Memorandum
Voorkomen fiscale kwalificatieverschillen tussen rechtsvormen

Op 29 maart 2021 verscheen het concept van het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’. Dit voorstel beoogt internationale fiscale kwalificatieverschillen
(‘hybride mismatches’) tussen rechtsvormen te voorkomen, onder meer door de invoering van
twee nieuwe kwalificatiemethoden.
Het voorstel heeft ingrijpende fiscale gevolgen voor de open commanditaire vennootschap (CV),
het open fonds voor gemene rekening (FGR) en hun participanten. De genoemde rechtsvormen
zijn op dit moment zelfstandig onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dit in
tegenstelling tot de besloten CV en het besloten fonds voor gemene rekening die fiscaal transparant zijn. Die transparantie betekent dat alle bezittingen en schulden fiscaal direct toegerekend
worden aan de achterliggende participanten. Als het voorstel doorgaat, zijn alle commanditaire
vennootschappen en vele fondsen voor gemene rekening per 1 januari 2022 fiscaal transparant.
Hieronder volgt een korte samenvatting. Daarna volgt een memorandum dat uitgebreid ingaat
op het wetsvoorstel.

Samenvatting

Voor een open CV en een open fonds voor gemene rekening geldt nu kort gezegd als fiscaal
onderscheidend criterium dat de participaties in die entiteiten vrij verhandelbaar zijn. Zijn de
participaties niet vrij verhandelbaar dan is er sprake van een besloten CV of fonds voor gemene rekening. Bij de invoering van het wetsvoorstel verdwijnt dit criterium van vrije verhandelbaarheid. De zelfstandig vennootschapsbelastingplichtige open commanditaire vennootschap
bestaat dan per 1 januari 2022 niet meer. Alle commanditaire vennootschappen zijn vanaf die
datum fiscaal transparant
Een fonds voor gemene rekening moet op 1 januari 2022 aan de volgende voorwaarden voldoen om zelfstandig belastingplichtig te blijven:
1. De participaties in het fonds zijn beursgenoteerd, of
2. Het fonds heeft de verplichting regelmatig participaties in te kopen of terug te betalen,
en
3. Er is geen sprake van een familiefonds waarvan de participaties uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend alleen overdraagbaar zijn binnen een wettelijk gedefinieerde familiegroep.

Daarnaast hebben veel vermogende particulieren hun box 3-vermogen ingebracht in een open
CV of een open fonds voor gemene rekening om te bereiken dat dat vermogen in box 2 belast
wordt (‘box hopping’).
Gevolg van het wetsvoorstel is dat de open CV vennootschapsbelasting moet afrekenen over
haar stille reserves, fiscale reserves en goodwill. Dit geldt ook voor het open fonds voor gemene
rekening dat in 2022 niet aan de nieuwe fiscale definitie voldoet. De particuliere deelnemer in
zo’n open CV of fonds voor gemene rekening moet daarnaast inkomstenbelasting afrekenen in
box 2. Voor de open CV en de commanditair vennoot bestaat wel de mogelijkheid om deze belastingen in tien gelijke jaarlijkse termijnen te voldoen waarbij er sprake is van renteloos uitstel.
Deze mogelijkheid geldt niet voor het open fonds voor gemene rekening en haar participanten.
De particuliere commanditaire vennoot in een open CV kan directe afrekening in box 2 voorkomen door de participatie in de CV voor 31 december 2022 door middel van een aandelenfusie in
een nieuw op te richten besloten vennootschap in te brengen. Dit scenario voorkomt op verzoek
ook een directe afrekening van vennootschapsbelasting bij de CV als de B.V. die belastingclaim
overneemt van de CV.
Nadeel van de toepassing van de aandelenfusie is wel dat voor de buitenwereld duidelijk wordt
welk vermogen de CV bezit omdat de B.V. het belang in die CV voor de werkelijke waarde op
haar balans moet opnemen en de B.V. haar balans verplicht moet publiceren. Er is dan dus niet
langer sprake van de gewenste anonimisering. De in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid
van een fiscaal gefacilieerde aandelenfusie staat niet open voor de participant in een open fonds
voor gemene rekening.
Gevolgen voor buitenlandse rechtsvormen
Het voorstel heeft ook belangrijke gevolgen voor de Nederlandse fiscale behandeling van buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse CV of het Nederlandse fonds
voor gemene rekening. Buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met de open commanditaire vennootschap worden fiscaal transparant. Dit geldt ook voor buitenlandse met fondsen
voor gemene rekening vergelijkbare entiteiten die niet voldoen aan de nieuwe wettelijke definitie.
Het wetsvoorstel regelt verder dat andere kwalificatiemethoden gaan gelden voor buitenlandse
rechtsvormen die geen vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm kennen.

