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Wettelijke sancties tegen winstdrainage door renteaftrek

1.2

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Winstdrainage door renteaftrek

‘Winstdrainage’ kan worden omschreven als ‘het op gekunstelde wijze creëren van schuldverhoudingen ter verijdeling van vennootschapsbelasting’. Deze weliswaar vage en ruime
definitie doet recht aan de vaagheid van het begrip zelf. Pogingen tot een meer specifieke
omschrijving stuiten af op het gegeven dat onder het begrip te veel verschillende verschijnselen schuilgaan. Zo wordt eronder begrepen het kunstmatig oproepen van vreemd
vermogen, bijvoorbeeld door het schuldig blijven van gelden in het kapitaalverkeer tussen
aandeelhouder(s) en vennootschap, het rondpompen van gelden binnen concern en de
financiering van overnames met schuldverhoudingen binnen concern. In een aantal gevallen
is renteaftrek door de fiscus geweigerd op grond van de bijzondere rechtsmiddelen richtige
heffing en fraus legis. In sommige gevallen heeft de rechter dit gesanctioneerd. Eind 1996
zijn voorts wettelijke renteaftrekbeperkingen tegen winstdrainage in de Wet VPB 1969
opgenomen. Een daarvan is art. 10a, het onderwerp van deze monografie.
1.2

Wettelijke sancties tegen winstdrainage door renteaftrek

Met de Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 651 (hierna ook: Wet fiscale infrastructuur)
heeft de wetgever twee vormen van winstdrainage bestreden. De eerste vorm bestond uit
het op gekunstelde wijze oproepen van vreemd vermogen. Art. 10a Wet VPB 1969 werd
geïntroduceerd om dergelijke constructies te bestrijden.
Een andere categorie van winstdrainage was het fenomeen van overnameholdings. Hiermee wordt gedoeld op de situatie waarin een vennootschap een lening aangaat van een
verbonden lichaam ter financiering van de acquisitie van een vennootschap, en vervolgens
een fiscale eenheid aangaat met diezelfde vennootschap, zodat de rentelasten effectief
ten laste van de winst van de overgenomen vennootschap worden gebracht. Aanvankelijk
richtte art. 15, vierde en vijfde lid, Wet VPB 1969 zich daartegen. Deze bepalingen leidden
niet tot de definitieve weigering van renteaftrek, maar tot doorschuiving van de rente naar
volgende jaren, indien en voor zover de rente hoger was dan de winst van de overnemende
vennootschap zelf. Deze bepaling voorkwam daarmee dat aftrekbare rente met winsten
van de overgenomen werkmaatschappij werden verrekend. Bij de herziening van de fiscale
eenheid per 2003 werden deze bepalingen in aangepaste vorm als art. 15ad Wet VPB 1969
opgenomen. Voor juridische fusies en (sinds 19981) voor juridische splitsingen gold een
met de regeling voor overnameholdings overeenstemmende regeling. Deze bepalingen
1

Bij Wet van 17 juni 1998, Stb. 1998, 350.
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zijn geschrapt door de Wet werken aan winst2, in aangepaste vorm geherintroduceerd in
20123 en inmiddels weer geschrapt per 1 januari 2019.4
Een derde categorie die in dit verband kan worden genoemd is de grondslaguitholling door
onderkapitalisatie. Art. 10d Wet VPB 1969 richtte zich daartegen. Bij de introductie van
art. 10a Wet VPB 1969 is gemotiveerd afgezien van de bestrijding van grondslaguitholling
door het stellen van onderkapitalisatienormen. Toen deze normen alsnog werden ingevoerd,
in 2004, achtte de wetgever handhaving van art. 10a Wet VPB 1969 gewenst. Inmiddels
(per 2013) is art. 10d Wet VPB weer geschrapt;5 gelijktijdig is art. 13l Wet VPB 1969 ingevoerd.6 Laatstgenoemde bepaling is geschrapt per 1 januari 2019.7 Grondslaguitholling
door onderkapitalisatie wordt thans bestreden door art. 15b (earnings stripping); zie § 2.4.
1.3

