
 1 van 2 rul-20210330-atr-000006

Samenvatting

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de 
kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht. Men wenst 
zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024.

Feiten

X is een commanditaire vennootschap opgericht naar het recht van Nederland. X fungeert 
als een platform waar arbeid en kapitaal samenkomen. De arbeid wordt geleverd door Y, 
de beherend vennoot en een naar Nederlands recht opgerichte en in Nederland gevestigde 
vennootschap. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X en beschikt over 
professionele kennis en (internationale) ervaring in deze sector. X heeft eigen kantoorruimte ter 
beschikking. De groep is actief in de dienstverlenende sector.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het 
personeel is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal 
in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. De investeringen in de 
portfoliovennootschappen zal X via een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid opgericht 
naar het recht van en gevestigd in Nederland aanhouden.

De toetreding, vervanging en wijziging van de onderlinge gerechtigheid van de commanditaire 
vennoten in X is onderworpen aan de unanieme toestemming van alle vennoten, zowel 
commanditaire als beherende vennoten.

Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op de kwalificatie van de commanditaire vennootschap als besloten. 
Relevant hierbij is artikel 2, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR) in combinatie met het besluit inzake commanditaire vennootschappen en het 
toestemmingsvereiste van 15 december 2015, nr. BLKB2015/1209M.

Tevens ziet het verzoek op het verkrijgen van zekerheid vooraf dat gelet op artikel 17, derde lid, 
onder a juncto artikel 17a, onderdeel b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet 
Vpb) de niet in Nederland gevestigde commanditaire vennoten van X beschikken over een vaste 
inrichting in Nederland.

Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, 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 (met inachtneming van de jaarlijkse 
wijzigingen).

Overwegingen

Gedurende de behandeling van het verzoek is de vraag gesteld of er commanditaire vennoten 
zijn welke zijn gevestigd in een jurisdictie genoemd in de Regeling laagbelastende staten en niet 
coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. 

Vervolgens is het verzoek ingetrokken. 
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Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.
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