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DE NIEUWE REGELING VOOR DE FISCALE EENHEID IN DE VPB 
 
 
1. INLEIDING 
 
 

Met ingang van 2003 is het regime voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in 
een geheel nieuwe jas gestoken1. De regeling is niet nieuw in die zin dat haar hoofdregels 
gewijzigd zijn; zij is echter wel ingrijpend gewijzigd doordat de standaardvoorwaarden in de 
meeste gevallen in de wet zijn opgenomen, en doordat in de technische details en anti-
misbruik-bepalingen veel is veranderd. 
De nieuwe regeling heeft een gecompliceerde wetshistorie. Het in 1999 ingediende 
wetsvoorstel is na diverse wijzigingen in 2002 aangenomen, maar ook al weer gewijzigd bij 
het Belastingplan 2003-II2. Bovendien is zij intussen gecomplementeerd met het Besluit 
fiscale eenheid 20033 dat diverse wijzigingen behelst in vergelijking met het eerder 
gepubliceerde concept.  Over het hele pakket wetgeving is heel veel literatuur verschenen4. In 
dit overzicht beperk ik mij tot de voornaamste bepalingen. 
Na deze inleiding volgen de hoofdstukken: 
2. Voorwaarden 
3. Voeging 
4. Winstbepaling 
5. Ontvoeging 
6. Verliescompensatie 
7. Winstsplitsing 
8. Bijzondere regimes 
9. Invordering 
10. Inwerkingtreding.          

 
2. VOORWAARDEN 
 

De voorwaarden voor het mogen vormen van een fiscale eenheid zijn evenals tot dusver 
neergelegd in art. 15 Wet Vpb 1969. Kort samengevat behelzen deze het volgende: 
- de moeder moet ten minste 95% van de juridische en economische eigendom van de 

aandelen in de dochter bezitten; 
- moeder en dochter moeten om voeging verzoeken; 
- zij moeten volgens hetzelfde regime worden belast; 
- zij moeten beiden werkelijk in Nederland zijn gevestigd; 
- de moeder is een NV, BV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of een naar aard 

en inrichting vergelijkbaar lichaam uit een verdragsland; 
- de dochter is een NV, BV of een naar aard en inrichting vergelijkbaar lichaam uit een 

verdragsland; 
- de moeder houdt de aandelen in de dochter niet als voorraad; 
- in een fiscale eenheid kunnen in bepaalde gevallen ook hier te lande gevestigde vaste 

inrichtingen van niet in Nederland gevestigde lichamen worden opgenomen. 
 

                                                           
1  Wet van 11 december 2002, Stb. 618. 
2  Wet van 12 december 2002, Stb. 617. 
3  Besluit van 17 december 2002, Stb. 2002, 646, V-N 2003/8 (waarin ook de toelichting is gepubliceerd). Zie F.J. van 

Lemel, WFR 2003/6515. 
4  Over de oorspronkelijke wet verschenen o.a. overzichtsartikelen van E.J.W. Heithuis (TFO nr. 58, december 2001) en 

mijzelf (FED 2002/53). J. de Roos en R.J. de Vries bespreken in FED 2002/692 de concept-AMVB in extenso.  
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2.1 Aandelenbezit 
Wil een fiscale eenheid tot stand kunnen komen, dan dient de ene vennootschap ten minste 
95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de andere te bezitten. Bij de 
toepassing van deze eis moeten alle soorten aandelen bij elkaar worden opgeteld. Onder het 
oude recht gold als eis 100%, met dien verstande dat aan deze eis ook werd geacht te zijn 
voldaan ingeval 99% in bezit was. De toelichting stipuleert dat de ruimte voor zoekgeraakte 
aandelen en dergelijke thans deel uitmaakt van de marge van 5%, zodat 95% het echte 
minimum is.  
Wanneer het aandelenbezit niet de volle 100% beloopt, vindt toch volledige consolidatie 
plaats. Er wordt, aldus de toelichting, geen rekening gehouden met een zogenaamd “aandeel 
van derden” in het resultaat. 
De wettekst brengt nu een eis tot uitdrukking die voorheen in de standaardvoorwaarden was 
neergelegd, nl.  dat de moeder zowel de juridische als de economische eigendom van de 
aandelen moet bezitten. In geval van certificering zal, aldus de MvT,  in de regel niet aan die 
eis zijn voldaan. Verpanding daarentegen staat niet eraan in de weg dat aan de bezitseis wordt 
voldaan, mits en zolang het stemrecht aan de aandeelhouder blijft. Wanneer de dochter 
verschillende soorten aandelen heeft, moet de moeder van elke soort 95% van de economische 
en juridische eigendom bezitten (MvA EK).  
Het komt mij voor dat het verlenen van een koopoptie aan een derde niet in conflict is met de 
onderhavige eisen. Niet alleen berust de juridische eigendom bij de houder van de aandelen, 
deze bezit bovendien het stemrecht en de overige aan de aandelen verbonden rechten zolang 
de optie niet wordt uitgeoefend. De staatssecretaris huldigt echter een ander standpunt. Hij is 
van mening dat de optiehouder belanghebbende is bij het vermogen van de dochter en dat 
tijdens de optieperiode niet aan de bezitseis wordt voldaan. Slechts wanneer de optie 
betrekking heeft op nieuw te emitteren aandelen en tevens aan enkele additionele voorwaarden 
is voldaan. acht hij vorming c.q. voortzetting van de fiscale eenheid toegestaan5. Volgens 
mededeling in de Eerste Kamer zal dit beleid worden gecontinueerd. 
Het tweede lid bepaalt dat voor de toepassing van de bezitseis meetelt een middellijk bezit van 
aandelen (art. 15, lid 2). Deze regel geldt slechts onder de conditie dat de middellijk gehouden 
aandelen in handen zijn van een of meer belastingplichtigen die deel uitmaken van de fiscale 
eenheid. De keerzijde van deze medaille is dat ontvoeging van een vennootschap die meer dan 
5% van de aandelen in een andere gevoegde vennootschap houdt, tevens leidt tot ontvoeging 
van die andere vennootschap.  
Art. 2 Concept-Besluit bepaalde dat de ontbrekende aandelen niet meer recht mogen geven op 
het vermogen of de winst van de dochtermaatschappij dan overeenkomt met 5% van dat 
vermogen of die winst. Deze regeling riep nogal wat kritiek op6 en is in het definitieve Besluit 
door een andere vervangen. Thans is bepaald dat, indien een dochter verschillende soorten 
aandelen heeft, de moeder de juridische en economische eigendom van min. 95% van elk der 
soorten aandelen moet bezitten. Aan deze regel zijn weer nieuwe bezwaren verbonden. Zij 
maakt bijv. een fiscale eenheid onmogelijk indien in het kader van bevordering van 
werknemersparticipatie een apart soort aandelen voor deelnemende werknemers wordt 
uitgegeven7. Wel heeft de Staatssecretaris toegezegd dat aandelen waaraan louter 
zeggenschapsrechten zijn verbonden, bij de toetsing van het 95%-criterium buiten 
beschouwing blijven (MvA EK); deze toezegging is verwoord in de toelichting bij art. 2 
Besluit. 

 
2.2 Verwerving economische en juridische eigendom 

Ten aanzien van de eis dat de fiscale eenheid pas in werking kan treden zodra de moeder 
zowel de juridische als de economische eigendom van minimaal 95% van de aandelen bezit, 
bevat art. 4 Besluit een kleine tegemoetkoming. Indien de economische eigendom max. 5 
werkdagen eerder wordt verkregen dan de juridische, mag de eenheid ingaan op het tijdstip 

                                                           
5  Mededeling van 18 juli 1989, V-N 1989 blz. 2825. 
6  Zie o.a. M.W. van Heezik-Davits en M.R. van der Maas, Enige opmerkingen bij de Concept AMvB inzake herziening 

regime fiscale eenheid, WFR 2002/6494 blz. 1216-1217. 
7  De Roos en De Vries, t.a.p. blz. 2780. 
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van verkrijging van de economische eigendom. Als voorwaarde wordt daarbij nog gesteld dat 
partijen moeten hebben beoogd de juridische levering onverwijld te doen geschieden na de 
overgang van de economische eigendom. Deze regeling wil een codificatie zijn van 
jurisprudentie van de Hoge Raad8. In het arrest gaf de Hoge Raad geen tijdslimiet; in feite ging 
het daarbij slechts om één dag (maar die was cruciaal voor een heel boekjaar). Pleidooien voor 
verlening van deze termijn zijn door de Staatssecretaris (vooralsnog?) afgewezen. Wel is 
verruiming tot drie maanden toegezegd en in het definitieve Besluit vastgelegd (art. 4, lid 1, 
slotzin) voor gevallen die zijn gelegen buiten de invloedssfeer van de belastingplichtigen. 
Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan situaties waarbij decertificering moet plaatsvinden 
dan wel toestemming van mededingingsautoriteiten is vereist 9. 

 
2.3 Samenvallende belastingtijdvakken 

Art. 15, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969 stelt een eis die al lange tijd geldend recht is, te 
weten dat de tijdvakken waarover belasting wordt geheven, voor beide belastingplichtigen 
moeten samenvallen. Deze eis wordt niet gesteld voor het aanvangsjaar van de fiscale eenheid 
ingeval dat een deel van een jaar is; zie dienaangaande § 3.3. 
Het is duidelijk dat het vereiste van gelijke boekjaren de doelmatigheid dient.  
Ingeval een dochter wordt opgericht, valt de oprichtingsdatum uiteraard zelden samen met de 
eerste dag van het boekjaar van de moeder. Deze omstandigheid zou strikt genomen kunnen 
beletten dat de dochter meteen in de fiscale eenheid wordt opgenomen, gezien de eis van 
samenvallende boekjaren. Art. 5, lid 1, Besluit bepaalde  dat op dit manco geen acht wordt 
geslagen, op voorwaarde dat het eerste boekjaar van de dochter eindigt op hetzelfde moment 
als waarop het lopende boekjaar van de moeder eindigt. 
In het definitieve Besluit is art. 5 gewijzigd en aanmerkelijk uitgebreid. De regeling voor een 
te voegen dochter is verschoven naar het derde lid. Zij ziet op het geval waarin de dochter met 
ingang van haar oprichting wordt gevoegd. Aan de boekjaareis wordt dan geacht te zijn 
voldaan, mits de dochter haar eerste boekjaar afsluit op hetzelfde tijdstip als waarop de moeder 
het lopende boekjaar afsluit10. Voor de regeling met betrekking tot verrekening van 
voorvoegingsverliezen wordt de winst van de dochter toegerekend aan de lichamen die haar 
hebben opgericht, en wel naar rato van hun kapitaalinbreng, aldus lid 411. 
Het vijfde lid geeft een regeling voor gevallen waarin een te voegen bestaande dochter nog 
niet haar statutaire boekjaar heeft aangepast. 
Nieuw is verder dat het eerste lid een regeling geeft voor voeging van een 
moedermaatschappij met ingang van haar oprichting. Ook hier wordt verlangd dat de 
boekjaren van moeder en dochter gelijktijding eindigen. In de tweede volzin wordt de regeling 
uitgebreid tot gevallen waarin de voeging niet met ingang van de oprichting van de moeder 
plaatsvindt maar wel nog binnen haar eerste boekjaar. 

 
2.4 Gelijk winstregime 

Voor het bepalen van de winst dienen bij beide belastingplichtigen dezelfde bepalingen  van 
toepassing te zijn, aldus lid 3, onderdeel b. Bijzondere regimes zijn die van het tonnageregime 
(art. 3.22 e.v. Wet IB 2001), en die welke gelden voor beleggingsinstellingen en verzekeraars 
(resp. art. 28 en 29 Wet Vpb 1969). Het vierde lid, eerste volzin, verleent de Kroon de 
bevoegdheid regels te geven volgens welke van deze eis kan worden afgeweken. Zie 
hoofdstuk 8. 

 

                                                           
8  HR 10 januari 2001, BNB 2001/54. 
9  V-N 2002/47.15 blz. 4512. 
10   Ik begrijp niet waarom Van Lemel meent dat de dochter dus een lang eerste boekjaar kan hebben (blz. 221); misschien 

rekent hij een eventuele voorperiode mee. 
11  Kennelijk per abuis verwijst dit lid naar het eerste lid. De regeling komt in de plaats van lid 2 uit het concept dat geen 

winstsplitsing nodig achtte. 



© 2003 - Prof. dr. R.E.C.M. Niessen (UM) 4 

2.5 Vestiging in Nederland 
Lid 3, onderdeel c, eist evenals het oude art. 15 dat beide belastingplichtigen in Nederland 
moeten zijn gevestigd. Deze term ziet op het materiële criterium zoals verwoord in art. 4 
AWR: waar een lichaam is gevestigd, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 
Wanneer een lichaam zowel naar Nederlands recht als naar het recht van een andere staat 
binnenlands belastingplichtig wordt geacht, bestaat de mogelijkheid dat het lichaam 
uiteindelijk voor de toepassing van het eventueel met die staat gesloten belastingverdrag (of de 
Belastingregeling voor het Koninkrijk) moet worden geacht in die andere staat te zijn 
gevestigd. In zo’n geval kwalificeert dat lichaam niet voor de toepassing van art. 15 Wet Vpb 
1969. 
De onderhavige wet kent in art. 2, lid 4, een vestigingsplaatsfictie: een naar Nederlands recht 
opgericht lichaam wordt geacht in Nederland te zijn gevestigd. In HR 29 juni 1988, BNB 
1988/331 oordeelde de Hoge Raad dat een niet feitelijk maar wel fictief in Nederland 
gevestigde vennootschap deel kon uitmaken van een fiscale eenheid. Als gevolg daarvan 
konden in een Engelse vaste inrichting geleden verliezen worden afgezet tegen Nederlandse 
winsten die andere landen van de eenheid behaalden. Aan deze mogelijkheid maakt de 
wijzigingswet een einde door te bepalen dat art. 2, lid 4, niet geldt voor art. 15 en 15a der 
wet.12  
Tegenover deze beperking van de mogelijkheden om een fiscale eenheid te vormen staat ook 
een uitbreiding. Onder zekere voorwaarden kan namelijk ook een niet-ingezeten lichaam 
daarvan deel uitmaken. Zie hierover § 2.8.  

 
2.6 Toegelaten subjecten 

In lid 3, onderdelen d en e, is geregeld welke lichamen deel kunnen uitmaken van een fiscale 
eenheid. Voor wat betreft de dochter kunnen dat alleen vennootschappen met een in aandelen 
verdeeld kapitaal zijn; zoniet, dan kan de moeder immers de aandelen niet bezitten. Onderdeel 
e noemt dan ook NV, BV en een daarmee naar aard en inrichting vergelijkbaar lichaam dat is 
opgericht naar het recht van – kort gezegd – een land waarmee Nederland een 
belastingverdrag met nondiscriminatie-bepaling heeft afgesloten. Ten aanzien van de moeder 
wordt de kring ruimer getrokken. Behalve de aandelenvennootschappen noemt onderdeel d 
ook de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij alsmede de vergelijkbare lichamen 
opgericht naar het recht van zo’n verdragsstaat.  
De hier genoemde lichamen van buitenlandse origine kunnen zonder meer deel uitmaken van 
een fiscale eenheid, indien zij binnenlands belastingplichtig zijn, dat wil zeggen wanneer de 
plaats van hun werkelijke hoofdleiding (vestigingsplaats) in Nederland is13. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid dat zij wegens het aanhouden van een vaste inrichting in Nederland als 
buitenlands belastingplichtige toepassing van art. 15, lid 4, kunnen verzoeken. Zie § 2.8. 
 