Art. 10a Wet VPB 1969

Art. 10a vormt deels een codificatie en deels een modificatie van de jurisprudentie van
de Hoge Raad over de toepassing van fraus legis en richtige heffing. Een belangrijke aanscherping is dat de renteaftrekbeperking van art. 10a – anders dan de beperking die uit de
jurisprudentie voortvloeide – ook geldt wanneer de rente in beginsel in een redelijke heffing
wordt betrokken, maar in feite geen belasting verschuldigd is vanwege de verrekening van
verliezen of andere aanspraken. Die aanscherping is een reactie op jurisprudentie, met
name HR 20 september 1995, BNB 1996/5. Ook aanscherpingen die per 2007 plaatsvonden
(door de Wet werken aan winst), vormen een reactie op jurisprudentie van de Hoge Raad.
Naar aanleiding van HR 8 oktober 2004, BNB 2005/51, en met name HR 17 juni 2005,
BNB 2005/304, waaruit volgde dat art. 10a slechts kon worden toegepast indien ten tijde
van de ‘verdachte’ rechtshandeling (in casu een kapitaalstorting) voorzienbaar was dat de
gelden door de belastingplichtige zouden worden (terug)geleend, heeft de wetgever art. 10a
ook van toepassing verklaard indien er slechts indirecte verbanden tussen de schuld en de
rechtshandeling bestaan. Voorts is – in verband met het schrappen van art. 15ad (oud), maar
kennelijk mede in reactie op HR 17 december 2004, BNB 2005/169, waarin de Hoge Raad
oordeelde dat bij een externe acquisitie de zakelijkheid van de daarmee samenhangende
schuld gegeven is – het bereik van art. 10a uitgebreid tot externe acquisities (zie § 5.2).
Na herinvoering van art. 15ad in 2012 (waarbij ook externe rente getroffen werd) bleven
externe acquisities binnen het bereik van art. 10a. Bij de implementatie van ATAD1 zijn
2
3

4
5
6
7

2

Wet van 30 november 2006, Stb. 2006, 631.
Art. X, onderdelen L, derde lid, M, derde lid, en Q, Wet van 22 december 2011 houdende wijziging
van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012), Stb. 2011, 639. De
bepalingen waren van toepassing met ingang van boekjaren die aanvingen op of na 1 januari 2012;
er gold eerbiedigende werking voor bestaande situaties (art. XXXVIII, eerste lid, onder d, e en f,
Belastingplan 2012).
Art. 7.3, onderdelen F, derde lid, G, derde lid, en L, Wet van 19 december 2018 tot wijziging van
enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019),
Stb. 2018, 505.
Art. VI, onderdeel B, Wet van 20 december 2012 tot wijziging van enkele belastingwetten en
enige andere wetten (Belastingplan 2013). Stb. 2012, 668.
Art. IV, onderdeel B, Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige
andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013), Stb. 2012, 321.
Art. 7.3, onderdeel D, Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enige wetten in verband met
enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019), Stb. 2018, 505.

1.4

Opbouw

de aftrekbeperkingen van art. 13l en van art. 15ad geschrapt (zie § 1.2), maar werd art. 10a
gehandhaafd.
Ook na de Wet werken aan winst is art. 10a enkele malen gewijzigd, deels als reactie op
jurisprudentie (zie § 4.6.1).
Aan art. 10a wordt een groot budgettair belang toegedicht.8 Voor een bespreking van de
kwantitatieve gevolgen van art. 10a verwijs ik naar het promotieonderzoek van Speet.9 Voor
de praktijk is nog van belang dat het waarborgen van de eenheid van beleid en uitvoering
van art. 10a in handen is gelegd van de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
(CTC).10
1.4

