Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1992-1993

23220

Goedkeuring van de op 18 december 1992 te
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belastingen naar het inkomen, met
briefwisseling en Memorandum van
overeenstemming
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MEMORIE VAN TOELICHTING
I. Inleiding
1. Algemeen
De Nederlandse economie kenmerkt zich van oudsher door een
levendige internationale industriële–, handels–, financiële– en transport–
sector. Die sectoren vormen voor Nederland een onmisbaar element van
het draagvlak van de nationale economie. Tegen deze achtergrond is het
van groot belang dat de omvangrijke stromen van goederen en geld die
uit deze internationale oriëntatie van het Nederlandse bedrijfsleven
voortvloeien een adequate fiscale begeleiding ondervinden. Voorkoming
van dubbele belasting is daarbij een sleutelbegrip. Daarin hebben belas–
tingverdragen hun functie en daar liggen de wortels van het Nederlandse
verdragsbeleid. Enige jaren geleden is op verzoek van de Staten–
Generaal in de Notitie algemeen fiscaal verdragsbeleid een uiteenzetting
gegeven van de algemene aspecten van het beleid inzake verdragen ter
voorkoming van dubbele belasting op inkomen, winst en vermogen
(Kamerstukken II 1987/88, 20365, nrs. 1-2); deze Notitie is uitvoerig
besproken in de vaste Commissie voor Financiën. De in de Notitie aange–
geven algemene uitgangspunten gelden ook op dit moment nog
onverkort. In de Oriëntatienota fiscaal vestigingsklimaat (Kamerstukken II
1992/93, nr. 22 860) heeft de eerstondergetekende aangegeven dat het
Nederlandse verdragennet een van de voordelen is, die Nederland als
vestigingsland aantrekkelijk maakt. Om die positie te handhaven is niet
alleen uitbreiding van dat verdragennet gewenst, maar dient ook
onderhoud plaats te vinden van bestaande verdragen om een zo optimaal
mogelijke afstemming op de actuele situatie te waarborgen. Wijzigingen
in economische relaties, nationale wetgevingen etc. kunnen tot aanpas–
singen nopen. De wereldeconomie wordt in zeer belangrijke mate
gedragen door multinationale ondernemingen. De toenemende oriëntatie
van het Nederlandse bedrijfsleven op de wereldeconomie eist - wil
Nederland zijn vooraanstaande positie behouden - een alerte opstelling.
Die opstelling dient enerzijds gericht te zijn op het wegnemen van
belemmeringen voor het grensoverschrijdende verkeer, doch anderzijds
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mag daarbij niet uit het oog worden verloren dat grotere vrijheden in het
internationale goederen– en geldverkeer het gevaar in zich bergen dat
landen hun belastinggrondslagen geërodeerd zien door het omleggen
van dit verkeer via zogenoemde tax havens. Dit laatste aspect vraagt
internationaal meer en meer de aaridacht, zowel in OESO-verband als
daarbuiten.
Voor het internationaal opererende Nederlandse bedrijfsleven is de
relatie met de Verenigde Staten altijd van groot belang geweest. Daarom
behoorden de Verenigde Staten ook tot de eerste landen waarmee
Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Het Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met
betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belas–
tingen (hierna: het verdrag van 1948) dateert van 29 april 1948 (Stb.
1948, I464 en 1949, J80) en is gewijzigd bij het op 30 december 1965
te Washington tot stand gekomen Aanvullend Verdrag (Trb. 1966, 97).
Sedert het sluiten van het verdrag in 1948 en de wijziging daarvan in
1965 hebben zich vele, vaak ingrijpende wijzigingen in de nationale
wetgevingen van beide staten voorgedaan, die een herziening wenselijk
maakten. Door de ontwikkeling van modelverdragen, zowel in het kader
van de OESO, als nationaal, deed zich daarnaast de behoefte gevoelen
het in sommige opzichten verouderde Verdrag te moderniseren. Dit
bracht de Verenigde Staten er in 1981 toe het initiatief te nemen voor
besprekingen over een herziening van het verdrag van 1948.
De wens om het optreden van dubbele belasting in het economische
verkeer tussen beide landen zo effectief mogelijk te vermijden, om belas–
tingplichtigen rneer duidelijkheid en nadere zekerheid te bieden –dit
laatste gezien de ontwikkelingen in de Amerikaanse nationale wetgeving
- alsmede de wens om het ontgaan van belasting tegen te gaan,
vormden voor beide partijen het uitgangspunt voor de onderhandelingen.
Van niet gering belang daarbij zijn de omvangrijke economische betrek–
kingen tussen beide landen en de snelle groei daarvan. Ter illustratie
hiervan kan met betrekking tot het jaar 1991 voor Nederland worden
gewezen op de omvang van de goedereninvoer uit de Verenigde Staten
(ca. f 18 mrd.) en de goederenuitvoer naar dat land (ca. f 10 mrd.),
alsmede op de omvang van de kapitaalopbrengsten, waarbij een bedrag
van ca. f 13,5 mrd. uitging naar en een zelfde bedrag ontvangen werd uit
de Verenigde Staten. Dit laatste is indicatief voor de omvang van de
wederzijdse investeringen.
Mede tegen de hier geschetste achtergrond achten beide partijen het
bestaan van een goed belastingverdrag van groot belang.
