Kapitaalstortingen voor de vennootschapsbelasting
Citation for published version (APA):
Arts, J. H. M. (1997). Kapitaalstortingen voor de vennootschapsbelasting. [Doctoral Thesis, Maastricht
University]. Universiteit Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.19970530ja

Document status and date:
Published: 01/01/1997
DOI:
10.26481/dis.19970530ja
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 09 Jan. 2023

Hmfdstuk 11

Samenvatting en conclusies

De winst van naamloze vemmbchappn en besloten vernootschappen rnet beperktie aansprdejijkbeid 2s oioderworpn aan de venn~ts&aps~1ast;n@;.
Tot de winst voor de v e n i r ~ s c h a p s k 1 a s ~
van een W of een BV behoort niet betgeen is aan te merken ais een storting op baar amdebn.
P i t is nergens ~
~
ebepaald,
~ maar
j is kdesondanks niet in g e s M . Het wordt afgeleid uit art.
8 lid 1 Vpb jo. art. 7 IB.
In dit boek heb ik onderzocht wat voor de vennootschapsbelasting alti zijnde een storting op amdeb n mriet behoort tot de Prinst in de zin van art. 3 IE van een W of een BV. Hierbij ben Ik uitgegaan van de beer van de eenheid der rechtsorde. Volgens deze leer dient de belastingwet te worden
uitgelegd overeeazkomslrig Bet burgerlijk recht, tenzij de tekst - op grond van de letter of van de historie -,het systeem of de bedoehg van de klasthgwet zich hiertegen verzet.
Het Wtgaingspmt brengt mee dat winst mor de veninootschapsbelastiagin 'iK&al is hetgeen naar
burgerlijk recht winst is.
In hoofdstuk 2 ben ik daarom begonnen rnet te onderzoeken wat naar burgerlijk recht bet &at&tar
van een W of een BV is. Dit karakter is van beimg voor bet antwoord op de waag wat naam. burgerlijk recht winst k.
In het burgerlijk recht staan, Wee Wnadehgen van de W en de BV tegenover elkilm. Enietzijcis
worden de NV en de BV gezien J s vennootschap; anderzijds aks instituut. In deze laatste tuenraidering staat de rdtspersoonlYjkheid van de W en de BV voorop. De NV en de BV worden ioi de
eerste plaats gezien als re&fsvormen v m eetai onderneming.
E I k t o W is de W een veanwtschap. De definitie: van maatschap, te vinden Eti watb. 7A:1655BW,
gold oorsproIikiefijkwlc v a b l naamloze ~emmtschappen.Uit art. SA:1655 BW volgt een prbcipiele
tegemtellgoe: tussen, hbremyg en wi.sriinist: minst k biet voordeel dat ontstaat uit luetgeea hgemeauschap
k @mactct.
Stond mrsprodelijik Tii de wetgeving het vemmtschappeiijk karakter van de N"V en de BV voorop,
mek de hvwring van Boek 2 BW is de na&trulk komen te k l ~ e mop hun institutionde karakter. Art.
7k1655 BW k skidis de invoering van Bmk 2 BW n.iet meer dired op naamloze en besloten vennmtscbappen van toepassing. Dit betekent echter niet dat deze 'bepalingvoer naamloze en besloten
vem~schaippenniet meer van belang k. Het prbcipiele onderscheid tussen inbreng en *$t,
dat
vol@ iuit aut. ?k1655 BW, geldt o o k tlhanrs voor naamloze en besloten vennootschappen nog onverkast.

In himf&fuk 3 heb :bi ~kn&&t
of de wetgever vwr de l x w e " i l y : over de winst is uitgegaan
v m =n andere k m d e r h g van de W en de BV h Inhet burgerlijk recht. Ik heb dit gedaan aan
de hand van de wetsbtorie van de v e r d e n d e belastingen die in de afgelopen twee eeuwen ran
naaminloze vemmt&p'plen zijn geheven naar h m winst.
E v e d in het bwger~jkrecht stand in de kh-etge*
aanvankelijk h& vemmtschappe~k
karakter van d@W vrnop, Dit bleef overheersen tot het Besluit op de Vennw&pskiasrin,g
1942. Dit ging uit van de antropmoirfe gediachte. Deze gedachte hield in dat de vemmtschapbek t h g was vaar l i h e n wat de inkomstenblasting was voor natuurlijke persanien. Am de aiaibop r n a d e gedachte iigt derhalve een institutionele bendering vami lichamen ten gronddag.
Na 1%5 wardl welisnam weer meer de nadruk gdegd op het vennmtschaippelijk h a k t e r van de
W raaar b a r aiiautiormek katakter blijft voor de vemootschapslbelasthg het primaire uitgangspunt. Dit geldt m k voor de buidige vemcbatsehapsklasting. Maar wat vmr het burgerlijk recht
geldt, geldt m k vwr Q veanootschapsklasting: her principilele onderscheid tussen inbreng en winst
dat volgt uit at. Tkln655 BW, wordt n d onder het Besluit op de Vemmtschap&lasting 1942
a d onder de Wet op de vennaotschapstselirsting 19691 aangetast.
Ook uit de recbtsgc~rndvan de vemo9tschapsbelasting volgt niet iets anders, zo blleek uit het onder2mk in hoofdstuk 4.