Opbouw

In de hoofdstukken 2-4 wordt de achtergrond van art. 10a Wet VPB 1969 geschetst. In
hoofdstuk 2 geef ik een algemene beschouwing over de aftrekbaarheid van rente van
de belastbare winst. In hoofdstuk 3 bespreek ik de jurisprudentie over de toepassing
van fraus legis en richtige heffing op winstdrainage door renteaftrek. Aangezien art. 10a
bedoeld is als een (globale) codificatie van die jurisprudentie, is kennis daarvan van nut
bij de interpretatie van die wetgeving. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheid om na
invoering van art. 10a Wet VPB 1969 winstdrainage door renteaftrek te bestrijden met het
leerstuk fraus legis. Vervolgens wordt de geschiedenis van art. 10a (hoofdstuk 4) behandeld.
De toepassing van art. 10a wordt in de hoofdstukken 5 en 6 behandeld. In hoofdstuk 5
worden de verschillende normen en criteria van art. 10a zelf besproken. In hoofdstuk 6
komt de samenloop van art. 10a met andere regelingen aan de orde.
In de volgende hoofdstukken volgt een beoordeling van art. 10a. In hoofdstuk 7 wordt de
bepaling getoetst aan internationaal en Europees recht. Hoofdstuk 8 bevat een beschouwing
over de merites van art. 10a.
Tenzij anders aangegeven, verwijst een artikelaanduiding naar de Wet VPB 1969.

8
9
10

In Kamerstukken II 2017/18, 34 785, nr. 6, p. 13, wordt vermeld dat uit de aangiftegegevens over
de periode 2013-2015 blijkt dat ‘[o]p basis van artikel 10a van de Wet Vpb 1969 […] over deze
periode jaarlijks gemiddeld € 4,7 miljard aan rente niet in aanmerking voor aftrek [kwam]’.
N.G.H. Speet, Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen. Een kwantitatieve en
kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst (diss.
UvA), Amsterdam 2017.
Besluit van 14 oktober 2010, nr. DGB/2010/6307 M.
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2.1.1

Aftrekbare rente versus niet aftrekbaar dividend

Eigen vermogen wordt fiscaalrechtelijk anders behandeld dan vreemd vermogen. Een
van die verschillen is dat een lichaam wel de vergoeding voor de terbeschikkingstelling
van vreemd vermogen (rente) van zijn winst kan aftrekken, maar niet de vergoeding
voor de terbeschikkingstelling van eigen vermogen (dividend). Dat verschuldigde rente
in mindering op de winst kan worden gebracht, is niet expliciet neergelegd in de Wet
IB 2001 of de Wet VPB 1969. Dat was vóór de Belastingherziening 1950 overigens wel
opgenomen in art. 12, derde lid, Besluit op de inkomstenbelasting 1941. Thans volgt de
aftrekbaarheid uit het totaalwinstbegrip, zoals dat is neergelegd in art. 3.8 Wet IB 2001
(jo. art. 8, eerste lid, Wet VPB 1969).1 Dat dividend niet aftrekbaar is, vloeit eveneens uit
het totaalwinstbegrip voort. Dit is niettemin ter voorkoming van onzekerheid vastgelegd
in art. 10, onderdelen a en c (zie verder § 2.1.4).
De verschillende behandeling van eigen- en vreemdvermogenverschaffers is omstreden.2
In de literatuur is dikwijls – tot nog toe tevergeefs – voor opheffing van dit verschil gepleit,
vanwege de discriminerende en marktverstorende effecten ervan.3 Cnossen noemt de
verschillende behandeling ‘een bron van verstoring, discriminatie en sociaal improductieve
belastingarbitrage’.4 Van der Geld laakt de ‘ingebouwde neiging tot ongezonde financiering
van de onderneming en de stroom jurisprudentie over de vraag of de vermomming als
vreemd vermogen voor eigenvermogenachtige geldverstrekkingen fiscaal gevolgd moet
1
2
3

