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1. Nederlandse bronheffingen op hoofdlijnen
2. Verhouding Wet Bronbelasting 2021 met BRNC
3. Stellingen

Agenda



• Dividendbelasting, echter geen heffing in:
• deelnemingsituaties waarbij moedermaatschappij gevestigd is in EU; 

EER; of verdragsland (niet ingeval van misbruik)
Om gekunstelde constructies tot ontgaan van IB-heffing door in 
buitenlandse particulieren           VPB-heffing (art. 17(3)(b))

• Rente- en royaltybelasting (per 1.1.2021), alleen heffing in:
• gelieerde situaties (in beginsel bij belangen van > 50%) en ontvanger 

is gevestigd in laagbelastend land

Nederlandse bronheffingen



• Regeerakkoord coalitiepartijen (VVD, CDA, D’66 en CU) najaar 2017

• Doelstellingen partijen/kabinet met Wet Bronbelasting 2021:

 Voorkomen NL toegangspoort naar laagbelastende en niet-coöperatieve jurisdicties

 Tegengaan belastinggrondslagverschuiving van NL naar LBJ’s en NCJ’s

• Achtergrond ten tijde regeerakkoord/wetsvoorstel:

 ECOFIN-besluit defensieve maatregelen tegen landen op zwarte lijst

 BEPS 2.0 undertaxed payments rule

Keuze mogelijk tussen geen aftrek of bronbelasting

Achtergrond bronbelasting op rente en royalty

Presenter
Presentation Notes
Erbij vertellen dat bij bestaande verdragen een wachttermijn van drie jaar geldtVoor verdragsonderhandelingenProhibitieve karakter



Voorkomen NL toegangspoort



NL lijst:
• Aanwijzing bij ministeriële regeling
• Statutair tarief van <9% (grondslag n.v.b.)
• Peildatum: 1 oktober voorafgaand jaar

EU lijst:
• Lijst met niet-coöperatieve rechtsgebieden
• Meest recente lijst (laatste is van 17 oktober 2019)

Laagbelastende jurisdictie

Amerikaans Samoa, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad en 
Tobago, Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu

Anguilla, Bahama’s, Bahrein, Barbados, Bermuda, Britse 
Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaiman-
eilanden, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de 
Verenigde Arabische Emiraten
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Presentation Notes
Nota nav verslag:Hongarije 9 ipv 10Cyprus 12,5 ipv 10Is ontleend door SvF aan Taxes in Europe database, KPMG Global  



1. Ontvanger en betaler zijn gelieerd (er is sprake van een kwalificerend belang)
Mvt: “Van een kwalificerend belang is sprake als er direct of indirect een zodanige invloed op de 
besluitvorming kan worden uitgeoefend dat daarmee de activiteiten van het andere lichaam 
kunnen worden bepaald. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien het belang meer dan 50% 
van de statutaire stemrechten vertegenwoordigt.”

2. Ontvanger is een lichaam dat:
i. is gevestigd in een LBJ; of
ii. de voordelen toerekent aan een v.i. in een LBJ; of
iii. gevestigd is in een HBJ en voor een ander in LBJ ontvangt (doorstromer); of
iv. een omgekeerde hybride lichaam is (NL: transparant en buitenland: zelfstandig)
v. een hybride lichaam is (NL: zelfstandig en buitenland: transparant)

Heffing, wanneer?
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i. Betaling aan LBJ, art. 2.1(1)(a) Wet BB 2021
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ii. Toerekening aan v.i. in LBJ, art. 2.1(1)(b) Wet BB 2021

Rente/royalty

NL

M

Bronheffing

M rekent rente/royalty 
toe aan v.i.

