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rechtspersoonlijkheid spelen tru 

een uiteenzetting van deze problemati 

7 .  I n l e i d i n g  

aande rechtspersonen 
geld weg te sluizen, de betrok- 
verhullen of om andere strafia- 

voor niet-winstgerichte 

diensten van een stro- 

Zijn identiteit wordt 

oen. De buitenlandse rechts- 
persoon zou men een 'hightech' versie van de klassieke kat- 
vanger kunnen noe 

Door de aankoop va 
werft de belastingpli 
meel in het buiten1 

uitenlandse rechtspersoon ver- 
en zelfstandige entiteit die for- 

wordt gecontroleerd. De belastingplichtige is hierdoor ook 
in staat om zelf de koopprijs/waarde te beïnvloeden c.q. te 
bepalen. Afhankelijk van het door hem beoogde doel kan 
deze koopprijslwaarde op papier worden verlaagd of ver- 
hoogd. 

3. Begrip bui tenlandse rechtspersoon 

In dit artikel versta ik onder een buitenlandse rechtsper- 
soon een rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennoot- 
schap die in het buitenland is opgericht volgens het daar 
geldende recht, Voorbeelden hiervan zijn: de Engelse Limi- 
ted, een Antilliaanse NV, een Panamese SA of een Ameri- 
kaanse Delaware Corporation. Deze vennootschappen wor- 
den ook wel offshore vennootschap, papierenbedrijf, brie- 
venbusmaatschappijen, pseudo-vennootschap of 'formeel 
buitenlandse vennootschap' genoemd. 

Het accent ligt hierbij op kapitaalvennootschappen die 
naar buitenlands recht zijn opgericht. Dat wil niet zeggen 
dat andere rechtsvormen niet kunnen voorkomen, zoals bij- 
voorbeeld een Anstalt (stichting naar Liechtensteins recht). 

4. Enige vormen vai 'mis,bruik 

De hiervoor genoemde buitenlandse vennootschappen zijn 
in het bijzonder geschikt voor personen die in het land van 
oprichting geen activiteiten ontplooien, maar daar wel hun 
zwarte geld veilig willen parkeren. In sommige landen zijn 
hiervoor aparte vennootschappen ontwikkeld, zoals een 

*Werkzaam bij de Belastingdienst/ 
FIOD-ECD te Amsterdam. De auteur 
schrijft zijn bijdragen op persoonlijke 
titel. 2000. 
i. Onder meer: rapport commissie- 
Van Traa uit 1996; Rapport van de 
OESO uit 2001 'Behind the corporate 

Veil'; zie www.oecd.org , het OESO- 
rapport uit 1998 'Harmful Tax Compe- 
tition' en het Euroshore rapport uit 
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benijkia1 owner); 

daadgeld; 
- verhullen van de oorspronkelijke herkomst van het mis- 

- weg, door- en terugsluizen van misdaadgelden: 
- verrichten van schijnhandelingen waarbij eigendomscon- 

structies worden gefingeerd. Hierdoor worden verhaals- 
mogelijkheden voor schuldeisers (onder andere fiscus en 
staat) teniet gedaan. 

Enige voorbeelden van situaties waarin buitenlandse rechts- 
personen worden gebruikt voor het opzetten van construc- 
ties die als hoofddoel hebben het plegen van belastingfrau- 
de: 
- het verzwijgen van omzet, winst, loon en inkomsten: 
- het ten onrechte terugvragen van omzetbelasting; 
- het niet betalen van accijns (sigaretten- en dranksmok- 

- het fictief verminderen of verhogen van de douanewaar- 

- het opgeven van gefingeerde of te hoge inkoop- of kosten- 

kel) ; 

de; 

posten. 

Het kenmerk van deze fraudevormen is, dat het instrument 
van de buitenlandse rechtspersoon regelmatig wordt toege- 
past. Met het inschakelen van een buitenlandse rechtsper- 
soon wordt een internationale component aan de fiscale 
constructie toegevoegd, waardoor het voor de fiscus moeilij- 
ker wordt om informatie te verkrijgen dan wel om controles 
in te stellen. Ook derdenonderzoeken zijn niet goed moge- 
lijk. Een groter probleem is echter de bewijslast ten aanzien 
van de identiteit van de beneJcial owner. Ook het toepassen 
van onderzoeksmethoden als telefoontaps, observeren enzo- 
voort geeft praktische problemen. 