4

Vgl. A.M. Haberham, Fiscale aspecten van vreemd vermogen verstrekt door aandeelhouders (FM
nr. 65), Deventer: Kluwer 1993, p. 10.
Zie ook § 8.2.
Zie bijvoorbeeld. S. Cnossen, ‘Om de toekomst van de vennootschapsbelasting in de Europese Unie’,
WFR 1996/6203, p. 871-905, § 3.2, J.A.G. van der Geld, ‘Enkele fiscaal-technische opmerkingen
bij het rapport Verbreding en verlichting van de studiegroep-VIP’, WFR 2001/6462, p. 1844-1851,
op p. 1848, (ook) J.A.G. van der Geld, Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de
Nederlandse vennootschapsbelasting, in: Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. Opstellen
aangeboden aan prof. mr. D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit
van Tilburg, Deventer: Kluwer 2002, p. 83-93, met name op p. 89-91, en G.M.M. Michielse, ‘Thin
capitalisation’ in het fiscale recht (FM nr. 67), Deventer: Kluwer 1994, p. 267. Vgl. J. Verburg,
Vennootschapsbelasting, 2e dr., Deventer: Kluwer 2000, p. 555-556.
Cnossen, t.a.p., p. 885.
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worden’.5 Stevens noemt de ongelijke behandeling van risicodragend en risicomijdend
vermogen ‘de meest in het oog springende onevenwichtigheid van de Nederlandse vennootschapsbelasting’.6 Ook in het kader van de herziening van de vennootschapsbelasting
per 2007 zijn diverse pleidooien gehouden om het onderscheid te schrappen.7 De wetgever
is echter niet gevoelig gebleken voor deze pleidooien.
De vraag naar de rechtvaardiging voor de verschillende behandeling van rente ten opzichte
van dividend stelt de omvang van het heffingsobject aan de orde, en de daarmee samenhangende vraag wie de materiële belastingsubjecten zijn die de vennootschapsbelasting
beoogt te treffen. De antwoorden op deze vragen zouden idealiter voortvloeien uit de
grondslagen van de vennootschapsbelasting. De vraag naar de rechtvaardiging voor de
verschillende behandeling van rente ten opzichte van dividend raakt dus kernvragen over
de rechtsgronden en de aard van de vennootschapsbelasting.
De formele rechtsgrond van de vennootschapsbelasting – daarover bestaat geen onenigheid – is de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Minder eenstemmigheid bestaat over
de materiële rechtsgronden van de vennootschapsbelasting. De wetgever heeft zich bij de
totstandkoming van de Wet VPB 1969 geen noemenswaardige inspanningen getroost om
een rechtsgrond voor de vennootschapsbelasting te formuleren. De MvA volstaat met de
opmerking ‘dat het wel algemeen wordt aanvaard dat de winst van een vennootschap aan
een belasting wordt onderworpen’.8 Ook in de Grapperhausnota9 en de Actualiseringsnota10
wordt niet ingegaan op de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting, en evenmin in de
geschiedenis van de totstandkoming van de Wet werken aan winst.11
Verscheidene auteurs hebben getracht een rechtsgrond te vinden voor de vennootschapsbelasting als zelfstandige heffing. De Langen heeft een diepgaande studie verricht naar
de grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht. De grondbeginselen die hij
onderscheidt12 acht hij zelf echter niet in staat om de vennootschapsbelasting in zijn huidige
vorm te rechtvaardigen.13 Hij noemt als verreweg de sterkste rechtsgrond van de belasting
van de open NV ‘de geoorloofdheid tegenover de aandeelhouders van het leggen van een
speciale druk op de overwinst, waaronder dan wordt verstaan de totale winst, verminderd
5
6
7
8
9
10
11
12