v.i.
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Ad art. 2.1 lid 1 bHet kabinet acht bovenstaande situatie dermate vergelijkbaar met een betaling aan een lichaam in een laagbelastende jurisdictie, dat wordt voorgesteld om ook deze betalingen te belasten met bronbelasting .Mvt:In dit kader gaat het om situaties waarin voordelen in de vorm van renten of royalty’s aan een vaste inrichting in een laagbelastende jurisdictie worden toegerekend omdat de activa uit hoofde waarvan die voordelen worden genoten (bijvoorbeeld geldleningen of immateriële activa), ingevolge de regelgeving van de staat waarin het hoofdhuis zich bevindt, worden toegerekend aan een vaste inrichting in een laagbelastende jurisdictie. Mvt:Als een belastingverdrag van toepassing is tussen Nederland en het land waarin de voordeelgerechtigde (lichaam X) is gevestigd, zijn de afspraken uit dat verdrag in beginsel ook van toepassing als de rente- of royaltybeta-lingen worden toegerekend aan een vaste inrichting in een laagbelastende jurisdictie. Om te voorkomen dat de bronbelasting in een dergelijke situatie niet kan worden geëffectueerd terwijl de rente- of royaltybeta-lingen terechtkomen in een laagbelastende jurisdictie, streeft Nederland naar het opnemen van antimisbruikbepalingen in verdragen. Voor bestaande verdragen kan dit door middel van het Multilateraal Verdrag, waarin een bepaling is opgenomen die regelt dat de bronstaat (in dit geval Nederland) de voordelen van het verdrag niet hoeft toe te kennen als het land waarin de voordeelgerechtigde is gevestigd de winst van de vaste inrichting in het derde land (in het voorbeeld de laagbelastende jurisdictie) vrijstelt en de belasting op het inkomen van de vaste inrichting in het derde land minder bedraagt dan 60% van de belasting die in het land van de voordeelgerechtigde zou zijn geheven indien die vaste inrichting in het land van de voordeelgerechtigde zou zijn gelegen.Commentaar NOBVerduidelijkig samenloop met belasting verdrag vragen. Want het kan best zijn dat de staat waarin M is gevestigd over de vergoeding bijheft naar normaal tarief.



Beoordeling misbruik, 2 toetsen:
1. Subjectieve: (een) hoofddoel

bronbelasting bij ander, in casu B, te
ontgaan; en

2. Objectieve: kunstmatigheid (geen zakelijke
redenen)

iii. Tussenschakeling HBJ, art. 2.1(1)(c) Wet BB 2021
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Wegdenken van de ‘kunstmatige’ lichamen
(tot aan lichaam in LBJ)

Subjectieve toets
Antidoorstroombepaling
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Feitelijke geldstroom

Na wegdenken T

Feitelijke geldstroom
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Kunstmatigheid / structuur is niet 
opgezet op grond van geldige zakelijke 
redenen die de economische realiteit 
weerspiegelen 

Tussenhoudster met ‘schakelfunctie’:
• Schakelt tussen NL en M
• Substance geen ‘safe harbour’ (slechts 

bewijsvermoeden)
• Substance niet vereist

Objectieve toets
Antidoorstroombepaling

TH

M

NL

Schakelfunctie
Relevante substance
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• Zakelijke redenen bij schakelfunctie van buitenlandse tussenhoudster, indien:
a. Ten minste helft van bestuur in vestigingsstaat van ‘moeder’ woont
b.Bestuursleden over benodigde professionele kennis beschikken
c. Beschikking over gekwalificeerd personeel
d.Bestuursbesluiten in vestigingsstaat genomen worden
e. In vestigingsstaat belangrijkste bankrekeningen aangehouden worden
f. In vestigingsstaat boekhouding gevoerd wordt
g. Loonkosten ter vergoeding van schakelwerkzaamheden ten minste gelijk is aan 

€100.000
h.Kantoor voor ten minste 24 maanden in vestigingsstaat ter beschikking heeft voor 

uitoefening van schakelwerkzaamheden

Wanneer substancevermoeden?



iv. Omgekeerde hybride entiteit, art. 2.1(1)(d) Wet BB
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Aftrek en geen inclusie
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Aftrek en geen inclusie