Art. 3 Besluit geeft de voorwaarden waaronder een naar vreemd recht opgericht lichaam wordt 
beschouwd als naar aard en inrichting vergelijkbaar met een Nederlandse NV of BV: 
1. het kapitaal moet geheel, in gelijke of evenredige delen, in aandelen zijn verdeeld; 
2. in het land van oprichting is het lichaam als subject onderworpen aan een belasting naar de 

winst14; 
3. de winst komt niet rechtstreeks toe aan de kapitaalverschaffers doch slechts via een  
 uitdelingsbesluit van het daartoe bevoegde orgaan; 
4. de aansprakelijkheid van de kapitaalverschaffers is beperkt tot hun storting op de aandelen;  
5. alle kapitaalverschaffers hebben in beginsel stemrecht overeenkomstig hun participatie in 

het kapitaal15. 

                                                           
12  De bepaling heeft tot uitgebreide discussie geleid. Zie D.A. Hofland, Opheffing van de vestigingsplaatsfictie, WFR 

2000/6377; M. van Dun, Enkele internationale aspecten van het wetsvoorstel herziening regime fiscale eenheid, FED 
2000/158; en M. Melzer, Enige internationale aspecten van het gewijzigde wetsvoorstel, WFR 2001/6446 

13  Aldus reeds HR 16 maart 1994, BNB 1994/191 en Resolutie 10 augustus 1994, V-N 1994, blz. 2702, bijgewerkt bij 
Besluit van 15 december 2000, BNB 2001/60. 

14  F.L.J. Jansen, Fiscaal Praktijkblad 2002/1, blz. 13, werpt de vraag op of deze eis wel relevant is voor de vergelijking van 
“aard en inrichting” der vennootschap. 
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Bij de vierde eis rijst de vraag of een lichaam waarvan de aandelen niet zijn volgestort 
diskwalificeert. In het licht van de vergelijking met Nederlandse vennootschappen dient deze 
vraag, naar ik meen, ontkennend te worden beantwoord. 
De vijfde eis kan problemen opleveren wanneer aandelen met verschillende vormen van 
stemrecht zijn uitgegeven. Nu art. 5 de onderhavige eis slechts “in beginsel” stelt, lijkt hier 
ruimte voor een beoordeling naar redelijkheid. In het vennootschapsrecht is het bestaan van 
aandelen met bijzondere stemrechten misschien niet aan de orde van de dag maar ook niet iets 
zeer uitzonderlijks. Het ligt mijns inziens niet in de rede om dergelijke vennootschappen per 
definitie van de onderhavige regeling uit te sluiten. Die uitsluiting dient zeker niet plaats te 
vinden wanneer de aandelen van elke soort voor 95% in handen zijn van de moeder. Ook 
wanneer dat niet zo is, lijkt terughoudendheid geboden; toepassing van de regel  zou zoveel 
mogelijk moeten worden beperkt tot gevallen waarin de moeder in werkelijkheid niet 95% van 
het economisch belang bezit.  
 

2.7 Niet als voorraad 
Onderdeel f van art. 15 derde lid, stipuleert dat de moeder de aandelen in de dochter niet – 
middellijk of onmiddellijk – mag houden als voorraad zoals  bedoeld in art. 13, lid 2. Deze 
bepaling wijkt af van het voorheen geldende recht. Art. 2b van de standaardvoorwaarden 
bepaalde namelijk dat de totstandkoming van een fiscale eenheid in dergelijke gevallen wel 
was toegestaan, doch onder de aanvullende eis dat met de fiscus wordt afgerekend over het 
verschil tussen de intrinsieke waarde van de aandelen en het opgeofferde bedrag.  
De nieuwe regeling betekent dat een dochter waarvan de moeder de aandelen als voorraad 
houdt, niet in de fiscale eenheid kan worden opgenomen. De betreffende term betekent dat het 
gaat om aandelen die worden gehouden met het doel om ze te verkopen, en wel: zodra zich 
daarvoor een goede gelegenheid aandient. Uit de parlementaire geschiedenis betreffende de 
wijziging van de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb 1969) blijkt dat de wetgever het 
oog had op aandelen in zogenaamde kasgeld-BV’s die tijdelijk in handen van financiële 
instellingen waren. De Hoge Raad heeft daaraan de conclusie verbonden dat het criterium “als 
voorraad” niet alleen de eis inhoudt dat de aandelen zijn bestemd voor de verkoop (1) maar 
ook dat de betreffende vennootschap geen onderneming (meer) drijft (2), en dat zij ofwel geen 
activa meer bezit ofwel louter liquide middelen dan wel bezittingen die onverwijld daarin 
kunnen worden omgezet (3) 16. Deze begripsvorming geldt nu ook in het kader van art. 15. 
Goedgekeurd is dat na een wachttermijn van 12 maanden aandelen niet worden geacht 
“voorraad” in deze zin te vormen17 . In de toelichting bij het nieuwe art. 15 is vermeld dat zo’n 
dochter na aankoop in de fiscale eenheid mag worden opgenomen onder de ontbindende 
voorwaarde dat zij niet binnen 12 maanden wordt verkocht. 

 
2.8 Buitenlands belastingplichtigen 

Art. 15, lid 4, dat verschillende bij algemene maatregel van bestuur uit te werken regelingen 
aankondigt, handelt in de tweede en volgende volzinnen over het opnemen van buitenlandse 
belastingplichtigen in de fiscale eenheid. Het gaat hier om lichamen die niet in Nederland zijn 
gevestigd volgens de criteria die hierboven in § 2.5 zijn genoemd. Die niet hier gevestigde 
lichamen komen voor opname in een fiscale eenheid louter in aanmerking, indien zij een NV 
of BV naar Nederlands recht zijn dan wel een daarmee naar aard en inrichting vergelijkbaar 
lichaam naar buitenlands recht (lid 4, onderdeel b). Het doel van de regeling is recht te doen 
aan de eisen van non-discriminatie. 
Wat de vestigingsplaats betreft wordt vereist dat deze is gelegen in een verdragsstaat (indien 
het verdrag een adequate non-discriminatiebepaling bevat). In Nederland moet een vaste 
inrichting aanwezig zijn. Dat begrip moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de 
betreffende regeling van internationaal recht (Belastingregeling voor het Koninkrijk of 
verdrag). De toepassing van art. 15 gaat immers, uiteraard, niet verder dan “voorzover het 

                                                                                                                                                                                     
15  Vergelijk Resolutie 10 augustus 1994, V-N 1994, blz. 2702, en de lijst van kwalificerende maatschappijen in V-N 

2001/8.10. 
16  HR 23 februari 2000, BNB 2000/215 – 217. 
17  Besluit van 22 mei 1991, V-N 1991 blz. 2194.  
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heffingsrecht over de uit die onderneming genoten winst (----) aan Nederland is toegewezen”. 
Een buitenlands belastingplichtige kan zowel als moeder- als als dochtermaatschappij deel 
uitmaken van een fiscale eenheid. Indien als moeder, dan moeten de aandelen in de te voegen 
dochter behoren tot het vaste-inrichtingsvermogen, alsook art. 30 Besluit.18 In de toelichting 
bij de NvW is erop gewezen dat deze eis aansluit bij de voorwaarde voor vrijstelling van 
dividendbelasting in deelnemingssituaties (art. 4, lid 1, onderdeel a, Wet Div. bel. 1969). 
Wanneer de aandelen niet tot het vaste-inrichtingsvermogen behoren, is noch de 
deelnemingsvrijstelling noch de regeling voor fiscale eenheid van toepassing. 
De regeling is dus in de volgende situaties toepasbaar: 
- in Nederland gevestigde moeder bezit de aandelen in buitenlandse dochter die een vaste 

inrichting in Nederland bezit; 
- in het buitenland gevestigde moeder bezit via haar in Nederland gelegen vaste inrichting 

de aandelen in een Nederlandse dochter; 
- in het buitenland gevestigde moeder bezit via in Nederland gelegen vaste inrichting de 

aandelen in een in het buitenland gevestigde dochter met eveneens een vaste inrichting in 
Nederland.19  

Wanneer een buitenlandse moeder diverse dochters in Nederland heeft (of buitenlandse 
dochters met vaste inrichtingen in Nederland) maar geen vaste inrichting waarin de aandelen 
zijn ondergebracht, kan noch tussen moeder en dochters noch tussen de dochters onderling een 
fiscale eenheid worden gevormd. Een Nederlandse tussenholding (c.q. een samenvoeging van 
beide vaste inrichtingen) blijft voor dergelijke gevallen wenselijk.20  
Een lichaam dat naar Nederlands recht is opgericht maar niet feitelijk in Nederland is 
gevestigd, geldt niet als ingezetene; de fictie van art. 2, lid 4, der wet is zoals eerder opgemerkt 
voor de toepassing van art. 15 buiten werking gesteld. Als zo'n lichaam een vaste inrichting in 
ons land bezit, kan het wel als buitenlands belastingplichtige in een fiscale eenheid worden 
opgenomen (art. 29, lid 2, Besluit).  
Het is de vraag of de regeling voldoende tegemoet komt aan de non-discriminatie-eis. Waarom 
mag een buitenlandse dochter van de fiscale eenheid worden uitgesloten? Kiekebeld21 heeft 
betoogd dat dit blijkens HvJ EG 15 mei 1995, FED 1998/365 (Futura Participations) is 
toegestaan op grond van het fiscale territorialiteitsbeginsel. Volgens deze auteur gaat dit 
argument echter niet op in tenminste vier andere gevallen (blz. 1630): 
1. Nederlandse kleindochter van Nederlandse moedermaatschappij indien dochter-

vennootschap in het buitenland is gevestigd. 
2. Nederlandse zustermaatschappijen met buitenlandse moedermaatschappij. 
3. Nederlandse dochtermaatschappij en Nederlandse vaste inrichting indien aandelen niet tot 

v.i.-vermogen behoren. 
4. De buitenlandse moedermaatschappij en buitenlandse dochtermaatschappij beide met 

Nederlandse vaste inrichting indien aandelen niet tot v.i.-vermogen behoren. 
 

2.9 Uitvoeringsregels  buitenlandse belastingplicht 
Art. 29 – 40  Besluit bevatten uitvoeringsregels met betrekking tot de opneming van 
buitenlands belastingplichtigen in een fiscale eenheid. Art. 29 bepaalt in overeenstemming met 
de algehele opzet van de regeling dat haar voorschriften slechts zien op het “Nederlandse” 
deel van het vermogen van de buitenlandse lichamen.  
De art. 32 en 33 handelen over het geval waarin de buitenlands belastingplichtige optreedt als 
moedermaatschappij van de fiscale eenheid. In een dergelijke situatie wordt de aanslag van de 
eenheid ten name van het buitenlandse lichaam gesteld. De winstbepaling van de gevoegde 
dochtervennootschap(pen) dient echter plaats te vinden op de voet van de regels die gelden 
voor binnenlands belastingplichtigen, en niet als ware sprake van vaste inrichting(en). 

                                                           
18  Zie dienaangaande tevens het Besluit van 13 juni 2001, V-N 2001/38.8 
19  Aldus MvT, V-N 1999/51.4, blz. 4452-4453. 
20  C. van Raad, Internationale aspecten van het herziene regime inzake de fiscale eenheid, WFR 2000/6370, blz. 91, meent 

dat art. 43 EG-Verdrag ertoe noopt de bepaling eveneens toe te passen wanneer de niet-ingezetene geen vaste inrichting 
heeft. Zie tevens de bij § 2.4 genoemde publicaties. 

21  B.J. Kiekebeld, Is het nieuwe regime fiscale eenheid binnen EU-verband te sterk begrensd? WFR 2001/6457. 
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Transacties met het hoofdhuis – bijv. betaling van rente en royalty's - worden behandeld als 
transacties met een onafhankelijke derde.  

 
De art. 34-37 gelden in gevallen waarin het buitenlands lichaam als dochtermaatschappij in de 
fiscale eenheid is opgenomen. De centrale gedachte voor dit regime is neergelegd in art. 35, 
lid 1. Daar in de eenheid louter de Nederlandse vaste inrichting is opgenomen, blijft de 
deelneming fiscaalrechtelijk zichtbaar. Het Besluit kiest ervoor de participatie niet te splitsen, 
doch de deelneming volledig in aanmerking te blijven nemen. Wanneer NL. BV alle aandelen 
F. SA bezit, geldt de fiscale eenheid alleen voor de vaste inrichting van F. SA in Nederland. 
De vermogensbestanddelen en resultaten van de vaste inrichting worden opgenomen in het 
resultaat van de fiscale eenheid. Op de balans van de eenheid blijven intussen de aandelen F. 
SA in volle omvang staan. Daarop blijven aldus art. 35, lid 1, "de regelingen inzake de 
deelnemingsvrijstelling …… onverminderd van toepassing…. als ware er geen fiscale 
eenheid". Voorzover nodig regelt art. 33 verder de toepassing van de diverse bepalingen 
aangaande de deelnemingsvrijstelling. 

 
Vervallen is de eis van art. 27 Concept-Besluit volgens welke in de fiscale eenheid alleen 
buitenlandse dochters kunnen worden opgenomen waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt. 
Deze eis strekt ertoe (onder meer) dubbele verliesneming uit te sluiten (te weten eenmaal als 
vaste-inrichtings-resultaat en eenmaal als afwaardering van de aandelen). In de MvA EK is 
toegezegd dat de regeling ter vermijding van overkill zal worden beperkt tot situaties waarin 
dat effect dreigt op te treden. 
 
Een nieuwe regeling is getroffen in art. 36 Besluit. Deze ziet op de gevallen waarin een in de 
eenheid opgenomen buitenlandse dochter niet als deelneming kwalificeert wegens het niet 
voldaan zijn aan hetzij de onderworpenheidseis hetzij de niet-als-beleggingseis. In een 
dergelijk geval bestaat een reëel gevaar van dubbele heffing over de baten uit zo'n dochter, te 
weten eenmaal als opbrengst van aandelen en eenmaal als winst uit de vaste inrichting in 
Nederland. De regeling houdt in dat de voordelen die als VI-winst worden belast worden 
geëlimineerd uit de belaste opbrengst van de aandelen. 