13

6

J.A.G. van der Geld, ‘Enkele fiscaal-technische opmerkingen bij het rapport Verbreding en verlichting
van de studiegroep-VIP’, WFR 2001/6462, p. 1844-1851, op p. 1848.
L.G.M. Stevens, ‘Fiscale beleidsnotities 2005’, WFR 2004/6593, p. 1363-1378, op p. 1375.
Zie de eerste druk van deze monografie, § 9.4.1.
Kamerstukken II 1962/63, 6000, nr. 9, p. 1. Zie ook D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, Deventer: FED 1974, p. 6.
Kamerstukken II 1970/71, 10 955, nr. 2. Op p. 2 wordt opgemerkt dat niet wordt ingegaan op de
rechtsgrond van de vennootschapsbelasting.
Kamerstukken II 1984/85, 18 600 hoofdstuk IX B, nr. 3. Op p. 65 staat dat de rechtsgrond van de
vennootschapsbelasting niet ter discussie wordt gesteld en dat wordt uitgegaan van het feitelijke
gegeven dat van de winst van vennootschappen een belasting wordt geheven.
Wet van 30 november 2006, Stb. 2006, 631.
Dat zijn het draagkrachtbeginsel, het beginsel van de bevoorrechte verkrijging, het profijtbeginsel,
het welvaartbeginsel, het beginsel van de minste pijn en het beginsel van de geoorloofde realisatie;
zie W.J. de Langen, De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht (deel I), Alphen aan den
Rijn: N. Samsom NV 1954, p. 38-39.
A.w., p. 693.
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met een normale interest en een risicopremie voor de aandeelhouder’. Het overschot
noemt hij aan de aandeelhouders toevallende ondernemersrent.14 Deze rechtsgrond van
een belasting over de ondernemersrent wordt volgens De Langen ondersteund door het
beginsel van de bevoorrechte verkrijging (ook wel het buitenkansbeginsel genoemd).15 Dit
beginsel rechtvaardigt, in de woorden van De Langen ‘dat indien bij de verkrijging van een
bate de verkrijger in een bevoorrechte positie verkeert in vergelijking met anderen, een
belasting in relatie tot de grootte van die bate mag worden geheven’.16 Deze rechtsgrond
geldt niet voor de vennootschapsbelasting in zijn huidige vorm, die immers de totale winst
belast, dus inclusief een normale interest en een risicopremie voor de aandeelhouder.17
Ook het draagkachtbeginsel kan volgens De Langen een belasting bij de NV rechtvaardigen
voor zover de winst niet wordt uitgekeerd (en derhalve niet met inkomstenbelasting
wordt getroffen), en voor zover de ingehouden winst een winst overtreft die voldoende is
om de waarde van de aandelen in stand te houden.18 Daaruit blijkt dat ook De Langen de
vennootschapsbelasting niet als opzichzelfstaande heffing beziet.19 Hij vindt echter dat het
draagkrachtbeginsel geen belasting over de gehele winst kan rechtvaardigen, doch slechts
als accessoire rechtvaardigingsgrond kan dienen, naast het beginsel van de bevoorrechte
verkrijging, voor een heffing over de overwinst. Ook het profijtbeginsel biedt volgens hem
enige steun aan een heffing over de overwinst.20
Brüll meent dat het zoeken naar een rechtsgrond voor de vennootschapsbelasting gestaakt
kan worden, wanneer men het beginsel der bevoorrechte verkrijging als aanvaardbare
rechtsgrond erkent.21 Bij de bespreking van de zes grondbeginselen van De Langen betoogt
hij dat slechts het profijtbeginsel, het buitenkansbeginsel en het welvaartbeginsel van
belang zijn.22 Hij komt tot de conclusie dat als leidende beginsel het buitenkansbeginsel
geldt, enigszins ondersteund door het profijtbeginsel, doch krachtig tegengewerkt door
het welvaartbeginsel.23 Het draagkrachtbeginsel speelt volgens Brüll geen rol omdat een
NV geen draagkracht heeft.24
Uitgaande van het buitenkansbeginsel is de heffing van vennootschapsbelasting volgens
Verburg slechts gerechtvaardigd bij aftrek van een normale aan de aandeelhouders ten

