of op
grond van de onzakelijkeleningjurisprudentie.[62]

In de tweede plaats wordt onder het saldo aan renten niet begrepen rentelasten ter zake van geldleningen en rentebaten ter
zake van geldleningen voor zover die deel uitmaken van de winst uit een andere staat en de objectvrijstelling (art. 15e Wet
VPB 1969) daarop van toepassing is.[63] Dat betekent in de praktijk dat die rentebaten of -lasten moeten zijn begrepen in de
winst toerekenbaar aan een vaste inrichting, of buitenlandse onroerende zaak.
In onderstaand voorbeeld uit de wetsgeschiedenis is de werking van de earningsstrippingmaatregel toegelicht.[64]
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Gegevens (in € mln.)
Brutowinst 230

Afschrijvingen (50)

Personeelskosten (50)

Aftrekbare rentelasten (150)

Belastbare rentebaten 70

Winst (vóór toepassing van art. 15b Wet VPB 1969) 50

Stap 1. Bepalen saldo aan renten ter zake van geldleningen (lid 2)
Aftrekbare rentelasten 150

- /- Belastbare rentebaten (70)

Saldo aan renten 80

Stap 2. Bepalen gecorrigeerde winst (derde lid)
Winst (vóór toepassing van art. 15b Wet VPB 1969) 50

+ Afschrijvingen 50

+ Saldo aan renten 80

Gecorrigeerde winst 180

Stap 3. Bepalen van de maximaal aftrekbare rente (lid 1)
De maximaal aftrekbare rente bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: € 54 mln. (namelijk 30% van de
gecorrigeerde winst van € 180 mln.) of € 1 mln. In dit voorbeeld bedraagt de maximaal aftrekbare rente € 54 mln., omdat
30% van de gecorrigeerde winst hoger is dan de drempel van € 1 mln. Hierdoor komt € 26 mln. van het saldo aan renten
van € 80 mln. niet in aftrek bij het bepalen van de in een jaar genoten winst. Als gevolg hiervan bedraagt de winst
(derhalve vóór giftenaftrek) na toepassing van art. 15b Wet VPB 1969 € 76 mln. (namelijk € 50 mln. plus € 26 mln.).

5. Vooruitwenteling van niet-aftrekbare saldo renten

5.1. Vooruitwentelen van rente

Indien de aftrekruimte te beperkt is dan kan het saldo aan renten dat niet in aftrek is gebracht vooruit worden gewenteld.[65]

Deze bepaling kent geen beperking in de tijd. Het bedrag wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld en de
verrekening met toekomstige gecorrigeerde winst vindt plaats in de volgorde dat de saldi zijn ontstaan.[66] De
vooruitgewentelde rente kan ook worden verrekend met de drempel van € 1 mln.[67] Het saldo renten heeft – net als fiscaal
compensabele verliezen – waarde, omdat deze in de toekomst in aftrek kan worden gebracht en de belastbare winst kan
verminderen. Om misbruik te voorkomen heeft de wetgever daarom net als bij fiscaal compensabele verliezen twee anti-
misbruikbepalingen in de wet opgenomen (zie par. 5.2 en 5.3).

5.2. Rentelichamen

In art. 15ba lid 1 Wet VPB 1969 is een bepaling opgenomen die de handel in ‘rentelichamen’ moet voorkomen. [68] Volgens
dezelfde systematiek als art. 20a Wet VPB 1969 is een saldo aan rente niet meer te verrekenen indien het belang in het
lichaam in belangrijke mate wijzigt, tenzij 1. de bezittingen van het lichaam niet hoofdzakelijk bestaan uit beleggingen en
2. de activiteiten niet ingekrompen zijn tot minder dan 30% of het voornemen daartoe bestaat.[69]