Omdat veel bestaande open fondsen voor gemene rekening niet voldoen aan die nieuwe wettelijke definitie worden ook zij op 1 januari 2022 fiscaal transparant.
Gevolgen voor privacystructuren en box hopping
Mede door de komst van het UBO-register hebben veel vermogende directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) hun persoonlijke B.V. ingebracht in een privacy- of anonimiseringsstructuur om
het vermogen in die B.V. onzichtbaar te maken voor derden. Deze DGA’s maken daarbij meestal
gebruik van de open CV. Deze structuur heeft overigens niets te maken met belastingontwijking
omdat de fiscale positie van de DGA en de vennootschappen niet materieel wijzigt.
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Memorandum
1. Inleiding
Op 29 maart 2021 verscheen het concept van het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’. Dit voorstel beoogt internationale fiscale kwalificatieverschillen
(‘hybride mismatches’) tussen rechtsvormen te voorkomen, onder meer door de invoering van
twee nieuwe kwalificatiemethoden.
Het voorstel heeft ingrijpende fiscale gevolgen voor de open commanditaire vennootschap (CV),
het open fonds voor gemene rekening en hun participanten. De genoemde rechtsvormen zijn op
dit moment zelfstandig onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dit in tegenstelling tot de besloten CV en het besloten fonds voor gemene rekening die fiscaal transparant
zijn. Die transparantie betekent dat alle bezittingen en schulden fiscaal direct toegerekend
worden aan de achterliggende participanten. Als het voorstel doorgaat, zijn alle commanditaire
vennootschappen en vele fondsen voor gemene rekening per 1 januari 2022 fiscaal transparant.
Mede door de komst van het UBO-register hebben veel vermogende directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) hun persoonlijke B.V. ingebracht in een privacy- of anonimiseringsstructuur om het
vermogen in die B.V. onzichtbaar te maken voor derden. Deze DGA’s maken daarbij meestal gebruik van de open CV. Deze structuur heeft overigens niets te maken met belastingontwijking omdat de fiscale positie van de DGA en de vennootschappen niet materieel wijzigt. Daarnaast hebben
veel vermogende particulieren hun box 3-vermogen ingebracht in een open CV of een open fonds
voor gemene rekening om te bereiken dat dat vermogen in box 2 belast wordt (‘box hopping’).
Het voorstel heeft verder belangrijke gevolgen voor de Nederlandse fiscale behandeling van buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse open CV of het Nederlandse
open fonds voor gemene rekening. Buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar met de open
commanditaire vennootschap worden fiscaal transparant. Dit geldt ook voor buitenlandse fondsen voor gemene rekening die niet voldoen aan de nieuwe wettelijke definitie. Het wetsvoorstel
regelt verder dat een andere kwalificatiemethoden gaan gelden voor buitenlandse rechtsvormen
die geen vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm kennen.

2. Commanditaire vennootschap naar huidig fiscaal recht: open of besloten
2.1 Inleiding
De commanditaire vennootschap (CV) is civielrechtelijk een personenvennootschap met twee
soorten vennoten: de beherend vennoot en de commanditaire vennoot. De beherend vennoot is
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de commanditaire vennoot fungeert als geldschieter.
Een CV heeft minimaal één beherende vennoot en één commanditaire vennoot, maar dat kunnen
er ook meer zijn. De vennoten van een CV kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen
zijn. Anders dan de civiele wetgeving maakt de huidige fiscale wetgeving verschil tussen de
besloten CV en de open CV.
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2.2 Wanneer is een CV fiscaal open of besloten?
Er is sprake van een open CV als toetreding of vervanging van commanditaire vennoten plaats
kan vinden zonder toestemming van alle vennoten, beherende zowel als commanditaire. Is voor
die toetreding of vervanging wel de goedkeuring van alle vennoten vereist dan is de commanditaire vennootschap besloten.
2.3 Fiscale behandeling van de besloten CV
Een besloten CV is fiscaal transparant. Dit betekent dat de besloten CV niet zelfstandig belastingplichtig is voor de heffing van vennootschapsbelasting. Alle bezittingen en schulden van
de besloten CV worden naar evenredigheid van hun deelgerechtigdheid toegerekend aan de
vennoten. Belastingheffing over het resultaat van de besloten CV vindt plaats op het niveau van
de vennoten. Die vennoten worden belast in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
2.4 Fiscale behandeling van de open CV
Een open CV is fiscaal niet transparant en op dit moment zelfstandig belastingplichtig voor de
heffing van vennootschapsbelasting voor het commanditaire deel van de winst. De beherend
vennoot van een open CV wordt rechtstreeks belast voor zijn aandeel in de winst van de open CV.

