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Lijst van controversiële onderwerpen per ministerie (volgens de vaste Kamercommissies)
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Controversiële fiscale voorsteUen
en zo de door dit bedrijfte betalen
vennootseliapsbelastingverlagen.

Hetvoorstel om de vaste-inrichtingsverliezen v~ortaan van aftrek

perkende maatregelen ten aan-

Wetsvoorstellen ter zake van

zien vangToepsrente. Eehter, zoge-

deze twee ondeiwerpen zouden in

uit te sluiten, tot op het moment
dat de vaste inrichting wordt ge-

van hetlcabinet-Balleende

noemde externe rente is nog

hetvoorjaarvan201Oworden inge-

staakt, leam in de Sintcrlcaas-

4 nan, de toenmalige

steeds aftrekbaar,
Een voorstel voor verdere repa-

diend, aldus de Sinterldaasbrief, brief

In zijn overleg met de 1\eede Ka-

mer op 14januari heeft de staatsseeretaris dit voornemen metgTo-

eliJeroen Leek

(deels) gerepareerd door de introductie van uieuwe renteaftrekbe-

............................................................

Jaap ßelliigwout

N ~g oiiwetend
staatssecret3ris
van de
vanval
Financiën, inmiddels gepromoveerd

ratie was opgenomen in de op 14

tot minister,
Jan Kees de Jager op 5
decemberin cen briefnaarde1\ee.

juni gepubliceerde consultatienotao Vanwege het feit dat aileen de

de Kainereen voorschotop hetconII troversieel verJdaren van een aantal

financiering" van buitenlaiidse

De vraag is echter of de val van

deelnemingen weed aangepakt en
biiinenlandse dednemingei! niet,
leele ditvoorstel uit Europeesrechtelijle oogpunt echter niet houdbaar. Hetwoord overdeze twee on-

het leabinet geen roet in het eten
gooit.'lmmers, op vrijdag 5 maart

fiscale ondeiwerpen.

In zijn zogenoeinde 'Sinterldaasliriel nain De Jager immers
l1et moedige besluit om de invoe-

te stellgheid herhaald."

heeit de Vaste Kamercommissie

voor Financiën van de 'Ieede Kamer eenlijst gepubliceerd van ondeiwerpeil die controversieel zijn

Dit is één van de twintig cOlninissies die door het leabinet zijn ingesteld om de crisis het hoofd te bieden en een visie aan te reiken voor
de nabije toeleomst

Bet Bosal-gat, veniocmd naar
de onder liscalisten welbeleende
Europese reehtszaak, ziet op de
onevenwichtigheid tusscn ener-

twee ondeiwerpen l1et initiatiefin
eigen hand gehouden:

- in Nederland gevestigde bedrijven zouden voortaallt buiten geval.

len van liquidatie, geen aftrek
meer krijgen vooe verliezen van
buitenlandse activiteiten uitgeoefend in 'vaste inrichtingen'¡
- en de zogenoemde lovernal1e-

ZOals oole in de aanloop naar de
consultatienota al is gebleken, valt
te verwachten dat zicb een politiele

sultatienota moest worden ge-

gevecht ontspint over de aanwen-

belastingopbrengst te genereren.

Ais hetidee is ingegeven uitbudgettaire overwegingen, roept dit de

de orde van grootte aan te brengen

terldaasbriefljlct in het verlengde
te liggen van deze thematiek. Dit
zou betelcenen dat de voorgeno-

men wetgeving over vaste inrich.
tingen en overnameholdings ook
als controversieel l10et worden

vraagop of de lasten daal111ee niet
onevenredig zullen worden verdeeld.. Iinmers, slechts een deel

van de Nederlandse bedrijven beschikt over buitenlandse vaste inrichtingéii. Een lastenverzaring
voor die groep zal niet eenvoudig

inde vennootschapsbelasting, bij-

voorbeeld door middel van een tariefsveriâging?;
-ofmoet de opbrengst elders worden ingezet, tel' deklng van het
opgelopen begrotingsteleort?;

- of is de nood van de seliatleist in-

zijii terugte sluizenin devennootschapsbelasting ten behoeve van
diezelfde groep. Dus de IGlns is

middels zo, hoog dat beide voor-

groot dat een deel van de belastingplichtigen onevenredig wordt

ter? Maar dan llog is het de vraag
waarom juist 'deze maatregelen

stellen urgent zijn juist vanwege
hun opbrengstgenererend lcarale-

aangemerkt. Naa'r onze mening
zou dit etiket op zijn plaats zijn.

getroffen.
De voorstellen ten aanzien van

moeten worden getroffen.

holdings', vaak gebruikt door bui-

tenlandse investeerders die een

ti;

de overnameholdingwaren weI in

de

Nederlands bedrijf overnemen,

de consultatienota opgenomen,

zouden worden aangepakt.

