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Samenvatting

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor zekerheid vooraf ten aanzien van de Nederlandse fiscale 
gevolgen van een voorgenomen herstructurering van de groep, waaronder zekerheid vooraf ten 
aanzien van de kwalificatie van een buitenlandse hybride rechtsvorm. Men wenst zekerheid voor 
de boekjaren 2019 tot en met 2023.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie, 
een land waarmee Nederland een verdrag is overeengekomen en is feitelijk aldaar gevestigd. X 
maakt onderdeel uit van een internationaal concern. Het concern is bezig met een reorganisatie.

Tijdens de behandeling van het verzoek zijn diverse vragen gesteld aan de indiener van het 
verzoek. Er is geen reactie gekomen naar aanleiding van de gestelde vragen. Uiteindelijk 
is gebleken dat het nog niet zeker is of de structuur, zoals beschreven in het verzoek, 
daadwerkelijk in die vorm zal worden geïmplementeerd.

Rechtskader

Het verzoek van de groep om zekerheid vooraf ziet op diverse aspecten van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969. Daarnaast ziet het verzoek op de kwalificatie van X, op grond van 
het besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M.

Relevant is hierbij 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 is gewijzigd bij artikel VII van de 
Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 
69810.

Overwegingen

Door de onzekerheid over de toekomstige structuur is er geen noodzaak meer de behandeling 
van het verzoek voort te zetten. Een inhoudelijke analyse van het verzoek door de 
Belastingdienst is daarom achterwege gebleven. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven.
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