Is d a m l e e mg&tannd dat inbreng voor een MV of een BV principieel geen winst is, nog @lgetgezegd iJ wat inbreng is en of voor de vemootschapsbeli15thg Enietzelfde geldt als vsor het burgerfijk
recht, namelijk &t winst is d e s wat niet k aan te merken als inbreng. Dit laatste vloeit YOP het
burgerlijk recht voort uit ast. ?k1655 BW. Vaar de vennaats&apsbeladiag moet echter de vraag
wat winst is worden beantwoord aan de hand van art. 7 IB.
In hoofclstuk 5 ga ik op deze wagen in.Eerst heb ik aan de hand van art. TA:Ii555 BW de kemerken van inbreng in het algemeen onderzocht. Deze kenmerken zijn:
- het m p e r k om deelgerechtigd te warden Pn de winst van de vennootschap;
- terbeschlkkingste3,1"igvan hetgeen wordt ingebracht, voor de duur van de vennootschap;
- recht op terugbetaihg van hetgeen is ingebracht, d m wel veeirgwding van de waarde esvan, bij
ontbinding van de vernootschap;
miaiatstaf van het aandeel in de winst en het verlies van de vannootschap (tenzij araders is overeengekomen)~.

-

Bij een NV of een BV zijn deze hemerken verbonden aan het op de aandelen te storten miominale
h&ag, Dit bedrag k derhalve bij een NV of een BQ inbreng en behoort daarom niet tot haar
vdmt in de zin van art. 7 IB.
Na het onderzoek naar de kenmerken van inbreng in het algemeen. en naar die van inbreng in een
NV of een BV in het bijmnder heb ik de uitgangspunten van de totale winst van een W of een
BV voar de vennootschapsbelastingbehandeld, Qp grond van art. 7 IE is voor de vennwtschapsb l a s t h g winst het bedrag van de gezamenlijke voordelen die een NV af een BW verW~jgtuit onderneming. Hierbij geldt echter ook art. 2 Iid 5 Vpb. Deze bepaling heeft voor de totale winst voor
de vemcwtschapsbelasthg van een NV of een BV de volgende consequenties:

-

Een NV of een BV drijft &'tijd een omidememioag.
Aiie w k t n u een
of een BV is in beginsel wirast uit onderneming.

D m r art. 2 Ed 5 Vpb is de totde winst vmr de vemoooots&apklashg van een W of eea BV in
'begiasel gelijk aan de totde k t b de
van art. 7&*1655 BW. Uit art. TA1655 BW volgt een
onderscheid tussen Pnkomslten en uitgaven die 'bem=g
hebben op het winstdoel van de vamootschap,en inkomsten en uitgaven &e ktrekking hebben op het whsltveirdleiiqgsdwlw a n de amdeelhouders in de v e m ~ a pDe
. eerste smrt inkomsten en uitgaven vermeerderen racspe&elne&jiJk
verminderen de e,
de Weede soort inkomsten en uitgaven niet. Ut act. 7 IB jo. m. 2 iid 5 Vpb
vol@ eenzelfdie onderscheid. Door art. 2 Lid 5 Vpb v d t het winstdoel van de door de venamtsclhap
gedreven onderneming w e n met heff winstdoel vani de vernootschap zelf.
Wet b e h h g r e & t is echter in dezen autonmm. Wit heit vernootschaprecht volgt slechts dat wosr
e e m NV lef een BV geen wlnst. is hetgeen ah inomhad kapitaal wordt pstort op haar aaadelen. Wet
vemmtschapssecht houdt zit& verder met de waag wat winst is, nlet bezig. Het laat de h m t w m r ding yan deze waag over aan de bediuyfsecon~mie.Het belastïngrecht is aan hetgeen de be&$jfseconomie leert, miet gebonden. De maag w e k inkomsten en uitgaven van een W of een BW voor
de ~nnm~cYiapsb1astin.g
ten bate respectievelijk ten laste van de winst komen, moet, hhtaudens
bijmndere &p d i g e % worden beantwoord aam de hand van art. 7 IB.Op gronud v;airni deze bHepdhg
is voor de aftrekbaarheid van een uitgave beslissend af z.ij Is gedaan ten behoeve van de anderne&g van Q vernootschap, en voor de belastbaarheid van een woosdeel of het d m r de vernoot&p is verbegen uit onderneming. Voor de belastbaarheid is derhalve nlet b e s k e n d of het. voordeel is aan te merken ais inbreng. Wel zijn d e vemagensvemeerderhgen die "ia aan te merken
&, jnbreng, geen vmrdelen &e de vennootschap heeft verkregen uit onderneming, en dm geen
winst h de zin m art. 7 IE.
In de hoofdstukken 6 t/m 10 heb Ik de Inbreng ini een NV of een BV voor de vemoriatscbapsbt:1asQing nader onderzocht.
Ik ben begomen in hoofdstuk 6 met hetgeen een aandeelhouder bij, de nakoming w a n zijn stortkgsplicht meer inbrengt dan bet nominale bedrag Y ~ Qde door hem genomen aandelm. Dit kan
zich in de eerste plaats vmrdwn doordat de vennootschap bij de plaatsing van de aandelen egîo
heefi Wongen. Agio is het bedrag dat een aanideelihouder op de: door hem genomen. aandelen
moet storten h v e n het nominale bedrag. Sinds B 2472 is het vaste Jurisprudentie dat agio Famal
geen winst k.
Bij inbreng in natura kan een storting boven het nominale bedrag Zich w k voordoen dmrdgié hetgeen wordt ingebracht, tap het moment vm de inbreng een hogere waarde heeft dan die welke
daaraan bij de vemootschapii~echtelijkebeschrijving is toegekend. Ook deze meerwaarde L voor
$e w m ~ a p s l > einbreng.
l ~
Iugevai hetgeen wordt ingebracht, bij de inbreng aanaieidijk kn waarde is gedaald, kan, de aandeclhouder verplicht zijn tot bijstorting. Deze bijstorting is fiscaal geen winst. Voor de vemoatschpsbelasting wordt in beginsel ap de aandelen gestort het bedrag d a naar
~ burgerlik r d t bij de pi,&sing of, voor zover het te storten b e & q eerst Ister wordt opgevraagd3 d a m a op de aandelen
wordt gestort.