De onderhandelingen hebben geruime tijd geduurd. Dit is in belang–
rijke mate veroorzaakt door het complexe karakter van de onderhande–
lingen, waarbij de wens om te komen tot een evenwichtig resultaat
voortdurend in het oog diende te worden gehouden. Daarnaast is er ook
enige vertraging opgetreden door ontwikkelingen, die zich in de
tussentijd in de Verenigde Staten op het terrein van de belastingwet–
geving hebben voorgedaan, waarbij met name kan worden gewezen op
de herziening van de Amerikaanse belastingwetgeving, de Tax Reform
Act van 1986. De onzekerheden die voortvloeiden uit deze herziening
vormden voor beide partijen aanleiding de besprekingen gedurende
enige jaren op te schorten.
Als resultaat van de onderhandelingen zal op het belangrijke punt van
de tarieven van de bronheffingen de thans bestaande situatie nagenoeg
geheel ongewijzigd blijven. Op het punt van de in het laatste decennium
- in voorkomende gevallen zelfs met voorbijgaan aan verdragsverplich–
tingen - in de nationale wetgeving van de Verenigde Staten geïntrodu–
ceerde heffingsrechten heeft Nederland echter concessies moeten doen.
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Zo heeft Nederland moeten instemmen met een beperkt Amerikaans
heffingsrecht over vermogenswinsten behaald bij de vervreemding van
aandelen in ondernemingen waarvan de bezittingen in meerderheid uit
Amerikaans onroerend goed bestaan. Hierbij zij opgemerkt dat de
Verenigde Staten het nationale heffingsrecht op dit punt in strijd met de
regels van het verdrag van 1948 toch reeds toepassen. Nederland heeft
in het verleden - overigens zonder een direct succes in dit concrete geval
- geprotesteerd tegen deze Amerikaanse handelwijze.
Voorts is naar aanleiding van de in 1986 door de Verenigde Staten
geïntroduceerde additionele heffing op de winst van een vaste inrichting
(branch tax) een beperkt heffingsrecht voor de bronstaat terzake in het
nieuwe verdrag opgenomen.
Op verzoek van Nederland zijn met het oog op de duidelijkheid en
zekerheid, in het nieuwe verdrag ook enkele van de voor Nederland
gebruikelijke bepalingen opgenomen, zoals die inzake «costsharing»overeenkomsten, werkzaamheden buitengaats en arbitrage. In een bij het
nieuwe verdrag behorend Memorandum van overeenstemming, waarin
op onderdelen is aangegeven op welke wijze het nieuwe verdrag dient te
worden geïnterpreteerd, is de door Nederland gewenste bepaling
opgenomen voor projecten die kant en klaar worden opgeleverd (turn key
projects).
Voorts heeft Nederland bereikt dat in die gevallen waarin zich in de
praktijk dubbele belastingheffing voordoet als gevolg van de toepassing
van de Amerikaanse nationale wetgeving op het terrein van verreken–
prijzen of het terrein van de aftrekbaarheid van kosten, in het kader van
een overlegprocedure een oplossing zal worden nagestreefd, die het «at
arm's length»-beginsel, zoals dat gebruikelijk in internationale verhou–
dingen wordt uitgelegd, als uitgangspunt heeft.
De Verenigde Staten zien tevens af van de toepassing van het
nationale bronheffingstarief op royalty's die via een in Nederland geves–
tigde onderneming aan een onderneming in een derde land worden
betaald, onder de voorwaarde dat de royalty's verband houden met de
activiteiten van de in Nederland gevestigde onderneming die de royalty's
naar het derde land doorbetaalt. Hiermee wordt de onrust weggenomen
die bij het Nederlandse bedrijfsleven is ontstaan, omdat onder het
verdrag van 1948 de toepassing van het Amerikaanse nationale bronhef–
fingstarief op via Nederland doorbetaalde royalty's niet uitdrukkelijk
wordt verhinderd.
Tevens hebben beide regeringen het, gelet op de ontwikkelingen ter
zake in de Verenigde Staten, nuttig geoordeeld om bij briefwisseling
uitdrukkelijk te verklaren dat zij het beginsel onderschrijven dat het
nieuwe verdrag voor beide partijen verbindend is en dat zij de daaruit
voortvloeiende verplichtingen overeenkomstig het internationale recht
zullen nakomen. Mocht een wijziging van de wetgeving in een van beide
staten aan volledige toepassing van de bepalingen van het nieuwe
verdrag in de weg staan, dan zullen de autoriteiten met elkaar in overleg
treden teneinde te komen tot volledige toepassing van het nieuwe
verdrag.
Het Memorandum van overeenstemming en de daarbij behorende
briefwisseling, waarin het Memorandum wordt aangeboden, zullen
evenals het nieuwe verdrag zelve bij dit wetsvoorstel ter goedkeuring
worden voorgelegd. Anders dan een Protocol, dat een aanvulling op een
verdrag beoogt te zijn, bezit het Memorandum van overeenstemming
meer het karakter van een nadere uitleg van het nieuwe verdrag. De hier
gekozen vorm biedt de verdragsluitende partijen de gewenste flexibiliteit;
het Memorandum kan, indien zich daartoe de noodzaak voordoet,
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worden aangepast. Een unilaterale wijziging van de in het Memorandum
gegeven uitleg is echter niet mogelijk.
Het aspect van het ontgaan van belastingen heeft bij de verdragson–
derhandelingen steeds een belangrijke rol gespeeld. De Verenigde
Staten hebben zich namelijk op dit terrein zowel nationaal, als interna–
tionaal gemanifesteerd door een eigen, soms zeer specifieke, aanpak.