Behoedzaamheid

rentelasten ten laste van de Neder-

landse winst, welke rentelasten

Bij die ovel1ameholdings zit de
pijn voor de staatssecretaris inhet

Iijkt ons geboden. Een

verband houden met een buiten-

feit dat rentelasten opgeroepen

landse deelneming waaivan de

door de overname van een Nederlandse werlemaatschappij volledig
ten laste worden gebracht van de

L___ ~

nota niets veniield. De brief wekt
de indruk dat het inslikleen van
eenaantal maatregelen uitde con-

worden afgehandeld, Binnenleort
wordt deze lijst plenair behandeld
in de 1\eede Kamer en vindt deli-

zijds het toelaten vaii de aftrekvan

voordelen onder de deelnemingsvr(¡stellng onbelast kunnen worden genoten. Dit gat was in 2004

Voor beide voorstellen g-edt ten
slotte dat zij g'eacht worden extra

brengst:
- mag dit terugvloi!ien naar de bedrijven door verlichting in dezelf-

Volgens de lijs! van de Vaste Kamercommissie is l1et ondeiwerp
pro'Verdeling Vpb-drule en rente
blel1atiek' controversieeL. De Sin-

del' heileel punt, de reparatie van
het zogenoemde 'Bosal-gat' door
naarde reeds rijdende trein van de
Studiecommissie beiastingstelsel.

gen op de consultatienota.
Omtrent de liscale behandeling'
van vaste iiirichtingen was in de

nietvaststaan.

In de Sinterldaasbrief heeft de
staatssecretaris ten aanzien van

schuiven. Ook schoof hij een an-

vesteringsldimaat

demissionair kabinet kunnen

nitieve besluitvoniiing plaats.

ming ontvangen en betaalde
groepsrente tegen een laag tarief

schade voor bet Nederlandse in-

tachtigreacties die hij had ontvan-

ding van de ingeschatte op-

beschikbaar zal stellen.

door een Neclerlandse onderne-

heid lijlet ons hier geboden. Een
verleeerde insteele leidt al snel tot

waaLVan zelfs de contourell.nog

troldcen - 01' de lânge baan te

~ Ilootsehapstielasting - waarbij

moet worden, bleele geen eenvoudige opgave. Grote behoedzaam-

cn uit dien hoofde niet door een

in de belastingheffng wordt be-

in de ven-

staatssecretaris op de meer dan

door deze maatregel bestreleen

compenseerd met een nieuwidee,

derwerpen is dus aan de studiecominissie die haar mpPt)ft van-"!
wege de val van het lcabinet versneld zal uitbrengen, waarn:i.het
Icâbinet het rapport 01' 1 april tel'
informatie voor de Tweede Kamer

ring van een rentebox

als een donderslag bij heldere heme!. Met de brief reageert de

niscb juiste benadering als het
identiliceren van de doelgroep die

WÎ1iSt van die werlcnaatschappij

~-

. i, maar ontvinge.l1"'-veel kritiek van.

verkeerde insteek
leidt al snel tot schade

voor het Nederlandse
investeringsklimaat

r

,,"'

Kamer. .

Het eindoordeel is aan de 1\ee-

wege de grote'inate van'overkil'

1 .. _ j leraar, afdelings-

buitenlandse private-equityhuizen leken door de voorstellen te

'9
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",' hoofd
Prof.Mr.J.W,
notarieel en

worden geraakti maar ookvcel gro-

te Nederlandse bedrijven.
ZOwel het vinden van een tech-
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;¡

:, " ,t",', ' d Bellngwout (hoog-

die daarin beslotenlag. Nietalleen
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