5.3. Voorvoegingsrente

Voeging

In de wet is ook een bepaling opgenomen om te voorkomen dat de saldi aan renten van een maatschappij die gevoegd
wordt verrekend kunnen worden met de winsten van de fiscale eenheid.[70] Net als bij voorvoegingsverliezen kunnen die
saldi aan renten alleen worden verrekend met de eigen winsten van de gevoegde maatschappij. Er moet aan twee
voorwaarden worden voldaan om de rente in aftrek te kunnen brengen (art. 15aha lid 1 Wet VPB 1969).[71] In de eerste
plaats moet op het niveau van de fiscale eenheid als geheel voldoende ruimte zijn voor het in aftrek brengen van de
voorvoegingsrente.[72] In de tweede plaats moet het lichaam dat de voorvoegingsrente heeft aannemelijk maken dat zij – als
zij geen deel zou uitmaken van een fiscale eenheid – voldoende ruimte zou hebben voor de aftrek van de
voorvoegingsrente. In lid 2 zijn vergelijkbare regels opgenomen als een bestaande fiscale eenheid wordt uitgebreid of een
bestaande fiscale eenheid wordt opgenomen in een nieuwe fiscale eenheid. De verrekening van voorvoegingsrente is niet
toegestaan voor zover deze ruimte is ontstaan door onzakelijke rechtshandelingen die in overwegende mate zijn gericht op
het vergroten van de mogelijkheden om voorvoegingsrenten te verrekenen.[73] De ruimte voor de aftrek van de
voorvoegingsrente is het bedrag waarmee het hoogste van 30% van de gecorrigeerde winst of € 1 mln., het saldo aan
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renten van het jaar overschrijdt.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt dit artikel aangevuld met een nieuw lid 4 om de doorwerking van art. 15ba Wet VPB
1969 te garanderen naar de voorvoegingsrenten. Een wijziging van het belang in een maatschappij met voorvoegingsrenten
kan daardoor tot gevolg hebben dat die voorvoegingsrenten niet meer kunnen worden verrekend.

Ontvoeging

Bij ontvoeging van een maatschappij kunnen de volgende renten op verzoek van de moeder- en dochtermaatschappij
worden meegegeven:
a. de voorvoegingsrenten van die maatschappij; en
b. de voortgewentelde saldi aan renten van de fiscale eenheid voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat die saldi

aan renten bij die maatschappij zouden zijn ontstaan als zij geen deel had uitgemaakt van de fiscale eenheid.[74]

Alleen als in een jaar de fiscale eenheid en de maatschappij saldi aan renten hebben kan de rente die
toerekenbaar is aan die maatschappij in dat jaar worden meegegeven.[75]

In het geval van misbruik is het niet mogelijk om de renten mee te geven.[76] Uiteraard kunnen meegegeven renten niet
meer in aanmerking worden genomen bij de fiscale eenheid.[77] Met ingang van 1 januari 2020 wordt dit artikel aangevuld
met een nieuw lid 6 om de doorwerking van art 15ba Wet VPB 1969 te garanderen naar de ontvoegingsrenten.
De werking van art. 15aha en art. 15ahb Wet VPB 1969 zijn in de wetsgeschiedenis toegelicht met voorbeelden.[78] In
verband met de maximale lengte van deze bijdrage verwijs ik kortheidshalve naar die voorbeelden. Niet duidelijk is hoe de
verrekening verloopt indien meerdere maatschappijen voorvoegingsrenten hebben.

6. Vrijstellingen in de Richtlijn

De wetgever heeft ervoor gekozen om geen groepsuitzondering[79] op te nemen en geen uitzondering voor op zichzelf
staande entiteiten.[80] Volgens de wetgever staan deze uitzonderingen op gespannen voet met het streven in het
regeerakkoord eigen en vreemd vermogen meer gelijk te behandelen.[81]