Reeds aan het eind van de jaren zeventig is daarbij in de context van het
Amerikaanse modelverdrag een bepaling ontwikkeld, die beperkingen
oplegt aan de toekenning van verdragsvoordelen.
Tijdens de besprekingen tussen beide delegaties, die steeds in een
constructieve sfeer zijn verlopen, bleken reeds in aanvang de opvattingen
in beide staten omtrent de wijze waarop het probleem van het ontgaan
van belastingen diende te worden benaderd wezenlijk te verschillen.
Hoewel er in beginsel geen verschil van mening was over de noodzaak
verdragsmisbruik aan te pakken, stonden de uitgangspunten over de
vorm van de aanpak van partijen welhaast haaks op elkaar.
In de Nederlandse benadering staat de aanspraak van inwoners op
verdragsvoordelen als beginsel voorop. Verdragsvoordelen zouden niet
mogen worden onthouden, tenzij blijkt dat ten onrechte een beroep op
verdragstoepassing is gedaan. Een correcte toepassing van de aanspraak
op verdragsvoordelen zou naar Nederlandse opvatting reeds gewaar–
borgd moeten kunnen worden door de gebruikelijke voorwaarden die aan
inwoners worden gesteld en door het zogenoemde «beneficial owner»vereiste. Verdragsmisbruik zou daarbij mede bestreden moeten worden
langs de weg van fraus legis en fraus tractatus.
De Amerikaanse benadering was geheel tegengesteld aan de Neder–
landse. De gebruikelijke voorwaarden die aan inwoners worden gesteld,
bieden naar Amerikaanse opvatting onvoldoende zekerheid dat de
verdragsvoordelen op een correcte wijze worden toegekend. Uitgaande
van het aan het einde van de jaren zeventig ontwikkelde en daarna verder
verfijnde Amerikaanse standaardverdrag wensen de Verenigde Staten
slechts verdragsvoordelen te verlenen aan inwoners die kunnen aantonen
daarop volgens de regels van het verdrag aanspraak te kunnen maken. In
de Amerikaanse optiek zou slechts met behulp van een specifieke
bepaling in het verdrag (de «limitation on benefits»-bepaling) het
vermeende misbruik bestreden kunnen worden.
Het is partijen uiteindelijk toch gelukt om tot een synthese van de
wederzijdse opvattingen te komen die voor beiden - hoewel op de rand
van het aanvaardbare - acceptabel was. De vele en vaak fundamentele
discussies die noodzakelijk waren om de tegengestelde rechtsopvat–
tingen te overbruggen vormden echter een belangrijke oorzaak voor de
lange duur van de onderhandelingen.
De talrijke voorstellen en tegenvoorstellen die noodzakelijk bleken om
tot overeenstemming te komen, hebben op onderdelen tot lang uitge–
schreven en gecompliceerde bepalingen geleid. Het resultaat dat uitein–
delijk als hoogst haalbaar compromis is bereikt, wordt dan ook niet
gekenmerkt door eenvoud en bondigheid. Belangrijk is evenwel dat beide
partijen zich achter het eindresultaat kunnen stellen. Hoewel het
compromis uitgaat van de Amerikaanse basisgedachte op dit vlak, heeft
Nederland onverkort vastgehouden aan het standpunt dat het hierte
lande gevestigde bedrijfsleven in al zijn facetten zonder buitensporige
administratieve lasten aanspraak zou moeten kunnen maken op verdrags–
toepassing. Daarbij is rekening gehouden met het open, internationaal
georiënteerde karakter van de Nederlandse economie, de positie van
Nederland binnen de Europese Gemeenschap, de aanwezigheid van
multinationals waarvan zowel het aandelenbezit als de activiteiten inter–
nationaal wijdverspreid zijn en met de positie van Nederland als
belangrijk financieel centrum en als vestigingsland van regionale hoofd–
kantoren.
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De diverse elementen van het thans bereikte compromis afwegend kan
het bereikte onderhandelingsresultaat als aanvaardbaar worden geken–
schetst.
2. Inbreng van derden
Gezien de grote financiële belangen die bij het sluiten van een verdrag
met de Verenigde Staten in het geding zijn, is er zowel voorafgaand aan
als tijdens de onderhandelingen grote waarde gehecht aan de opmer–
kingen en commentaren, die door belanghebbenden - zowel schriftelijk
als mondeling - naar voren zijn gebracht. Uiteraard zijn deze ook
gebruikt bij de Nederlandse standpuntbepaling tijdens de onderhande–
lingen.
3. Budgettaire consequenties
De herziening van het Verdrag moet worden beschouwd als een inves–
tering in de toekomst. Het voortzetten van de bestaande relaties op een
naar beider inzichten bevredigende basis biedt mogelijkheden voor een
verdere uitbouw van de financiële en economische banden tussen beide
landen. Het nieuwe verdrag met de Verenigde Staten draagt hiermee bij
aan bestendiging van de internationale positie van ons land. De gunstige
gevolgen van een verdere groei in de financiële en economische relaties
zullen echter op korte termijn nog niet meetbaar zijn.