&n en. ander geldt niet bij inbreng vam een onderneming, Buiten het geval van een g e d a z e . inbreng wardt dan v m de v e r m m b a h
het bedrag van de storting gesteld op de waarde
van de ondememhg bij aanvang van de v m w d e . Dit is bij de oprichting van een W of een
&V de datum vanaf weke de im te brengen mdemeniing voor haair rekening wordt gedreven.

En hwf&ttu&7 heb ik het inlFomw1 kapitaal behandeld. Een infomeel kapitaahbreng doet
vaoa indien een aaunhlhouder aan de: vemcuo-p
waarin bij aandelen houdt, op pand wan zijn
~klilhoiwdere
~ pn v m r h l vers&& mndlcr dat van een storting op aandelen sprake k. Er
is h &pr&@
v a eenii mted&Jestart* op aandelen. De Hoge Raad aanvaardde in BNB 1957$'165
VODP het eer& da mogelijkheid dat ieen dergelijk voordeel niet behoort tot de winst van de vennootschap vmr de ve:mioatschap&htiaig.
De inFormelie.kapitaiairstorhg &ent te worden onderscheiden van een ?la het nemen van de aandelen ove~eangekome~~i
nadere storting. In dit geval stort de aandeelhouder een bedrag op zijn aandelen b v e n het bedrag waartoe hij zich bij het nemen ervan heeft verplicht. Uit B M 19T8J254
volgt dat een dergelijke storting voor de kiefEing van inkomstenbelathg en dividendbelasting van
de aamideelhouder behoort tot het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal. Uit
het mest volgt miet dat een informele kapitaalstorthg als bedoeld in B;NB 1957$165 behoort tot
het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal voor de inkomsreniklacting en de
dividendbelasting.
Voor een junEormePie kapitaalinbrenig ais bedodd in BNB 19571165 is vereist dat het voordeel zijn
mmalk.vindt in de interne verhoudmg tussen de aandeebauder en de vennoutsnchap. Voorts dient
geen sprake te zijn van een storting op aandelen. Bewustheid is miet een uitdrukkelijk vereiste voor
een iniE~mellekapitaalstorting.
Een geldlening die uitsluitend voor de belastingheffing als kapitaal wordt gehalif~werd,is geen
Mformelle kapitadinbreng als bedoeld in B M 1957/165. De vennootschap verkrijgt dan namelijk
niet een voordeel.
Het onderscheid tussen voordelen in de vermogenssfeer en voordelen in de sfeer van baten en lasten k voor informele kapitaalstortingen irrelevant. leder voordeel dat zijn oorzaak vindt in aandeelhouderschap Ss In, beginsd caen infoamelie kapitaialstorting voor de vennoot~&apsbzlaisting. HR 31
mlcî 1978,BM3 19118$252 man,HJ,Hofstra, geeh in dezen de hoofdregel. De artaten HR 8 jmll
11986, $;NB 19&/2=297 m.n. I". den Boer, bevattem, een uitzondering. Die strekking van BNB
1?3$6/295 en 2% is aam mijn mening te voorkomen dat een aandeelhouder door belastbme înkomsten prîjs te geven voordat hij ze heeft genoten, oms sten belas hg ontgaat. De arresten dienen
&mam m m mijn mening toegepast te worden h dle gevallen waarin zich dit voordmt. Het is
&mbij verder niet van belang of het een voordeel in de vermogenssfeer of in de deer van baten
eau lasten ktreft. Za de aandeelhouder door h d verschaffen van het voordeel geen (inkomsten)belasthg ontgaat, dient bist bij de wennootschiap steeds als Sormeei kapitaal in aamarkiag te worden
genomen.
In hoofdstuk 8 heb ik aandacht besteed aam andere prestaties dan stortingen op aandelen die een
amdeehouder aan de vennootschap verricht met het oogmerk om deelgerechtigd te worden in de
&t. Een dergelijke prestatie is voor de vemmtschapsbelaistUrg met inbreng gelijk te stenen. De