3. Fiscale behandeling van de commanditaire vennootschap na invoering van het
wetsvoorstel
3.1 Inleiding
Bij ongewijzigde invoering van het wetsvoorstel zijn alle commanditaire vennootschappen per 1
januari 2022 fiscaal transparant. Het hierboven genoemde toestemmingsvereiste vervalt. De
huidige open commanditaire vennootschappen zijn vanaf die datum dus niet meer zelfstandig
onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dit heeft volgens het wetsvoorstel de
volgende gevolgen:
1. De open CV wordt geacht haar vermogensbestanddelen te hebben overgedragen aan de
beherende en commanditaire vennoten;
2. De open CV wordt geacht te zijn opgehouden in Nederland belastbare winst te genieten.
Het gevolg van deze twee wettelijke ficties is dat bij de nu zelfstandig belastingplichtige CV een
verplichte fiscale afrekening voor de heffing van vennootschapsbelasting plaatsvindt over alle
aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill.
Per 1 januari 2022 is de huidige open CV niet langer inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting en de bronbelasting op renten en royalty’s.
Daarnaast worden de commanditaire vennoten in de open CV geacht per 1 januari 2022 hun
aandeel in de open CV te hebben vervreemd tegen de waarde in het economische verkeer. Dit
kan leiden tot een verplichte afrekening in de inkomstenbelasting (box 1 of box 2) of vennootschapsbelasting. Vanaf dat moment worden zij rechtstreeks voor hun aandeel in de winst van de
CV in de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting betrokken.

3.2 Privacystructuur met een open CV
Veel vermogende directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) hebben hun persoonlijke houdstervennootschap (B.V.) ingebracht in een privacystructuur om het vermogen in die B.V. onzichtbaar
te maken voor derden. Deze DGA’s maken voor deze anonimisering meestal gebruik van de open
CV. De vennootschappelijke structuur is dan op de volgende wijze tot stand gekomen:
•
De DGA brengt de aandelen in zijn persoonlijke houdstervennootschap door middel van een
fiscaal gefacilieerde aandelenfusie in een nieuw opgerichte open commanditaire vennootschap in. De DGA wordt commanditair vennoot van de CV en een nieuw opgerichte stichting is beherend vennoot. De beherend vennoot treedt doorgaans ook op als bewaarder
(juridische eigenaar) van activa die economisch toebehoren aan de open commanditaire
vennootschap. De DGA is meestal (enig) bestuurder van de stichting. Het is mogelijk dat
de DGA zijn commanditaire aandeel in de CV gecertificeerd heeft via een Stichting Administratiekantoor (STAK) voor de toekomstige continuïteit van de structuur bij disfunctioneren
van de DGA. Soms heeft de DGA één aandeel in de B.V. in privé aangehouden zodat de B.V.
twee aandeelhouders heeft. In dat geval zijn de aandeelhouders van de B.V. niet zichtbaar
in het handelsregister;
•
Na de inbreng van aandelen in de CV is het vermogen van de B.V. ten titel van dividend
uitgekeerd aan de CV. Het vermogen van de BV is daardoor sterk gereduceerd.
Na deze transacties ziet de vennootschappelijke structuur er als volgt uit:
Stichting Beherend vennoot

DGA / Commanditair vennoot

Open commanditaire
vennootschap

Deelneming B.V.

Een commanditaire vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister. De commanditaire
vennoten zijn niet als zodanig zichtbaar in het handelsregister. De commanditaire vennoot dient wel
ingeschreven te worden in het UBO-register. Omdat de CV haar cijfers niet hoeft te publiceren bij
het handelsregister is het vermogen in de CV niet zichtbaar voor derden.
Hierna volgt een voorbeeld over de verplichte fiscale afrekening binnen een vennootschappelijke
structuur met een open commanditaire vennootschap structuur met een open commanditaire
vennootschap.
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3.3 Voorbeeld
Een vermogende particulier is in 2021 de enige commanditair vennoot in een open commanditaire vennootschap. Er is sprake van een aanmerkelijk belang in de CV en de commanditaire deelname bevindt zich voor de heffing van inkomstenbelasting in box 2. De CV bezit een
100%-deelneming in een besloten vennootschap. Die besloten vennootschap bezat ooit een
deelneming die voor € 5 miljoen verkocht is aan een derde. De B.V. heeft de verkoopopbrengst
van € 5 miljoen als liquide dividend uitgekeerd aan de open CV. Er resteert in de B.V. na de dividenduitkering een zichtbaar eigen vermogen van € 1 miljoen. De werkelijke waarde van de B.V.
bedraagt € 2 miljoen door een in de B.V. aanwezige stille reserve van € 1 miljoen. De CV heeft
het als dividend ontvangen bedrag van € 5 miljoen voor een bedrag van € 2 miljoen liquide aangehouden op een bankrekening. Het restant van € 3 miljoen is geïnvesteerd in beursgenoteerde
aandelen. Door recente koersstijgingen is de waarde van die aandelen inmiddels € 5 miljoen.
De balans van de CV ziet er op 31 december 2021 als volgt uit:

