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Mylan wijkt via ‘papieren transactie’ uit
naar Nederland
Ilse Zeemeijer
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Heather Bresch, ceo van Mylan
Reuters

Farmaceut Mylan, een van de grootste fabrikanten van patentvrije
geneesmiddelen, heeft deze maand een deel van de
geneesmiddelentak van Abbott overgenomen. Beide bedrijven komen
uit de Verenigde Staten. Toch wordt het nieuwe bedrijf, New Mylan,
in Nederland gevestigd. Waarom?
Overname
Heather Bresch, sinds 2012 ceo van Mylan, deinst niet terug voor een
ingewikkelde klus. Vorige maand legde ze $ 5,3 mrd op tafel voor zo’n honderd
medicijnen van farmaceut Abbott. Mylan, dat wereldwijd ruim 20.000 mensen
in dienst heeft, krijgt er 3800 werknemers in Europa, Japan, Canada, Australië
en Nieuw-Zeeland bij. Door de overname stijgt de omzet van $ 6,9 mrd naar $
8,9 mrd.
Bij een simpele overname zouden de nieuwe bezittingen onder worden gebracht
in Mylan Inc., de Amerikaanse moedermaatschappij in Pennsylvania. Bresch
kiest echter voor ‘inversion’, een fiscale constructie waarbij de Amerikaanse
moedermaatschappij wordt verplaatst naar het buitenland. Dit levert het bedrijf
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fiscale voordelen op. Amerikaanse bedrijven moeten namelijk niet alleen 35% tot
40% vennootschapsbelasting betalen over de binnenlandse activiteiten, maar
ook over de buitenlandse.
Dochter
Stel, een Amerikaanse moedermaatschappij heeft een Britse en een Amerikaanse
dochter. De Amerikaanse dochter betaalt in de VS 35 tot 40%
vennootschapsbelasting, de Britse dochter in Engeland slechts 21%. Als deze
dochter de resterende winst als dividend naar de VS stuurt, klopt de
Amerikaanse fiscus opnieuw op de deur. Ook over dit bedrag moet 35 tot 40%
belasting worden betaald. Wel wordt het bedrag dat in Engeland is betaald van
de aanslag afgetrokken. Voor Amerikaanse bedrijven als Google en farmaceut
Pfizer zijn deze regels een reden om respectievelijk $ 61,2 mrd en $ 69 mrd aan
contanten in het buitenland te laten staan.
Dit Amerikaanse stelsel wijkt sterk af van andere belastingstelsels. Zo kent
Nederland een deelnemingsvrijstelling: het bedrag dat een buitenlandse dochter
naar de Nederlandse moeder stuurt, wordt niet extra belast.
Fiscus
De Amerikaanse fiscus kan alleen in actie komen als er sprake is van een
Amerikaanse rechtsvorm, zoals Inc. of LLC. Zodra het bedrijf het Britse Ltd of
Nederlandse nv achter de naam heeft staan, staat de belastingdienst buitenspel.
Er kan dan geen 35 tot 40% vennootschapsbelasting over de winsten in het
buitenland worden geheven. Tot 2012 was het mogelijk elke buitenlandse
dochter om te vormen in de moedermaatschappij. Daarna zijn de regels
aangescherpt. Inversion is alleen toegestaan als de nieuwe moedermaatschappij
in het buitenland minstens 20% nieuwe aandeelhouders heeft. ‘Er moet dus een
fusie of overname plaatsvinden’, legt Jan Gooijer, docent fiscaal recht aan de
Vrije Universiteit, uit.
Mylan grijpt de overname van de geneesmiddelentak van Abbott aan om een
nieuw bedrijf in het buitenland op te richten: New Mylan. Hierin worden de
aangekochte activiteiten van Abbott ondergebracht. In ruil krijgt Abbott 21% van
de aandelen. Dit is de nieuwe aandeelhouder. Vervolgens worden alle binnen- en
buitenlandse activiteiten van Mylan aan het nieuwe bedrijf toegevoegd. De oude
aandeelhouders van Mylan krijgen daarvoor 79% in New Mylan. Dan volgt de
grote wisseltruc: het oude Mylan, dat geen enkele activiteiten meer heeft, wordt
van de Nasdaq gehaald. De plek wordt opgevuld door New Mylan. Voor de
buitenwereld verandert er niets: New Mylan krijgt op de Amerikaanse beurs
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dezelfde afkorting: MYL.
Extra heffing
De winsten uit het buitenland kunnen nu zonder extra heffing naar de
moedermaatschappij worden gestuurd. Volgens Mylan zal de effectieve belasting
voor het gehele concern volgend jaar dalen van 25 naar 21%. Daarna zal het
percentage afnemen naar een getal ‘achter in de tien’.
De verhuizing naar Nederland is een ‘papieren transactie’, zegt Gooijer. De
Nederlandse nv wordt namelijk geleid vanuit het hoofdkantoor in Pennsylvania.
Details over de precieze locatie in Nederland worden pas bij de afronding van de
overname begin 2015 bekend. Mylan heeft al een kleine vestiging met 35
werknemers in Bunschoten-Spakenburg en een trustkantoor in Amsterdam.
Inkomsten Verlies
Een Amerikaanse Senaatscommissie die gespecialiseerd is in belastingen, de
Joint Committee on Taxation, heeft berekend dat de Amerikaanse regering de
komende tien jaar $ 19,5 mrd aan vennootschapsbelasting misloopt doordat
bedrijven gebruikmaken van ‘inversion’ en hun moedermaatschappij naar het
buitenland verplaatsen.
Amerikaanse bedrijven hebben in 2010 $ 128 mrd vennootschapsbelasting
betaald aan belastingdiensten in het buitenland. In de Verenigde Staten
betaalden zij $ 191,4 mrd.
September 2013
Applied Materials (VS) en Tokyo Electron (Japan) richten de holding Eteris op
in Eindhoven.
Juni 2014
Medtronic (VS) en Covidien (Ierland) kiezen voor een nieuwe Ierse holding,
Medtronic Plc.
Juli 2014
AbbVie (VS) en Shire (VK) richten New AbbVie op in het Verenigd Koninkrijk.
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