De directe gevolgen van de verdragsherziening voor de Nederlandse
schatkist zijn moeilijk aan te geven. Naar het zich laat aanzien zullen de
belangrijkste wijzigingen in het verdrag geen directe budgettaire
gevolgen hebben wat de heffing van dividenden, interest en royalty's
betreft. Er zullen zich gevallen voordoen van ondernemingen die zich
formeel in Nederland hebben gevestigd teneinde de voordelen van het
nieuwe verdrag te verkrijgen zonder in Nederland geworteld te zijn en
die, omdat zij nu onder het nieuwe verdrag de voorwaarden scherper zijn
vastgelegd, niet meer in aanmerking komen voor de verlaging van Ameri–
kaanse bronheffingen zich uit Nederland zullen terugtrekken. Naar
verwachting zal het budgettaire gevolg hiervan marginaal zijn.
Anders dan voorheen zal de heffing over dividenden betaald door een
Amerikaanse beleggingsinstelling (Real Estate Investment Trust) dan wel
een Nederlandse beleggingsinstelling waarvan de activa voor het
merendeel uit onroerend goed bestaan in bepaalde situaties naar het
nationale tarief plaatsvinden. Daardoor kunnen zich geringe wijzigingen
voordoen in de opbrengst voor de Nederlandse schatkist.
De budgettaire effecten van de heffing van de branch tax voor de
Nederlandse ondernemingen met een vaste inrichting in de Verenigde
Staten zijn niet nader aan te geven. Voor de Nederlandse schatkist heeft
de heffing alleen afgeleide effecten. Directe budgettaire consequenties
doen zich niet voor, omdat Nederland de winsten van Amerikaanse vaste
inrichtingen bij de belastingheffing vrijstelt.
Door het heffingsrecht over vermogenswinsten behaald bij de
vervreemding van aandelen in onroerend-goedlichamen toe te kennen
aan de staat waar het onroerend goed is gelegen zou het nieuwe verdrag
voor Nederland een verlies aan belastingopbrengsten kunnen
meebrengen, doordat de vermogenswinsten die een inwoner van
Nederland realiseert bij de vervreemding van aandelen in een Ameri–
kaans onroerend-goedlichaam, in Nederland voortaan van belasting–
heffing zullen zijn vrijgesteld. Deze vermogenswinsten worden overigens
met voorbijgaan aan de bepalingen van het verdrag van 1948 reeds
vanaf 1984 in de Verenigde Staten belast. Hoewel de bepaling tweezijdig
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is geformuleerd, is er in Nederland geen budgettaire opbrengst van
betekenis te verwachten, omdat de vermogenswinsten die een inwoner
van de Verenigde Staten realiseert bij de vervreemding van aandelen in
een Nederlands lichaam, slechts in uitzonderlijke gevallen in Nederland in
de belastingheffing worden betrokken, zoals bijvoorbeeld in de sfeer van
de inkomstenbelasting bij aanmerkelijk-belang aandeelhouders.
Voor ondernemingsactiviteiten in het kader van de exploratie en
exploitatie van natuurlijke rijkdommen op het Continentaal Plat is in het
nieuwe verdrag bepaald dat een vaste inrichting al aanwezig is na 30
dagen (onder het verdrag van 1948 geldt het gewone vaste-inrichting–
begrip van het OESO-modelverdrag), waardoor dergelijke activiteiten
onder het nieuwe verdrag in de werkstaat, overeenkomstig de Neder–
landse nationale wetgeving, in de belastingheffing betrokken kunnen
worden. In verband met deze 30-dagen regeling kan overigens nog
worden opgemerkt dat de vermogenswinsten bij de onttrekking van
bedrijfsmiddelen aan de vaste inrichting in de werkstaat worden belast,
indien de bedrijfsmiddelen ten minste drie maanden deel zijn gaan
uitmaken van het vermogen van de vaste inrichting. Doordat veel Ameri–
kaanse ondernemingen op het Nederlandse deel van het Continentaal
Plat opereren, kunnen uit de uitbreiding van dit heffingsrecht enige
additionele opbrengsten voor de Nederlandse schatkist worden
verwacht.
Het nieuwe verdrag bevat een algehele vrijstelling van belastingheffing
voor inkomsten die uit de andere staat worden verkregen door religieuze,
liefdadige en andere algemeen nut beogende lichamen en een vrijstelling
van belastingheffing voor dividenden en interest welke door pensioen–
fondsen uit de andere staat worden verkregen. Doordat Nederland geen
dividendbelasting meer zal kunnen heffen over de door dergelijke Ameri–
kaanse instellingen uit Nederland ontvangen dividenden, levert deze
vrijstelling naar verwachting een bescheiden budgettair verlies op.
Daartegenover kunnen zich echter enige gunstige effecten voor ons land
voordoen. Zo zullen de hier bedoelde Nederlandse instellingen onder het
nieuwe verdrag de vermogensopbrengsten vrij van bronbelasting uit de
Verenigde Staten ontvangen. Daarnaast zal Nederland door deze
vrijstelling aantrekkelijker worden voor beleggingen door Amerikaanse
instellingen, die in veel gevallen grote vermogens beheren.
4. Aanspraak op verdragstoepassing
In alle door Nederland gesloten verdragen is de verdragstoepassing
beperkt tot inwoners van de verdragsluitende staten. Voor zover het
natuurlijke personen betreft biedt het woonplaatsartikel, zoals dat in de
meeste verdragen is opgenomen, reeds voldoende waarborgen voor de
toekenning van verdragsvoordelen. Echter, bij lichamen is het vaak
moeilijk vast te stellen of het inwonerschap van zuiver formele aard is of
op een meer materiële basis berust. De Verenigde Staten zijn de mening
toegedaan dat in verband hiermee nadere regelgeving noodzakelijk is.