 
3. VOEGING 
 
3.1 Verzoek  

Al in het eerste lid van art. 15 wordt gestipuleerd dat een fiscale eenheid slechts tot stand komt 
wanneer de betrokken belastingplichtigen daarom verzoeken. Nadere bepalingen omtrent dat 
verzoek zijn neergelegd in het achtste en negende lid. Het achtste lid gewaagt van “het 
verzoek bedoeld in het eerste lid en zesde lid, onderdeel d “. Volgens deze formulering zou het 
in het eerste en het zesde lid om hetzelfde verzoek gaan. Dat is echter niet het geval; in het 
zesde lid gaat het om een verzoek met betrekking tot de beëindiging van de fiscale eenheid. 
Het achtste lid staat dus op twee verschillende verzoeken. Voor beide geldt dat ze worden 
gedaan bij de inspecteur die is belast met de regeling van de aanslag vennootschapsbelasting 
van de moedermaatschappij. 
Vervolgens bepaalt het negende lid dat ingeval een moeder bij het doen van het verzoek voor 
het aangaan van de fiscale eenheid reeds met (andere) dochters is gevoegd, het door haar met 
haar nieuw te voegen dochter in te dienen verzoek wordt geacht mede te zijn gedaan namens 
de reeds gevoegde lichamen. Dit impliceert dat wanneer ergens in een kerstboom met 
gevoegde lichamen een nieuwe bol wordt gehangen, altijd de vennootschap aan de top het 
verzoek moet mede-ondertekenen, en dus dat zij dat ook altijd alleen met het nieuwe lid kan 
doen.  
De onderhavige bepaling geldt overigens niet alleen voor een bij een voeging betrokken 
moeder maar ook voor een te voegen dochter die zelf al topvennootschap in een fiscale 
eenheid is. 
Het verzoek om een fiscale eenheid wordt gedaan door invulling van het door de inspecteur 
daartoe uitgereikte formulier Vpb 53a (art. 6, lid 1, Besluit en de toelichting daarbij). 
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3.2 Beschikking 

Evenals onder de sedert 1 juli 1997 geldende regeling beslist de inspecteur op het verzoek 
door middel van een voor bezwaar (en beroep) vatbare beschikking (art. 15, lid 8 tweede 
volzin). Niet langer worden daarbij nadere voorwaarden gesteld waarmee de bestuurders der 
vennootschappen moeten instemmen (art. 1a standaardvoorwaarden) alvorens de fiscale 
eenheid tot stand kan komen. De mogelijkheid wordt echter opengelaten om in bijzondere 
situaties alsnog nadere voorwaarden te stellen. 22 

 
3.3 Tijdstip van voeging 

Het tijdstip waarop de voeging tot stand komt, is geregeld in het vijfde lid. De totstandkoming 
is, als gezegd, afhankelijk van een in te dienen verzoek (§ 3.1), en in dat verzoek dient het 
tijdstip van voeging te worden aangegeven. Dit tijdstip mag niet eerder zijn dan drie maanden 
voor het tijdstip waarop het verzoek is gedaan. De wet zegt niets over de mogelijkheid dat een 
verzoek wordt gedaan voor een in de toekomst gelegen tijdstip. Kennelijk moet het verzoek in 
dat geval prematuur worden geacht, aangezien de belastingplichtigen worden geacht te 
verklaren dat op het beoogde voegingstijdstip aan alle eisen is voldaan. In de toelichting is nog 
opgemerkt: “een verzoek tot vorming van een fiscale eenheid kan logischerwijs pas na de 
verwerving van de aandelen plaatsvinden”. 
De regeling impliceert dat een fiscale eenheid op een willekeurig moment in een kalenderjaar 
kan ingaan. De tot dusver geldende bepaling volgens welke het ingangstijdstip steeds het 
begin van het boekjaar diende te zijn behalve wanneer de dochter bij haar oprichting 
onmiddellijk in de fiscale eenheid werd opgenomen, werd vooral als bezwaarlijk ervaren 
ingeval alle aandelen van een vennootschap midden in een jaar werden verworven. In 
dergelijke gevallen kan zo’n vennootschap voortaan meteen tot de fiscale eenheid toetreden. 
Uiteraard moeten resultaat en balans dan tussentijds worden opgemaakt; het deel van het jaar 
waarin de dochter zelfstandig wordt belast, wordt als afzonderlijk belastingjaar behandeld (art. 
7, lid 4, slotzin). Bij ontvoeging geldt mutatis mutatis hetzelfde. Deze regels maken het 
mogelijk dat vennootschappen naadloos van de ene in de andere fiscale eenheid overgaan.  
Begin en einde van de fiscale eenheid, al dan niet in de loop van het boekjaar, hoeven niet 
gekoppeld te zijn aan het moment van verkrijgen of vervreemden van de aandelen in de 
dochter. Partijen zijn vrij om een ander tijdstip te kiezen. 

 
3.4 Totstandkoming van de fiscale eenheid 

Art. 6, leden 2-4, Besluit houdt voorschriften in omtrent de fiscale vermogensopstellingen die 
op het voegingsmoment c.q. in verband met de voeging dienen te worden opgemaakt. 
Bij voeging per aanvang boekjaar wordt de vermogensopstelling van de eenheid gemaakt 
uitgaande van de tot dan toe door de lidmaten gevolgde gedragslijn (lid 2). 
Bij een voeging in de loop van het boekjaar valt het boekjaar van de dochter in twee delen 
uiteen (art. 7, lid 4, der wet). De dochter dient een balans per voegingstijdstip op te maken. De 
moeder moet per dat tijdstip een vermogensopstelling maken “betreffende de verhoudingen 
met de dochtermaatschappij”(lid 3). De moeder heeft "slechts de verplichting om inzicht te 
verschaffen in die balansposten die haar verhouding met de te (ont)voegen 
dochtermaatschappij betreffen" (MvA EK). Art. 12, lid 1, bevat een overeenkomstige bepaling 
voor het geval van ontvoeging (zie § 5.3). 
Wanneer een dochter vanaf haar oprichting deel uitmaakt van de eenheid en haar aandelen 
worden volgestort door inbreng van vermogensbestanddelen, wordt de overname van die 
activa geacht onmiddellijk na het voegingstijdstip plaats te vinden (lid 4). Dit gebeurt dus, 
aldus de toelichting, tijdens het bestaan van de fiscale eenheid. Dat betekent dat geen heffing 
van vennootschapsbelasting plaatsvindt ter zake van realisatie van stille reserves, maar ook dat 
sprake is van overdracht van vermogensbestanddelen in de zin van art. 15 AI(voorheen de 16e 
standaardvoorwaarde). 

                                                           
22  MvT, V-N 1999/51.4, blz. 4448. 
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De diverse nog lopende aanspraken e.d. in de winstsfeer gaan op het voegingstijdstip over op 
de fiscale eenheid. Art. 7  Besluit, waarin dit is bepaald, gewaagt van “een bij een 
maatschappij op het voegingstijdstip nog niet uitgewerkte aanspraak op willekeurige 
afschrijvingen, aanvullende aftrekken ten laste van de winst of reserveringen van winst en op 
dat tijdstip bestaande voorwaardelijke verplichtingen van winstvermeerderingen”. 

 
3.5 Herwaardering deelneming 

Op het moment direct voorafgaande aan de voeging worden de aandelen in de te voegen 
maatschappij gesteld op hun waarde in het economische verkeer (art. 15 AB lid 1). Het daaruit 
voortvloeiende boekresultaat zal in de regel in de deelnemingsvrijstelling vallen. Soms is dat 
niet het geval; de toelichting wijst erop dat als gevolg van de zogenaamde 
“compartimentering” sprake kan zijn van een belaste waardemutatie. 
Indien de deelneming op de voet van art. 13ca in de eerste vijf jaren nadat zij was verkregen, 
is afgewaardeerd ten laste van het fiscale resultaat van de moeder, wordt de deelneming op het 
moment dat direct voorafgaat aan de voeging, ingevolge art. 13ca, lid 4, geacht te zijn 
vervreemd, hetgeen betekent dat het nog niet ingehaalde deel van de afwaardering tot de winst 
wordt gerekend.  

 
3.6 Herwaardering onderlinge vorderingen en schulden 

Het zesde lid van art. 15 AB verplicht de aanstaande leden van de fiscale eenheid hun 
onderlinge vorderingen en schulden wederzijds op dezelfde bedragen te waarderen. Dit geldt 
eveneens voor vorderingen en schulden in relatie tot reeds gevoegde lichamen. De eerste 
volzin schrijft voor dat dergelijke vorderingen op bedrijfswaarde worden gewaardeerd of, 
indien deze lager is, op de nominale waarde. Ingevolge de tweede volzin worden de 
corresponderende schulden op hetzelfde bedrag gewaardeerd. De operatie heeft plaats op het 
moment dat direct voorafgaat aan de voeging. Zij heeft als voordeel dat een lichaam met 
slechte resultaten door de schuldafwaardering mogelijk een deel van zijn waarschijnlijk 
moeilijk te compenseren verliezen kwijt raakt. 
 

3.7 Afrekening verlies uit voormalige vaste inrichting 
Op het moment van de voeging treedt, in voorkomende gevallen, ook het nieuwe derde lid van 
art. 13c in werking. Art. 13c heeft betrekking op deelnemingen in vennootschappen die een 
buitenlandse onderneming voortzetten die in het verleden als vaste inrichting werd gedreven 
door de houder van die deelneming of een met deze verbonden lichaam. Kort gezegd: het gaat 
om vaste inrichtingen die zijn omgezet in een dochter. Dergelijke omzettingen vonden in het 
verleden vooral plaats nadat de betreffende onderneming gedurende de aanloopperiode 
verliesgevend was geweest; de verliezen waren ten laste van het wereldinkomen van de 
belastingplichtige gebracht, en zouden ertoe leiden dat tot hetzelfde bedrag de vaste-
inrichtingswinsten in de komende jaren in feite in Nederland belastbaar zouden zijn. Het doel 
van de omzetting was die heffing te verhinderen. 
Art. 13c steekt een stokje voor deze constructie door te bepalen dat de deelnemingsvrijstelling 
niet geldt voor de voordelen uit die dochter totdat het in Nederland afgetrokken verlies is 
ingehaald. Als voordeel gelden hier uiteraard de werkelijk genoten dividenden of 
vervreemdingswinst. De wetgever wil echter vermijden dat de deelneming buiten bereik van 
de Nederlandse fiscus gaat renderen zonder dat hij compensatie krijgt voor de verleende 
belastingaftrek. Daarom worden in het tweede lid vier gevallen aangewezen waarin het oude 
verlies fictief als door behaalde voordelen gecompenseerd wordt geacht: 
- de deelneming wordt geheel of voor een deel vervreemd aan een niet in Nederland 

gevestigd verbonden lichaam; 
- de door de dochter gedreven buitenlandse onderneming wordt vervreemd aan een 

verbonden lichaam (ongeacht waar dit gevestigd is); 
- de Nederlandse moeder krijgt een kleiner winstaandeel doordat een niet hier te lande 

gevestigd verbonden lichaam een belang verwerft; 
- de deelneming wordt ondergebracht in het vermogen van een buitenlandse vaste inrichting 

van de moeder. 
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Het is hier niet de plaats om in te gaan op alle ins en outs van deze regeling en de daaraan 
verbonden overkill. Van belang is nu dat de nieuwe wet in een nieuw derde lid een vijfde 
geval van fictieve winstrealisatie toevoegt, te weten het als dochter toetreden tot een fiscale 
eenheid. Art. 13c, lid 3, fingeert het genieten van een voordeel uit de deelneming - 
onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van voeging - tot het bedrag van het nog niet 
ingehaalde vaste-inrichtingsverlies minus eventuele bij de voeging op de voet van art. 15 AB 
te belasten (herwaarderings)voordelen (hierboven besproken). Het belaste bedrag wordt 
toegevoegd aan het voor de deelneming opgeofferd bedrag (art. 13d, lid 2).  
De vraag is nu waarom de wetgever bij toetreding tot een fiscale eenheid claimverlies vreest. 
De toelichting (§ 4.3) bij standaardvoorwaarde 2, onderdeel c, waarin deze regeling tot dusver 
was opgenomen, meldde slechts dat de staatssecretaris in het aangaan van een fiscale eenheid 
een omstandigheid soortgelijk aan die van art. 13c, lid 2, zag. Volgens Bouwman is de 
bepaling “nodig omdat de deelneming waarin de voorheen verliesgevende buitenlandse 
onderneming is ondergebracht, voor de Vpb ophoudt te bestaan”. 23 Haar “noodzaak” is in 
feite een gevolg van de omstandigheid dat de claim van de fiscus aan de deelneming is 
gekoppeld en niet aan de vaste inrichting. In het laatste geval zou afrekening bij toetreding tot 
een fiscale eenheid niet nodig zijn geweest.  

 
3.8 Gevolgen van beëindiging binnen hetzelfde jaar 

Art. 15, lid 7, bepaalt dat een fiscale eenheid alsnog wordt geacht niet tot stand te zijn 
gekomen, indien deze binnen hetzelfde (belasting)jaar door wijziging van het aandelenbezit of 
door wijziging van vestigingsplaats eindigt. 
Deze bepaling gold aanvankelijk niet wanneer de fiscale eenheid binnen die termijn op 
verzoek wordt beëindigd. Op deze wijze sloot de wetgever uit dat de belastingplichtigen in het 
begin van het jaar een fiscale eenheid tot stand zouden doen komen, en vervolgens een aantal 
maanden de gelegenheid kregen om te bezien of de zaken zich ten gunste van het bestaan van 
de eenheid ontwikkelen of niet.  
Bij het Belastingplan 2003 is deze uitzondering vervallen. Zodoende kunnen betrokkenen 
voortaan in het begin van een jaar  verzoeken om een fiscale eenheid, en desgewenst tegen het 
einde van het jaar beslissen dat deze geen doorgang vindt. Deze situatie bestond onder het 
oude recht in feite eveneens: er kon immers tot het einde van het jaar worden gewacht met de 
aanvraag voor een voeging met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar.  

 
  
4. WINSTBEPALING 
 
4.1 Consolidatie 
  De fiscale eenheid impliceert eerst en vooral consolidatie. Art. 15, lid 1, brengt dit 

grondbeginsel als volgt tot uitdrukking. Ingeval tussen twee belastingplichtigen een fiscale 
eenheid bestaat, wordt “de belasting van hen geheven alsof er één belastingplichtige is, in die 
zin dat de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de 
werkzaamheden en het vermogen van de moedermaatschappij. De belasting wordt geheven bij 
de moedermaatschappij”. Deze wettekst brengt tot uitdrukking dat de eenheid slechts 
betrekking heeft op het object. Werkzaamheden en vermogen worden samengevoegd, en de 
belasting wordt bij de moeder geheven, maar de vennootschappen blijven als subject 
zichtbaar.  

 Als gevolg van de consolidatie verdwijnen alle resultaten ter zake van transacties tussen de 
betrokken lichamen: huur, rente, royalty's; bovendien wordt bij onderlinge handels- of 
eventueel vermogenstransacties geen exploitatie – c.q. boekwinst als gerealiseerd beschouwd. 
Als gevolg hiervan kunnen binnen de fiscale eenheid ook reorganisaties fiscaal geruisloos 
worden doorgevoerd. 24 Een en ander betekent geen afstel maar uitstel van belastingheffing. 