v. Hybride entiteit, art. 2.1(1)(e) Wet BB 2021
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Voorbeeld is de LP (limited partnership)Volgens NL is H de voordeelgerechtigdeH is niet gevestigd in een LBJ dus geen heffing volgens de hoofdregelVolgens land Y is H transparant. Geen heffing.De achterliggende investeerders zijn in een LBJ gevestigd, dus daar ook geen heffingMemorie van toelichtingOmdat naar Nederlandse maatstaven er sprake is van een rente- of royaltybetaling van de inhoudingsplichtige aan één voordeelgerechtigde, namelijk het hybride lichaam, past er een alles-of-nietsbenadering en is er slechts dan geen bronbelasting verschuldigd ingeval iedere gelieerde achterliggende gerechtigde voldoet aan beide voorwaarden. Tegenbewijs alleen als NL aannemelijk maakt dat iedere gelieerde achterliggende gerechtigde van het hybride lichaam voldoet aan twee voorwaarden, De gerechtigde wordt volgens de fiscale regelgeving van de staat waarin die gerechtigde is gevestigd aldaar behandeld als de gerechtigde tot de voordelenNiet een lichaam is waarop zonder tussenkomst van het hybride lichaam het eerste lid, onderdelen a, b, c of d, van genoemd artikel 2.1 van toepassing zou zijn. Tegenbewijsregeling werkt niet als land Y H als niet transparant aanmerkt maar land X als transparant. In dat geval dubbele heffing, ook voor achterliggende participanten die bij rechtstreekse betaling niet zouden worden belast



1. Nederlandse bronheffingen op hoofdlijnen
2. Verhouding Wet bronbelasting 2021 met BRNC
3. Stellingen



I. Driehoeksituatie, art. 2.1(1)(b) Wet BB 2021
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M

Rente/royalty

Curaçao rekent rente/royalty 
toe aan v.i. in LBJ

v.i.

Nederland

M gevestigd op Curaçao

M belastingplichtig o.g.v. art. 2.1(1)(b) Wet BB 2021

Echter interest-/royaltybepaling in BRNC: woonstaat 
exclusief heffingsbevoegd

BCN bevat geen bepaling conform art. 29(8) OMV 2017 of 
art. 10 MLI

Art. 22, lid 1, BRNC van toepassing???
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Deze situatie valt al onder de hoofdregelIdem als v.i. is gevestigd in een ander niet laagbelastend landCommentaar NOB: hier is niks aan de hand, want de vergoeding wordt in de vi-staat normaal belast.Art. 2.1 lid 1 aHet eerste lid, onderdeel a, van genoemd artikel 2.1 ziet ook op de situatie dat de door de bv verschuldigde voordelen in de vorm van renten of royalty’s worden toegerekend aan een vaste inrichting van lichaam A. Dit kan zowel een vaste inrichting in Nederland (vaste inrichting B) als in het buitenland (vaste inrichting C) zijn. Ook in dat geval is lichaam A (de voordeelgerechtigde) immers de gerechtigde tot die voordelen. In afwijking van de Wet Vpb 1969 wordt voor de toepassing van genoemd onderdeel a de vaste inrichting dus niet beschouwd als een zelfstandig onderdeel in Nederland. Ingeval de door de bv verschuldigde voordelen in de vorm van renten of royalty’s worden toegerekend aan een vaste inrichting in Nederland (vaste inrichting B) is in dit voorbeeld lichaam A (de belastingplichtige voor de bronbelasting) ingevolge artikel 17, derde lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969 in beginsel ook vennootschapsbelasting verschuldigd over de winst die aan die vaste inrichting kan worden toegerekend. Naar de mening van het kabinet past het bij het karakter van de bronbelasting dat de geheven bronbelasting niet met de verschuldigde vennootschapsbelasting kan worden verrekend. In gelijke zin acht het kabinet het passend dat de geheven bronbelasting bij het bepalen van de fiscale winst van de vaste inrichting niet in aftrek mag worden gebracht. Daarom wordt voorgesteld artikel 10, eerste lid, onderdeel f, Wet Vpb 1969 op dit punt te wijzigen (zie de toelichting bij artikel 7.2, onderdeel A). 



a) Where

i. an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the first-mentioned 
State treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third 
jurisdiction, and 

ii. the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned State, the 
benefits of this Convention shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less 
than the lower of [rate to be determined bilaterally] of the amount of that item of income and 60 per cent of the 
tax that would be imposed in the first-mentioned State on that item of income if that permanent establishment 
were situated in the first-mentioned State. In such a case any income to which the provisions of this paragraph 
apply shall remain taxable according to the domestic law of the other State, notwithstanding any other provisions 
of the Convention.

a) The preceding provisions of this paragraph shall not apply if the income derived from the other State emanates from, 
or is incidental to, the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the 
business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities 
are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities 
dealer, respectively).