tepnprestairie vaui de v e m o o M a p k in &t g e d een uitdeling van winst, die op gond ulan art. 310
onder a Vpb rillet aftrekbaar is,
Ni iedere prestatie daor een audeelhouder tegen een aandeel h de &t iJ een *tuitdew.
Art. 9 Gd 1 onder a, b en c Vpb bevatten Indemn bijzondere v o o r w i e n . Op g m d m de= bpalingen m% een vem&ap
een aan een aandeelhuder als tegenprestairie tmgekend v&stamdwll alleen niet van haar k t aftriekken indien het hem riPs zodanig twkoiaiit.
De maag d sprake is van een prestatie door een aandeelhouder al.,xdanigr s p e k wedt het meest
bij geldleriimgen, In beginsel is voor het antwmrd op de waag of een geldverstrekkinig een leeiag
of een verstrekking van kapitaal is, de rivîellrechbelijke vorm b e s k n d . De Hoge Raad $eeB in
BNB 1988/217op deze regel de volgende drie uitzonderingen erkend:
1 Er is d e e n naar de schijn sprake vim een, leming.
2 De aandeeIhiauder heeft de bnìng verstrekt ander d a n i g e voorwaarden dat hij met het door
hem uitgeleende biedrag b zekere mate dm1 heeft in de onderneming vran de vemmtschap.
3 De aandeeihouder heeft in de v e ~ o c i t ~ c h een
a p deeînerning in de ziin van d&deeheaauigsvrijsteilhg en heeft de lening op pond vani zijn positie als aandeelhouder verstrekt onder danigie
omstasudighden dat aan de eruit vmreirloeiende vordering naar hem reeds aanstonds duideiijk
moet zijn geweest, woar het geheel of vwr een gedeelte geen waarde toekomt omdat h& ter
leem verstrekte bedrag niet d niet ten voile zal Lumen worden terugbetaald.
Alleeeen de laatste twee zijn echte uitzonderingen op de regel dat de civiekechitelij,kevorm beslissend
is.
Irndliem 6th een van de uitzonderingenvoordoet, is de lening een kapitaalverstrekking door een aandeelhouden ds zoclmig. Op grond van ark. 10 onder C Wpb mag. de vemoorscltap dan de rente vmr
de wennootschapsbela&ing niet in mindering brengen op haar winst. De lening wordt echter aak
in andere opzichten vaar de h e e g van verninm6schapsbe1asting van de vemmts&ap/debiteur als
een kapitaalverstrekking behandeld. Een vordering is in het algemeen een kapitaalverstrakking In&en zij;
de volgende kenmerken voldoet:
- Z j m& achitergeaeld .Lijn bij de vorderingen van gewone schddeisers.
- 3 moet meedrapn in verliezen van het lichaam.
- Het kdrag moet k kgincel aan de vemwtschap voor onkpaelde tijd Iter besWEng stam.
Dlt k het gevd inben de vordming slechts bij hillicsement, sursbance vaa betaling en outbhclhg van de vemmb&rrp opeisbaar is.

-

Deze kenmerken Sjn ook van twpiassbg op leningen tegen een aandeel in de whst die vdlem onder de àn art. 9 lid 1onder b Xpb bedmlde uitzondering.
Leningen waarop de rente op grond van fraw legis of richtige hefffin niet aftrekbaar Is, zijn geen
n. Zij worden overigens voor de vemootschaip~klerstinig.
alJ schulden in aaamealUng genoman. De aard van de bijzondere rechtsmiddelen fraw lei& en richtige 'kreF5rig brengt
rhit mee.Fraus legis of richtige heffing is niet van toepasshg indien over de rente bij; de aandeelhouder belasting wordt geheven. Dit iiJ ook bet geval bdien de rente bij hem wondt verrekend met
weukzen die voor zijn rekening zijn gekomen.

h d e r e prestaties h het veimc2ltcn vim a~beidiof het ter bes
stellen van een geldsom
tegen een am&eI in de L e t v d e n ander de uverhg van art. 91 lid 1 onder c Vpb. Betreft het een
prmt& &n
een w b h m d e r , dan k het d a l in de winst aftrekbaar tenzij het aan hem als
mdm@ j8 @gekend. Op gsaad van BM3 1 W / 3 doet &t laatste
&en de aamaamndeekouder
niet heeft gehandeld ah wni derde maar als mm rechtrieelrs be
nde bij d e onderneming
wasll de vennmt19~ehst.p.De u i m d e & g Pc2iimn in &t geval een echte inbreuk op m.7 iB meebrengen,
Op grond v a BMI3 1960/3 en ENE3 19631293 mag de waarde van ingebrachte v e m o g e n s ~ s t m d ddear d e i worden geadveerd voor zover zij staat tegenover de waarde van een aan een aandeelhmdet & zodanig toegekend vl.in&reetnt.
In hmfdstuk 9 kamen aan de orde de met inbreng gelijk te stellen prestaties door anderen dan
aam3idwbouders. Dit zijn alle prestaties &e aan de wemcsots&ap worden verricht met het mgmerk
om b ~ g e r e c h t î g dte worden in ha= winst,
Op pond van BM3 195'7J239 Is de verstrekking van een geldlenbg een dergeiijle prestatie indien
crediteur door de vwmaarden zo nauw bij de ondermemimg van de debiteur wordt betrokken
dat bij daarin hzekere mate deel heeft. Het in BM3 1957/239 gegeven criterium lijkt niet toepasbaas op andere prestaties d m de verstrekking van een geietlening.
De warde van de tegenprestatie voor de toekenning van een winstbewijs is r m r de vannwtschap
v h s t iadien &e wordt verricht tem behoeve van haar onderneming. De winstuitkeringen komen data
ten laste van de *t
vraa de vernaatschap. Inchen tegenover de toekeiuaing van een winstbewijs
niet een prestatie ten behoeve van de onderneming van de vemwtschap staat, kamt het op aan
een oprichter, aandeelhouder, lid, deeinemer of deelgerechtigde als zodanig. Een prestatie aan de
vemmtschap, is iuni &t gevai voor de vem~mtscbiapisbelastingeen storting op aamdelen d daarmee
gelijk te stellen. De uitkeringen zijn dan niet aftrekbaar. Dit geval doet xich voor indien een W
d een BW winstbedjuen uitgeeft tegen storting. De ontvangen bedragen zijn voor de van de vennootschap te heflen vemootschapsh1ai5ting geen winst.
Kent een W af een BV aan werknemers als be3lonbg voor in haai onderneming verrichte arbeid
winslikwijzien of nieuwe aandebn b haar kapitaal toe, dan mag zij de waarde eman tot her bedrag
dat bij da werknemers VOOF de loonbelasting als Sson in aanmerking wordt genomen, op grond van
m. 9 lid I ander i Vpb vmr de vemcmts@luapsZHe31asting&rekken van haar winsic.
Vmf het geval dat de \rennootschap bestaande aandelen in haar kapitaal aan werknemers toekent,
bevat de wet geen uitdrukkelijke regeling. Naar mijn mening mag de vennootschap look dan de
wamde van de aandelen die zij inkoopt om aan haar werknemers uit te reiken, voor de vennootschapsbelasting k miindering brengcxi op ham winst. Er doet zich d m een u i ~ n d e r i n gvoor d s
bedoelid iun BM$ 1957/UP en BMB 31958/174,omdat de waarde van de uitgereikte aandelen bij de
w r h e m e r s als Imn belastbaar is. Hat maakt dam voor de van de venn-otscbap te heffen vennootscrhaptpskl~tisggeen verschill of zij aan haar werknemers nieuwe of bestaande aandelen uitreikt.
In hoofdsluk 10 onderzoek ik ten dotte of de waarde van een tegenprestatie die een W of een BV
ontrmgt VOOF de toekenning
een aptle op aandelen irY haar kapitaal, voor de wemootschapstPelasthg winst: is. AkonderQk aan de orde komen de toekenning van aandelenopties tegen ht:alnng