Balans open commanditaire vennootschap

€

Deelneming B.V. (vermogenswaarde, de
werkelijke waarde van de B.V. bedraagt €
2 miljoen)

1.000.000

Beursgenoteerde aandelen (op kostprijs
gewaardeerd, werkelijke waarde € 5
miljoen)

3.000.000

Liquide middelen

2.000.000

Balanstotaal

6.000.000

€
Eigen vermogen 6.000.000

Balanstotaal

6.000.000

Als gevolg van de nieuwe wetgeving wordt de CV fiscaal transparant en dient de CV vennootschapsbelasting af te rekenen over de stille reserves, fiscale reserves en eventuele goodwill. Ik
ga er in dit voorbeeld van uit dat er geen winst toekomt aan de beherend vennoot.
De deelneming in de B.V. is gewaardeerd op € 1 miljoen maar heeft een hogere werkelijke
waarde van € 2 miljoen. Deze hogere waarde heeft voor de eindafrekening van vennootschapsbelasting door de CV geen effect. De stille reserve van € 1 miljoen in de waarde van de B.V.
valt onder de deelnemingsvrijstelling en wordt daarom niet belast met vennootschapsbelasting.
In de liquide middelen bevindt zich geen stille reserve dus daarover is de CV eveneens geen
vennootschapsbelasting verschuldigd. In de aandelenportefeuille bevindt zich een stille reserve
van € 2 miljoen en daarover is de CV vennootschapsbelasting verschuldigd. Uitgaande van
het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25% bedraagt de door de open CV verschuldigde
vennootschapsbelasting over de stille reserve in de aandelenportefeuille € 500.000 (25% van
€ 2 miljoen).
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De commanditair vennoot van deze CV wordt geacht zijn aandeel in de CV vervreemd te hebben.
Daarom dient hij in box 2 inkomstenbelasting af te rekenen. Die afrekening vindt plaats over de
werkelijke waarde van de CV verminderd met de verkrijgingsprijs van de commanditair vennoot.
Ik ga er in dit voorbeeld van uit dat de verkrijgingsprijs nihil bedraagt. De werkelijke waarde van
het commanditaire aandeel volgt uit de volgende balans.

Waardebepalende balans open
commanditaire vennootschap

€

€

Deelneming B.V. (werkelijke waarde)

2.000.000

Eigen vermogen

8.500.000

Beurgenoteerde aandelen (werkelijke
waarde)

5.000.000

Vennootschapsbelastingschuld, 25% over
stille reserve van € 2
miljoen in beursgenoteerde aandelen

500.000

Liquide middelen

2.000.000

Balanstotaal

9.000.000

Balanstotaal

9.000.000

Over de waarde van € 8.500.000 is de commanditaire vennoot een bedrag van € 2.286.500
(26,9%) aan inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd. Vanaf 1 januari 2022 worden alle activa
en passiva van de CV fiscaal toegerekend aan de commanditair vennoot. Dit betekent dat:
•
De deelneming in de B.V. bij de commanditaire vennoot in box 2 belast wordt;
•
De beursgenoteerde aandelen en de liquide middelen tot het fiscale box 3-vermogen van
de commanditair vennoot gerekend worden. Hierover is jaarlijks inkomstenbelasting verschuldigd.
Omdat de CV in deze situatie wellicht geen praktisch nut meer heeft, verdient het mogelijk de
voorkeur de commanditaire vennootschap op te heffen. Mocht er sprake zijn van een open CV
die – via haar bewaarder – onroerende zaken bezit dan moeten ook de eventuele gevolgen voor
de heffing van BTW en/of overdrachtsbelasting beoordeeld worden.
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4. Faciliteiten ter voorkoming van directe heffing van vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting als gevolg van transparantie van de cv

december 2022 plaats te vinden. De aandelenfusie werkt terug naar 1 januari 2022. Na de
aandelenfusie ziet de vennootschappelijke structuur er als volgt uit:
DGA

4.1 Overzicht faciliteiten
Het is onder voorwaarden mogelijk om directe belastingheffing als gevolg van het verval van de
vennootschapsbelastingplicht van de open CV te voorkomen. Het wetsvoorstel voorziet in de
volgende faciliteiten:
1.

2.

3.

4.

