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Samenvatting

Aanleiding

X wil met een beroep op de foutenleer de waardering van buitenlandse deelnemingen 
aanpassen.

Feiten

X is een open commanditaire vennootschap met een natuurlijke persoon, woonachtig in een land 
buiten de Europese Unie, als commanditaire vennoot en een stichting, gevestigd in Nederland, 
als beherende vennoot. Vanaf haar instelling in 2004 was X een besloten commanditaire 
vennootschap. In 2007 is X omgezet in een open commanditaire vennootschap en is er een 
openingsbalans vastgesteld. X wenst zekerheid vooraf over een aanpassing van de bij die 
openingsbalans gehanteerde waardering van buitenlandse deelnemingen in de nog in te dienen 
aangifte 2018 met een beroep op de foutenleer.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit verzoek een verzoek om een internationale ruling 
is en aan de adviseur verzocht om het verzoek aan te vullen met een analyse van de toepassing 
van paragraaf 3 van het Besluit van 19 juni 2019 in dit geval.

De adviseur is het niet eens met de toepassing van het Besluit van 19 juni 2019 op dit verzoek 
tot vooroverleg omtrent de toepassing van de foutenleer op de waardering van buitenlandse 
deelnemingen en heeft in reactie op deze beoordeling het verzoek tot vooroverleg ingetrokken.

Rechtskader

Voor het verzoek zijn relevant artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna 
Wet VPB), in verbinding met artikel 3.25 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, en het 
besluit van 19 juni 2019 nr. 2019/13003, Stcrt. 2019 nr. 35519, waarin de kaders voor het 
verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal 
karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve 
rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 
2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling 
van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

Gelet op de intrekking van het verzoek door X is een inhoudelijke analyse van het verzoek door 
de Belastingdienst achterwege gebleven.

Conclusie

Omdat het verzoek is ingetrokken is er geen zekerheid vooraf gegeven.
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