van een geldbedrag, de twkennnng vain aandelenopties arui werknemers, de uitgiftte van warzmts
samen met obligaties en de uitgifte van converteerbare obQa8i-s.
Naar mijn m e h g is de waarde van een door een NV of een BV ontvangen twenpratarie vmr
de toekerimiarug van een optie op aandelen in h a r kapitaal, vmr de vennilocatslcbaps~lastwrggeen
winst, D e tegenprestatie voor het optierecht k niet etm prestatie ten behoeve van de onderneming
van de vemootslcbiap maar enkel ten behoeve yraa haar U.winsr?vh@dwl. De veridigea vaer het
optierecht verricht de prestatie om aamdeelhouder te kunnen worden. Deze prestatie is daiacarn met
inbreng gelijk te stellen. Dit brengt mee dat de warde esvan voor de w m i ~ i t d a pniet ieen vm~rdeel is dair zij heeft verkregen uit onderneming. Qok art. 2 hd 5 Vpb brem@ daarin geen veermdering.
Komt de veninootschap haar verplichting na door de e~~(:Ikednig
van nnieuw~aandelen, dan raakt
de aandelenemissie de winst van de vernootschap niet. Bij de emissie: wordt niet meer dan de uitoefenprijs op de aandelen gestort.
Komt de vennootschap haar verplichting na door de iwitrei3Gng van bestaande aandelen, dan zal $j
deze moeten inkopen. De vennootschap lijdt d m bij de uitreiking een &herlies ter grootte van
het v e r d l tussen de imikmpprijs van de aandelen en de uitoefei;npGjs van de optie.
Naar mijn mening is de gangbare opvatting dat d& dan de in BNB 1957/20 en BNB L958/174 be$=]de uji~zr~nderinig
voor aandelen die zijn ingekocht ter tijdelijke hlegging, vaordwt, niet juist.
Op pond van BNB 19-5;7/19
en BM3 1W/62 meen ik dat de bedoelde uitzondering zich niet voord w t indien de vemmtschap op de aandelen een bij de inkoop voorziembaar verlies &jdten bij de
ver%rijgervan de aandelen Cbok niet een corresponderend bedrag d s inkomsten wordt belast. Dit
is bij aandelenopties niet op naam en bij werbemersaandelenopties het geval. Daardoor heeft m k
de naikomkg van een optieverpPChtUig door de uitreiking van bestaande aandelen geen invloed op
de wirinst van de venniuwcitsbp. Het maakt. d m voor de van de vennootschap te heffen vennootYchapsklaistireg geen verschii of een optie op nieuwe of bestamde aandelen is verleend.

Income earned by companies incorporated under Dutch law (W and BV), is subject to Dutch wrpration t a x . ' h h a e a s e in capital stock is not a part of their income for Dutch carptation tax.
This is not expkitly provided anywhere in Dutch tax law but is nevertheless generally accepted. Ht
is concluded from artide 7 of the Dutch Income Tax Act (IB), which acccma&g to Ehie Dutch Corporation Tax Act also appiies in determining an W or BV's taxable income.
In this book I searched for an answer on the question as to what is an h a e a s e in capital st& of
an W or BV under article 7 IEk. I based my search on the doctrine of unity of the legal system.
Pkccorhg to this doctrine, a tax law provision must be interpreted in coinsistentewe with private
law* d e s s the text, because of its words or historyyor the tax law system or purpose indicates
otheswise.
Consequently?corporate income for tax purposes is normally the same as under private law. Hence,
I started in chapter 2 with an inquiry into the nature of an NV and BW under Dutch private law.
This mame is important for understanding what according to Dutch private law is corporate hcome.
In Dutcb private law the NV and BV have two opposite aspects. On the one hand they ate approached in law as partnerships; 0x1the other, as corporaticarms. M e n approached as ccarporations,
they are seen as legal forms of enterprises.
Hcj,toridy m W is, according to private law) a partnership. The definition in the Dutch Civil
Code for parhersEps or;%i~.dly
dso applied for an W *From that definition rt hndsmantal dishdioa between contributitioes m d income follows: a partnership" iimwme is the profit that oridnates from tble partners' car~trib~ltiom.
the enactment of the new Dutch corporation law in 1976,the approach in law shifted to the
corporation aspect of rhe NV and BV. The deFllnit-ionfor partnerships was n0 longer dir~ctlyrpplEmbk but did not lose its interest, beeawe the fundamental distinction between contribultiorms and
income fallowhg from it, is s l a valid for the N'V and BV.