Een doorschuiffaciliteit in de vennootschapsbelasting: als de commanditaire vennoten van
de open CV uitsluitend lichamen zijn die zijn onderworpen aan een belastingheffing naar de
winst kan de vennootschapsbelastingclaim op de in de open CV aanwezige stille reserves,
fiscale reserves en goodwill overgenomen worden door die commanditaire vennoten. De
CV hoeft dan geen vennootschapsbelasting te betalen over die reserves en goodwill en de
commanditaire vennoten nemen de vennootschapsbelastingclaim over;
Een aandelenfusiefaciliteit in de inkomstenbelasting: natuurlijke personen waarvan hun
commanditaire aandeel in de open CV belast wordt in box 1 of 2 kunnen het CV-aandeel
door middel van een fiscaal gefacilieerde geruisloze aandelenfusie tegen uitreiking van
aandelen inbrengen in een besloten vennootschap. Laatstgenoemde vennootschap kan
vervolgens gebruik maken van de hierboven onder 1 genoemde doorschuiffaciliteit in de
inkomstenbelasting. De fiscale boekwaarde (box1) danwel verkrijgingsprijs (box 2) van het
commanditaire aandeel in de CV schuift door naar de aandelen in de verkrijgende vennootschap;
Een betalingsfaciliteit voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting: indien niet
gekozen wordt voor toepassing van de hierboven onder 1 en 2 genoemde faciliteiten kunnen belastingplichtigen er voor kiezen de betreffende belastingclaims in een periode van
maximaal tien jaar te betalen. Betaling vindt dan jaarlijks plaats en er is sprake van een
renteloos uitstel;
Een doorschuiffaciliteit in situaties van terbeschikkingstelling: commanditaire vennoten
kunnen de fiscale claims op het aan de open CV ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel onder voorwaarden doorschuiven.

4.2 Toepassing van de faciliteiten binnen een privacystructuur met een open CV
Binnen de in onderdeel 3.2 besproken privacystructuur met een open CV is het op verzoek mogelijk gebruik te maken van de geschetste faciliteiten om de belastingclaims als gevolg van de
invoering van het wetsvoorstel door te schuiven. Voor een maximaal uitstel van belastingheffing
dient de DGA/commanditair vennoot de volgende stappen te zetten:
1. Oprichting van een nieuwe besloten vennootschap waarbij de DGA zijn commanditaire
deelname in de CV tegen uitreiking van aandelen (aandelenfusie) inbrengt in die besloten
vennootschap;
2. De CV en de nieuwe besloten vennootschap verzoeken gezamenlijk om de fiscale claim op
de stille reserves, fiscale reserves en goodwill van de CV door te schuiven naar de besloten
vennootschap.
Tenzij eerder aangifte over het jaar 2021 wordt gedaan dient de aandelenfusie uiterlijk op 31

Nieuwe B.V.

Stichting Beherend vennoot

Open commanditaire
vennootschap

Deelneming B.V.

Bij de inbreng van de commanditaire deelname in een nieuw opgerichte Nederlandse B.V. dient
de oprichter volgens de Nederlandse wet een inbrengbeschrijving op te stellen. Die vermeldt de
waarde van de inbreng (het CV-aandeel) en de toegepaste waarderingsmethoden. De oprichter
van de B.V. ondertekent deze beschrijving. Gaan wij uit van de waardebepalende balans in onderdeel 3.3 dan bedraagt de waarde van de ingebrachte commanditaire deelname € 8,5 miljoen.
De commerciële openingsbalans van de nieuwe B.V. ziet er daarmee als volgt uit:

Openingsbalans nieuwe B.V. per 1
januari 2022

€

€

Deelneming commanditaire vennootschap

8.500.000

Eigen vermogen

8.500.000

Balanstotaal

8.500.000

Balanstotaal

8.500.000

Omdat de commanditaire vennootschap met ingang van 1 januari 2022 fiscaal transparant is,
moeten alle activa en passiva van de CV afzonderlijk opgenomen worden op de balans van de
nieuwe B.V. Verzoeken de CV en de B.V. samen om doorschuiving van de vennootschapsbelastingclaim dan ziet de fiscale openingsbalans van die B.V. er op 1 januari 2022 als volgt uit:
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Fiscale balans nieuwe B.V. per 1
januari 2022

€

Deelneming B.V. (vermogenswaarde,
de werkelijke waarde van de B.V.
bedraagt € 2 miljoen)

1.000.000

€
Eigen vermogen

6.000.000

Balanstotaal

6.000.000

Beursgenoteerde aandelen (op kost- 3.000.000
prijs gewaardeerd, werkelijke waarde
€ 5 miljoen)
Liquide middelen

2.000.000

Balanstotaal

6.000.000

Elke commanditaire vennoot kan de faciliteit van de aandelenfusie afzonderlijk toepassen door
middel van een houdstervennootschap. Het is echter ook mogelijk dat de commanditaire vennoten gezamenlijk een houdstervennootschap oprichten waarin zij hun aandeel in de open CV
storten tegen uitreiking van nieuwe aandelen.
Door toepassing van deze faciliteiten kunnen de CV en de commanditaire vennoot de directe afrekening van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voorkomen. Als een commanditair
vennoot/natuurlijk persoon zijn commanditaire participatie in een CV door middel van een fiscaal
gefacilieerde aandelenfusie inbrengt in een besloten vennootschap heeft dit wel als gevolg dat
het in de CV aanwezige vermogen niet langer anoniem is.
Civielrechtelijk bestaat de CV nog steeds en de CV hoeft ook na invoering van het wetsvoorstel
nog steeds geen cijfers te publiceren. Na de inbreng van het CV-aandeel is het in de CV aanwezige vermogen echter wel zichtbaar op de balans van de nieuwe houdstervennootschap die
wettelijk wèl verplicht is haar jaarcijfers te publiceren.