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A.w., p. 155.
A.w., p. 693/4. Zie ook F.P.J. Snel, Van moeders en dochters. Systemen ter voorkoming van cumulatie
van vennootschapstax in deelnemingssituaties (diss. UvA), Amersfoort: Sdu 2005, p. 45-46.
A.w., p. 39.
Vgl. De Langen, a.w., p. 693/4.
A.w., p. 693.
Vgl. tevens De Langen, a.w., p. 694, waar hij betoogt dat ‘ook de vennootschapsbelasting in de
eerste plaats moet worden beoordeeld naar haar werking ten opzichte van de natuurlijke personen
welke achter de n.v. staan’.
A.w., p. 694. Zie ook Snel, a.w., p. 43-45.
D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, Amsterdam: Fed 1964,
p. 270.
A.w., p. 271.
A.w., p. 280.
A.w., p. 273.
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goede komende kapitaalsbeloning25 (er wordt ook wel gesproken van een ‘primair dividend’26
of ‘primaire rente’27 of ‘primair rendement’28), tenzij men aanvaardt dat de belasting over
dit deel van de winst (dat wil zeggen, de gehele winst verminderd met de overwinst)
afgewenteld kan worden.29, 30 De mate van afwenteling is echter zeer onzeker en verschilt
van geval tot geval, zodat het afwentelingsmechanisme ongeschikt lijkt om de dubbele
heffing te rechtvaardigen.31
De meeste auteurs zoeken de rechtsgrond in de samenhang van de vennootschapsbelasting
met de inkomstenbelasting.32 Daarbij wordt een ondernemer in de inkomstenbelasting
vergeleken met de aandeelhouder van een lichaam dat een onderneming drijft. In dit
kader kan worden verwezen naar de leer van het globale evenwicht. Volgens deze leer
moet worden gestreefd naar een globaal evenwicht tussen de belastingheffing van vennootschappen en particuliere ondernemers.33 Zodoende wordt fiscale neutraliteit bereikt
ten opzichte van de rechtsvorm waarin een onderneming wordt uitgeoefend. Dit globale
evenwicht kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd, waarbij transparantie
van de vennootschap tot het meeste evenwicht leidt.34 Dat is echter niet in alle gevallen
uitvoerbaar. Zwemmer acht de vennootschapsbelasting slechts nodig in die gevallen waarin
de winst uit een objectieve onderneming niet als winst uit onderneming in de heffing van
25
26
27

28
29
30

31
32
33

34

8

Verburg, a.w., p. 9. Vgl. De Langen, a.w., p. 155: ‘een normale beloning voor (…) de kapitaalverstrekking’.
Zie bijvoorbeeld Brüll, a.w., p. 274/5, en R. Cornelisse, De toekomst van de vennootschapsbelasting
(rede), Amsterdam: Vossiuspers UvA 2001, p. 25/26. Bij een primair dividend wordt de grondslag
bepaald door het nominale aandelenkapitaal vermeerderd met het agio.
P. den Boer, ‘Discussienota inzake de zogenaamde economische dubbele heffing’, WFR 1970/5017,
p. 1025 e.v., prefereert aftrek van een primaire rente, gekoppeld aan het totale door de aandeelhouders ter beschikking gestelde of gelaten vermogen, boven een aftrek van primair dividend,
gekoppeld aan het uitstaande aandelenkapitaal, wat hij een betrekkelijk willekeurig gegeven
noemt.
In dat geval wordt de grondslag bepaald door het gehele vermogen. Zie bijvoorbeeld Cornelisse,
a.w., p. 26-29. Brüll keert zich tegen de aftrek van een primair rendement; zie Brüll, a.w., p. 275.
Zie hierover H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, 7e dr., Deventer: Kluwer 1992,
p. 134.
De mogelijkheid tot invoering van een vermogensaftrek, zoals dit in België is geschied, is in de
geschiedenis van de totstandkoming van de Wet werken aan winst aan de orde gekomen, maar