                                                           
23  J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Koninklijke Vermande Lelystad, 7e druk, blz. 541. 
24  In geval van transacties tussen concernonderdelen is ook voor de overdrachtsbelasting een vrijstelling van toepassing. Zie 

art. 15, lid 1, onderdeel h, Wet BRV en art. 5b Uitv. besl. BRV. 
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Op handelstransacties wordt de winst pas genomen bij verkoop aan derden; ter zake van 
vermogensacties manifesteert de uitgestelde winst zich in de vorm van lagere afschrijvingen 
gedurende de resterende gebruiksduur van de zaak dan wel in de vorm van een op een later 
tijdstip gerealiseerde boekwinst.  
Een ander aspect van de consolidatie is dat de resultaten van de gevoegde lichamen (na de 
zojuist genoemde eliminaties) samenvloeien tot één belastbaar bedrag. Dit betekent onder 
omstandigheden dat het verlies van het ene lichaam in mindering komt op de winst die een 
ander in hetzelfde jaar behaalt. Zodoende komt de verliescompensatie onmiddellijk tot stand 
en niet pas in het jaar waarin de betreffende vennootschap zelf weer winst maakt. Ook hier 
treedt een gunstige verschuiving van de belastingschuld in de tijd op. 
De samenvoeging leidt tot een schaalvergroting die gevolgen heeft in verband met bijzondere 
fiscale regels., zoals faciliteiten die mede afhankelijk zijn gesteld van een bepaalde omvang 
van omzet, investeringen, kosten en dergelijke. Zo kunnen onvoordelige effecten optreden ten 
aanzien van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de 
scholingsaftrek. 
 

4.2 Administratieve verplichtingen 
Art. 8 Besluit bevat enige bepalingen aangaande administratieve verplichtingen in verband 
met de fiscale eenheid. Het eerste lid regelt dat de moeder bij de aangifte ook de separate 
balansen en resultatenrekeningen van de gevoegde maatschappijen moet overleggen. Uiteraard 
moet zij als de inspecteur daarom vraagt tevens de aansluiting tussen de separate en de 
gevoegde stukken toelichten (lid 2). Op de bestuurders van de gevoegde lichamen blijven de 
verplichtingen ten dienste van de belastingheffing uit hoofde van de AWR rusten, en de 
individuele vennootschappen moeten ieder de administratieve voeren die art. 8b, lid 3, Wet 
Vpb 1969 verlangt met het oog op eventuele interne verrekenprijzen (leden 3 en 4).  

 
4.3 Stelsel van winstbepaling 

Na voeging houdt elk lichaam zijn eerder op de voet van goed koopmansgebruik gekozen 
stelsel van winstbepaling aan, aldus art. 9 Besluit. De toelichting merkt hierbij op dat op deze 
wijze wordt voorkomen dat een voegend lichaam over stille reserves zou moeten afrekenen. 
Daaraan kan worden toegevoegd dat deze bepaling tevens bewerkstelligt dat zo’n lichaam ook 
niet de mogelijkheid heeft om op grond van de omstandigheid dat het tot de eenheid toetreedt, 
te kiezen voor stelselwijziging. Dat daartegen vanuit de fiscus bezien principieel bezwaar zou 
bestaan, zie ik echter niet in; en misschien is de bepaling ook niet zo bedoeld. 

 
4.4 Aandelen van derden 

Niettegenstaande de fiscale consolidatie kunnen enkele aandelen in de gevoegde dochter door 
een of meer derden worden aangehouden. Eventueel daarop uitgedeelde dividenden worden 
aangemerkt als uitdeling door de fiscale eenheid, aldus art. 10 Besluit. Indien de moeder 
aandelen van derden bijkoopt, treedt – gegeven de 100% consolidatie – een 
“vermogensverlies” op. In zo’n geval komen de in verband daarmee gemaakte 
verwervingskosten bij het bepalen van de winst niet in aftrek, aldus lid 2. Blijkens de MvA EK 
moet hierbij behalve aan gewone aankoopkosten ook worden gedacht aan de verwerving van 
derden van optierechten op aandelen in een andere maatschappij; daarbij wordt gewezen op 
HR 22 maart 2002 BNB 2002/185. Kosten die bij afwezigheid van een fiscale eenheid wel in 
aftrek zouden komen, zijn uiteraard wel aftrekbaar. Bij deze mededeling in de toelichting bij 
het Besluit wordt gewezen op HR 24 mei 2002, BNB 2002/262 inzake aankoopkosten. 
 
Het derde lid van art. 10 Besluit ziet op vervreemding van aandelen in een gevoegde dochter, 
en meer in het bijzonder op het geval waarin zo’n vervreemding niet leidt tot verbreking van 
de fiscale eenheid. Hierbij moet dus worden gedacht aan de vervreemding van enkele aandelen 
waardoor de participatie niet beneden 95% zakt. In dat geval, aldus lid 3, wordt het 
transactieresultaat niet in aanmerking genomen voorzover dat ook bij afwezigheid van de 
fiscale eenheid niet zou zijn gebeurd.   
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4.5 Liquidatieverlies 
 Bij de toepassing van de regeling voor liquidatieverliezen als bedoeld in art. 13d Wet Vpb 

1969 gelden in het kader van een fiscale eenheid enkele bijzondere bepalingen. Art. 15 AB 
leden 2-5, heeft betrekking op de liquidatie van niet tot de fiscale eenheid behorende dochters. 
Om welke dochters het gaat, wordt volgens het tweede lid beoordeeld op het moment waarop 
de houdster van de betreffende aandelen wordt gevoegd. Het gaat dan om dochters 
- waarvan de onderneming geheel of nagenoeg geheel is gestaakt, of 
- ten aanzien van welke tot zo’n staking is besloten, of 
-  die reeds zijn geliquideerd en waarvan de te voegen maatschappij een onderneming heeft 

overgenomen zoals bedoeld in art. 13e.  
Zo’n lichaam heeft recht op het in aanmerking nemen van een liquidatieverlies (verschil tussen 
opgeofferd bedrag en liquidatie-uitkering) bij de liquidatie van de betreffende dochter, dan wel 
- als art. 13e van toepassing is - wanneer de onderneming wordt gestaakt of voortgezet door 
een derde. De wetgever nu wil voorkomen dat dergelijke verliezen in een fiscale eenheid 
worden gedumpt met het doel ze af te zetten tegen de winst van andere concerndelen. Daarom 
is in art. 15 AB een regeling getroffen die veel gelijkenis vertoont met de bepalingen met 
betrekking tot de “echte” verliescompensatie (hoofdstuk 6). 
Het tweede lid bepaalt dat het liquidatieverlies slechts in aftrek mag worden gebracht op de 
winst van de fiscale eenheid "voorzover de winst van de fiscale eenheid, zonder rekening te 
houden met dat liquidatieverlies, aan die maatschappij is toe te rekenen".  Hoe de toe te 
rekenen winst wordt becijferd, is geregeld in art. 15 AH (hoofdstuk 7). 
Het derde lid regelt, in samenhang met het vierde, wat moet gebeuren wanneer in een jaar 
waarin een liquidatieverlies optreedt, de eigen winst van de aandeelhouder binnen de fiscale 
eenheid niet volstaat om dat verlies te compenseren. Het derde lid bepaalt dat voor dat 
resterende verlies 3 jaar carry  back geldt en onbeperkte carry forward waarbij volgens het 
vierde lid winsten en liquidatieverliezen in aanmerking worden genomen in de volgorde 
waarin zij opkomen. De verrekening is beperkt tot voorvoegingswinst van de aandeelhouder 
en diens eigen winst binnen de fiscale eenheid. De terugwenteling van een liquidatieverlies 
leidt tot herziening van de aanslag over dat jaar (aldus lid 5). 
De regeling lijkt, als gezegd, sterk op die betreffende verliescompensatie over het tijdstip van 
voeging heen. Maar de onderhavige regeling gaat in zekere zin een stap verder. Het 
liquidatieverlies komt hier immers op ten tijde van het bestaan van de fiscale eenheid, en zou 
op basis van de gewone regels dus moeten kunnen worden afgezet tegen de winst van de 
gehele fiscale eenheid. De getroffen regeling gaat in feite ervan uit dat het betreffende verlies 
bij het tot stand komen van de voeging reeds vaststaat en zodoende als voorvoegingsverlies 
moet worden beschouwd. Overkill in deze anti-misbruikregeling wordt vermeden door de 
strikte eis dat de liquidatie van de dochter op het voegingsmoment al in zicht moet zijn. Deze 
eis is zelfs zo stringent dat de vraag rijst of de fiscus wel in staat zal zijn om het bewijs te 
leveren in de daarvoor in aanmerking komende gevallen. 

 
4.6 Commissarisbeloning 
 Art. 15 AC, lid 1, regelt de toepassing van de bepaling van art. 11 over de aftrekbaarheid van 

beloningen voor commissarissen die tevens aanmerkelijk-belanghouder zijn, in het raam van 
de winstbepaling van een fiscale eenheid. Art. 11 beperkt de aftrekbaarheid van de beloning 
voor zo’n commissaris tot in de regel de helft en ten hoogste € 9076. Binnen een fiscale 
eenheid wordt deze regeling met betrekking tot verschillende commissariaten van één persoon 
toegepast alsof al die beloningen worden toegekend door de moeder. Het genoemde maximum 
kan derhalve voor het hele concern per commissaris-aanmerkelijkbelanghouder slechts 
éénmaal worden afgetrokken. In bepaalde gevallen betekent deze regeling dus een nadeel van 
een fiscale eenheid. 

 Wel staat art. 11, lid 1, slotzin aftrek boven het genoemde maximum toe, indien wordt 
aangetoond dat de werkelijke omvang van de toezichthoudende werkzaamheden de hogere 
beloning rechtvaardigt. Wanneer van deze clausule gebruik kan worden gemaakt, vervalt het 
zojuist bedoelde nadeel. 
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4.7 Kwijtscheldingswinst 
 Het tweede lid van art. 15 AC behelst een beperking van de vijstelling voor 

kwijtscheldingswinst. Art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 stelt kwijtscheldingswinst vrij 
op voorwaarde dat er geen compensabele verliezen meer zijn. “Als gevolg van het bestaan van 
de fiscale eenheid kunnen verliezen van de schuldenaar, die kunnen leiden tot het prijsgeven 
van vorderingen door crediteuren, reeds zijn verrekend met winsten van andere tot de fiscale 
eenheid behorende maatschappijen”. 25 De verrekening van verliezen van de schuldenaar met 
winsten van gevoegde lichamen zou de weg naar vrijstelling van kwijtscheldingswinst kunnen 
openen. Daarom bepaalt art. 15 AC, lid 2, dat de vrijstelling louter wordt verleend indien de 
schuldenaar daarop ook recht zou hebben gehad indien de fiscale eenheid niet had bestaan 
(dus zonder compensatie van eigen verlies met winst van andere gevoegde lichamen). 

 Het lijkt voor de hand te liggen de winst van de schuldenaar voor de toepassing van deze 
bepaling te herrekenen op de voet van art. 15 AH (hoofdstuk 7), maar daarover is niets 
bepaald. 

 
4.8 Voorkoming van dubbele belasting 
 Het vierde, vijfde en zesde lid van art. 15 AC handelen over de wijze waarop ten tijde van het 

bestaan van de fiscale eenheid de aftrek ter voorkoming van internationaal dubbele belasting 
wordt verleend. Voorop staat ook hier dat de voorkoming wordt verleend “alsof de 
maatschappijen van de fiscale eenheid één belastingplichtige zijn”(lid 4). Het principe van de 
consolidatie brengt met zich dat de breuk (buitenlands inkomen gedeeld door totaal inkomen) 
voor de eenheid in haar geheel wordt bepaald en toegepast. Dit impliceert dat eventuele 
positieve en negatieve resultaten van verschillende onderdelen van de eenheid bij elkaar 
worden geteld in de noemer. Deze benadering brengt een lagere voorkomingsaftrek met zich 
dan wanneer enerzijds een breuk met positief teken meteen aftrek zou geven, terwijl de breuk 
met een negatief teken bij een zustermaatschappij slechts tot een latente belastingdruk zou 
leiden. 

 Lid 5 neemt de geconsolideerde benadering van het vierde lid weer gedeeltelijk terug. De 
bepaling ziet op gevallen waarin de buitenlandse vaste inrichting (of onroerende zaak) is 
gefinancierd met een lening van een gevoegd lichaam. De daarop te betalen rente zal veelal 
een last voor de vaste inrichting in het buitenland vormen, maar is in de fiscale eenheid 
onzichtbaar en drukt in principe dus niet op de teller in de voorkomingsbreuk. Nadat deze 
constructie in de rechtspraak aan de orde was geweest26, meende de belastingdienst haar te 
kunnen bestrijden door middel van een nieuwe standaardvoorwaarde, te weten nr. 17. 
Aangezien deze door de Hoge Raad onverbindend is verklaard27, is nu de wet zelf aangepast 
(de definitieve tekst stamt uit de Tweede NvW). Bepaald is dat de weggeconsolideerde rente 
alsnog in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van het buitenlands inkomen. De 
regeling geldt blijkbaar niet voor andere interne kosten, bijv. wegens royalty's28.  
Het zesde lid stelt het vijfde weer buiten werking voorzover de belastingplichtige aannemelijk 
maakt dat de betreffende financieringskosten in het situsland niet op de VI-winst in aftrek 
komen. Het geldt dus eveneens wanneer de rente aldaar gedeeltelijk niet in aftrek komt. De 
hier besproken codificatie van de 17e standaardvoorwaarde treedt via het Belastingplan 2002-
II al per 1 januari 2002 in werking (art. 15, lid 6 en 7).  
Met betrekking tot de wijze van voorkoming van dubbele belasting is in het Besluit een 
compleet hoofdstuk opgenomen dat de art. 41-48 omvat. Deze bepalingen regelen de 
toepassing van de zgn. stallings- en inhaalregeling over het voegings- en ontvoegingstijdstip 
heen, met betrekking tot zowel de winstbelasting als de bronbelastingen. Art. 42 Besluit geeft 
nog een subdelegatie waarbij vooral de volgorde van diverse samenlopende 
verrekeningsrechten zal worden uitgewerkt. 

                                                           
25  MvT, V-N 1999/51.4, blz. 4459. 
26  HR 4 juni 1986, BNB 1986/239, FED 1986/1148 (Sara-Creek-arrest). 
27  HR 21 maart 2001, BNB 2001/329 en 330, FED 2001/343 en 344. 
28  Cfm. M.L. Molenaars en E. Bongers, De te codificeren zeventiende standaardvoorwaarde; een kritische noot, WFR 

2001/6460. 
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De toelichting wijst erop dat weliswaar de voorkoming van dubbele belasting zelf wordt 
toegepast op het niveau van de eenheid, doch dat de vraag of recht daarop bestaat, wordt 
bepaald op het niveau van het subject, dat wil zeggen het individuele eenheidslid. Deze vraag 
is in het bijzonder van belang nu tot de eenheid ook buitenlandse belastingplichtigen kunnen 
horen.  

 
4.9 Temporisering rente-aftrek overname-holding 
 De beperking van rente-aftrek voor overname-holdings die tot dusver in art. 15, leden 4 en 5, 

was geregeld, is nu terug te vinden in art. 15 AD. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht, 
maar de kern is gelijk gebleven. 

