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Status BES onde
• Koninkrijk is lidstaat

• Hoofdregel:Hoofdregel:
– Verdragen zijn van toe

• Art. 52 lid 1 EUArt. 52 lid 1 EU

er EU-recht

epassing op de lidstaten
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Status BES onde
• Uitzonderingen voor spec

• UPG (art. 355 lid 1 VWEU)

– Slechts tijdelijke uitzonder

• LGO (art. 355 lid 2 VWEU)

– Apart regime
M– Maar 

• sommige algemene bepalin

er EU-recht
ciale gebieden

ringen op acquis

ngen toch van toepassing
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Status BES onde

LGO• LGO

• Deel IV VWEU + LGO

• Maar ook algemene d
– Prej vragen - KaPrej. vragen Ka
– Burgerschap(?) - Em

er EU-recht

O-Besluit

delen 
aefer&Procacci-zaakaefer&Procacci zaak
man&Sevinger-zaak
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BES: LGO of UPG
• Verandert EU-status p

– Is LGO-lijst slechts geo

– Of verwijst het naar naj
definitie?

G
per 10/10/’10?

ografische aanduiding?

ationaalrechtelijke j
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BES: LGO → UP
• Voorbeeld: Monetair r

– Euro moet worden ing

• Maar Wet geldstelsel 
– US$ is per 1/1/’11 offic– US$ is per 1/1/ 11 offic

G (• UPG betekent (in beg

PG
recht: 
evoerd

BES (32.217): 
ciële munteenheid op BESciële munteenheid op BES

) Oinsel): invoering EURO
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BES blijven LGOj

• BES geen UPG per 10

• LGO associatie regim

0/10/’10

e van toepassing
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Verdragsvrijhedeg j

Aandeelhouder

NL

5%

BES

n

Vennootschap die niet meer p
voldoet aan BES eisen

-Vestigingsplaats van BES naar NL 
(art. 2 lid 8 Vpb)( p )

-Fictie: op het direct voorafgaande tijdstip geacht 
gehele vermogen te hebben uitgedeeld aan 
aandeelhouderaandeelhouder 
(art. 5.8 Belastingwet BES)

-Sanctie: exitheffing van 5% opbrengstbelasting 
over gehele vermogenover gehele vermogen

-Exitheffing in strijd met Verdragsvrijheden?
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Verdragsvrijhedeg j

• LGO-besluit kent eige
– Deel IV VWEU en LGO

• Residuele werking ve• Residuele werking ve
– Deel III VWEU

n

en vrijheden
O-Besluit

rdragsvrijheden?rdragsvrijheden?
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Verdragsvrijhedeg j n
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Verdragsvrijhedeg j
• BES → NL: interne sit

– Dan verdragsvrijheden

• Koninkrijk der Nederla

• Maar BES buiten inter
– Vergelijkbaar met derd

n
tuatie?
n niet van toepassing

anden is lidstaat

rne markt
de land
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Verdragsvrijhedeg j
• Vestiging (art. 54 jo. 49 VWE

– Vennootschappen 

– in overeenstemming m
lidstaat opgerichtlidstaat opgericht 

– statutaire zetel/hoofdb– statutaire zetel/hoofdb
binnen de Unie

n
EU):

met de wetgeving van een 

bestuur/hoofdvestigingbestuur/hoofdvestiging 
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Verdragsvrijhedeg j

• Residuele werking De

• Met name kapitaalver
LGO vergelijkbaar met– LGO vergelijkbaar met

n

eel III VWEU?

rkeer (art. 63 VWEU)

t derde land? Prunus zaakt derde land? Prunus-zaak
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MD-richtlijnj

Vennootschapp
van een lidstaat
anders dan NL

EU

NL BV / BES lichaam
die/dat oldoet aan

BES 5% 0%

die/dat voldoet aan
substance-eisen BES

Vennootschap van een lidstaatp
- Art. 4 lid 1 MD-richtlijn?
- vrijstelling/verrekening

Vennootschap die voldoet
- 5% opbrengstbelasting
- maar art. 5 MD-richtlijn: 0%maar art. 5 MD richtlijn: 0%

- wel vastgoedbelasting
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MD/Fusierichtlijnej
• Doel: goede werking

• NB: LGONB: LGO 
– maken geen deel uit

• Teleologische interp
– Richtlijnen niet van to

en
g interne markt

van de interne markt

retatie:
oepassing
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MD/Fusierichtlijnej
• Grammaticale interp

– zaak C-247/08, Gaz 

• Vennootschap van e
– Art 2 lid 1 MD-richtlij– Art. 2 lid 1 MD-richtlij
– Art. 3 Fusierichtlijn

en
pretatie

de France

een lidstaat
jnjn
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MD/Fusierichtlijnej
a) Vennootschap die een van 

rechtsvormen heeft
• andere vennootschappen die

en die onder de Nederlandse

b) Fiscale woonplaats 
• in lidstaat volgens de fiscale w
• niet buiten de Gemeenschap

l t dgesloten verdrag

c) die bovendien, zonder keuz
t ij ij t ldervan te zijn vrijgesteld, on

volgende belastingen:  
• „vennootschapsbelasting” in 

en
de in de bijlage genoemde 

e zijn opgericht naar Nederlands recht 
e vennootschapsbelasting vallen

wetgeving van die lidstaat 
 volgens een met een derde Staat 

zemogelijkheid en zonder 
d i dderworpen is aan een van de 

Nederland

21



MD/Fusierichtlijnej

– Voor de toepassing vanVoor de toepassing van 
eilanden gevestigde lich
van artikel 5.2 van de Be
worden niet op de BES ep
geacht in Nederland te z

• Art. 2(8)Vpb

en

deze wet worden op de BESdeze wet worden op de BES 
hamen die door de toepassing 
elastingwet BES geacht 
eilanden te zijn gevestigd, j g g
zijn gevestigd.
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MD/Fusierichtlijnej
– Waar iemand woont en w

wordt naar de omstandig
• Art. 1.5(1) Belastingwet B

– In afwijking in zoverre vaj g
lichaam dat op de BES e
toepassing van dit hoofd
zijn gevestigd. De eerste

t b t kki t t dmet betrekking tot op de
stichtingen en doelvermo

• Art. 5. 2(1) Belastingwet B

– Tenzij substance test (ar

en
waar een lichaam is gevestigd, 
gheden beoordeeld.