door de minister afgewezen, omdat dit te kostbaar zou zijn (Kamerstukken I 2006/07, 30 572,
nr. C, p. 7). Inmiddels heeft het kabinet weer onderzoek aangekondigd naar de invoering van een
vermogensaftrek (zie § 8.2).
Zie hierover H.J. Hofstra en R.E.C.M. Niessen, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, 8e dr.,
Deventer: Kluwer 2002, p. 118. Zie over het afwentelingsvraagstuk tevens Snel, a.w., p. 36, met
nadere vindplaatsen.
J. Verburg, Vennootschapsbelasting, 2e dr., Deventer: Kluwer 2000, p. 2, J.A.G. van der Geld, ‘Boxen
in de nieuwe Wet VPB 2007?’, WFR 2004/6596, p. 1505-1507. Zie verder Snel, a.w., p. 42-43, met
nadere vindplaatsen.
Zie L. Roeloffs, Dubbele belastingheffing van dividenden (diss. Groningen), 1964, p. 56-58, F.H.M.
Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en met de open
NV, Amsterdam: FED 1966, en J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling (FM nr. 20),
Deventer: Kluwer 1990, p. 14-15.
Ik laat hier buiten beschouwing in hoeverre door Nederland gesloten belastingverdragen aan
Nederland toestaan om – indien Nederland geen vennootschapsbelasting zou heffen en vennootschappen derhalve niet aan belastingheffing zouden zijn onderworpen – buitenlandse
aandeelhouders te belasten over de winst uit een in Nederland door een vennootschap gedreven
onderneming.
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inkomstenbelasting kan worden betrokken. Hij trekt daaruit de conclusie dat eenmans-BV’s
eigenlijk als transparant zouden moeten worden beschouwd, aangezien het in dat geval
mogelijk is om de winst bij de aandeelhouder te belasten.35
Evenwicht kan voorts worden bereikt door invoering van een ondernemingsbelasting,
die ongeacht de rechtsvorm van de onderneming wordt gedreven. Men vergelijke in
dit verband het door Van Dijck bepleite systeem waarin de winst van een onderneming
wordt belast met vennootschapsbelasting, en bij onttrekking inkomstenbelasting wordt
geheven onder verrekening van de vennootschapsbelasting.36 Ook de wetgever heeft
inmiddels blijk gegeven het evenwicht tussen de belastingheffing van vennootschappen
en particuliere ondernemers in het oog te houden. In 1997 is het tarief van door aanmerkelijkbelanghouders genoten dividend verlaagd tot 25%;37 daarmee wordt beoogd
de gecumuleerde belastingdruk niet te zeer te laten afwijken van de toptarieven in de
inkomstenbelasting waaraan natuurlijke personen/ondernemers worden onderworpen.
Ook in de Wet werken aan winst is rekening gehouden met het globale evenwicht door de
tariefverlaging in de vennootschapsbelasting vergezeld te laten gaan van de introductie
van de MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting.38
Min of meer op dezelfde gedachte stoelt de visie dat de vennootschapsbelasting haar
rechtvaardiging vindt in de noodzaak om belastingvlucht te voorkomen.39 In zekere zin wordt
ook hier de heffing over de winst van geïncorporeerde ondernemingen vergeleken met de
heffing over de winst van andere ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen.
Overigens kan worden betwijfeld of er sprake is van een noodzaak om belastingvlucht
te voorkomen. Belastingvlucht kan – althans als het om inwoners van Nederland gaat40
– worden gekeerd met een inkomstenbelasting die vermogenswinsten op aandelen en
dergelijke (winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheden) belast,
zeker wanneer ook ongerealiseerde winsten in de heffing worden betrokken. Dat neemt
niet weg dat de vennootschapsbelasting een manier is om ongewenste belastingvlucht te
35
36