De wetgever heeft ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om niet-gebruikte rentecapaciteit vijf jaar vooruit te
wentelen.[82] Dat was zonder al te veel praktische bezwaren mogelijk geweest. Terugwenteling van het saldo aan renten dat
de Richtlijn ook mogelijk maakt is ingewikkelder.
De uitzondering voor Publiek-Private Samenwerking projecten is beperkt tot geldleningen[83] die verband houden met de
financiering van op 25 oktober 2018 bestaande langlopende openbare infrastructuurprojecten waarbij op basis van een
geïntegreerd contract voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud of de exploitatie de overheid een
periodieke vergoeding voor de beschikbaarheid is verschuldigd.[84] Een belangrijk onderwerp tijdens de parlementaire
behandeling was de vraag of ook voor woningcorporaties een uitzondering kon worden opgenomen. Ik denk dat de
wetgever daar terecht – vanwege EU-rechtelijke bezwaren – van heeft afgezien. Een uitzondering voor woningcorporaties
zou immers verboden staatssteun kunnen vormen. Bovendien is het de vraag of ATAD1 het toestaat een uitzondering te
maken voor woningcorporaties. Ik deel de mening van de staatssecretaris dat het exploiteren van woningen geen
langlopend infrastructureel project is als bedoeld in de Richtlijn. De woningcorporaties zijn (ten dele) gecompenseerd voor
het gemis aan renteaftrek als gevolg van invoering van art. 15b Wet VPB 1969 door een verlaging van de
verhuurderheffing.
De wetgever heeft ervoor gekozen geen overgangsrecht op te nemen voor bestaande leningen, omdat eerbiedigende
werking te complex zou zijn voor de belastingplichtige en de belastingdienst.[85] In dat geval zou voor die leningen ook de
bestaande renteaftrekbeperkingen van art. 13l en art. 15ad Wet VPB 1969 gehandhaafd moeten worden.[86] Bovendien zou
de beoogde meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen pas veel later worden bereikt. Tot slot wordt gewezen
op de negatieve budgettaire gevolgen van een overgangsregeling. Daar staat echter de rechtszekerheid van
belastingplichtigen tegenover. Bij het doen van investeringen en de financiering daarvan moeten belastingplichtigen kunnen
vertrouwen op bepaalde (fiscale) uitgangspunten.
De wetgever heeft ervoor gekozen om geen uitzondering op te nemen voor financiële ondernemingen, omdat banken in
beginsel niet worden geraakt door de earningsstrippingregeling op fiscale-eenheidsniveau. In het regeerakkoord is
overeengekomen dat per 1 januari 2020 een minimumkapitaalregel voor banken wordt ingevoerd.[87]

7. De verhouding met andere renteaftrekbeperkingen

Art. 13l en art. 15ad Wet VPB 1969 zijn per 1 januari 2019 afgeschaft. Art. 15ad Wet VPB 1969 rente die nog niet in aftrek is
gebracht wordt op grond van een overgangsregeling aangemerkt als doorgeschoven saldo aan renten (ex art. 15b Wet VPB
1969) en komt in aftrek indien en voor zover de belastingplichtige voldoende aftrekruimte heeft.[88] Aflossing van de
overnamelening of ontvoeging van de overgenomen maatschappij na 1 januari 2019 zijn voor de kwalificatie van de rente
niet relevant. De wetgever kiest voor behoud van art. 10a Wet VPB 1969, omdat de belastingdienst anders aangewezen is
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op fraus legis om kunstmatige structuren te bestrijden.[89] Volgens de wetgever zijn bij art. 10a Wet VPB 1969 de grenzen
duidelijker dan bij fraus legis. Afschaffing zou ook leiden tot meer onzekerheid bij belastingplichtigen.

8. Overeenstemming met het EU-recht

De geïmplementeerde earningsstrippingmaatregel moet uiteraard ook in overeenstemming zijn met het primaire EU-recht.
Daar lijken zich niet meteen problemen voor te doen. Ik verwijs kortheidshave naar de reeds verschenen literatuur.[90]

9. Evaluatie van de earningsstrippingmaatregel

De earningsstrippingmaatregel is ingevoerd om belastingontwijking via excessieve renteaftrek te bestrijden. Aan deze
maatregel kleeft echter een aantal gebreken. Een nadeel van de earningsstrippingmaatregel is dat het onderscheid tussen
eigen en vreemd vermogen niet fundamenteel wordt aangepakt. Uitsluiting van de renteaftrek kan leiden tot dubbele heffing
omdat de niet aftrekbare rente doorgaans wel belast wordt. De wetgever heeft daar geen boodschap aan gezien zijn boute
uitspraak dat het internationaal algemeen aanvaard is dat bij het bestrijden van misbruik geen rekening hoeft te worden
gehouden met eventuele (economische) dubbele heffing.[91]