In chapter 3 I investigated if in Dutch corporation tax law NV and BW are approached diferently
&om private law. This was done by investigating the parEamentary history of all the Dutch corparation tax laws that b y e been Ea, f r c e in the last t o centuries.
As in private law, am. W under tax law wirs orighdy approached as a partnership and r e n t d a d
tZrks m y until the Second World War. Then the Germans introduced to the Nettterlmds a mrpo-

ratilcrn tax b d on Nazi principles. According to these prindplm oopratiom should be taxed in
&a m e way as i n m d d . The wrrpration tax wits meant as the coiunterpaut for corporations
d the &mime tau for individuals. Comequently, for this corporation tax an W was primarily appoach& a a colrpratian.
After hk n d World War the partnership approach of an P W gairmd ground again in Dutch
aqwr&au tax law but, an ETlJ was still p r h d y approached as a mipration. ThiF ks crlsol the
present dtuatim w h r the Carporation Tax Act of 1969.However, it is in tax Izrw as it is in private
liaw the h b e n t a l &tiaction between mlmtributions and income that follows from the definition
af p r b e r a b i p in the: C i d Code, itas kept its ~rncaningfor determining an W or BVs taxable incame.
,%nhq* into the Iegd gozmds for a corporation t~ made ja chapter 4, dms not alter that conclusion,

It its thw deaonsr~atedthat a wntribution is in principle not income to an W or BV. Yet, nothing
is said to the question as to what is a contribution to a paotnership anld hence, to aun W or BV,
and to the question if the m e principle that applies in private law which states "dlthat is not a
mntribution k income to a partnership", also applies in determining an W or BV's income for corparatiom tax p u p s = . The: rule in private law fallows from the defdtion of partnerships. The same
rule applies for corporation tart purposes, only if it is in accordance with article 7 LB.
Chpter 5 a d d r e w those questions. I stated looking Ifor the characteristics of contributions to
partnership%according to Dutch private Pew.I found the following:
a the contributor has to make the contribution with the intention of beooming entitled to a share
in, the partnarship2sprofits.
b be:contributor has to place the contribution at the partnership's disposal as 10% as the partnership lasts.
c b e contributor has to be entitled to restitution of his contribution or to reimbursement of its
vdwe at the end of the partnership.
d a partnership's profits andl Posses have to be divided among the partners according to their contributions, mdcss &greed otherwise.
lan W or BV these &arall~erkticsare connected 4 t h the moplnts up to the par value of
its h u e d shares, Therefore, these mounts are to an W or BU the same as contributions to partnership zuod are consequently not part of i ~ income
s
according to article 7 IB.
Next, IE treated what is sro NV or BVs income for tax purposes. According to article 7 IB,for mrpradoln tax purposes an W or BVs income is ail income it derives from a trade or business.
However, ba~lseof a special prevision in the Dutch Corporation Tax Act, for tax pwposes:
- ary W or BV always carries on a trade or business, even if it has virtually no activities at d\ and
dl of an W or BVs income is derived from a trade or business.

As for

-

Consequently, an W or BV's income for corporation tax purposes is in effect the same as its
income according to private law. The deFition of partnerships in Dutch private Paw involves a distination batween a partnership's receipts and expenditures connected with its trade or business, and

rlecekpts a d wipenditwes corned& with the division of its hcome, WE&happgm to an W
or BV. l%e former receipts a d expenditures influence a partnership's income; the latter do n d .
This &tinction d m applies for the taxation of an. W or BSPs income became of the d e f i t i o n
d income derived from bade or 'b*ess
in article 7 EB, and its exitemion f
~ the s ow a l pro~

*on in the Dutch Coqmratioru Tax Act.
However c o p r a t e k a m e for tax puqmses is not d e d by private law, Tax law may have its o m
mules. The only rule relevant from private law im this matter, is what is a capital contribution awording to private law, is not hcomne to an W or $V for tax purposes. Private Law d m not have rules
rrs to what k c o y r a t e income. These rules come from a c m m t m q . But accounting rules are,
according to Dutcb law, not binding in d e t e m h h g corporate income for tax puposles. The
question which receipts and expenditures iduence an W or BV's taxable income, mast, except
for spedal provisions, sobly be answered on the basis of axticle 7 IPS. Thus, whether arm expenditure
is dedudaible from an W or RW7s taxable income or whether a receipt is park oE it, wholly depends
on the expenditure or receipt being connected with the W or BV"s trade or businw. So as to
rmipts, tlnis means that it is irrelevant whether or not the receiplt is a capital contrilrotion.
However, a reaipt that is a capital contribution, is not derived from trade or business an& consequentlqr, not a part of the NIP or BVs taxable income under article 7 IB.

1x1 chapters 6 through 10 I further examined the question as to what is a capital contribution (increase in capital stock) to an W or BV for corporation tax purposes. In chapter 6 I s t b e d with
the amounts &rrreheJlders pay in over the par value of the shares taken. First of all thii may be because tthe NV or BV stipulated a premium for issuing the shares. In 192D the Dutch Supreme Court
ruled that a premium is not a part of an. W s 'taxable income and from then on this has been the
standard rule.
A shareholder may also contribute more than the par value of his shares when he has to make a
contribution in kind It Fxst muit be vvaleed to see if it is not worth less than the par value of the
shares taken. If it is worth more, then, for tax purposes, the surplus value is also handled as, an increase in capital stock.
A contribution in kind may depreciate considerably before the shareholder has transferred it to the
W or BV. Pn this case the shareholder may be obliged to pay in an extra m o u n t of money. This
extra m o u n t $ not a part of the NV or BV's taxable income as it is an m o u n t that h paid in for
remiring the shares. Every amoulvt a shareholder has to pay in for rewi6ng the shares according
to private law, is a capital contribution for oorporation taw purposes. Wowever, this all changes
dam, a a mntribution in kind#the &webolder transfers a trade or bushess to the W or 33V. The
trade or business may be for the W or BV's accoumt and risk from the moment before the transfer of ts assets and Iiatrities. In this case, norrndy, tbe value at the moment from which the trade
or b u b w is for the W or BVs account and risk, is taken as the a p i t d contribution for tax purpa.matmoment may even be before the W or BY'S irioorporabion. As, to the amount of the
contribbatiorn For carp~orationtax purposes, a special rule applies when, the shareholder Is
a9lawed to l a w e out of his income tax return m y capiltd gain reallzed in the transfer of the trade
or business's s e t s and liabiities.