5. Fonds voor gemene rekening naar huidig fiscaal recht: open of besloten

In een fonds voor gemene rekening (FGR) brengen participanten vermogen bij elkaar om dit
gezamenlijk te beleggen. Een fonds voor gemene rekening heeft een beheerder, een bewaarder
en ten minste twee participanten. Onder het huidige fiscale regime bestaat voor het FGR net
als voor de CV een verschil tussen een open FGR en een besloten FGR. De open variant is
zelfstandig belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting, de besloten variant is
fiscaal transparant en dus niet zelfstandig belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting.
Voor het verschil in fiscale kwalificatie is relevant of de bewijzen van deelgerechtigdheid in het
FGR al dan niet vrij verhandelbaar zijn. In geval van vrije verhandelbaarheid is er sprake van
een open zelfstandig belastingplichtig fonds voor gemene rekening. Als voor vervreemding van
participaties niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist, is er sprake van vrije
verhandelbaarheid.
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6. Fiscale behandeling van het fonds voor gemene rekening na invoering van het wetsvoorstel
6.1 Inleiding

Anders dan voor de CV bepaalt het wetsvoorstel dat het open fonds voor gemene rekening blijft bestaan. De fiscale definitie van het open fonds voor gemene rekening wordt
echter aangepast. Als een op dit moment bestaand open fonds voor gemene rekening
niet aan de nieuwe fiscale definitie voldoet, vervalt de huidige vennootschapsbelastingplicht. Het fonds voor gemene rekening wordt dan net als de open commanditaire
vennootschap fiscaal transparant.
De nieuwe definitie voor het FGR in het wetsvoorstel luidt dat een open fonds voor
gemene rekening tegen uitreiking van bewijzen van deelgerechtigdheid vermogen bijeenbrengt om dit collectief te beleggen en waarbij:
1. de bewijzen van deelgerechtigdheid worden verhandeld op een gereglementeerde
markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) of
een daarmee vergelijkbaar handelsplatform, òf
2. het fonds voor gemene rekening de verplichting heeft tot inkoop van eigen deelnemingsrechten. De inkoopverplichting betekent dat het fonds voor gemene rekening
de verplichting heeft om met regelmaat bewijzen van deelgerechtigdheid op verzoek van de deelgerechtigden in te kopen of terug te betalen en
3. Er geen sprake is van een familiefonds (zie hierna)
6.2 Fonds voor gemene rekening en box hopping
Het open fonds voor gemene rekening wordt op dit moment veelvuldig gebruikt voor het zogenoemde box hopping waarbij het vermogen van een particulier na inbreng in het fonds niet langer
in box 3 maar in box 2 belast wordt. Het doel van de structuur is dan om te komen tot een
besparing van inkomstenbelasting. Deze structuur is met name interessant voor particulieren
die een hoog belastbaar vermogen in box 3 hebben dat zeer laag of niet rendeert, bijvoorbeeld
omdat het op een bankrekening staat. Door de forfaitaire belastingheffing in box 3 is de belastingdruk dan hoger dan het rendement op het vermogen. Door het betreffende box 3-vermogen
in te brengen in een vennootschapsbelastingplichtige entiteit als het open fonds voor gemene
rekening wordt nog slechts het daadwerkelijke rendement op het ingebrachte vermogen belast
met vennootschapsbelasting en – na uitkering aan de participant – met inkomstenbelasting in
box 2. Als het daadwerkelijke rendement nihil is, bedraagt de verschuldigde belasting ook nihil.
Om de opzet van belastingbesparende structuren te voorkomen bepaalt het wetsvoorstel dat
er geen sprake is van een belastingplichtig fonds voor gemene rekening als de bewijzen van
deelgerechtigdheid in het fonds uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kunnen worden overgedragen
aan een deelgerechtigde in het fonds, de partner van een deelgerechtigde, danwel een of meer
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of tot en met de vierde graad van de zijlijn van een
deelgerechtigde of zijn partner.