Een principieel bezwaar tegen deze regels is dat het ook buiten misbruiksituaties kan leiden tot een schending van het
draagkrachtbeginsel,[92] omdat kosten niet in aftrek komen. Dat risico doet zich bijvoorbeeld voor bij start ups, omdat die in
het begin weinig gecorrigeerde winst zullen hebben. Overigens wordt dit risico wel gemitigeerd door de mogelijkheid het
saldo renten onbeperkt voorwaarts te verrekenen.
De earningsstrippingmaatregel maakt geen onderscheid tussen rente die binnen de groep en aan derden verschuldigd is.
Dat lijkt mij terecht omdat ook bij rente die aan derden betaald wordt winstverschuiving aan de orde kan zijn. In
binnenlandse verhoudingen zal dat echter niet snel het geval zijn.[93] Vanwege het EU-recht lijkt het echter niet mogelijk om
toepassing van de earningsstrippingmaatregel te beperken tot grensoverschrijdende situaties. Het HvJ EU[94] heeft
overigens in de zaak Hornbach wel toegestaan dat Duitsland alleen voor grensoverschrijdende zaken een winstcorrectie
doorvoerde in het geval van onzakelijk handelen door de Duitse moeder ten gunste van een Nederlandse dochter
(gerechtvaardigd om de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten te waarborgen). De
belastingplichtige moet echter wel de mogelijkheid hebben om aan te tonen dat de (onzakelijke, dat wil zeggen niet at
arm’s length) voorwaarden die zijn overeengekomen verband houden met commerciële redenen die ook kunnen
voortvloeien uit de aandeelhoudersband met de niet-ingezeten vennootschap. In dat geval is een beperking van de aftrek
niet toegestaan.
Andere nadelen van de earningsstrippingmaatregel zijn het procyclische effect en de onzekerheid voor de
belastingplichtige. Bij het aantrekken van de financiering staat immers de omvang van de renteaftrek niet vast, omdat die
afhankelijk is van een onzekere grootheid namelijk de gecorrigeerde winst.
Een voordeel van de EBITDA-regel is dat deze moeilijk te omzeilen is. Er moet namelijk meer EBITDA naar Nederland
worden gebracht om meer ruimte voor renteaftrek te creëren. De regels zijn bovendien relatief eenvoudig toe te passen,
hoewel – zoals wij hiervoor zagen – er nog wel een aantal interpretatieproblemen bestaat met betrekking tot belangrijke
begrippen zoals geldlening en rente, maar dergelijke problemen doen zich bij elke (nieuwe) wet voor.

10. Afsluiting

De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor een strenge implementatie van de earningsstrippingmaatregel. In de
afweging tussen enerzijds het vestigingsklimaat en anderzijds het bestrijden van internationale belastingontwijking heeft
bestrijding van misbruik de doorslag gegeven. Of deze rechtspolitieke keuze gelukkig is zal de toekomst moeten uitwijzen.
Het tweede motief voor een strenge implementatie – het creëren van meer gelijkheid tussen eigen en vreemd vermogen –
vind ik niet zo overtuigend, omdat de wetgever de rente die in aftrek wordt beperkt niet vrijstelt waardoor dubbele belasting
kan ontstaan. De wetgever is dus niet zo consistent met het bereiken van meer gelijkheid. Aan de andere kant is de grens
van 30% ruim, zodat ondernemingen niet snel tegen een aftrekbeperking zullen aanlopen. Dat ligt mogelijk anders voor
start-ups en dienstverlenende ondernemingen, waarbij bepaalde investeringen die via de kosten lopen niet leiden tot een
gelijke verhoging van de gecorrigeerde winst via de afschrijvingen. Het is verstandig empirisch te onderzoek hoe de 30%-
marge in de praktijk uitpakt.
In de concrete uitwerking van de implementatie heeft Nederland op veel plaatsen gekozen voor eigen begrippen. Dat lijkt
niet tot veel spanning te leiden met de tekst van de Richtlijn. Wel vraag ik mij af of de beperking tot ‘overeenkomsten van
geldleningen of vergelijkbare overeenkomsten’ in overeenstemming is met de Richtlijn, omdat de Richtlijn spreekt van
schulden en dat begrip lijkt mij ruimer. Het begrip ‘rente’ moet economisch worden opgevat, zodat in de praktijk de
verschillen waarschijnlijk beperkt zullen zijn. Onduidelijkheden kunnen zich echter voordoen bij factoring en
securitisatiestructuren. Nederland gaat naar mijn mening verder dan de Richtlijn eist door ook valutaresultaten onder het
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begrip ‘rentelasten’ te brengen. Vanuit economisch perspectief is er wel wat te zeggen voor die keuze. Mijns inziens is het
terecht dat art. 13l en art. 15ad Wet VPB 1969 zijn afgeschaft. De keuze om art. 10a Wet VPB 1969 te handhaven kan ik
billijken, hoewel fraus legis ook bescherming biedt tegen kunstmatige structuren van de belastingplichtige.