5. D e  aankoop van een bui tenlandse rechtspersoon 

Het is voor een Nederlandse belastingplichtige niet erg 
moeilijk om te kunnen beschikken over een buitenlandse 

Buitenlandse rechtspersonen worden 
vrijwel dagelijks in úe'krmt 

aangeboden i 

rechtspersoon naar zijn keuze. Vrijwel dagelijks staan er in 
de landelijke dagbladen advertenties van professionele aan- 
bieders vgn deze producten. in de praktijk wordt de aan- 
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dienstverlener, 
ok via het internet is het 

ersoon aan te 
ekl. Indien een belastingplichtige 
buitenlandse rechtspersoon, dan 

lening wordt gepresenteerd (eigen vermogen). Deze vraag is 
inmiddels enige malen aan de belastingrechter voorgelegd. 

in beginsel is de privaatrechtelijke vorm van een geldver- 
strekking doorslaggevend voor de vraag of sprake is van een 
lening dan wel van een kapitaalverstrekking. Indien echter 
de feitelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan 
de fiscus het standpunt innemen dat er, ondanks het 
bestaan van een privaatrechtelijke leningovereenkomst, 

valse inkoop- of kostenfacturen; 
eve aangiften omzetbelasting, en 

- het cresren van fictieve inkomsten of vermogenswinsten. 

6, D e  loanback-construct ie  

De witwasconstructie die nog steeds met stip op nummer 
één staat, is de zogenoemde loanback-methode. De kern 
van de loanback is het (via verschillende schakels) lenen van 
het eigen geld. Dit geschiedt veelal via een buitenlandse 
rechtspersoon die men met dit doel heeft aangekocht. Het 
lijkt derhalve op het verstrekken van exotisch kapitaal door 
een onafhankelijke derde (een buitenlandse rechtspersoon) 
die gevestigd is in een belastingparadijs en waarover een 
trustkantoor de directie voert. Bij deze constructie speelt de 
fiscus ongewild een grote rol, omdat de lening is opgeno- 
men in de belastingaa gifte IB/VB en VPB. Het geheel 
wordt gestaafd met contracten en facturen; vaak wordt ook 
rente betaald die als aftrekpost in de verlies- en winstreke- 

1s gezegd, wordt de buitenlandse 
urd door een trustkantoor. De 

ophandel vermeldt alleen de naam 
asu het trustkantoor, en niet de 

naam van de aandeelhouder(s). Wie de werkelijke rechtheb- 
bende (beneftcial owner) is, blijft derhalve onbekend. 

7. Fiscale aspecten 

7.1.  Lening of kapit  

Bij leningen uit het 
de twee heffingsaspeeten een belangrijke rol: 

\ 

spelen met name de volgen- 

een belaste bron. 

Fiscaal worden de rente en eventuele koersresultaten ten 
laste van het resultaat gebracht. De vraag is echter of het 
hier gaat om een echte lening (vreemd vermogen) of dat het 

van zwart kapitaal dat als exotische 

toch sprake is van een kapitaalverstrekking. Tussen partijen 
kan een overeenkomst van lening zijn afgesloten onder 
voorwaarden die een onafhankelijke derde nimmer zou 
accepteren. Een dergelijke lening zal door de fiscus als 
onzakelijk worden bestempeld. De inspecteur gaat ervan uit 
dat in wezen sprake is geweest van een kapitaalstorting. De 
betaalde rente kan dan niet ten laste van het fiscale resultaat 
komen. In de ogen van de fiscus beïnvloeden de koersresul: 
taten die met de lening samenhangen de fiscale winst even- 
min. 

7.z.Twee uitspraken 

Voor de hier uiteengezette problematiek zijn twee rechterlij- 
ke uitspraken van belang: een standaardarrest van de Hoge 

De bekende Clickfìonászaak betrefl de 
grootste beurs- en beleggingrfraude in 

de Nederlandse geschiedenis 

Raad uit 1988 en een uitspraak van de Amsterdamse recht- 
bank uit 2002. Hierna volgt eerst het standaardarrest. 

In 1988 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op de volgen 
de omstandigheden de regel dat de privaatrechtelijke vorm 
beslissend is voor de kwalificatie van een geldverstrekking 
opzij kunnen zetten: 
I. schijnlening: alleen naar de schijn is sprake van een 

e 
lening; partijen hebben in werkelijkheid beoogd een kapi- 
taalverstrekking tot stand te brengen; 

2 .  deelnemérslening: de lening i s  verstrekt onder zodanige 
voorwaarden dat de schuldeiser met het door hem uitge- 
leende bedrag in zekere mate deel heeft in de onderne- 
ming van de schuldenaar. Dit doet zich voor indien de 
vergoeding gafhancelijk is van de winst, de schuld is ach- 
tergesteld bij alle concurrente schuldeisers en de schuld 
slechts opeisbaar is bij faillissement, surséance van be- 
taling of liquidatie: 
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- uit de trustov 
kon geven en kon bepalen wie als begunstigde werd aan- 
gewezen. 

Gelet op deze feiten en omstandigheden oordeelde de rech- 
ter dat E.S. als ware hij aandeelhouder van de buitenlandse 
vennootschap als rechthebbende over het vermogen van 
deze rechtspersoon kon beschikken. ES. werd veroordeeld 

rgotste beurs- en 

is interessant, omdat 

tot een gevangenisstraf van vijftien maanden en een geld- 
boete van € 225.000. 