Zoals reeds in de algemene inleiding is aangegeven, is Nederland met
de Verenigde Staten van mening dat «treaty shopping» moet worden
tegengegaan, maar de opvattingen over de wijze waarop dit doel zou
moeten worden nagestreefd verschillen fundamenteel. Eenvoudig gezegd
gaat Nederland uit van verdragsgerechtigdheid, tenzij ... (bewijslast
belastingautoriteit) en gaan de Verenigde Staten uit van verdragsgerech–
tigdheid, mits ... (bewijslast belastingplichtige). De eerste jaren waarin
de onderhandelingen liepen, heeft Nederland talrijke pogingen gedaan
om te komen tot een bepaling die uitging van zijn basisgedachte, echter
zonder resultaat.
Teneinde uit de impasse te geraken heeft Nederland zijn benadering
gewijzigd, toen bleek dat de Verenigde Staten er in slaagden hun ziens–
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wijze vast te leggen in tal van belastingverdragen, waaronder die met
Duitsland, Frankrijk en Spanje. Vanaf dat moment is de Nederlandse
inzet erop gericht geweest om een compromis te bereiken waarbij aan
de Nederlandse uitgangspunten, zoals genoemd aan het slot van de
algemene inleiding, recht zou worden gedaan. Dat het vinden van zo'n
compromis geen eenvoudige zaak zou zijn, was van het begin af aan
duidelijk. Het bieden van de grootst mogelijke rechtszekerheid zou
uitvoerige bepalingen vergen om recht te doen aan alle facetten van het
Nederlandse bedrijfsleven, waarbij ook de vereiste mate van gewor–
teldheid een belangrijk punt van discussie zou vormen. Door intensief
overleg ontstond er gaandeweg uitzicht op een compromis. Zowel van de
zijde van de Verenigde Staten, als van Nederland is daarbij tot het
uiterste gegaan en werd ten slotte een stadium bereikt waarin het
resultaat voor beide partijen op de grens van het aanvaardbare kwam te
liggen.
Het resultaat overziende moet worden geconstateerd dat de bepaling
principieel start vanuit een uitgangspunt dat niet het Nederlandse is en
dat zij vrij complex is en veel woorden telt. Daartegenover staat dat
feitelijk zoveel van de Nederlandse doelstellingen konden worden gereali
seerd dat de bepaling, zeker in de totale context van het nieuwe verdrag,
aanvaardbaar is. Dit blijkt des te duidelijker als de bepaling wordt afgezet
tegen een aantal door de Verenigde Staten met andere belangrijke
landen zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje overeengekomen bepalingen.
Met de thans gekozen opzet van de «limitation on benefits»-bepaling is
beoogd aan het merendeel van de belanghebbenden directe zekerheid te
bieden door het recht op verdragstoepassing te koppelen aan objectieve
toetsen. Nochtans zal het - ondanks de vergaande detaillering van de
bepaling - onmogelijk zijn om op alle vragen betreffende de verdragstoe–
passing in specifieke gevallen een antwoord te geven aan de hand van
de tekst van de bepaiing. Het zou evenwel een misvatting zijn te menen,
dat deze vragen niet zouden bestaan in geval een meer globale tekst
overeen zou zijn gekomen, zoals in de verdragen van de Verenigde
Staten met de hiervoorgenoemde landen. Anders dan deze verdragen
biedt het door Nederland gesloten verdrag aanmerkelijk meer zekerheid
en aanknopingspunten voor een goede verdragstoepassing.
De «limitation on benefits»-bepaling waarover in de verdragsonderhan–
delingen van de Verenigde Staten met een aantal EG-lidstaten als
Duitsland, Frankrijk en Spanje in enige vorm overeenstemming werd
bereikt, kent een drietal toetsen op grond waarvan een lichaam zou
kunnen aantonen in voldoende mate in het andere land geworteld te zijn.
Een lichaam dat is gevestigd in het andere land zou op grond van deze
bepaling slechts aanspraak kunnen maken op verdragstoepassing, indien
het kan aantonen dat aan een van de navolgende toetsen is voldaan:
a. meer dan 50 procent van de aandelen wordt direct of indirect
gehouden door inwoners/natuurlijke personen of de overheid van een
van beide staten of onderdanen van de Verenigde Staten, waarbij de
heffingsgrondslag van het lichaam niet in aanzienlijke mate mag worden
aangewend voor betalingen aan anderen dan de hiervoor genoemde
personen (de aandeelhouderstoets);
b. de onderneming is ter beurze genoteerd in een van beide staten en
er vindt een substantiële en regelmatige handel in de aandelen plaats op
een erkende beurs (de beurstoets);
c. het lichaam is bedrijfsmatig actief in het land van vestiging en de
inkomsten uit het andere land zijn verkregen in verband met die activi–
teiten of vloeien daar incidenteel uit voort (de activiteitentoets). Van
dergelijke activiteiten zijn het beleggen en beheren van beleggingen
overigens uitgesloten voor zover ze niet plaatsvinden in het kader van het
bank– of verzekeringsbedrijf.