 
Voetnoten

[1]

Prof. dr. S.A. Stevens is hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg University en verbonden aan HVK Stevens.

[2]

Richtlijn 2016/1164/EU van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van de regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks

van invloed zijn op de werking van de interne markt (hierna: ATAD1 of de Richtlijn). Nederland heeft er niet voor gekozen om invoering van de Richtlijn

uit te stellen tot 2024 (art. 11 lid 6 ATAD1).

[3]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 8 en Kamerstukken I 35030, C, p. 9.

[4]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 21.

[5]

Zie hierover D.S. Smit, ‘De Nederlandse implementatie van de earningstrippingbepaling uit ATAD 1’, MBB 2018, nr. 11, p. 439-440.

[6]

OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4-2015 Final Report.

[7]

Ik verwijs daarvoor naar mijn eerdere bijdrage S.A. Stevens, ‘De toekomst van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting’, TFO 2017/150.4.

[8]

Art. 11 lid 6 ATAD1.

[9]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 12.

[10]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 12 en Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 29. Overigens zal het nog niet zo eenvoudig zijn adequate

tegenmaatregelen te nemen, omdat er geen objectieve norm voor de structuur van een concern is en de belastingplichtige de vrijheid heeft een

vennootschap niet op te nemen in een fiscale eenheid en daaraan ook fiscale nadelen verbonden kunnen zijn. Een tegenmaatregel zal dan al heel snel

een ruw karakter krijgen, bijvoorbeeld dat alle verbonden lichamen samen één keer de drempel mogen toepassen.

[11]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 29.

[12]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 11.

[13]

Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 – 2016 Update par. 96 e.v., p. 52.

[14]

P. Hoogterp, ‘Voorkomen buitensporige renteaftrek in Action 4 en art. 4 ATAD’, WFR 2017/147.

[15]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 31.

[16]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 12.

[17]

Kamerstukken II 2018/18, 34959, 2-4. Zie V-N 2018/36.2, 36.3 en 36.4.

[18]

In lid 2 is verder opgenomen dat alleen de fiscaal aftrekbare rente en afschrijvingen worden opgeteld bij de EBITDA en dat belastingvrije inkomsten

uitgesloten zijn van de EBITDA.

[19]

En dus niet de belastbare winst. Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 36.
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[20]

Met betrekking tot voorraden, ook die met een zeer langlopend karakter, is dat expliciet bevestigd. Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 13.

[21]

Art. 4 lid 2 ATAD1.

[22]

Zie Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 2018/54.3, p. 56.

[23]

Zie Vakstudie Inkomstenbelasting, aant. 2.48 bij art. 3.30 Wet IB 2001. Er wordt nog verwezen naar HR 15 januari 1958, 13338, BNB 1958/85 waaruit

afgeleid kan worden dat onder omstandigheden een vordering kan worden aangemerkt als een bedrijfsmiddel. In HR 14 januari 1959, 13729, BNB

1959/72 heeft de Hoge Raad beslist dat de hypothecaire vorderingen van een hypotheekbank geen bedrijfsmiddelen zijn.

[24]

HR 1 april 2005, 38973, BNB 2005/208.

[25]

V-N 2018/54.3, p. 56. Kamerstukken II 2018/19, 35030, 14, p. 4.

[26]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 42. De Redactie Vakstudie-Nieuws wijst er op dat er een verschil ontstaat met de toepassing van de ruilarresten,

omdat de ruilarresten wel deel uitmaken van de winstbepaling. Ik zie dat niet omdat ook de boekwinst die gereserveerd wordt op grond van de

ruilarresten mijns inziens uiteindelijk net als een dotatie aan de herinvesteringsreserve de jaarwinst vermindert.

[27]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 37.

[28]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 22-23.

