Samenvatting
Aanleiding
Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag
of er sprake is van subjectieve belastingplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid
YRRUGHERHNMDUHQWRWHQPHW

Feiten
;LVHHQFR|SHUDWLHRSJHULFKWQDDUKHWUHFKWYDQ1HGHUODQGHQIHLWHOLMNLQ1HGHUODQGJHYHVWLJG;
behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, welke actief is in de
dienstverlenende sector. Het concern heeft [11-25] werknemers in Nederland.
Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in
Nederland werkt voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring, is
verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader
verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter
beschikking.
X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of
daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar
na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling
van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Rechtskader
Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf dat er geen sprake is van
subjectieve belastingplicht voor de dividendbelasting, omdat X niet kwalificeert als
KRXGVWHUFR|SHUDWLH]RDOVJHGHILQLHHUGLQDUWLNHODFKWVWHOLGYDQGH:HWRSGH
dividendbelasting 1965 (Wet DB).
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 nietFR|SHUDWLHYHUHFKWVJHELHGHQYRRUEHODVWLQJGRHOHLQGHQ PHWLQDFKWQHPLQJYDQGHMDDUOLMNVH
wijzigingen).

Overwegingen
1. Het concern oefent in Nederland relevante economische activiteiten uit (de zogenoemde
economische nexus) en voorts worden de bedrijfseconomische operationele activiteiten
YRRUUHNHQLQJHQULVLFRYDQ;XLWJHRHIHQG'H]HDFWLYLWHLWHQSDVVHQELMGHIXQFWLHVYDQ
het lichaam binnen het concern.
2. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan
wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of
transacties en heeft de gevraagde zekerheid vooraf geen betrekking op de fiscale
gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn
RSJHQRPHQLQGH5HJHOLQJODDJEHODVWHQGHVWDWHQHQQLHWFR|SHUDWLHYHUHFKWVJHELHGHQ
voor belastingdoeleinden.
3. 2SEDVLVYDQDUWLNHOHHUVWHOLGLQVDPHQKDQJPHWDUWLNHOWZHHGHOLGYDQGH:HW'%
]LMQKRXGVWHUFR|SHUDWLHVLQKRXGLQJVSOLFKWLJYRRUGHKHIILQJYDQGLYLGHQGEHODVWLQJ
4. (HQKRXGVWHUFR|SHUDWLHLVLQDUWLNHODFKWVWHOLGYDQGH:HW'%JHGHILQLHHUGDOVHHQ
FR|SHUDWLHZDDUYDQGHIHLWHOLMNHZHUN]DDPKHLGLQKHWYRRUDIJDDQGHMDDUYRRURI
meer (hoofdzakelijk) bestaat uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect
ILQDQFLHUHQYDQPHWKDDUYHUERQGHQOLFKDPHQRIQDWXXUOLMNHSHUVRQHQ2IHHQFR|SHUDWLH

20211123 ATR 000009

1 van 2

Samenvatting

5.

YROGRHWDDQGHGHILQLWLHYDQHHQKRXGVWHUFR|SHUDWLHZRUGWLQEHJLQVHOEHSDDOGRSEDVLV
van de balans. Ook andere factoren mogen in aanmerking worden genomen, zoals de
aard van haar activa, passiva, omzet en winst genererende werkzaamheden en de tijd die
KHWSHUVRQHHOYDQGHFR|SHUDWLHNZLMWLVDDQKXQZHUN]DDPKHGHQ+HWEHWUHIWHHQ
doorgaans-toets, waardoor er voor een korte periode of een aantal korte perioden kan
ZRUGHQDIJHZHNHQYDQGHJUHQVYDQ(HQFR|SHUDWLHGLH]LFKDFWLHIEH]LJKRXGWPHW
het beheer van haar investeringen en die in verband hiermee voldoende (kwalitatieve en
kwantitatieve) aanwezigheid heeft in Nederland (zoals personeel en een kantoor),
NZDOLILFHHUWQLHWDOVKRXGVWHUFR|SHUDWLH
;]DORSEDVLVYDQGHWRHNRPVWLJHEDODQVZDDUVFKLMQOLMNZRUGHQDDQJHPHUNWDOVHHQ
KRXGVWHUFR|SHUDWLH'LWEHWHNHQWGDWKHWYDQEHODQJLVRPQDDUGHRYHULJHIDFWRUHQWH
kijken, waaronder de werkzaamheden van het aanwezige personeel. Het aanwezige
personeel van de groep in Nederland gaat voor rekening en risico van X werkzaamheden
uitoefenen. Het personeel verricht deze werkzaamheden vanuit een kantoor in Nederland.
Op grond van de beschreven feiten en omstandigheden is vastgesteld dat er voldoende
kwalitatieve en kwantitatieve aanwezigheid is in Nederland. Dit betekent dat X niet
DDQJHPHUNWNDQZRUGHQDOVKRXGVWHUFR|SHUDWLHLQGH]LQYDQDUWLNHODFKWVWHOLGYDQGH
Wet DB. Er is derhalve geen subjectieve belastingplicht voor de dividendbelasting.

Conclusie
2SJURQGYDQKHWYRRUJDDQGHNZDOLILFHHUW;QLHWDOVKRXGVWHUFR|SHUDWLHLQGH]LQYDQDUWLNHO
achtste lid van de Wet DB en is er om die reden geen subjectieve belastingplicht voor de
GLYLGHQGEHODVWLQJ
%RYHQVWDDQGHLVYDVWJHOHJGLQHHQYDVWVWHOOLQJVRYHUHHQNRPVWPHWHHQORRSWLMGYDQPHL
tot en met 31 december 2025.
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