 De regeling ziet blijkens het eerste lid op geldleningen die voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

 1e  Zij houden verband met de verwerving van aandelen – dan wel de storting van kapitaal op  
      aandelen – in een gevoegd lichaam. 
 2e Zij zijn rechtens dan wel in feite, direct of indirect, verschuldigd aan een lichaam of een 

natuurlijk persoon die met de schuldenaar is verbonden.29  
Nieuw is dat de bepaling eveneens geldt voor kapitaalstortingen, en dat ook leningen van 
natuurlijke personen besmet kunnen zijn. Verder geldt de regeling eveneens voor de 
verwerving van winstbewijzen en hybride leningen. 
De bepaling houdt in dat in het jaar waarin de voeging plaatsvindt, en de daarop volgende 
zeven jaren de betaalde rente slechts in mindering kan worden gebracht voorzover er eigen 
Nederlandse winst bij de holding is. Het eerste lid bepaalt het maximaal aftrekbare bedrag op 
de winst van de fiscale eenheid minus het resultaat van de dochter waarover lid 1 handelt, 
minus het resultaat van lichamen waarin ten tijde van de verkrijging van het onderhavige 
belang die dochter een 1/3 belang had,  en minus buitenlandse situswinst.  
De rente die krachtens het eerste lid niet in aftrek komt, wordt naar volgende jaren 
doorgeschoven (lid 2). Vanaf het 9e jaar is alle doorgeschoven rente daadwerkelijk aftrekbaar. 
Volgens een nog te publiceren ministeriële regeling zal de aftrek dan over vier jaren worden 
gespreid (lid 530). 
Het derde lid geeft drie uitzonderingen op de aftrekbeperking: 
a. de rente wordt bij de ontvanger zonder uitstel belast, en de middelen voor de lening zijn 

van een derde betrokken; 
b. het geleende geld is aangewend voor een kapitaalstorting en ofwel: de rente wordt zonder 

uitstel bij de schuldeiser belast, ofwel die kapitaalinjectie is binnen de eenheid aangewend, 
maar er is geen bedrijfsovername gepleegd; 

c. er is sprake van een management-buy-out (cfm. de vóór 2003 geldende regeling). 
De tekst waarbij het zojuist genoemde punt a. is geregeld, is pas bij de Tweede NvW tot stand 
gekomen. Noch de wettekst noch de toelichting geeft nadere eisen ten aanzien van de heffing 
over de rente bij de crediteur. Anders dan in art. 10a, lid 3, wordt hier geen heffing geëist die 
“naar Nederlandse maatstaven redelijk” is. Bovendien geldt de tweede eis (middelen van een 
derde betrokken) alleen wanneer het gaat om een aandelenverwerving en niet om een 
kapitaalstorting.  
 
Wat onderdeel b. betreft gaat het om de zogenaamde BV1/BV2-structuren31. In de 
toelichtingen bij de beide nota’s van wijziging is de constructie als volgt uiteen gezet. De 
volgende stappen worden genomen:  
 
1. Een in het buitenland (meestal de Verenigde Staten) gevestigd lichaam leent geld voor 
 een overname in Europa.  
2. Het Amerikaanse lichaam leent het geld door aan haar volle dochter BV1.  
3. Deze vennootschap stort het als eigen vermogen in haar volle dochter BV2. 

                                                           
29  Hier geldt het 33% criterium van art. 10a, lid 4. 
30  Aldus MvT, V-N 1999/51.5, blz. 4477 – 4478. 
31  Zie Besluit van 20 november 2000, V-N 2000/54.15. 
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4. BV2 leent het geld uit aan de holding die is gevestigd in het land waar de overname 
 plaatsvindt. 
BV1 en BV2 vormen een fiscale eenheid. In ons land vallen de ontvangen en betaalde rente 
nagenoeg tegen elkaar weg. Naar Amerikaans recht wordt door BV1 heengekeken en wordt 
geen belasting geheven zolang BV2 geen dividend uitkeert. In het overnameland  kan de naar 
Nederland betaalde rente worden afgetrokken.  
Dit samenstel van rechtshandelingen gaat niet ten koste van de Nederlandse schatkist, maar 
brengt niet-Amerikaanse bedrijven bij overnames in een nadelige concurrentiepositie in 
vergelijking met Amerikaanse. Om die reden heeft de wetgever er een stokje voor gestoken. 
Op aandringen van de NOB wordt de aftrekbeperking reeds niet toegepast wanneer de 
belastingplichtige kan aantonen dat de uitbetaalde rente in het andere land wordt belast. Het 
lijkt mij aannemelijk dat dit eveneens het geval is wanneer die rente in Nederland wordt 
belast. 32  
In het Belastingplan 2003-II is art. 15 AD, lid 3, onderdeel b, ten tweede geïntroduceerd. 
Hierin wordt gestipuleerd dat de aftrekbeperking niet geldt voorzover de geldlening verband 
houdt met een kapitaalstorting die binnen de fiscale eenheid is aangewend, anders dan voor 
de overname (direct of indirect) van een (gedeelte van een) onderneming. Het gaat hierbij dus 
om middelen die zijn aangetrokken anders dan of naast die welke benodigd zijn ter verwerving 
van de dochter van een derde; vereist is immers dat het gaat om een kapitaalstorting. De MvT 
noemt twee voorbeelden van gevallen waarin de rentetemporisering niet werkt: 
* de kapitaalstorting is aangewend voor de financiering van bedrijfsmiddelen van de BV 

 waarin die storting heeft plaatsgehad; 
* de kapitaalstorting is aangewend voor schuldsanering. 
De kapitaalstorting mag door de dochter echter niet worden aangewend buiten de fiscale 
eenheid, bijvoorbeeld voor de oprichting van een eigen dochter die niet daarin wordt 
opgenomen. De MvT noemt nog twee andere gevallen waarin de rentetemporisering toch 
geldt: 
* bij verwerving van een bestaande onderneming, binnen of buiten de fiscale eenheid;  
* bij verhanging binnen de fiscale eenheid van een gevoegde maatschappij die een 
 onderneming drijft. 
 
Volgens Van den Berg33 werkt de aftrekbeperking zowel naar oud als naar nieuw recht niet 
bij: 
 “ - het opnemen van een lening bij een verbonden lichaam door de over te nemen dochter (D), 

gevolgd door uitkering van de verkregen liquiditeiten als dividend waarna de 
moedermaatschappij (M) de liquiditeiten gebruikt om de koopsom van de aandelen D te 
voldoen, en 

 - het liquideren van de overgenomen vennootschap D binnen de fiscale eenheid waarna M de 
onderneming voortzet”. 

Dat deze constructies aan de aftrekbeperking ontsnappen, lijkt mij echter nog niet zo zeker. In 
het eerste geval is de lening weliswaar opgenomen door D, maar dat staat aan de toepassing 
van art. 15 AD geenszins in de weg. In het tweede geval schuilt de moeilijkheid in het 
verdwijnen van D en het samenvloeien van haar acitiva en passiva met die van M. Mij dunkt 
dat dit niet hoeft te beletten het resultaat van M in zijn oorspronkelijke omvang en inhoud af te 
splitsen; in het kader van de regels aangaande fiscale eenheid en bedrijfsfusie kan dat 
bezwaarlijk een onbegaanbare weg worden genoemd. 
 

4.10 Earn-out-overeenkomst 
Art. 13, lid 1, tweede volzin heeft betrekking op het geval waarin een deelneming wordt 
verkregen tegen een prijs die ten dele bestaat uit een recht op een of meer termijnen waarvan 
het aantal of de omvang in het jaar van de vervreemding nog niet vaststaat (earn-out-

                                                           
32  De regeling is uitvoerig besproken door M.H.G.M. van der Linden, Fiscale eenheid: de overnameholding en 

gefinancierde kapitaalstorting in nieuw perspectief, WFR 2001/6450. 
33  S. van de Berg, Herziening regime fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, MBB oktober 2001, blz. 288-289. 
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overeenkomst). De waardeverandering die dat recht en de daarmee verbonden verplichting 
ondergaan, valt in de deelnemingsvrijstelling. 
Indien de betreffende dochter in de fiscale eenheid wordt opgenomen, is van een deelneming 
geen sprake meer zodat het bepaalde in art. 13, lid 1, tweede volzin, doel mist. De 
waardeverandering zou daardoor toch weer in de winst vallen. In het zevende lid van art. 15 
AC wordt dit ongewenste gevolg weer geëcarteerd. 

 
 
5. ONTVOEGING 
  
5.1 Gevallen waarin wordt ontvoegd 

Wanneer een fiscale eenheid eindigt, is geregeld in art. 15, lid 6. Deze regeling noemt onder 
de letters a-d vier gevallen. 
 
Ad a  
Als eerste worden genoemd de situaties waarbij niet meer aan de bij of krachtens art. 15 
gestelde eisen wordt voldaan. Het meest voor de hand liggend  is dat de moeder zoveel 
aandelen in de dochter vervreemdt dat zij  niet meer 95% overhoudt. In theorie zijn ook andere 
gevallen denkbaar: de dochter plaatst aandelen bij een derde partij; een van beide lichamen 
wijzigt zijn boekjaar; op een van beide wordt een bijzonder winstregime van toepassing. 
 
Ad b en c 
Onderdeel b  bewerkstelligt ontvoeging wanneer een niet-ingezeten lichaam met vaste 
inrichting in Nederland zijn vestigingsplaats naar ons land overbrengt. Onderdeel c bepaalt 
hetzelfde voor het geval een gevoegd, hier te lande gevestigd lichaam zijn vestigingsplaats 
naar het buitenland overbrengt net achterlating van een vaste inrichting in Nederland.  
Voor beide gevallen geldt dat na de wijziging van de vestigingsplaats deelname aan de fiscale 
eenheid nog steeds mogelijk is. Maar de condities waaronder dat geschiedt, zijn gewijzigd. De 
buitenlands belastingplichtige is immers slechts voor zijn vaste-inrichtingsvermogen 
deelnemer, en de binnenlands belastingplichtige voor zijn gehele vermogen. Daarom wenst de 
wetgever bij deze overgang een afrekeningsmoment te creëren. Er bestaat geen bezwaar tegen 
onmiddellijke heropneming in de fiscale eenheid.  
Nadere regels hierover zijn opgenomen in art. 39 en 40 Concept Besluit.  
 
Ad d 
Tot slot kan de ontvoeging ook plaats vinden op gezamenlijk verzoek van partijen (zie § 3.8). 
Anders dan bij de voeging kan aan de ontvoeging op verzoek niet 3 maanden terugwerkende 
kracht worden verleend. Zij vindt niet eerder plaats dan met ingang van de datum van 
indiening van het verzoek. Onder het nieuwe recht wordt niet meer gestipuleerd dat de 
ontvoeging geen anti-fiscaal doel mag dienen. De bewindsman heeft verklaard dat verzoeken 
om ontvoeging steeds zullen worden gehonoreerd.34 
 
De ontvoeging vindt net als de voeging onder het nieuwe recht plaats met ingang van de 
betreffende datum. Voor de dochter volgt dan een kort fiscaal boekjaar (art. 7, lid 4). De 
eventuele overige leden van de eenheid blijven gevoegd als voorheen (art. 15, lid 6, slotzin). 

 
5.2 Kwijtscheldingswinst 

In samenhang met art. 15 AC, lid 2 (zie § 4.4) wordt ook na de ontvoeging de vrijstelling voor 
kwijtscheldingswinst beperkt tot de omvang die deze zou hebben belopen als de vennootschap 
geen deel had uitgemaakt van de fiscale eenheid. Deze bepaling is neergelegd in art. 8, lid 4 
(nieuwe tekst). Blijkens de Tweede NvW heeft zij tot doel te verhinderen dat art. 15 AC, lid 2, 
wordt ontweken door het betreffende lichaam (tijdelijk) te ontvoegen. 
 

                                                           
34  E.J.W. Heithuis, Herziening regime fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, TFO nr. 58, december 2001, blz. 306.  
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5.3 De verbreking 
Daar onder de nieuwe regeling fiscale eenheden in de loop van een boekjaar kunnen worden 
verbroken, zijn enige nadere regels nodig. In geval van ontvoeging van een dochter dient de 
moeder bij haar aangifte over het jaar waarin die ontvoeging plaatsvindt, een balans van de 
dochter op het betreffende tijdstip te voegen. Eveneens overlegt zij een eigen 
vermogensopstelling (niet een volledige balans, zie § 3.4) per dat tijdstip “waarin de 
verhoudingen met de ontvoegde dochtermaatschappij zijn opgenomen” (art. 13, lid 1, Besluit). 
De moeder brengt de ten gevolge van de ontvoeging optredende winst separaat tot uitdrukking 
(lid 2). Bij beëindiging van de fiscale eenheid (dus bij ontvoeging van de moeder) vinden deze 
regels overeenkomstige toepassing (lid 3). 

 
Het Belastingplan 2003-II behelsde mede het voorstel om art. AJ, lid 5, te vervangen. 
Aanvankelijk luidde deze bepaling aldus dat de ontvoegde dochter met betrekking tot de 
waardering van activa en passiva de gedragslijn van de eenheid voortzet. De nieuwe tekst 
houdt in dat elke ontvoegde maatschappij in alle relevante opzichten in de plaats treedt van de 
eenheid. De indeplaatsstelling strekt zich zodoende mede uit tot diverse ander regelingen. De 
MvT wijst in dit verband op het volgende: 
* een aanspraak op het ingevolge art. 13a, lid 2, in aftrek brengen van voor het 

ontvoegingstijdstip ontstane deelnemingskosten gaat mee met de ontvoegde maatschappij 
die de deelneming heeft meegekregen; 

* als een ontvoegde maatschappij een deelneming heeft meegekregen die op de voet van art. 
13 ca, lid 1, in de eerste jaren na haar verkrijging is afgewaardeerd, vinden de volgende 
leden van dat artikel toepassing bij die ontvoegde maatschappij; 

* een nog niet uitgewerkte aanspraak op willekeurige afschrijvingen of een latente 
desinvesteringsbetaling gaat over op de ontvoegde maatschappij die de betreffende 
vermogensbestanddelen heeft meegekregen; 

* hetzelfde geldt mutatis mutandis voor latente scholingsbijtelling. 
 

Fusie en splitsing35 
Art. 14 Besluit geeft regels omtrent de ontvoeging ingeval deze optreedt in verband met een 
bedrijfsfusie, splitsing of juridische fusie.  
In vergelijking met het Concept-Besluit zijn nieuw de bepalingen van art. 17 en 18 Besluit. 
Deze regelen respectievelijk de (juridische) splitsing en de juridische fusie voorzover 
uitgevoerd binnen een bestaande fiscale eenheid. 
 