8. lmagerechten 

Ook de sportwereld heeft de buitenlandse rechtspersoon 
ontdekt als instrument om belasting te ontduiken. Het 
betreft voornamelijk vormen van sport waarbij veel geld 
wordt verdiend, zoals het prohoetbal en tennis. Het gaat 
dan om constructies waarbij buitenlandse rechtspersonen 
gevestigd op belastingparadijzen, zoals de Kanaaleilanden 
Jersey en Guernsey een centrale rol spelen. Deze buiten- 
landse rechtspersonen hebben dan formeel het exclusieve 
recht verkregen om de imagerechten van een bepaalde spe- 
ler te exploiteren. 

Indien een speler belangrijk is voor een club wil men 
hem graag behouden. Omdat de marktwaarde van de speler 
hoog is, zal deze vaak hoge salariseisen stellen. Over dit 
salaris moet door de club loonbelasting worden betaald en 
door de speler inkomstenbelasting. Er ontstaat derhalve een 
situatie waarbij twee partijen er belang bij hebben om de 

Bij sporten als proftoetbal en tennis 
spelen belastingparadijzen een 

belangrijke rol 

heffingsgrondslag te verminderen. Waarschijnlijk wordt 
een deel van het inkomen van de speler door de club of 
sponsor betaald als vergoeding voor het gebruik van bepaal- 
de (image)rechten. Dit gedeelte wordt via de club doorbe- 
taald aan een buitenlandie rechtspersoon. Uiteraard is 
onbekend wie daarvan de beneficial owner is. Hierdoor ont- 
staan twee geldstromen, enerzijds eep geldstroom vanwege 
het arbeidscontract tussen de club en de speler en ander- 
zijds een geldstroom naar de bankrekening van de buiten- 
landse rechtspersoon vanwege het imagecontract. Het fisca- 
le geschil betreft dan de vraag of bepaalde inkomsten die 
door een voetbalclub of sponsor betaald worden aan een 
buitenlandse rechtspersoon ter zake van imagerechten 

2. HR 27januari 1988, BNB i988/21j. 
3. Rb. Amsterdam 27 juni 2002, 
nr. o i 3 / i z g 3 7 0 9 7 ,  LJN nr. AEgoo.  
4. Hei  Financieele Dagblad van 3 0  juni 
2002. 
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direct toegerekend kunnen worden als inkomsten (loon uit 
dienstbetrekking) aan de speler in Nederland. 

Een voorbeeld uit de jurisprudentie 
De bekende Braziliaanse profloetballer R wilde met een 

verkeerde been zetten. Vermoedelijk wilde hij inkomsten 
uitstellen tot het tijdstip dat hij niet meer in Nederland zou 

i 

I onnavolgbare schijnbeweging de Nederlandse fiscus op het 

tenbelasting verschuldigd 
R echter een gele kaart voor 
zaak om de vraag of, en zo ja 

msten toegerekend moe- 
R of aan de buitenlandse 
y. De Hoge Raad oordeelde 
van het geval de betalingen 

kt als door R genoten op het 
aan J (de buitenlandse 

lsnog belasting betalen.$ 

ten worden aan 

moesten worden a 

in een tweede zaak 

9.  Conclusie 

fraude te plegen. Mede door 

se rechtspersoon is derhal- 
ve een uitsteke 

rsoon als h ightech I tersie 

een relatie worden aangetoond tussen de buitenlandse 
rechtspersoon en de werkelijke eigenaar. De fiscus kan het 
gebruik van een buitenlandse rechtspersoon als een belang- 
rijk risicosignaal opvatten. Hoe groot het risico is dat de 
belastingplichtige fraudeert, kan aan de hand van de volgen- 

- de belastingplichtige maakt gebruik van een naar buiten- 

- die vennootschap is opgericht en formeel gevestigd in een 

- oprichting of aankoop vond plaats kort voordat de activi- 

- trustkantoor voert directie en beheer over de vennoot- 

de criteria worden vastgesteld ? 

lands recht opgerichte (offshore) vennootschap; 

belastingparadijs; 

teiten plaatsvonden/aanvingen; 

schap; 

, 
1 

- adres trustkantoor is tevens vestigingsadres vennoot- 

- tegelijkertijd is een Nederlandse BV gekocht of opgericht; 
- de geldstroom loopt via een buitenlandse bankinstelling, 

vaak gevestigd in een belastingparadijs; 
- er is sprake van een ongebruikelijke geldstroom die geen 

enkel economisch motief lijkt te hebben; 
- de belastingplichtige maakt gebruik van (valse) facturen 

met een vage, vaak niet stoffelijke dienstverlening als 
omschrijving van de geleverde prestatie. 

@ schap; 

Deze signalen zullen niet op zichzelf, maar in onderlinge 
samenhang moeten worden bezien en beoordeeld. Hoe 
meer van deze risicosignalen zich voordoen, hoe alerter de 
fiscus zou moeten zijn. 

5. HR 24 juli 2001, nr. 36.208, V-N 
2001/41.6. 

6. Bron: 
www.minfin.ni/volgnr.oi-8~~.doc/ 
Lopende procedure Hof Den Haag 
nr. oo/ooi53. 