37
38
39
40

J.W. Zwemmer, ‘De fiscale positie van de aandeelhouder’, WFR 1978/5378, p. 1037-1051, op p. 1049.
J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm (Belastingconsulentendag 1984), Deventer: FED 1984, p. 14. Zie hierover ook J.A.G. van der Geld, De herziene
deelnemingsvrijstelling (FM nr. 20), Deventer: Kluwer 1990, p. 18. Zie voor een recenter pleidooi
M.L.M. van Kempen, ‘De fiscale behandeling van vennoten in personenvennootschappen in de
Wet inkomstenbelasting 2001’, TFO 2000/195, onderdeel 2.3. Zij verwijst (in noot 33) voorts
naar P.H.J. Essers, ‘Winst uit onderneming in de Wet IB ’01’, TFO 1999, p. 193, Y.N. Koudijs,
Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderneming, Amsterdam: Centrale drukkerij UvA 1993, A.C. Rijkers, ‘Rapport inzake een variant op de
ondernemingswinstbelasting’, in: Advies inzake een ondernemingswinstbelasting, Raad voor het
MKB, 1995.
Inmiddels is dit 26,25% (tarief 2020).
Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 4, p. 5-6, en Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 8,
p. 9-11.
Zie bijvoorbeeld B. Schendstok, ‘Een on-orthodoxe, maar actuele beschouwing over de vennootschapsbelasting’, in: Wat billych unn recht is (FED-bundel), Amsterdam: NV Uitgeverij FED 1966,
p. 81, en J. Verburg, Vennootschapsbelasting, 2e dr., Deventer: Kluwer 2000, p. 2.
In het algemeen geven de door Nederland gesloten belastingverdragen geen heffingsrecht aan
een verdragsland over de vermogenswinst op aandelen die door een inwoner van het andere
verdragsland wordt behaald, en slechts een beperkt heffingsrecht over dividenden, en dan nog
slechts indien de vennootschap een inwoner van dat eerste verdragsland is.
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voorkomen. Dit motief kan wellicht als verklaring van de vennootschapsbelasting gelden,
doch kan – evenmin als het budgettaire motief – bezwaarlijk toereikend geacht worden
om als rechtsgrond voor de vennootschapsbelasting te dienen.41
Het draagkrachtbeginsel kan hier niet onvermeld blijven. In de literatuur is omstreden
of dit beginsel van betekenis is bij de heffing van vennootschapsbelasting. Zoals hiervoor
is opgemerkt, biedt het draagkrachtbeginsel volgens De Langen slechts steun voor een
heffing over de overwinst, terwijl het volgens Brüll überhaupt geen rol speelt in de vennootschapsbelasting. Wanneer de vennootschapsbelasting echter in samenhang met de
inkomstenbelasting wordt beschouwd, waarin de draagkrachtgedachte dragend is, dan kan
worden betoogd dat de grondslagbepaling en tariefstelling van de vennootschapsbelasting
bijdragen aan een naleving van het draagkrachtbeginsel.42
Uit het voorgaande blijkt dat de vennootschapsbelasting in zijn huidige vorm geen gave
rechtsgrond heeft.43 De wetsgeschiedenis is onduidelijk en de literatuur is verdeeld. De
onduidelijkheid van de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting wordt deels veroorzaakt
door wat wel het diversiteitsprobleem wordt genoemd. Zoals Verburg het omschrijft: “De
aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen vormen een bonte verzameling
van lichamen in onderscheiden stadia van verzelfstandiging.”44 De eenmans-BV, de joint
venture, de groepsmaatschappij en de beursgenoteerde vennootschap: zij vallen alle onder
het bereik van de vennootschapsbelasting. Deze diversiteit maakt het zeer lastig om een
rechtsgrond te vinden die kan dienen om de heffing van vennootschapsbelasting van al
deze subjecten te legitimeren. Aangenomen kan worden dat de invoering en handhaving
van de vennootschapsbelasting ook niet is gestoeld op principiële, maar op praktische
overwegingen (evenals de erkenning van vennootschappen als rechtspersonen veeleer
voortspruit uit een maatschappelijke behoefte dan uit principiële overwegingen). Heffing
van vennootschapsbelasting moet, mijns inziens, veeleer gezien worden als een praktische
methode om belasting te kunnen heffen over winsten uit ondernemingen die niet door
natuurlijke personen worden gedreven.
De schimmigheid van de rechtsgrond van de vennootschapsbelasting en het daarmee
verband houdende diversiteitsprobleem ontnemen ons het zicht op het subject dat de
wetgever uiteindelijk tracht te belasten. Het buitenkansbeginsel en het vermijden van
belastingvlucht als motief van de vennootschapsbelasting passen het meest bij de visie
op de vennootschapsbelasting als een heffing die indirect ten laste van de aandeelhouders
komt. Hetzelfde geldt voor de zienswijze dat de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting in hun onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. Het klassieke stelsel45
41
42
43
44
45

10

Vgl. D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, Amsterdam: Fed 1964,
p. 269.
Vgl. J.A.G. van der Geld, ‘Boxen in de nieuwe Wet VPB 2007?’, WFR 2004/6596, p. 1505-1507, op
p. 1506, l.k.
De Langen, a.w., p. 693, en Verburg, a.w., p. 1-2 en 12.
Verburg, a.w., p. 8. Zie over theorieën omtrent het wezen van de rechtspersoon en van de
vennootschap: Snel, a.w., p. 38-40.
Dat wil zeggen het systeem waarin de vennootschapsbelasting cumuleert met de inkomstenbelasting, zonder enige verlichting op het niveau van de aandeelhouder.