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Een lichaam dat niet zou voldoen aan een van deze toetsen, kan, op
grond van een in de «limitation on benefits»-bepaling opgenomen
«vangnet»-bepaling, de bevoegde autoriteiten van de staat waaruit de
inkomsten worden betaald, verzoeken om de verdragsvoordelen toch toe
te kennen.
Nederland kon zo'n ruwe benadering, welke volstrekt onvoldoende
recht zou doen aan het open, internationaal georiënteerde karakter van
de Nederlandse economie, niet aanvaarden. De overeengekomen
bepaling onderscheidt zich dan ook van deze benadering doordat zij met
het oog op dit karakter van de Nederlandse economie tal van verfijningen
bevat, waarbij met name de doelstellingen van de Europese Gemeen–
schap op het terrein van het vrije verkeer van personen en kapitaal haar
vormgeving diepgaand hebben beïnvloed. De aanspraak op verdragstoe–
passing van in Nederland gevestigde ondernemingen, die van wezenlijk
belang zijn voor de Nederlandse economie, is daarbij naar het oordeel
van ondergetekende in hoge mate zeker gesteld. Overkill wordt in de
mate van het mogelijke vermeden en de uit de bepaling voortvloeiende
administratieve lasten zijn tot het noodzakelijkste beperkt gebleven.
De met Nederland overeengekomen bepaling globaal vergelijkend met
de bepaling die door de Verenigde Staten in de relatie tot vorenge–
noemde landen is overeengekomen, kan het volgende worden
opgemerkt.
De door Nederland overeengekomen bepaling biedt de mogelijkheid
om voor kwalificatie onder de aandeelhouderstoets ook personen als
«goede» aandeelhouders mee te tellen die inwoner zijn van lidstaten van
de Europese Gemeenschap waarmee de Verenigde Staten een soort–
gelijk verdrag hebben als met Nederland. Het daarnaast in de onder punt
a beschreven aandeelhouderstoets opgenomen vereiste dat de heffings–
grondslag van de onderneming niet in belangrijke mate mag worden
uitgehold is in het nieuwe verdrag tot aanvaardbare proporties terugge–
bracht.
Ook de mogelijkheden om op grond van de beurstoets voor verdrags–
toepassing in aanmerking te komen (zie letter b hiervoor) zijn ruimer.
Niet alleen beursgenoteerde ondernemingen, maar ook de dochteronder–
nemingen daarvan kunnen in aanmerking komen met een beroep op de
beurstoets. Voorwaarde is wel dat deze dochterondernemingen minder
dan 90 procent van de ontvangen interest, royalty's en soortgelijke
opbrengsten doorbetalen, dan wel, wanneer dit niet het geval is, de
heffingsgrondslag niet in belangrijke mate uithollen door betalingen aan
tax havens. Teneinde de administratieve verplichtingen voor het bedrijfs–
leven tot een minimum te beperken, kunnen de bevoegde autoriteiten
van de staat waar om verdragstoepassing is gevraagd in eerste aanleg
slechts bij de bevoegde autoriteiten van de vestigingsstaat van het
lichaam informatie inwinnen over de omvang van de doorbetalingen.
Met de ontwikkelingen binnen de Europese Gemeenschap is rekening
gehouden, doordat Nederlandse dochterondernemingen die niet zelf ter
beurze genoteerd zijn aanspraak op verdragsvoordelen kunnen maken,
indien de aandelen in belangrijke mate worden gehouden door maximaal
vijf ter beurze genoteerde ondernemingen die zijn gevestigd in de
Europese Gemeenschap of de Verenigde Staten.
Om zeker te stellen dat er een bepaalde mate van geworteldheid is,
wordt echter de eis gesteld dat een bepaald deel van de aandelen door
inwoners van Nederland wordt gehouden. De aandeelhouderstoets kent
overigens een zelfde vereiste.
Ten aanzien van de voorwaarde dat er een substantiële en regelmatige
handel plaatsvindt op een erkende beurs, worden naast de Amsterdamse
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en de Amerikaanse beurzen ook de belangrijkste beurzen van een aantal
andere landen voor verdragsdoeleinden erkend. Met de specifieke positie
van de Amsterdamse Effectenbeurs is daarbij rekening gehouden, onder
meer door een nadere omschrijving van hetgeen onder substantiële en
regelmatige handel dient te worden verstaan.
Wat betreft de activiteitentoets (zie letter c hiervoor) kan worden
opgemerkt dat in afwijking van de door de Verenigde Staten met de
andere genoemde landen overeengekomen tekst ook in andere
EG-lidstaten verrichte activiteiten van Nederlandse lichamen of van
daarmee verbonden lichamen die zijn gevestigd in andere lidstaten van
de Gemeenschap van belang zijn voor een beroep op deze toets. Een in
Nederland gevestigd lichaam dat een beroep doet op verdragsvoordelen
moet binnen de Europese Gemeenschap bedrijfsmatig actief zijn, dan
wel onderdeel uitmaken van een concern dat zodanig actief is.