5.4 Opgeofferd bedrag 
Wanneer een lichaam uit een fiscale eenheid stapt, eindigt de consolidatie van haar vermogen 
en dat van de moeder. De aandelen verschijnen weer als deelneming op de balans van de 
moeder; art. 15 AJ, lid 6, bepaalt in samenhang met art. 13d, lid 8, hoe het opgeofferd bedrag 
ter zake van de deelneming moet worden becijferd. Dat bedrag wordt “gesteld op het vanaf dat 
tijdstip voor de heffing van de vennootschapsbelasting in aanmerking te nemen eigen 
vermogen van die dochtermaatschappij nadat dit is verminderd met de toelaatbare reserves”. 
Deze regel komt overeen met de eerste volzin van art. 11, onderdeel b, standaardvoorwaarden. 
In de daarna volgende tekst van die standaardvoorwaarde was bepaald dat het zojuist 
genoemde bedrag nog wordt verhoogd of verlaagd wegens een positief dan wel negatief 
verschil tussen opgeofferd bedrag en zuiver vermogen minus fiscale reserves op het 
voegingstijdstip. In de MvT is medegedeeld dat deze regelingen zullen worden overgenomen 
in de nog vast te stellen algemene maatregel van bestuur.  
 
Art. 15 Besluit ziet op gevallen waarbij een dochter wordt ontvoegd waarvan de aandelen in 
handen zijn van meer dan één lid van de eenheid. In dat geval moet het op de voet van art. 15 
AJ, lid 6, bepaalde opgeofferd bedrag (zuiver vermogen van de dochter op het moment van 
ontvoeging) over die leden worden gesplitst. Art. 15 bepaalt dat dit gebeurt “naar rato van het 

                                                           
35  Zie dienaangaande R.P.C.W.M. Brandsma en J. Gooijer, TFO 2002, blz. 81-89. 
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aandelenbezit, rekeninghoudend met eventueel aan dat aandelenbezit verbonden bijzondere 
rechten”. Een en ander is conform art. 11, onderdeel d, Standaardvoorwaarden. 
Standaardvoorwaarde 11, sub b en c, regelde nog dat het opgeofferd bedrag wordt 
gecorrigeerd met op het verenigingstijdstip aanwezige stille reserves en goodwill (de 
waardesprongregel). De betreffende regels waren moeilijk uitvoerbaar; er is nu volstaan met 
een eenvoudige regeling, aldus de MvA EK. 

 
Art. 16 Besluit bevat een nadere bepaling aangaande de bepaling van liquidatieverliezen bij 
tussenholdings ex art. 13, lid 4, Wet Vpb 1969. Het gaat om gevallen waarin een dochter in 
verband met haar liquidatie wordt ontvoegd terwijl die dochter zelf een deelneming had. De 
eventuele waardevermindering van de kleindochter werkt door in een in aanmerking te nemen 
liquidatieverlies, maar onder omstandigheden ook in het opgeofferd bedrag dat immers wordt 
gesteld op het zuiver vermogen van de dochter/tussenholding. Art. 16 bepaalt daarom dat die 
waardevermindering niet doorwerkt in het opgeofferd bedrag. 

 
In het Belastingplan 2003-II is art. 15 AJ uitgebreid  met een achtste lid. Die bepaling heeft 
betrekking op de ontvoeging van een dochtervennootschap waarbij aan twee voorwaarden is 
voldaan:  

  1e tot haar vermogen behoort een deelneming in een lichaam waarvan de onderneming geheel  
   of nagenoeg geheel is gestaakt, dan wel ten aanzien waarvan daartoe is besloten; en  
  2e de deelneming is tijdens het bestaan van de fiscale eenheid van een andere gevoegde  
   maatschappij verkregen.  

De nieuwe bepaling houdt in dat in een dergelijk geval op het ontvoegingstijdstip het 
opgeofferde bedrag niet hoger wordt gesteld dan de WEV van de deelneming op het tijdstip 
van de verkrijging van de deelneming door de ontvoegde dochter (haar moeder). Blijkens de 
MvT strekt deze bepaling ertoe te “voorkomen dat het instituut van de fiscale eenheid wordt 
gebruikt om de mogelijkheden tot verrekening van een liquidatieverlies te verruimen”. 

 
5.5 Verschoven stille reserves 
 
5.5.1 Inleiding 

Sedert geruime tijd gold de 16e standaardvoorwaarde als een van de meest omstreden 
regelingen in het kader van de fiscale eenheid. Zij zag op situaties waarin een of meer 
bestanddelen door een moeder naar een gevoegde dochter zijn geschoven waardoor stille 
reserves zijn overgegaan. Onder het regime van art. 15 geldt de boekwinst niet als 
gerealiseerd, zodat geen belasting wordt geheven zoals wel het geval zou zijn geweest bij een 
transactie tussen niet-gevoegde lichamen. Wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden tegen 
boekwaarde, zijn wel de aandelen in de dochter voor het bedrag van de stille reserves in 
waarde gestegen. De moeder kan deze waardevermeerdering met toepassing van de 
deelnemingsvrijstelling onbelast realiseren door de aandelen te verkopen. 
Nu blijft in zo’n geval op de verschoven stille reserve bij de dochter even goed een latente 
Vpb-claim rusten; er is dus slechts sprake van uitstel van belastingheffing. Desalniettemin 
dwong de fiscus door middel van de 16e standaardvoorwaarde onmiddellijke heffing over de 
stille reserves af op het moment waarop de bedoelde dochter werd ontvoegd. 
De regeling is nu gecodificeerd in art. 15 AI, maar bij die gelegenheid zijn er enkele 
belangrijke wijzigingen in aangebracht. Vervallen is de eis dat een bedrag ter grootte van de 
verschoven stille reserves is ten goede gekomen aan de moeder; verder blijft de heffing 
voortaan beperkt tot de stille reserve in het verschoven vermogensbestanddeel.36  
 

5.5.2 Voorwaarde 
Art. 15 AI is van toepassing wanneer in enig jaar door één lid van de fiscale eenheid aan een 
ander een vermogensbestanddeel is overgedragen waarvan de waarde in het economische 

                                                           
36  Q.W.J.C.H. Kok, De Zestiende standaardvoorwaarde herzien, WFR 2001/6455. 
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verkeer op het moment van die overdracht hoger was dan de boekwaarde37. Voor de 
toepasselijkheid van de regeling  is niet van belang of de overdracht tegen boekwaarde, tegen 
werkelijke waarde of eventueel om niet heeft plaatsgevonden. Onduidelijk is of het hier gaat 
om de overdracht van de volledige eigendom, dan wel of overdracht van louter de juridische 
dan wel de economische eigendom volstaat. Het komt mij voor dat de regeling naar haar ratio 
ziet op de economische eigendom als representerende het belang bij de waarde-ontwikkeling 
van het goed. Louter een gebruiksrecht kwalificeert mijns inziens derhalve niet.  
Het bereik van de bepaling is groot daar zij al werkt wanneer er maar een klein verschil is 
tussen WEV en boekwaarde. Zij is met andere woorden mede van toepassing wanneer geen of 
slechts een kleine stille reserve is overgegaan naar het andere lichaam. Het is voor de regeling 
niet van belang of de overdracht eventueel plaatsvindt onder doorberekening van de reële 
waarde. Fiscaalrechtelijk vindt nu eenmaal geen winstneming plaats, zodat ook in dat geval de 
stille reserve verschuift.  
De vermogensbestanddelen kunnen verder zowel zaken als rechten zijn, en behalve 
bedrijfsmiddelen ook beleggingen. Gelet op de ratio van de regeling zal de term hier ruim 
moeten worden uitgelegd. Er zal mijns inziens bijvoorbeeld ook een assurantieportefeuille 
onder vallen.  

 
5.5.3 Fiscaal gevolg bij ontvoeging 

Wanneer een transactie als zojuist vermeld zich heeft voorgedaan, “wordt op het tijdstip 
onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de fiscale eenheid ten aanzien van die 
overdrager of overnemer wordt beëindigd, dat vermogensbestanddeel te boek gesteld op de 
waarde in het economische verkeer”. De “sanctie” in verband met de besmette transactie is 
dus een heffing bij de vennootschap die het vermogensbestanddeel heeft overgenomen. Bij 
deze wordt de stille reserve in dat goed (en niet meer zoals tot dusver:  in het hele vermogen) 
belast op het moment direct voorafgaande aan de ontvoeging (dus ten gunste van het fiscale-
eenheidsresultaat); de stille reserve wordt bovendien naar gelang van de feitelijke situatie op 
dat moment in aanmerking genomen.  
Deze benadering door de wetgever heeft twee kanten. Enerzijds zijn er gevallen waarin een 
stille reserve wordt verschoven, met name in een bedrijfsmiddel, die in de daarop volgende 
jaren geleidelijk aan afneemt. In zo’n situatie impliceert art. 15 AI heffing over hetgeen 
resteert van de verschoven stille reserve. Anderzijds zijn er gevallen, bijvoorbeeld bij 
beleggingen, waarin na de besmette transactie (nieuwe) stille reserves ontstaan; deze komen 
ook onder de claim van art. 15 AI, hetgeen mij niet juist lijkt. Dergelijke boekwinsten komen 
ook bij transacties tussen niet gevoegde lichamen voor rekening van de partij die het 
vermogensbestanddeel heeft verworven. 
Op het moment van de heffing wordt het vermogensbestanddeel te boek gesteld voor de WEV, 
zodat bij latere vervreemding de boekwinst evenzoveel lager is. De regeling bewerkstelligt dus  
1e dat de heffing over de stille reserve in de tijd naar voren wordt gehaald; en  
2e dat deze nog plaats vindt bij de fiscale eenheid. 
Daarbij is het om even of de splitsing plaatsvindt door ontvoeging van de overdrager dan wel 
van de verkrijger van het vermogensbestanddeel. 

 
5.5.4 Behandeling van herinvesteringsreserve 

Bij de eerste NvW zijn aan art. 15 AI een vierde en vijfde lid toegevoegd die betrekking 
hebben op de aanwending van herinvesteringsreserves. 
Wanneer een gevoegd lichaam beschikt over een herinvesteringsreserve (vóór of na de 
voeging gevormd), kan deze worden afgeboekt op (her)investeringen welke worden gedaan 
door elk van de andere lidmaten van de eenheid. Wanneer de afboeking daadwerkelijk 
plaatsvindt bij een andere vennootschap dan degene bij welke de reserve was ontstaan, 
verschuift met de fiscale reserve ook de stille reserve van de ene naar de andere vennootschap. 
Zodoende gebeurt precies datgene waar art. 15 AI op ziet; daarom fingeert het vierde lid dat in 
dit geval het vervangende bedrijfsmiddel wordt geacht te zijn verworven door de 
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vennootschap waarbij de herinvesteringsreserve was ontstaan, en vervolgens door deze aan de 
andere (die het werkelijk heeft verkregen) te zijn overgedragen. 
Het vijfde lid bepaalt dat de fiscale eenheid met afboeking van de herinvesteringsreserve mag 
wachten totdat het lichaam waarbij deze ontstaan is, een investering pleegt. De eenheid is dus 
niet verplicht tot afboeking op een investering van een andere lidmaat, hetgeen een besmette 
transactie zou opleveren. 
De extra wachttijd die hierdoor ontstaat, is voor de belastingplichtige ook uit ander oogpunt 
voordelig. Op de investering door de “andere” partner in de eenheid kan nu immers op basis 
van de werkelijke kostprijs worden afgeschreven.  
Bij dit alles moet tevens rekening worden gehouden met het bepaalde in art. 15 AA, lid 2. 
Deze bepaling geldt algemeen voor de toepassing van art. 15 AB t/m 15 AJ maar heeft vooral 
in de onderhavige regeling van art. 15 AI betekenis. De bepaling houdt in dat het 
doorschuiven van een stille reserve met toepassing van goed koopmansgebruik (de “ruil-
arresten”) wordt gelijk gesteld met toepassing van de herinvesteringsreserve.  
 

5.5.5 Tegenbewijs 
Het tweede lid van art. 15 AI is in de (eerste) NvW de tegenbewijsregeling gedoopt. Het staat 
toe de herwaarderingswaarde bij de toepassing van het eerste lid (§ 5.5.3) anders te berekenen. 
Die waarde wordt bepaald op de WEV van het goed op het moment van overdracht minus de 
afschrijving die sedertdien daarop zou hebben plaatsgevonden. Als voorwaarde stelt de wet 
dat de belastingplichtige de WEV bij overdracht moet aantonen, bijv. aan de hand van een 
taxatierapport.38  
Stel dat het gaat om een bedrijfsmiddel dat voor 1000 is gekocht en in 10 jaar volledig wordt 
afgeschreven. Na 3 jaar wordt het tegen boekwaarde (700) overgedragen aan een gevoegde 
dochter, terwijl de WEV 770 bedraagt. Weer twee jaar later wordt de eenheid gesplitst; de 
WEV van de zaak bedraagt 700, en de boekwaarde 500. 
Op basis van het eerste lid wordt bij de eenheid 700 -/- 500 = 200 belast. Volgens de 
tegenbewijsregeling wordt uitgegaan van een overnameprijs van 770 waarop daarna 2/7 deel is 
afgeschreven, zodat de herwaarderingswaarde niet 700 bedraagt maar 770 -/- 220 = 550. De te 
belasten stille reserve beloopt in dat geval 550 -/- 500 = 50. De ontvoegde dochter schrijft dan 
verder af uitgaande van een boekwaarde van 550.  
Bij vermogensbestanddelen waarop niet wordt afgeschreven (beleggingen) betekent het 
tweede lid dat de waarde bij overdracht eenvoudigweg wordt vervangen door de waarde bij 
splitsing. 

 
5.5.6 Wachttijd 

In het derde en het vierde lid van art. 15 AI wordt voor een viertal gevallen de regeling buiten 
werking gesteld. De eenvoudigste is wel die welke in lid 3, onderdeel c, wordt genoemd, te 
weten die waarbij de splitsing van de fiscale eenheid plaatsvindt ten minste zes kalenderjaren 
na het tijdstip waarop de overdracht van het vermogensbestanddeel heeft plaatsgevonden. Wel 
rijst de vraag op welk moment die overdracht wordt geacht plaats te vinden. De tekst van de 
wet lijkt te verwijzen naar het moment van juridische levering, maar uitgaande van de ratio 
van de regeling (zie § 5.5.2) komt het moment waarop het belang bij de waarde-ontwikkeling 
overgaat, naar mij dunkt meer in aanmerking. 