Art. 10 MLI identiek

Art. 29, lid 8, OESO-modelverdrag 2017



De bepalingen van deze rijkswet vormen geen beletsel 
voor de toepassing van de in het belastingrecht van elk 
van de landen besloten liggende instrumenten ter 
bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik.

Art. 22, lid 1, BRNC (antimisbruik)



§9.4 en 9.5 van OMC op art. 1 OMV 2003 (nu §60 
en 61) 



Tussenschakel gevestigd op Curacao

Tussenschakel belastingplichtig o.g.v. art. 2.1(1)(c) Wet BB 2021

Interest-/royaltybepaling BCN: woonstaat uitsluitend heffingsbevoegd

Echter art. 22, lid 1, BCN (antimisbruik)

II. Tussenschakelsituatie, concern
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De bepalingen van deze rijkswet vormen geen beletsel 
voor de toepassing van de in het belastingrecht van elk 
van de landen besloten liggende instrumenten ter 
bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik.

Art. 22, lid 1, BRNC (antimisbruik)



§9.4 en 9.5 van OMC op art. 1 OMV 2003 (nu §60 
en 61) 



Art. 7 MLI identiek

PPT, art. 29(9) OMV



Tussenschakelfunctie, joint venture

Curaçao 

X%X%

X

BV

Y

Nederland

T

Tussenschakel gevestigd op Curaçao 

Tussenschakel belastingplichtig o.g.v. art. 2.1(1)(c) Wet 
BB 2021, per rato- of alles-of-niets-benadering??? ….

Interest-/royaltybepaling BCN: woonstaat uitsluitend 
heffingsbevoegd

Echter art. 22, lid 1, BCN (antimisbruik)
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Voorbeeld is de LP (limited partnership)Volgens NL is H de voordeelgerechtigdeH is niet gevestigd in een LBJ dus geen heffing volgens de hoofdregelVolgens land Y is H transparant. Geen heffing.De achterliggende investeerders zijn in een LBJ gevestigd, dus daar ook geen heffingMemorie van toelichtingOmdat naar Nederlandse maatstaven er sprake is van een rente- of royaltybetaling van de inhoudingsplichtige aan één voordeelgerechtigde, namelijk het hybride lichaam, past er een alles-of-nietsbenadering en is er slechts dan geen bronbelasting verschuldigd ingeval iedere gelieerde achterliggende gerechtigde voldoet aan beide voorwaarden. Tegenbewijs alleen als NL aannemelijk maakt dat iedere gelieerde achterliggende gerechtigde van het hybride lichaam voldoet aan twee voorwaarden, De gerechtigde wordt volgens de fiscale regelgeving van de staat waarin die gerechtigde is gevestigd aldaar behandeld als de gerechtigde tot de voordelenNiet een lichaam is waarop zonder tussenkomst van het hybride lichaam het eerste lid, onderdelen a, b, c of d, van genoemd artikel 2.1 van toepassing zou zijn. Tegenbewijsregeling werkt niet als land Y H als niet transparant aanmerkt maar land X als transparant. In dat geval dubbele heffing, ook voor achterliggende participanten die bij rechtstreekse betaling niet zouden worden belast



1. Bespreking op hoofdlijnen
2. Verhouding met BRNC
3. Stellingen

Nederlandse bronheffingen



1. In de heronderhandeling van de BRNC zou Curaçao moeten inzetten op vervanging van de 
antimisbruikbepaling van art. 22 BRNC door principal purpose test conform art. 6 ATAD1 (en niet 
art. 29(9) OMV 2017)

2. In de BRNC -heronderhandeling zal Nederland naar verwachting inzetten op opname van 
een bepaling conform art. 10 MLI (mogelijk een stringentere versie) teneinde bronbelastingplicht uit 
hoofde van art. 2.1, lid 1, onderdeel b, Wet Bronbelasting 2021 te kunnen effectueren

3. Na acceptatie undertaxed payments rule zal Nederland de Wet BB 2021 (moeten) aanscherpen (van 
statutair naar effectief % + hoger %)

4. GloBE leidt tot een MLI 2.0 dat bestaande belastingregelingen zal wijzigen met betrekking tot winst uit 
ondernemings-, dividend-, interest-, royalty-, vervreemdingswinst- en restartikel om bron- en 
woonstaatheffing mogelijk te maken

5. BEPS 2.0 vergroot de kans op een Europese vennootschapsbelasting

Stellingen
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