Hrm chapter 7 I de& lwith the tax treatmat af profits an W or BBY receives &am a shareholder in
&I pasition aa a sheho1der. h 1957,the Dacb Supreme C o w lrYled that such profits are not
part of h a W s taxable income because they are virtually rapitd mnm'Irutions.
These virtual capital mmibutinrs must be distinguished from capital mnt&pltions agreed on between tabreholder anid W BV after the h u e d the haues. Zn this m e the shareholder agrees
paying in an extra m o u n t over the m o u n t a g r d on at the issue of the shares. Arcorto
a d&on by the Dutch Supreme Court in 1978,these extra m o m h must be regarded as capital
stack for income tax m d withholding tax purposes. However, from h t judgment it may not k
maondudled h t @e m e d e applies to virtual capital contributions as meant in the: Dutch Supreme
C o u r t ' s 1957 decision, asr is often dome.
For a virtual capitan contribution, it is n t x w w y that the W or BW rewives the profit because of
the h e r relation 4 t h its sharebalder. #Iso it must not be a f o m d capital contribution. It is not
ncmmaq that the profit is mmemt to be a
capital contribution.
In clase of thin eapitaliriou, the loan qplalif~edas capital is not a virtual capital contribution bec
a
w the W or BV has no profit.
Bawd on the Supreme Court" 1957 "Scisioiq a distinction was made between profits derived from
a shareholder in the form or"money or gorp& received and in the form of expenses s a v d Only the
former were, according to the 1957 decision, regarded as capital contributiow for mqmration tax
p w p s s . dqS to the latter the question was ope4 until 1978, when, the Dutch Supreme Court d e d
that the distindion 'betureen profits derived from a shareholder in the form of money or g o d received aud iPP the form of expenses s;ived, was irrelevmt. For corporation tax pwposes both sorts
of pro& ware n d part of the W or BVs corporate income. In 19% however, the Dutch Supreme
Court d e d that a s 19;F8 decision was applicable only when the shareholder head his shares as trade
or business assets. Therefore, a profit received from a private person in his interest as a shareholder in the form of not stipulated interest or wages, muld not be treated as a capital cantrbutian
to h e NV or BV for mqmration tax purposes. According to my opinion the 1978 rule is the prindp.1 one, with the 19% rule being an exception to it. The latter is, according to my opinion, intended only to prevent tax avoidance, meanhg that it is not limited to cases in which the NV or
$V has a profit by saving on its expenses. The 19% rule is applicable in e v e 9 case a shareholder
w,voi& hmma aax by rendering as such a profit to the NV or BV.
A h e h o l d e r cannot only make capital mmtributions with the intention of bemmirng entitled to
a share of the NV or B V s profits, he may also deliver g o d s or servli~eswith that intention. In this
case the delivery. of the g o d s or services mmt be regarded as a capital mnatrbution for corporation

tax purposes. Consequently; the compensation paid, is not s deductable busines expenditwe but
a noa-deductable distribution of a dividend. In chapter 8 I dealt with the delivery of g d or servkas that, for corporation tw purposes, must be regarded as capital contributions.
Not
compensation paid to a shareholder for the delivery of goods or services and related to the
W or & V s profits, is a distribution of a dividend. The Dutch Carporation Tax 14ct has some spedd provisions on this matter. According to these provisions, the W or BV may not deduct a profit
related compnsaeim paid to a shareholder in his position as a shareholder.

The main &sue in the matter of gods or services delivered by a &s~;uarieh,olderin hjs po&tion as a
shareholder, is thin o pit dim ti on. N o ~ m d ythe legal f o m determhwi whether money M a d
to rn NV or BIV by iuds shareholder, must be treated as a loan or as a capital cmbibudon for mrporati~ntax purposes, Ha 1988,the Dutch Supreme Court ruled t b t fcar corporation tax pplllpasa
a Ueholder" loan 6s a capital contribution under one oif the following &cumstanom:
1 The loam is only a loan in form.
2 The shareholder has given the loan mder such wnditions that Yze undertakes a certain mount
of risk imn the compauy's trade or business with the money.
3 Tlse loan is given 'by a parent to its s u b s i m under sucb i$rcmsitances it must have b a n clear
froan the start the subsidiary wuld not, completely or partly, pay it backdr,
and the s u h i d i i
tqdifies for the Dutch tax exemption for partidparions with time patent.
Qdy the last hvo situations are real exoeptiom to the rule that the legal form determines whether
a s2Lsreholder8sloan is a Ioan or a capital contribution for corporation tm purposes.
In case of thin cagita2'uzation the W or BV is not dowed to deduct the interest on the loan as an
expense for corporation tax purposes. However, the loan is dso in other ways treated withi the
debtor and creditor as a capital cocolmtribution for campration tax purposes. In general a loan is a

capital contribution for corporation tax purposes under the following circumstances:
It must be postponed to debts to normal creditors.
It must &are in the corporation's losses.
- The money must be at the company%disposal for an unlimited time, as is anyhow when the Ilendar k allowed to daJm it in case of a momotrium, bankruptcy or liquidation of the corporation

-

-

o*.