Als het fonds voor gemene rekening op 1 januari 2022 niet voldoet aan de nieuwe fiscale definitie is er niet langer sprake van een fonds dat zelfstandig is onderworpen aan de heffing van
vennootschapsbelasting. Het fonds wordt dan fiscaal transparant. Gevolg van deze transparantie is dat:
1. Het fonds voor gemene rekening vennootschapsbelasting dient af te rekenen over al haar
stille reserves, fiscale reserves en eventuele goodwill;
2. De participanten in box 2 inkomstenbelasting moeten voldoen over het verschil tussen de
waarde van hun participatie in het open fonds voor gemene rekening en hun verkrijgingsprijs van die participatie;
3. De bezittingen en schulden van het fonds rechtstreeks aan de participanten worden toegerekend als gevolg waarvan het saldo doorgaans in box 3 belastbaar wordt.
Voor het open fonds voor gemene rekening en de participanten kent het wetsvoorstel geen fiscale faciliteiten voor uitstel van belastingheffing zoals die wel gelden voor de open commanditaire
vennootschap en haar participanten.
De fiscale claims op vermogen in open fondsen voor gemene rekening die opgezet zijn in het
kader van box hopping zullen doorgaans lager zijn dan de fiscale claims bij CV-structuren die
opgezet zijn voor de anonimisering van vermogen.
Omdat er vaak laag renderend vermogen is ingebracht in het fonds voor gemene rekening, is het
fondsvermogen meestal niet sterk gestegen sinds de inbreng. Als het fondsvermogen bestaat
uit een banksaldo zal de rentevergoeding de afgelopen tijd zeer beperkt zijn geweest. Bovendien
is de opbrengst van een banksaldo – anders dan bijvoorbeeld een nog niet gerealiseerde koerswinst op aandelen – direct onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting waardoor
die opbrengst al eerder belast is. De vennootschapsbelastingclaim op vermogen in een particulier fonds voor gemene rekening is daarom vaak nihil of beperkt.
Ook de heffing van inkomstenbelasting in box 2 kan vaak beperkt blijven. Bij particulier fondsen
voor gemene rekening is er vaak sprake van recent ingebracht box 3-vermogen. De gehele
waarde van dat ingebrachte vermogen behoort voor de heffing van inkomstenbelasting tot de
fiscale verkrijgingsprijs van de participatie in box 2. Er is daardoor vaak sprake van een hoge
verkrijgingsprijs en daarmee een lage in box 2 te belasten winst.
Vermogende particulieren die hun laag renderende vermogen na invoering van het wetsvoorstel
toch in box 2 willen houden, kunnen overwegen dit als eigen vermogen in te brengen in een
besloten vennootschap. Ook dan vindt heffing van inkomstenbelasting in box 2 en niet in box 3
plaats. Inbreng van box 3-vermogen in een B.V. heeft wel als gevolg dat het vermogen zichtbaar
wordt voor derden. De B.V. is - anders dan commanditaire vennootschappen en fondsen voor
gemene rekening - wettelijk verplicht cijfers te publiceren.
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7. Kwalificatiemethoden voor buitenlandse rechtsvormen
7.1 Inleiding
Het wetsvoorstel bevat verder een wijziging in de fiscale behandeling van buitenlandse rechtsvormen die geen vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm hebben. In internationale (fiscale) structuren komen vaak buitenlandse rechtsvormen voor die van belang zijn voor de Nederlandse
belastingheffing. Denk daarbij aan de situatie dat:
•
Een naar buitenlands recht opgerichte en in het buitenland gevestigde entiteit een belang
bezit in een in Nederland gevestigde vennootschap;
•
Een Nederlandse vennootschap een belang bezit in een naar buitenlands recht opgerichte
en in het buitenland gevestigde entiteit;
•
Een naar buitenlands recht opgerichte entiteit feitelijk in Nederland gevestigd is.
7.2 Huidige rechtsvormvergelijkingsmethode voor vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen blijft
bestaan
De Nederlandse fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen vindt op dit moment plaats
op basis van de zogenoemde rechtsvormvergelijkingsmethode. Deze methode vergelijkt de civielrechtelijke kenmerken van een buitenlandse rechtsvorm met die van bestaande Nederlandse
rechtsvormen zoals de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BV), de coöperatie, de vereniging, de stichting, de maatschap of de commanditaire vennootschap (CV). De betreffende buitenlandse rechtsvorm wordt in principe fiscaal op
dezelfde wijze behandeld als de Nederlandse rechtsvorm die hiermee vergelijkbaar is.
Door het naar huidig fiscaal recht voor de CV geldende toestemmingsvereiste worden CV-achtige buitenlandse rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden als zelfstandig belastingplichtig aangemerkt, terwijl ze in de staat van vestiging als fiscaal transparant (niet-zelfstandig
belastingplichtig) worden gezien. Deze kwalificatieverschillen tussen het Nederlandse systeem
en buitenlandse belastingstelsels kunnen leiden tot hybride mismatches. Gevolg kan zijn dat
er dubbele belastingheffing optreedt danwel dat het resultaat van de betreffende rechtsvorm
helemaal niet belast wordt.
Volgens het wetsvoorstel wordt iedere commanditaire vennootschap op 1 januari 2022 fiscaal
transparant. Het gevolg hiervan kan zijn dat CV-achtige buitenlandse rechtsvormen die op dit
moment in Nederland als zelfstandig belastingplichtig worden behandeld fiscaal transparant
worden op basis van de nieuwe Nederlandse regels. Dit geldt ook voor buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met het fonds voor gemene rekening en die niet voldoen aan de per 1
januari 2022 geldende nieuwe wettelijke definitie van een vennootschapsbelastingplichtig fonds
voor gemene rekening.
Voor de toepassing van de dividendbelasting en de bronbelasting op renten en royalty’s komt de
huidige open CV als vermeld als inhoudingsplichtige te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de open
CV niet langer inhoudingsplichtig is voor deze belastingen voor uitgaande dividenden, renten en
royalty’s. Dit geldt ook voor fondsen voor gemene rekening die vanaf 1 januari 2022 niet meer
kwalificeren als zelfstandig belastingplichtig.
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De huidige rechtsvormvergelijkingsmethode blijft voor vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen
behouden omdat die methode in de meeste situaties adequaat werkt bij de aanpak van kwalificatievraagstukken. Deze methode biedt echter geen uitkomst in de situatie dat er geen Nederlandse rechtsvorm bestaat die vergelijkbaar is met de buitenlandse rechtsvorm die fiscaal
gekwalificeerd moet worden. Daarom bevat het wetsvoorstel een tweetal aanvullende kwalificatiemethoden voor bijzondere situaties. Die komen hieronder aan de orde.
7.3 Aanvullende methoden voor de kwalificatie van niet vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen
Mogelijk biedt de rechtsvormvergelijkingsmethode in een voorkomend geval geen uitkomst bij
de Nederlandse fiscale kwalificatie van een buitenlandse rechtsvorm. Het voorstel kent voor die
situaties de volgende twee aanvullende methoden:
1.

