Fiscale emigratie en uw onderneming

“Belastingcontrole? so what!”
De mogelijke fiscale gevolgen van emigratie heb ik reeds eerder beschreven
(zie site www.wiloomen.nl en artikel in
Hét Zakennieuws nr.3, week 20 2010).
Kort samengevat blijkt dat lang niet
in alle gevallen de belastingdienst
met u van mening zal zijn dat u ook
daadwerkelijk het land metterwoon
(definitief ergens anders gaan wonen)
heeft verlaten. Met name indien het
oude woonland nog regelmatig wordt
bezocht en indien er mogelijk een
tweede woning ter beschikking staat.
Indien het nieuwe woonland bekend
staat als een belastingparadijs (waar de
belastingheffing substantieel lager is dan
in Nederland) zullen
de voelsprieten van de
belastingdienst geactiveerd worden.
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Indien u eigenaar bent van een bedrijf wordt het
fiscale probleem alleen maar groter. In veel voorkomende gevallen zult u uw bedrijf mee willen
nemen naar het nieuwe woonland. Het probleem
wat zich hier voor zal doen verschilt niet wezenlijk
van uw eigen positie. De belastingdienst zal gaan
beoordelen of het bedrijf daadwerkelijk Nederland
heeft verlaten. Indien het bedrijf in Nederland activiteiten blijft verrichten zal al snel voor dat deel
een belastingplicht in Nederland blijven bestaan.
Mogelijk zelfs voor de inkomsten van uw gehele
onderneming. Dit kan tot dubbele heffing leiden.
Het verdrag dat Nederland heeft gesloten met het
betreffende land zal uitkomst moeten bieden.
Onlangs heeft de Rechtbank Breda geoordeeld
dat de plaats waar de feitelijke leiding van het
bedrijf is gevestigd mede bepaalt waar een bedrijf
is gevestigd. Hierbij is van belang de locatie waar
de beslissingen van het bedrijf worden genomen.
Dat het bedrijf een holding is met diverse werkmaatschappijen doet hier niet aan af. Het kan zo
zijn dat u en uw holding niet meer in Nederland
woonachtig of gevestigd zijn terwijl de dochtermaatschappijen wel in Nederland gevestigd zijn.
De Rechtbank Arnhem heeft in 2009 geoordeeld
dat de werkelijke leiding van een vennootschap
niet was verplaatst naar het buitenland omdat een
aanzienlijk deel van de beslissingen nog steeds in
Nederland werden genomen.
Met name indien de belastingdienst de mening is
toegedaan dat er sprake is van een gekunstelde
situatie (om belastingheffing te voorkomen), zal zij
alles in het werk stellen om de feiten boven tafel
te krijgen die deze gekunstelde situatie opheffen.
Dit doet zich met name voor indien de aandeelhouder de holding en eventuele financieringsmaat-

schappijen zijn verhuisd naar belastingparadijzen
en de eventuele werkmaatschappijen of bedrijven
van familieleden in Nederland zijn gevestigd. De
rente-inkomsten worden dan niet belast in Nederland terwijl de rentelasten wel in aftrek worden
genomen bij de werkmaatschappijen of bij de
kinderen van de geëmigreerde persoon in Nederland. Dit doet zich voor als bij het verstrekken van
leningen waarvan de rentekosten in Nederland aftrekbaar zijn en de opbrengsten in het andere land
niet of zeer laag belast zijn.
De belastingdienst zal gaan beoordelen of uw
nieuwe woonplaats ook uw daadwerkelijke woonplaats is en welke banden u nog heeft met Nederland. Van uw rechtspersonen zal beoordeeld worden wat uw relatie is met het bedrijf, en waar de
feitelijke leiding is gevestigd. Zelfs als vaststaat dat
u niet meer in Nederland woont kan het zo zijn
dat de feitelijke leiding in Nederland plaatsvindt,
omdat bijvoorbeeld de besluiten en beslissingen bij
uw werkmaatschappijen worden genomen.
Het zal dan ook een wezenlijk belang hebben om
hier zelf een uitgebreid onderzoek naar te laten
doen en niet uit te gaan van de vastgestelde feiten
van een boekenonderzoek van de belastingdienst.
De uitkomsten van zo’n boekenonderzoek hoeven
tenslotte niet altijd juist of volledig te zijn. Een
onderzoek van de belastingdienst naar de woonplaats en vestigingsplaats kan zeer belastend zijn.
Het moge duidelijk zijn dat dit probleem beter
vooraf beoordeeld kan worden zodat ook u kunt
zeggen; “Belastingcontrole? So what!”
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