Door deze opzet van de activiteitentoets is het voor een in Nederland
gevestigde joint venture waarvan het belang voor een deel in het
buitenland wordt gehouden mogelijk om aanspraak te maken op
verdragstoepassing. De Nederlandse of Europese activiteiten moeten
voldoende substantieel zijn in vergelijking met de Amerikaanse activi–
teiten waarmee de verdragsinkomsten worden gegenereerd. Om te
kunnen uitmaken of de Nederlandse activiteiten voldoende substantieel
zijn wordt rekening gehouden met het grote verschil tussen de omvang
van de Nederlandse en de Amerikaanse economie. Op grond van een
aantal economische indicatoren, zoals het bruto nationaal produkt en de
omvang van de buitenlandse handel, is afgesproken dat de activiteiten
van het Nederlandse lichaam, gemeten aan de hand van een drietal
verhoudingsgetallen ten minste 10 procent dienen te bedragen van de
Amerikaanse activiteiten waarmee de verdragsinkomsten worden voort–
gebracht. Belanghebbende kan de Europese activiteiten laten meetellen.
In dat geval worden er aan het Nederlandse aandeel in het totaal van de
Europese activiteiten bepaalde minimumeisen gesteld en moet ook het
totaal van de Europese activiteiten in relatie tot de Amerikaanse activi–
teiten een bepaald minimum te boven gaan.
Naast de hiervoor genoemde verfijningen in de toetsen om voor
verdragstoepassing te kwalificeren is overeenstemming bereikt over een
afzonderlijke regeling voor de vele in Nederland gevestigde (regionalej
hoofdkantoren, welke rekening houdt met de bijzondere Nederlandse
positie in het geliberaliseerde kapitaalverkeer. Vele multinationale onder–
nemingen hebben hun hoofdkantoor in ons land gevestigd. Veelal is het
aandelenbezit van dergelijke ondernemingen sterk internationaal
gespreid. Het is daarbij zeer wel mogelijk dat de ondernemingsactivi–
teiten, onder meer uit het oogpunt van kostenbesparing, geheel of
gedeeltelijk in andere landen zijn geconcentreerd. Het in Nederland
gevestigde hoofdkantoor zal doorgaans echter volkomen reële zakelijke
activiteiten ten behoeve van het concern ontplooien op het terrein van
beheer, groepsfinanciering en administratie. De Verenigde Staten
hebben er daarom mee ingestemd aan hoofdkantoren die een wezenlijke
functie vervullen binnen het concern, verdragsbescherming te bieden.
De nadere verfijning van de door de Verenigde Staten met eerderge–
noemde andere landen overeengekomen «limitation on
benefits»-bepaling en de daaruit voortvloeiende ruimere mogelijkheden
om voor verdragstoepassing te kwalificeren komen in belangrijke mate
tegemoet aan het Nederlandse bezwaar dat de bepaling door de ruwheid
ervan aan haar doel voorbij zou kunnen schieten. Naar Nederlandse
opvatting zullen aanspraken op verdragstoepassing van reëel in
Nederland gevestigde ondernemingen in het algemeen niet kunnen
worden geweigerd. Indien een onderneming op grond van een van de
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eerdergenoemde toetsen toch niet voor verdragstoepassing in
aanmerking komt, dan biedt het nieuwe verdrag de bevoegde autoriteiten
de mogelijkheid de verdragsvoordelen alsnog te verlenen op grond van
de zogenoemde «vangnet»-bepaling. In het Memorandum van overeen–
stemming zijn enkele omstandigheden aangegeven die voor de bevoegde
autoriteiten aanleiding kunnen zijn een beroep op grond van deze
bepaling te honoreren. Ook zullen de bevoegde autoriteiten bij het
toekennen van verdragsvoordelen op grond van de «vangnet»-bepaling
rekening houden met wijzigingen die zich als gevolg van het vrije verkeer
van personen en kapitaal binnen de Europese Gemeenschap in de
omstandigheden van een onderneming kunnen voordoen. Zo zal
verdragskwalificatie op grond van de «vangnet»-bepaling mogelijk zijn
ingeval de aandelen van een onderneming aan een inwoner van een
andere lidstaat worden verkocht of indien de onderneming haar activi–
teiten uitbreidt naar een andere lidstaat van de Gemeenschap.
Bij het toekennen van verdragsvoordelen op grond van de «vangnet»bepaling wordt rekening gehouden met eventuele belangen van een
onderneming in andere lidstaten van de Gemeenschap, waarmee naar de
mening van de eerstondergetekende recht wordt gedaan aan de
vrijheden, zoals die zijn neergelegd in het Verdrag van Rome van 25
maart 1957.
Buiten deze algemene «vangnet»-bepaling zijn er bijzondere kwalifica–
tiebepalingen opgenomen voor beleggingsinstellingen en ondernemingen
of concernonderdelen die nieuwe bedrijfsactiviteiten opzetten.
Nederland heeft er uiteraard naar gestreefd de Verenigde Staten ervan
te overtuigen dat de administratieve lasten die uit de toepassing van de
«limitation on benefits»-bepaling voor het bedrijfsleven kunnen voort–
vloeien beperkt moeten zijn. Dit heeft ertoe geleid, dat de bevoegde
autoriteiten van beide staten in onderling overleg procedures zullen
ontwikkelen, waarbij zij ernaar zullen streven de administratieve last van
bewijsvoering te minimaliseren. Weliswaar zal een belastingplichtige op
verzoek moeten aantonen dat hij aanspraak kan maken op de voordelen
van het nieuwe verdrag, maar een belastingplichtige, die zijn recht op
verdragstoepassing eenmaal heeft aangetoond, zal dit niet jaarlijks
opnieuw behoeven te doen indien zijn situatie niet belangrijk is gewijzigd.