2.

Symmetrische methode: Deze methode is van toepassing op niet-vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen die niet in Nederland gevestigd zijn. Nederland volgt in dat geval de
buitenlandse behandeling voor de winstbelasting van de rechtsvorm. De rechtsvorm is dan
voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant als de entiteit in het buitenland fiscaal
transparant is. Is de buitenlandse entiteit in het vestigingsland zelfstandig belastingplichtig
dan behandelt Nederland die buitenlandse entiteit ook als zelfstandig belastingplichtig.
Vaste methode: Deze methode is van toepassing op een niet-vergelijkbare buitenlandse
rechtsvorm die fiscaal in Nederland is gevestigd. Een dergelijke entiteit is in Nederland
altijd belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting.

Bij ongewijzigde invoering van het wetsvoorstel neemt het aantal internationale kwalificatieverschillen van rechtsvormen substantieel af. Alle structuren waarbij een al dan niet in Nederland
gevestigde buitenlandse rechtsvorm betrokken is moeten tijdig beoordeeld worden.
Het wetsvoorstel noemt enkele voorbeelden van naar buitenlands recht opgerichte lichamen
met een rechtsvorm waarvoor geen Nederlands equivalent beschikbaar is: de Limited Liability
Partnership (LLP) opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, de Unlimited Company
(ULC) opgericht naar Iers recht en de Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) opgericht naar
Duits recht. Deze lichamen worden - indien zij in Nederland zijn gevestigd – bij invoering van het
wetsvoorstel als binnenlands belastingplichtig voor de Nederlandse heffing van vennootschapsbelasting aangemerkt.
8. Consultatie
Het wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden. Iedereen die dat wenst heeft tot en met 26
april 2021 de gelegenheid om op het consultatievoorstel te reageren. Daarna zal het – al dan
niet gewijzigde – voorstel aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat
het voorstel op 1 januari 2022 in werking treedt.
Voor meer informatie over dit wetsvoorstel kunt u contact opnemen met:
mr. H.J. (Han) Schut (0314 – 369 111, mail h.schut@stolwijkkelderman.nl)

Disclaimer

Deze publicatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen en alle andere entiteiten die behoren tot het Stolwijk Kennisnetwerk aanvaarden echter geen
enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de door ons verstrekte informatie.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en dient daarom niet als advies
beschouwd te worden.
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Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op, bel: 0314 369 111

Bekijk ons actuele en complete aanbod op www.stolwijkkennisnetwerk.nl
of vraag je adviseur naar onze oplossingen op maat.

Terborgseweg 25b
7001 GM Doetinchem

Nieuweweg 273
6603 BN Wijchen

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar

t 0314 369 111
e info@stolwijkkennisnetwerk.nl
www.stolwijkkennisnetwerk.nl

Verrassend veelzijdig.