[29]

In art. 2 lid 1 is de volgende definitie van ‘financieringskosten’ opgenomen: “rentelasten op alle vormen van schuld, andere kosten die economisch

gelijkwaardig zijn aan rente en kosten in verband met het aantrekken van financiële middelen als omschreven in het nationale recht, met inbegrip van,

maar niet beperkt tot, betalingen in het kader van winstdelende leningen, toegerekende rente op instrumenten als converteerbare obligaties en

nulcouponobligaties, bedragen in het kader van alternatieve financieringsregelingen, zoals islamitische financiering, het financieringskostenelement van

betalingen voor financiële leasing, gekapitaliseerde rente opgenomen in de balanswaarde van een gerelateerd actief, of de amortisatie van

gekapitaliseerde rente, bedragen gemeten naar financieringsopbrengst op grond van verrekenprijsregels, waar van toepassing, notionele

rentebedragen in het kader van afgeleide instrumenten of hedging-regelingen met betrekking tot de leningen van een entiteit, bepaalde winst op

buitenlandse valuta en verliezen op leningen en instrumenten in verband met het aantrekken van financiële middelen, garantieprovisies voor

financieringsregelingen, afsluitprovisies en soortgelijke kosten in verband met het lenen van middelen.”

[30]

Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 39.

[31]

HR 8 september 2006, BNB 2007/104.

[32]

Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 39.

[33]

HR 19 maart 2010, BNB 2010/215.

[34]

Dat kan anders liggen indien de facto sprake is van een financieringsovereenkomst, omdat de overdrager van de debiteuren het economische risico

van de vorderingen heeft behouden.

[35]

De verandering van de verslaggevingsregels (IFRS 16) doet daar niet aan af. Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 41, V-N 2018/63.2, p. 48. Wel gaat

de Belastingdienst onderzoeken welke gevolgen de wijziging van IFRS heeft voor de uitleg van goedkoopmansgebruik. Kamerstukken II 2018/19,

35030, 14, p. 4.

[36]

In een dergelijke structuur verkoopt de belastingplichtige zijn vorderingen aan een derde of een speciaal daarvoor opgerichte entiteit die wordt

gefinancierd door beleggers. Afhankelijk van de vormgeving kan de overdrager geheel of ten dele economisch belang houden bij de overgedragen

vorderingen.

[37]
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Voor een uitgebreidere bespreking van het begrip ‘geldlening of een daarmee vergelijkbare overeenkomst’ verwijs ik naar F. van Nus, ‘“Rente” in de

earningsstrippingregeling’, NTFR-A, 2019-1/1.

[38]

Art. 15b lid 6 onderdeel b Wet VPB 1969.

[39]

Art. 15b lid 6 onderdeel c Wet VPB 1969.

[40]

Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 39.

[41]

Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 12.

[42]

Zie in dit verband ook het BEPS 4 rapport Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments Action 4 – 2016 update,

punt 39, p. 34.

[43]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 37.

[44]

HR 24 februari 2012, BNB 2012/229.

[45]

Kamerstukken I 2018/19, 35030, E, p. 3.

[46]

Kamerstukken I 2018/19, 35030, E, p. 3.

[47]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 37.

[48]

Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 12.

[49]

Art. 10 lid 1 onderdeel j Wet VPB 1969.

[50]

Dit standpunt lijkt mij niet in overeenstemming met het systeem van de wet, omdat door de toerekeningsregel het inkomen van de CFC niet van

karakter verandert. Wel zou kunnen worden betoogd dat de rentelasten en -baten geen verband houden met een geldlening van de belastingplichtige.

[51]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 41. Hier gaat het om rente op een geldlening die functioneel aan de Nederlandse belastingplichtige moet worden

toegerekend.

[52]

Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 13.

[53]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 42.

[54]

HR 12 juni 2016, ECLI:NL:HR:2015:1516, BNB 2015/157.

[55]

In de wet is bepaald dat buiten beschouwing blijft dat die renten niet als zodanig in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de in een jaar

genoten winst.

[56]

In HR 3 maart 1982, BNB 1982/169 is beslist dat financieringskosten niet als ‘bepaaldelijk door het productieproces worden opgeroepen’ waardoor

activering van rentelasten ter zake van voorraden achterwege kan blijven.

[57]

Dit is in het algemeen nadelig voor de belastingplichtige.

[58]

Art. 15b lid 7 Wet VPB 1969.
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[59]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 40-41.

[60]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 42.

[61]

Voor art. 10a Wet VPB 1969 is dat expliciet in de wetsgeschiedenis bevestigd. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3.

[62]

HR 25 november 2011, BNB 2012/37.

[63]

Art. 15b lid 4 Wet VPB 1969.

[64]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 36-37.

[65]

Een negatief saldo aan renten (méér rentebaten dan rentelasten) kan niet worden gesaldeerd met een vooruitgewenteld saldo aan renten uit een

voorgaand jaar. Een negatief saldo wordt immers op nihil gesteld. Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 22-23.