BES

an artikel 1.5 wordt een 
eilanden is gevestigd, voor de 
dstuk geacht in Nederland te 
e volzin is niet van toepassing 

BES il d ti de BES eilanden gevestigde 
ogens.
BES

rt. 5.2(2&3) Belastingwet BES)
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MD/Fusierichtlijnej
• Drie situaties:

1. BES-vennootschap g
– Opgericht na 10/10/’10 

2. BES-vennootschap g
– Opgericht na 10/10/’10 

3. Nederlandse vennoo

en

gevestigd in Nederland
(daarvoor Antilliaans)

gevestigd op BES
(daarvoor Antilliaans)

otschap gevestigd op BES
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1. BES vennoots
a) - BES vennootschap is ee

opgericht naar Nederlandpg
- die onder de Nederlands

b) Fiscale oonplaatsb) Fiscale woonplaats 
• In NL gevestigd: art. 2 lid 8 V
• Blijft in NL gevestigd = niet bu

BRN i d tBRN is geen verdrag met een

c) Onderworpen aan Nederlanc) Onderworpen aan Nederlan
• zonder keuzemogelijkheid/vri

schap in NLp
n andere vennootschap die is 
ds recht
se vennootschapsbelasting valt

Vpb 
uiten de Gemeenschap; 

d d t tn derde staat

ndse vennootschapsbelastingndse vennootschapsbelasting
ijstelling
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2. BES vennoots
a) - BES vennootschap is ee

opgericht naar Nederlandpg
- die onder de Nederlands

b) Fiscale oonplaatsb) Fiscale woonplaats 
• In NL gevestigd? art. 5.2(2&3
• Blijft in NL gevestigd = niet bu

BRN i d tBRN is geen verdrag met een

c) Onderworpen aan Nederlanc) Onderworpen aan Nederlan
• zonder keuzemogelijkheid/vri

schap op BESp p
n andere vennootschap die is 
ds recht
se vennootschapsbelasting valt

3) Belastingwet BES
uiten de Gemeenschap; 

d d t tn derde staat

ndse vennootschapsbelastingndse vennootschapsbelasting
ijstelling
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3. NL vennootsch
a) Nederlandse N.V./B.V. staa

b) Fiscale woonplaats
• In NL gevestigd: art. 2 lid 4 Vg g
• Blijft in NL gevestigd = niet bu

BRN is geen verdrag met een

c) Onderworpen aan Nederlan
• zonder keuzemogelijkheid/vrig j /

hap op BESp p
at expliciet genoemd in bijlagen

Vpbp
uiten de Gemeenschap; 
n derde staat

ndse vennootschapsbelasting
ijstellingj g
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Fusierichtlijnj

BA DC

Vennootschap
van een lidstaat
anders dan NL

NL BV die voldoet
aan substance-eisen BES

5%

anders dan NL

NL BV di ld t BES b t iNL BV die voldoet aan BES substance eisen =
- 5% opbrengstbelasting bij aandeelhouders?
- maar art. 4 lid 1 / art. 8 lid 1 Fusierichtlijn: 0%

BA C D

Vennootschap
van een lidstaat
anders dan NLanders dan NL

d ij d t h= verdwijnende vennootschap
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S Wetgevingg g
U-recht
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Staatssteun
• Art. 14 lid 2 LGO-Besluit

– De Gemeenschap bevord
LGO met het oog op formuLGO met het oog op formu
van doeltreffend mededing

– dat gericht is op de geleid
doeltreffende toepassing v
door zowel het bedrijfslevedoor zowel het bedrijfsleve

ert de samenwerking met de 
ulering en ondersteuning ( )ulering en ondersteuning (…) 
gingsbeleid

elijke bevordering van 
van de mededingingsregels 
en als de overheiden als de overheid.
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Staatssteun
• Art. 48 LGO-Besluit: 

– alleen kartelverbod en
– verbod van misbruik m

– Geen verbod op staats

 
machtspositie

ssteun
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Staatssteun
• Als BES UPG worden

• Staatssteun regels onStaatssteun regels on
– Fiscale Staatssteun op

(zaak C-88/03, Portug( aa C 88/03, o tug

Afwezigheid winstbela• Afwezigheid winstbela

n

nverkort van toepassingnverkort van toepassing
p de Azoren
al/Commissie)a /Co ss e)

asting staatssteun?asting staatssteun?
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Conclusie
• 10/10/’10: Intrastatelijk
• Geen invloed op EU-s

• Vrijheden: 
Interne situatie– Interne situatie

– Kan BES vennootscha
E ith ffi bij l t– Exitheffing bij verplaat

ke reorganisatie BES
status: blijft LGO

ap art. 54 VWEU inroepen
i BES NLsing BES → NL
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Conclusie
• MD/Fusierichtlijn: opb

– BES vennootschap in 
– NL bv gevestigd op BE

• Staatssteun: 
– Geen issue
– Tenzij BES UPGTenzij BES UPG
– Gebrek aan winstbelas

brengstbelasting op 0%
NL gevestigd

ES

sting staatssteun
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