 
5.5.7 Normale bedrijfsuitoefening 

De regeling vindt geen toepassing ingeval de overdracht heeft plaatsgevonden in het kader van 
een bij de aard en omvang van de overdrager en de overnemer passende normale 
bedrijfsuitoefening (lid 3, onderdeel a). De wetgever is kennelijk van mening dat de hier 
gebezigde terminologie voldoende helder is, want noch bij de 16e standaardvoorwaarde noch 
in de toelichting bij art. AI is zij verhelderd. Voor haar achtergrond kan worden teruggegrepen 
op de toelichting bij het amendement Peijnenburg waarbij de vergelijkbare bepaling (voor 
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oude fiscale eenheden) van art. 30, lid 2, Wet Vpb 1969 tot stand kwam39: “In de door mij 
voorgestelde tekst heb ik de bedoeling – zoals deze uit de toelichting blijkt – willen 
weergeven, dat de normale expansie, waartoe ook behoren op grond van de normale 
bedrijfsuitoefening gewenst geachte verschuivingen met het oog op de taakverdeling der 
werkzaamheden binnen de fiscale eenheid, niet tot uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling 
op koerswinsten zal leiden. Het is duidelijk, dat dit niet kan zijn het volstoppen van lege of het 
leeghalen van volle dochtermaatschappijen”. 
Onder “normale bedrijfsuitoefening’ valt dus meer dan gewone handelstransacties. Ook de 
overname van bedrijfsmiddelen in relatie met het uitgeoefende bedrijf (kantoorpand, 
machines, benodigde octrooirechten etc.) moet hieronder worden gerangschikt, zelfs in 
gevallen waarin deze worden verkregen met het oog op expansie van de activiteiten. Hierbij 
moet erop worden gelet dat de wet de onderhavige eis tegelijkertijd aan de overnemer én aan 
de overdrager stelt. Nu komt het mij voor dat een expansie bij het ene bedrijf gepaard kan 
gaan met een inkrimping bij het andere en dat ook deze geen besmette transactie hoeft te 
impliceren. 
In de NAV bij de onderhavige wijzigingswet wordt opgemerkt “dat juist overdrachten die 
plaatsvinden in de productieketen van een concern, en die de bedrijfsvoering van de 
overdrager en de overnemer betreffen, onder deze omschrijving zouden moeten vallen”.40 Het 
begrip “normale bedrijfsuitoefening” zou zelfs incidentele overdrachten uitsluiten.41  Deze 
stelling verdraagt zich slecht met de zojuist gereleveerde historie, terwijl toch ook wordt 
medegedeeld dat geen wijziging ten opzichte van de 16e standaardvoorwaarde wordt beoogd. 
Opmerkelijk is dat de staatssecretaris de overdracht van een door een dochter gehuurd 
bedrijfspand aan die dochter een besmette transactie acht, daar de normale bedrijfsuitoefening 
niet daartoe noopt 42.  Deze stelling is in strijd met de wettekst die immers slechts verlangt dat 
de transactie daarin past. Het is duidelijk dat de staatssecretaris de regeling wil aanscherpen.  

 
5.5.8 Interne reorganisatie 
 Krachtens lid 3, onderdeel b, wordt art. 15 AI evenmin toegepast wanneer: 

1e sprake was van een overdracht van een onderneming of een zelfstandig deel van een 
onderneming, tegen uitreiking door de overnemer van eigen aandelen, én  

2e  sedert het tijdstip waarop de overdracht heeft plaatsgevonden, ten minste drie 
kalenderjaren zijn verstreken. 

Deze regeling gold in grote lijnen ook onder vigeur van de 16e standaardvoorwaarde. Zij ziet 
op wat interne reorganisatie pleegt te worden genoemd. Dergelijke transacties gelden nog 
steeds als “besmet”, maar de wachttijd (verg. § 5.5.6) wordt beperkt tot 3 jaar. De wetgever 
beschouwt de overdracht van een (zelfstandig deel van een) onderneming dus niet als een 
transactie die past bij de normale bedrijfsuitoefening. 
De regeling moet worden gezien in nauwe samenhang met de faciliteit voor bedrijfsfusie ex 
art. 14. Deze samenhang wordt onder de nieuwe wet nog versterkt doordat thans in art. 15 AI 
– evenals in art. 14 maar anders dan in het kader van de 16e standaardvoorwaarde – wordt 
geëist dat de overdracht plaatsgrijpt tegen uitreiking van aandelen. Verder moet het begrip 
(zelfstandig deel van een) onderneming worden geïnterpreteerd conform art. 14. Het begrip 
zelfstandig deel moet in dat kader, zoals bekend, worden opgevat volgens de oude 
jurisprudentie over gedeeltelijke staking (art. 7 Wet IB 1964). Hierbij gaat het zowel om een 
complex van activa en passiva dat binnen de onderneming reeds een zekere zelfstandigheid 
bezit (“dependance”) als een gedeelte van het ondenemingsvermogen dat naar zijn aard een 
zelfstandige onderneming kan vormen (splitsing).43 In art. 15 AI is, anders dan in art. 14, niet 

                                                           
39  Zie N.H. de Vries en R.J. de Vries, 2.18.c., h.3 en h.5 Vennootschapsbelasting, in: Cursus Belastingrecht, Goude Quint 

(Kluwer) Deventer, losbladig. 
40  V-N 2001/34.2, blz. 3600 
41  V-N 2001/34.3, blz. 3601 
42  V-N 2001/34.3, blz. 3600 
43  H. Mobach, L.W. Sillevis en F. Lugt, 2.2.19,b. Inkomstenbelasting t/m 2000, in: Cursus Belastingrecht, Gouda Quint 

(Kluwer), losbladig. 



© 2003 - Prof. dr. R.E.C.M. Niessen (UM) 22

vereist dat de overdracht van de onderneming plaatsvindt met het oogmerk deze met de 
onderneming van de verkrijger duurzaam te doen samengaan. 

 
5.5.9 Geen cumulatie met exit-heffing 

Art. 15 AI, lid 6, bepaalt ten slotte dat in geval van samenloop tussen art. 15 AI en art 15c het 
laatstgenoemde artikel voorgaat (verg. Tweede NvW). Het betreft hier de overbrenging van 
vermogensbestanddelen naar een vaste inrichting in het buitenland, gevolgd door verplaatsing 
van de werkelijke leiding van het lichaam naar het buitenland. In zo’n geval schrijft art. 15c 
afrekening over de eventuele stille reserves in de naar het buitenland overgebrachte stille 
reserves voor. Art. 15 AI, lid 6, nu regelt dat daar niet nog eens de heffing wegens het 
verschuiven van stille reserves overheen gaat. 

 
5.6 Beperking stand herinvesteringsreserve 
 De herinvesteringsreserve wordt op het moment onmiddellijk voorafgaande aan de ontvoeging 

beperkt tot ten hoogste het bedrag dat deze had kunnen belopen bij moeder en dochter samen 
indien de dochter geen deel had uitgemaakt van de fiscale eenheid. Deze bepaling van art. 15 
AJ vormt de opvolger van de 12e standaardvoorwaarde. De (eerste) NvW vermeldt: “Van zo’n 
situatie kan sprake zijn als een herinvesteringsreserve is gevormd met betrekking tot de 
boekwinst die een dochtermaatschappij heeft gerealiseerd, terwijl een andere maatschappij het 
voornemen tot herinvestering heeft en één van beide maatschappijen wordt ontvoegd”. In het 
geval dat de nota hier noemt, komt door de ontvoeging het voornemen tot herinvestering te 
ontbreken bij het lichaam dat de reserve heeft gevormd. Dat zou ook zonder art. 15 AJ tot 
opheffing van de reserve leiden, maar door het bepaalde in het eerste lid valt de winstbijtelling 
nog in het resultaat van de eenheid. 

 
5.7 Herwaardering onderlinge vorderingen en schulden. 

Evenals bij de voeging (§ 3.6) vindt bij de ontvoeging een herwaardering plaats van de 
onderlinge vorderingen en schulden van de splitsende vennootschappen. Art. 15 AJ, lid 2, richt 
zich – zo begrijp ik althans het zinsverband – op het lichaam dat wordt ontvoegd. Indien dat 
schuldvorderingen heeft op een ander lichaam dat deel uitmaakt van de betreffende eenheid, 
worden deze direct voorafgaande aan het splitsingstijdstip gesteld op nominale waarde of 
eventueel lagere bedrijfswaarde. De daarmee corresponderende schulden worden op dat 
tijdstip gewaardeerd op de nominale waarde. 
Het vorenstaande betekent dat een vordering onder omstandigheden op lagere bedrijfswaarde 
wordt gewaardeerd, terwijl de daartegenover staande schuld op nominale waarde blijft staan. 
Voor dat geval bepaalt de derde volzin dat (ter vermijding van dubbele heffing) de 
toekomstige waarde-aangroei van de vordering buiten aanmerking blijft bij de ontvoegde 
schuldeiser, “voorzover deze aantoont dat de waardedaling van de vordering beneden de 
nominale waarde heeft plaatsgevonden tijdens de periode dat beide maatschappijen deel 
uitmaakten van dezelfde fiscale eenheid”. In dat geval is, aldus de toelichting bij de NvW, de 
waardedaling niet via afboeking van de vordering ten laste van het resultaat van de schuldeiser 
gebracht. 
Aan art. 15 AJ, lid 2, is later een bijzin toegevoegd die verhindert dat de sanctie van art. 15 
AB, lid 6, cumuleert met de in het onderhavige artikellid opgenomen sanctie. Art. 15 AJ, lid 2, 
betreft de herwaardering van onderlinge vorderingen en schulden bij ontvoeging, art. 15AB, 
lid 6 de herwaardering daarvan bij voeging. De toevoeging in de tekst strekt ertoe te vermijden 
dat een tijdens het bestaan van de eenheid opgetreden waardestijging wordt belast, terwijl de 
daartegenover staande, vóór de totstandkoming van de eenheid opgetreden waardedaling niet 
mocht worden afgetrokken. De wijziging was aangekondigd in de MvA EK. 
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5.8 In het zicht van liquidatie 
Wanneer een vennootschap ten tijde van haar lidmaatschap van een fiscale eenheid failliet 
gaat, vallen de eventuele daarbij optredende baten, zoals die wegens vrijval van schulden, in 
het resultaat van de eenheid.44 Het ontvoegen van de betreffende maatschappij (kort) voor de 
liquidatie kan een tweetal gunstige effecten voor het concern hebben: 
1e de compensabele verliezen blijven bij de eenheid achter, zodat de kwijtscheldingswinst 

bij de ontvoegde dochter is vrijgesteld; 
2e de heffing over eventuele liquidatiewinsten kan bij gebrek aan middelen niet worden 

betaald. 
Bij de eerste NvW is daarom een derde lid in art. 15 AJ opgenomen krachtens hetwelk bij 
ontvoeging in het zicht van liquidatie de schulden van die vennootschap worden gewaardeerd 
op de eventuele lagere bedrijfswaarde en de egalisatie- en de herinvesteringsreserve in de 
winst worden opgenomen.45 
In de NvW werd voorgesteld het derde lid louter te doen gelden voorzover de fiscale eenheid 
beschikte over bij de ontvoegde dochter opgekomen compensabele verliezen. Bij de Tweede 
NvW is deze bepaling teruggenomen. 
Het begrip “in het zicht van liquidatie” is niet toegelicht. Mij dunkt dat hiervan sprake is 
wanneer de bedrijfsleiding weet dat liquidatie binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden.  

 
5.9 Reserves en goed koopmansgebruik 

Op het splitsingstijdstip moet worden bepaald op de balans van welke maatschappij de op dat 
moment bestaande fiscale reserves moeten worden geboekt. Het vierde lid van  art. 15 AJ 
schrijft voor dat egalisatiereserves worden toegedeeld naar gelang de kosten waarvoor zij zijn 
gevormd, over de vennootschappen zijn verdeeld, en dat herinvesteringsreserves worden 
toegedeeld aan de vennootschappen die de boekwinst hebben behaald waaruit zij zijn 
gevormd.  
Verder bepaalt het vijfde lid dat de dochtermaatschappij na de ontvoeging met betrekking tot 
de waardering van activa en passiva dezelfde gedragslijn volgt welke de eenheid tot dan toe 
volgde. De splitsing is dus geen bijzondere omstandigheid die stelselwijziging rechtvaardigt.46 

 
5.10 Afrekening verlies uit deelneming 

De beide laatste leden van art. 15 AJ hebben betrekking op de toepassing van de 
deelnemingsvrijstelling. Het zesde handelt over de bepaling van het opgeofferd bedrag en is in 
§ 5.4 besproken.  
Lid 7 betreft deelnemingen die op de voet van art 13ca in de eerste vijf jaren nadat zij zijn 
verworven, ten laste van het fiscale resultaat van de moeder zijn afgewaardeerd (zie § 3.5). Bij 
aanhouden van de deelneming wordt het bedrag van het verlies ten laatste in het zesde tot en 
met tiende jaar weer bij de winst gevoegd (art. 13ca, lid 3). Eventueel vindt de bijtelling van 
het restant plaats bij vervreemding van de deelneming (art. 13ca, lid 4). Art. 15 AI, lid 7, wil 
verhinderen dat deze bepaling wordt ontweken door de betreffende deelneming binnen de 
fiscale eenheid aan een andere vennootschap over te dragen en die vennootschap vervolgens te 
verkopen. Daarom wordt in geval van een ontvoeging na zo’n overdracht het nog niet 
ingehaalde verlies ex art. 13ca bij de winst geteld.  

 
6. VERLIESCOMPENSATIE 
 
6.1 Compensatie na voeging 

Met betrekking tot de compensatie van verliezen over het voegingsmoment heen geeft art. 15 
AE, lid 1, als hoofdregel dat deze plaatsvindt met “eigen winst” van het lichaam dat het verlies 
heeft geleden. Onderdeel a bepaalt dat voorvoegingsverliezen worden verrekend met de door 

                                                           
44  HR 6 november 1991, BNB 1992/97 
45  C.B. Bavinck, Enkele regelingen bij voeging en ontvoeging, WFR 2000/6370, merkt op dat in bepaalde situaties sprake 

kan zijn van overkill. Hij meent “dat voorzichtigheid moet worden betracht bij de voeging van niet-volwaardige 
dochtermaatschappijen, danwel dochtermaatschappijen die risicovolle activiteiten uitvoeren”(blz. 69).  