[66]

Art. 15b lid 5 Wet VPB 1969.

[67]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 22.

[68]

Deze bepaling treedt op 1 januari 2020 in werking.

[69]

Op grond van lid 2 van art. 15ba, zijn art. 20a lid 2-8 en 10 onderdeel a, b en c en lid 11 van overeenkomstige toepassing. De

herwaarderingsmogelijkheid voorafgaand aan de belangwijziging is niet overeenkomstig van toepassing verklaard. Dat neemt niet weg dat een

belastingplichtige met, naast een vooruit te wentelen saldo aan renten, ook compensabele verliezen, uit hoofde van art. 20a lid 12 kan overgaan tot

vrijwillige vrijval van een herinvesteringsreserve en/of herwaardering van bezittingen. Een daaruit voortvloeiende bate zal de gecorrigeerde winst in het

jaar van aandeelhouderswijziging verhogen en daarmee ook de ruimte voor aftrek van voort te wentelen saldo aan renten in dat jaar.

[70]

Art. 15aha Wet VPB 1969.

[71]

Kamerstukken II 2018/19, 35028, 3, p. 69.

[72]

Door deze eis kan opname in een fiscale eenheid tot gevolg hebben dat minder voorvoegingsrenten verrekend kunnen worden dan bij een zelfstandige

belastingplicht.

[73]

Art. 15aha lid 3 Wet VPB 1969.

[74]

Art. 15ahb lid 1, 2 en 4 Wet VPB 1969. Het verzoek moet worden gedaan bij de aangifte van de moedermaatschappij over het laatste jaar dat de

dochtermaatschappij nog deel uitmaakt van de fiscale eenheid. De inspecteur stelt de voortgewentelde saldi aan renten van de fiscale eenheid vast bij

voor bezwaar vatbare beschikking.

[75]

Dit blijkt uit het voorbeeld opgenomen in de wetsgeschiedenis Kamerstukken II 2019/19, 35028, 3, p. 74.

[76]

Art. 15ahb lid 3 Wet VPB 1969.

[77]

Art. 15ahb lid 5 Wet VPB 1969.

[78]

Kamerstukken II 2018/19, 35028, 3, p. 71 en p. 74.

[79]

Art. 4 lid 5 ATAD1.
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[80]

Art. 4 lid 3 onderdeel b ATAD1.

[81]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 11 en Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 14.

[82]

Art. 4 lid 6 onderdeel c ATAD1.

[83]

Bij ministeriële regeling aan te wijzen.

[84]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 13. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35030, 8, p. 2.

[85]

ATAD1 staat dat toe voor leningen die vóór 17 juni 2016 zijn afgesloten, mits de lening daarna niet wijzigt (art. 4 lid 4 onderdeel a ATAD1).

[86]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 13-14 en p. 20-21.

[87]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 3, p. 10 en Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 19.

[88]

Kamerstukken II 2018/19, 35030, 7, p. 43.

[89]

Kamerstukken I 2018/19, C, p. 10.

[90]

Zie in gelijke zin en uitgebreider D.S. Smit, ‘De Nederlandse implementatie van de earningsstrippingbepaling uit ATAD 1’, MBB 2018, nr. 11,

p. 438-446.

[91]

Kamerstukken I 2018/19, 35030, C, p. 11.

[92]

Men kan van mening verschillen over de vraag of lichamen draagkracht kunnen hebben of dat draagkracht alleen toekomt aan natuurlijke personen en

dus de uiteindelijke aandeelhouders. Een kostenaftrekbeperking is in elk geval een inbreuk op het totaalwinstbeginsel voor zover de rentebetalingen

niet onzakelijke betalingen zijn aan de aandeelhouders als zodanig.

[93]

Dit blijkt uit empirisch onderzoek, bijv. T. Buettnet, M. Overesch, U. Schreiber & G. Wamser, ‘The impact of Thin Capitalization Rules on the Capital

Structure of Multinational Firms’, Journal of Public Economics 96, p. 930-938; J. Møen, D. Schindler, G. Schjelderup & J. Tropina, International Debt

Shifting: Do Multinationals Shift Internal or External Debt?, Department of Economics Working Paper 2011-44, University of Konstanz.

[94]

HvJ EU 31 mei 2018, ECLI:EU:C:2018:366, V-N 2018/32.6.
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