Under the same circumstanms the special provision in the Dutch Corporation Tax Act applies, stating that an W or BV m y not dedplct interest in the form of profit &ares it pays on SL loan It received from a shareholder in his position as a shareholder.
Dutch law a h makes it possible to deny a deduction of interest on a loan that i given by a shareholder witb the sole or decisive motive of saving taxes, In this case the loan is not seen as a capital
contribution for tax purposes. Bt is b r the rest treated as a debt. The rule does not apply when tha
slnareholder pays taxes over the interest received. This is also the w e when the shareholder pays
no taxes over the interest b e a w e of the carry-forward or carsyr-bad of losses.
A m r d h g to the Dutch Corporation Tax Act, when a shareholder renders goods or sehces, other
&an I a h w or loto an W or BV against a profit share, this is a deductable expense a d w s
it is received by the shareholder hhis podtion arj, a shareholder. In 1959 the Dutch Supreme Court
d d Phat this is the o9e when the shareholder acts not as an independent prson but a8 a p r s o a
&&ly interested in the caqmratiom's business. The exception may have as a cnmeqzlence that an
W or BV cannot deduct all of its ;business expenses far taxation purpases. When a shareholder,
iru his psition as a shareholder, transfers an asset to an W or BY in exchange for a share in its
profits, accor&q to the Dut& Supreme court, the right's value must be deducted from the asset's
d u e for r n v r a t i o n tax purposes. Consequently; depreciations on the asset are lower loy the
mount of the right's value.

Other pemm than sheholders may &O render g d and senvices to the W or BV that are in
fact mphd wntribu~ow.TI& b the case when the g o d s or sewices are delivered with the intention of becamkg ear,irld to a s h e of the W or BVs profits. In chapter 9 I addressed this
5uzbjm.t.

Acmrdj,g to a decision by the Butch Supreme hurt in 1957 a money-lender renders such a iwrdm when he gives a loan under such mntlitiom thai he ur~derta&wa mrtruin amoumt of risk in the
d e b fs trade or bwhcss with the money. The criterion seems not applicable to other cases than
l e n W money.
When an W or EPV issues profit sharing notes iu rehum, for goo& or services deliwered for the
pupow of i& trade or business, the value of these g d s or services are part of its taxable income.
Comwquently, the profit shmes the W or BV pays on the notes, me tax deducftable business expenses. 'When m MtS or BV receives, in return for the issue af profit sharing. notes, money or
goods or services atrat are not delivered for the purpose of its trade or business, the recompensation
L arcisr a part d its ta;xablle income, but is in fact a capital contribution. Consequently, in this case
the profit &mas the W or BV pays on the notes me not tax deductable business expenses.
W e n an. W or BV remunerates its personnel by issuing to them profit sharing nates or shares
in its own capital st+
i& may deduct, for corpcoration tax purpases, the value of the issued ndes
or shares up to the amount h a t is taken into account for wage tax purposes. The Dutch Corporation Tax Act lexpkicitly d e s this. However, for the case an NV or BY transfers as a remuneration to its personnel existing capital st& the Dutch Cerparation Tax Act has no specid
provision. According to my opinion, in this case the W or BV is &o dowed to deduct, for
taxation purposes, the value of its own stock it purchases for remuneration of its prsodmel. In
general an W or BV may mot deduct the value of its owpa pur&wd stock for taxation purposes.
However, the Dut~cJhSupreme Court made am exception to this rule which, according to my opinion,
applies h this case because the valve of the transferred stoek is taken into acoolunt for wage tax
.pThus, it makes no difference if the W or BV remunerates its personnd by transferring
new or [:Idsting stock.

An W or BY may give an option on its stock in return for money, goods or services. The question
& whether the recornpewtion is part of the Nlu' or BV's taxable income. This subject 1 addressed
in chapter 110. f gave seprate attention to options givm in relturn for money, employee stock option
p l w , warran& iissved in ccsmcctican with bonds and convertible bonds,
Accordhg to my opinion when an W or BY receives goods or senjws in return for arm option on
its st*
it bas a profit that is not a part of its taxable income. The option receiver renders the
goodii or semiax for the ability of becoming entitled to a share of the NV or BVs profits. Thus,
the W or BV receives the g d or services not in the conduEld of its business but as a capital contribaetion, so the d u e is not a taxable business profit. The rule that an W or BV conducts its
bade or bwiness with dl its assets and lialbilitiw k irrelevant in this matter.
The W or BV may Millits lobligation to the option holders by issuing new stock. In this case the
stock issue does not have my influence on the NV or BV's taxable income. T h e W or BY does
not receive m y more for the issued s a d than the amount For which tbe option holders may exer&e their rights.

T h e W or BY may &a fulfill its obEgatim to the option holders by &&a*
lexEistimg st&.
la this case the W or BV must pwchase shmes in its o m stock. It may hare a loss because it pw&ass the stock at a higher pie Xhm the amount it receives for it Ersm the option holders.
Accatding to my opinion, this loss is not Pax deductable, as is often w e d . The exoeption the
Dutch Supreme Court made om the rule that an NV or EV may not deduct the value of its own
purchased st&
far taxartion purposes, dms not apply. From the Supxerne Court jugheats on this
matter I condude that the exception dms not apply when the W or BV antidpates a loss at the
purchase of its stock and its recipient is not taxable for the s m of the boss. This is the matter with
employe stock options or options n d in name. Thus, f d f i b g the obligalion from the option by
transferring existing st& to the option Bolder does not have any idlueace on the W or BVs
taxable income as well. In corndlusion, for corporation tax purposes it makes no difference if the
'%I or BW gives am option on new stack or existing stock.