46  Zie voorts De Roos en De Vries, t.a.p., blz. 2789-2791. 
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de betreffende maatschappij na de voeging behaalde resultaten, en onderdeel b regelt mutatis 
mutandis hetzelfde voor tijdens het bestaan van de eenheid behaalde verliezen die moeten 
worden teruggewenteld naar de periode vóór de voeging. Adder onder het gras bij deze regels 
is dat de “horizontale” compensatie met de overige resultaten van de fiscale eenheid in het 
betreffende jaar voorgaat. Derhalve: 
1e worden pre-voegingsverliezen slechts vooruitgewenteld als het betreffende lichaam meer 

winst behaalt dan wordt gecompenseerd door verliezen van de overige maatschappijen; 
en  

2e worden post-voegingsverliezen slechts teruggewenteld voorzover niet gecompenseerd 
door overige fiscale-eenheidswinsten.47 

De onderdelen c en d van het eerste lid bepalen mutatis mutandis hetzelfde ten aanzien van 
een bestaande fiscale eenheid die wordt uitgebreid, dan wel wordt opgenomen in een andere 
fiscale eenheid. 
Art. 5, lid  4 Besluit bepaalt dat de winst van een nieuwe dochter die meteen in de fiscale 
eenheid is opgenomen, mag worden gecompenseerd met vóór die oprichting door de andere 
maatschappijen geleden verliezen naar rato van hun kapitaalinbreng. 
De wijze waarop de binnen de fiscale eenheid door de separate maatschappijen behaalde 
resultaten moeten worden bepaald, is geregeld in art. 15 AH (zie hoofdstuk 7). Wel bepaalt 
art. 15 AE, lid 2, nog dat niet wordt meegerekend de winst die voortvloeit uit 
vermogensbestanddelen die binnen de eenheid zijn overgedragen door vennootschappen die 
intussen zijn ontvoegd. Deze bepaling lijdt weer uitzondering wanneer art. 15 AI op die 
overdracht is toegepast (§ 5.5). 
Het derde lid bepaalt dat bij de toepassing van art. 20a voor “belastingplichtige” wordt 
gelezen: de maatschappij, dat wil zeggen het gevoegde lichaam. Art. 20a heeft betrekking op 
de beperking van het recht op verliescompensatie van een lichaam waarvan  de aandelen in 
andere handen zijn overgegaan. Bij die regeling spelen criteria inzake de aandeelhouders, de 
activiteiten en de beleggingen een rol. Deze worden ingevolge de genoemde bepaling 
toegepast in relatie tot de betreffende vennootschap en niet tot de fiscale eenheid als geheel. 
Dat geldt uiteraard niet voor art.15 AE, lid 1, onderdelen c en d, die betrekking hebben op 
uitbreiding of voeging van de fiscale eenheid als zodanig.Wanneer aan een nieuw opgerichte 
dochter die meteen in de fiscale eenheid wordt opgenomen, de onderneming van de moeder 
wordt overgedragen, zal aan deze de eventueel nog aanwezige verliescompensatie worden 
toegekend, tenzij er reeds andere dochters in de eenheid waren opgenomen.48 
 
Bij het Belastingplan 2003 is toegevoegd dat de toetsing voortaan clustergewijze moet 
plaatsvinden, ingeval een eenheid wordt uitgebreid met een of meer lichamen. 
Ten slotte is bij die wet in art. 15 AE een vijfde lid toegevoegd. Daarin wordt vastgelegd dat 
voor de beoordeling van de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, Wet Vpb 1969 werkzaamheden 
die binnen een fiscale eenheid van de ene maatschappij zijn overgedragen op een andere 
maatschappij, nog in aanmerking worden genomen bij de overdragende maatschappij. Het 
doel van deze bepaling is te vermijden dat door verschuiving van activiteiten bij een 
reorganisatie binnen het concern een lichaam niet meer aan de activiteitentoets van art. 20a 
voldoet. De MvT verwijst hierbij naar een beschouwing in de vakpers49.  
De voorgestelde tekst doet echter twee vragen rijzen: 

  1e hoeveel tijd mag sedert die overdracht zijn verlopen? en 
  2e opent de bepaling niet  ook mogelijkheden tot oneigenlijk gebruik doordat de  
   activiteiten nu op twee plaatsen worden meegerekend? 
 

                                                           
47  Nadere regels over de verrekeningsvolgorde zijn opgenomen in art. 12 Besluit. 
48  E.J.W. Heithuis, t.a.p., blz. 318-319. 
49  M.J. Verhoog en R. van der Laan, Herziening regime fiscale eenheid: interne reorganisatiefaciliteit overhoop, WFR 

2002/6466. 
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6.2 Compensatie na ontvoeging 
Na splitsing heeft in beginsel de moedermaatschappij, zijnde degene aan wie ten tijde  van het 
bestaan van de eenheid alle resultaten werden toegerekend, recht op compensatie van de door 
de eenheid geleden verliezen. Voor de dochter resteert dan alleen het recht op compensatie van 
eventuele nog openstaande eigen voorvoegingsverliezen. 
Op dit tamelijk rigide standpunt, dat tot  dusver door de wetgever werd gehuldigd, wordt onder 
vigeur van de gewijzigde wet een belangrijke uitzondering gemaakt. Art. AF, leden 1 tot 3, 
regelt dat een dochtervennootschap na ontvoeging de aan haar toe te rekenen verliezen mag 
meenemen, zij het dan onder de voorwaarde dat de moeder ermee instemt en zij gezamenlijk 
daartoe een verzoek doen bij de aangifte van de eenheid over het jaar waarin de splitsing valt. 
De inspecteur stelt het mee te nemen verlies bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Hoe 
dat verlies (resultaat binnen de fiscale eenheid!) moet worden bepaald, is niet geregeld; art. 15 
AH (zie hierna) is niet van toepassing. Voor alle zekerheid verbiedt het zesde lid dat na 
ontvoeging door de dochter meegenomen verliezen bij de moeder c.q. de eenheid worden 
verrekend. 
Carry back van door de dochter na ontvoeging geleden verliezen naar de periode voor de 
splitsing is niet mogelijk gemaakt. 
Het vierde en vijfde lid bepalen hetzelfde als art. 15 AE, lid 2, met betrekking tot de winst uit 
verschoven vermogensbestanddelen (zie § 6.1). Deze regeling is ook in art. 15 AG opgenomen 
ten aanzien van de verrekening door de moedermaatschappij van voorvoegingsverliezen na de 
ontvoeging. 
Art.15 AF, lid 7, behelst de bepaling over de toepassing van art. 20a die ook in art. 15 AE, lid 
3, is neergelegd (zie eveneens § 6.1). Wanneer de verliescompensatie bij de ontvoegde dochter 
afstuit op art. 20a, kan het betreffende recht uiteraard beter bij de moeder worden 
achtergelaten.  

 
7. WINSTSPLITSING 
 
7.1 Hoofdregel 

Art. 15 AH bepaalt hoe de ‘eigen resultaten” van gevoegde maatschappijen moeten worden 
becijferd. De regeling geldt voor 
- art. 15 AB, lid 2 (toerekening liquidatieverlies); 
- art. 15 AD (rente-aftrekbeperking); en 
- art. 15 AE (verliescompensatie na voeging). 
Het eerste lid bepaalt dat die resultaten worden gesteld op “de winst van die maatschappij 
berekend alsof zij geen deel uitmaakt van de fiscale eenheid, voorzover deze winst bij de 
fiscale eenheid tot uitdrukking komt”. Uitgangspunt is dus het door de vennootschap binnen 
de fiscale eenheid behaalde resultaat met inachtneming van de daarop toegepaste consolidatie. 
In de volgende leden van art. 15 AH worden de gevolgen van de consolidatie gedeeltelijk 
teruggenomen. Onzichtbaar blijven onderlinge handelstransacties en dienstverlening. Zulks 
impliceert dat tot op zekere hoogte winstverschuiving met het oog op de compensatie van 
verliezen mogelijk blijft.  

 
7.2 Afschrijvingen en vermogenswinsten 

Het tweede lid schrijft winstcorrectie voor met betrekking tot de afschrijving op 
vermogensbestanddelen die door het ene lid van de fiscale eenheid aan het andere zijn 
overgedragen. Wanneer door het niet in aanmerking nemen van de werkelijke waarde als 
afschrijvingsbasis een lagere last in het resultaat van de overnemer tot uitdrukking komt, 
wordt de winst van de overnemer met dat verschil verminderd, en die van de overdrager met 
hetzelfde bedrag verhoogd (onderdelen a en b). 
Hetzelfde geldt voorzover de overnemer door vervreemding van zo’n vermogensbestanddeel 
een hogere vermogenswinst realiseert dan het geval zou zijn geweest bij overname tegen reële 
waarde (onderdelen c en d). 
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Het vierde lid bepaalt dat deze regelingen eveneens van toepassing zijn wanneer een door het 
ene lid gevormde herinvesteringsreserve is afgeboekt op een investering door een ander lid. En 
krachtens art. 15 AA (§ 5.5.4, laatste alinea) geldt dit ook weer wanneer op soortgelijke wijze 
is gehandeld met toepassing van de ruilarresten.  
 

7.3 Onderlinge rechtsverhoudingen 
Art. AH, lid 3 schrijft voor dat bij de winstsplitsing baten en lasten uit onderlinge 
rechtsverhoudingen moeten herleven.50 Hierbij kan worden gedacht aan rente, huur, royalty's 
en dergelijke. Indien rente krachtens art. 10a niet aftrekbaar is, wordt deze ook niet als bate in 
aanmerking genomen.51  Het behoeft geen betoog dat bij de toepassing van deze regels alle 
problemen van de intercompany-pricing kunnen opduiken. 
 

8. BIJZONDERE REGIMES 
 
8.1 Verzekeraars 

Belastingplichtigen kunnen slechts in een eenheid worden gevoegd, indien op hen hetzelfde 
fiscale winstbepalingsregime van toepassing is. Op deze regel van art. 15, lid 3, der Wet mag 
de Kroon ingevolge het vierde lid uitzonderingen toestaan. Aan deze delegatie is uitvoering 
gegeven in art. 19 e.v. Besluit.52 Art. 20 vormt de basis voor de vorming van een fiscale 
eenheid tussen verzekeraars en niet-verzekeraars. Met verzekeraars worden in dit verband 
bedoeld de belastingplichtigen die krachtens art. 29 der Wet en art. 7 Besluit verzekeraars 
2001 een egalisatiereserve mogen vormen. Ingeval een eenheid tussen lichamen met 
verschillende status tot stand komt, blijven de regels inzake de dotatie van winst aan de 
egalisatiereserve beperkt tot de eigen winst van de verzekeraar.  
Art. 19 trekt de resultaten van sommige niet-verzekeraars alsnog binnen het regime van het 
Besluit reserve verzekeraars, indien zij een fiscale eenheid met een verzekeraar vormen. De 
bedoelde lichamen worden daartoe bij wijze van fictie tot verzekeraar bestempeld. Het gaat 
hier om de volgende maatschappijen: 
a. dochters die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend werkzaamheden ten behoeve van de 
verzekeraar verrichten53; en  
b. maatschappijen waarvan de activiteiten uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, direct of 
ondirect, bestaan uit het houden van de aandelen van de verzekeraar en daarmee 
samenhangende werkzaamheden. 
De regeling maakt het mogelijk direct met het verzekeringsbedrijf verband houdende 
bedrijfsmiddelen en activiteiten in afzonderlijke rechtspersonen onder te brengen zonder de 
dotatiegrondslag aan te tasten. 

 
8.2 Beleggingsinstellingen 

 Fiscale beleggingsinstellingen in de zin van art. 28 Wet Vpb 1969 kunnen niet een fiscale 
eenheid vormen met lichamen die niet onder dat regime vallen. Wel kunnen zij dat met elkaar 
doen. Voor die situaties geven de art. 24-27 Besluit nadere regels. Onder meer wordt daarin de 
problematiek van de uitdelingstekorten (het equivalent van verliezen bij “gewone” lichamen) 
geregeld op een wijze die sterk doet denken aan de regeling van verliescompensatie over de 
(ont)voegingsgrens heen. Voorvoegings-uitdelingstekorten van een dochter kunnen slechts 
worden verrekend met voor uitdeling beschikbare winst van die rechtspersoon; de splitsing 
wordt verricht op basis van de regels van art. 15 AH. Bij verbreking van de fiscale eenheid 
mag de dochter eigen tekorten meenemen op gezamenlijk verzoek van haar en de moeder. 
  

                                                           
50  Cfm. HR 16 oktober 1986, BNB 1986/44. 
51  E.J.W. Heithuis, t.a.p., blz. 325 
52  De betreffende regeling vormt in belangrijke mate een voortzetting van die welke was gegeven bij Resolutie van 30 

november 1993, BNB 1994/62. 
53  Nader uitgewerkt in art. 19, lid 3, Besluit. 
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Tijdens het bestaan van de eenheid is de herbeleggingsreserve van de dochter door de 
consolidatie onzichtbaar. Alle vermogenswinsten en –verliezen lopen over de HBR van de 
moeder. Bij de ontvoeging herleeft de HBR van de dochter, en wel voor haar bedrag op het 
tijdstip van voeging. Daarop worden zonodig op dat moment in mindering gebracht 
vermogensverliezen van de eenheid die niet op de HBR van de moeder in mindering konden 
worden gebracht omdat deze ontoereikend was. Verliezen van het ontvoegingsjaar blijven 
echter bij de moeder, aldus de toelichting bij art. 27 Besluit.. 

 
9. INVORDERING 
 
9.1 Verrekening 

In art. 24, lid 2, Invorderingswet 1990 wordt gehandhaafd de verruimde bevoegdheid van de 
ontvanger tot verrekening van belastingvorderingen en –schulden binnen een fiscale eenheid. 
Wanneer tussen vennootschappen een fiscale eenheid bestaat, mag de ontvanger alle onder de 
Invorderingswet vallende belastingvorderingen en –schulden (dus niet alleen die betreffende 
de vennootschapsbelasting) van alle lidmaten met elkaar verrekenen; dit geldt zowel ten 
aanzien van bedragen waarvan de verschuldigdheid in de periode van het bestaan van de 
eenheid is ontstaan, als ten aanzien van die welke over die periode zijn ontstaan. Als reactie op 
het arrest HR 15 januari 1999, FED 1999/493 wordt nu bovendien bepaald dat de regel mede 
geldt ingeval een van de leden in staat van surséance of faillissement geraakt.  

 
9.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Art. 39 Inv. wet gaat enerzijds een stap verder, namelijk door alle eenheidsleden hoofdelijk 
aansprakelijk te verklaren voor belastingschulden, maar beperkt zich wel tot de 
vennootschapsbelasting. Daarbij gaat het om de belasting welke is geheven over een tijdvak 
waarvoor het regime van art. 15 van toepassing was. 

 
10. INWERKINGTREDING 
 

De wijzigingswet is in werking getreden op 1 januari 2003. Zoals eerder opgemerkt zijn de 
bepalingen ter vervanging van de 17e standaardvoorwaarde reeds per 1 januari 2002 in 
werking getreden (Belastingplan 2002-II). 
Krachtens art. IV, lid 1, lopen “oude” fiscale eenheden in principe gewoon door, uiteraard 
onder voorwaarde dat per 1 januari 2003 aan de vereisten van het nieuwe art. 15 wordt 
voldaan (lid 3). 
Desgewenst mag de belastingplichtige opteren voor toepassing van het oude recht gedurende 
het eerste en het tweede boekjaar waarvoor ingevolge het eerste lid het nieuwe regime zou 
gelden (lid 2). De termijn eindigt bij eventuele eerdere overgang naar een andere fiscale 
eenheid (lid 5). Bovendien geldt ingevolge het 7e lid een tweetal uitzonderingen op het oude 
regime (voorkomingswinst en winstdrainage).  
Art. V heeft betrekking op belastingplichtigen die naar oud recht een fiscale eenheid vormen 
maar naar nieuw recht niet meer als zodanig kwalificeren. Ten aanzien van hen eindigt de 
fiscale eenheid op de datum van inwerktreding van de nieuwe wet (lid 1, eerste volzin) Zij 
mogen dan kiezen of zij naar oud of naar nieuw recht willen worden belast bij de ontvoeging 
(tweede volzin). 
Sommige fiscale eenheden worden opgebroken door het niet langer toepassen van de 
vestigingsplaatsfictie van art. 2, lid 4. Voor de betrokken lichamen bepaalt art. VI, lid 1, dat zij 
op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet over hun stille reserves 
moeten afrekenen. Hetzelfde geldt wanneer ten aanzien van zo’n lichaam de fiscale eenheid na 
1 juni 2000 is verbroken. De afrekening geldt niet ten aanzien van het vermogen in een 
Nederlandse vaste inrichting. Bovendien mag de fiscale eenheid in stand blijven indien de  
werkelijke leiding binnen een jaar naar Nederland wordt verplaatst.  
Art. VII regelt tot slot de verdeling van bij ontvoeging nog aanwezige assurantie- en 
exportrisicoreserves.  

 