5. Toepassing «at arm's length»-beginsel
In de fiscale wetgeving van de Verenigde Staten hebben gedurende de
afgelopen jaren ontwikkelingen plaatsgevonden die er naar de mening
van Nederland toe kunnen leiden dat onder de fiscale wetgeving van de
Verenigde Staten de toerekening van inkomensbestanddelen of kosten–
posten in gelieerde verhoudingen afwijkt van hetgeen in vergelijkbare
omstandigheden tussen onafhankelijke derden zou zijn afgesproken. Een
voorbeeld hiervan is de zogenoemde «earnings stripping rule», een
bepaling die onder omstandigheden een beperking in de aftrekbaarheid
tot gevolg kan hebben van de aan de Amerikaanse activiteiten toe te
rekenen interestkosten. Ook kan in dit verband worden gewezen op het
wettelijk vereiste dat de hoogte van de royaltybetalingen evenredig moet
zijn aan de omvang van het inkomen dat met het gebruik van het desbe–
treffende onlichamelijke goed kan worden, onderscheidenlijk wordt
gerealiseerd (de zogenoemde «commensurate with income standard»;
Internal Revenue Code Section 482) en het begin 1992 in de Verenigde
Staten gepubliceerde voorstel voor uitvoeringsvoorschriften voor de
toepassing van Section 482. Door de toepassing van deze wetgeving in
de Verenigde Staten is het gevaar van dubbele belastingheffing bepaald
niet denkbeeldig. Nederland heeft diverse malen, al dan niet te zamen
met andere landen, zijn bezorgdheid over deze ontwikkelingen kenbaar
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gemaakt. Een en ander heeft er onder meer toe geleid, dat in het kader
van de OESO een werkgroep is gevormd om de problematiek met
betrekking tot internationale verrekenprijzen wederom diepgaand te
bestuderen om te bezien of en, zo ja, in hoeverre de op deze proble–
matiek betrekking hebbende OESO-rapporten uit 1979 en 1984
aanpassing behoeven.
De Amerikaanse wens om de uit deze nationale wetgeving voort–
vloeiende heffingsrechten in het nieuwe verdrag vast te leggen was voor
Nederland niet bespreekbaar. Met het oog op de dubbele belasting–
heffing die als gevolg hiervan zou kunnen optreden, is op sterke
aandrang van Nederlandse zijde onderdeel V van het Memorandum van
overeenstemming opgenomen. Daarin is vastgelegd dat, indien de
vaststelling van de hoogte van verrekenprijzen of aftrekposten tussen
gelieerde partijen op grond van de afzonderlijke nationale fiscale wetge–
vingen leidt tot een situatie van dubbele belastingheffing en dientenge–
volge het onderwerp van een overlegprocedure vormt, de beginselen
neergelegd in het eerste lid van artikel 9 van het nieuwe verdrag (het
zogenoemde «at arm's length»-beginsel) uitgangspunt zullen vormen. Bij
de uiteindelijke vaststelling van die verrekenprijzen of kostenposten in
het kader van die overlegprocedure zal dus van die internationaal
aanvaarde beginselen worden uitgegaan. Voorts is in onderdeel V van
het Memorandum van overeenstemming volledigheidshalve aangegeven
dat het zeer wel mogelijk is dat als resultaat van een overlegprocedure
de winst in een van beide staten moet worden aangepast. Met andere
woorden, uitdrukkelijk is overeengekomen dat de uiteindelijke winstvast–
stelling in de Verenigde Staten die het resultaat is van een overlegpro–
cedure, zonodig in afwijking van de fiscale wetgeving van de Verenigde
Staten haar beslag zal krijgen.
6. Betalingen aan vaste inrichtingen in derde landen
In zowel Nederland, als de Verenigde Staten bestaat bezorgdheid over
het verschijnsel dat uit de Verenigde Staten afkomstige rente en royalty's
worden ontvangen door een vaste inrichting van Nederlandse onderne–
mingen die is gevestigd in een land met een tax-havenregime. Deze
inkomsten blijken veelal niet of nauwelijks aan belastingheffing te
worden onderworpen. Zoals ook in de Oriëntatienota fiscaal vestigings–
klimaat (Kamerstukken II 1992/93, 22 860) is geconstateerd, noopt dat
tot een herbezinning op de door Nederland gehanteerde vrijstellingsme–
thode in relatie tot tax havens.
Ondanks aandrang van de zijde van de Verenigde Staten om in het
nieuwe verdrag een bepaling op te nemen om de verdragsvoordelen in
dergelijke situaties te onthouden, is van Nederlandse kant steeds
betoogd dat het hier in de eerste plaats een Nederlands probleem betreft
waarvoor nationaal naar een oplossing wordt gezocht. In de Oriënta–
tienota is aangekondigd dat, voor zover in dezen sprake is van
gekunstelde constructies om belastingheffing te ontgaan, de oplossing
zal worden gezocht via maatregelen in de wetgevende en uitvoerende
sfeer.
De Verenigde Staten waren slechts onder voorwaarden bereid van een
bepaling in het nieuwe verdrag af te zien. Indien de Nederlandse
wetgeving onmiddellijk voorafgaand aan de datum, waarop het nieuwe
verdrag in de Foreign Relations Committee van de Amerikaanse Senaat
wordt behandeld, geen bepaling bevat om het vermijden of het ontgaan
van belastingheffing in bovengenoemde situaties te voorkomen, dan
zullen onderhandelingen worden gestart over een oplossing van dit
probleem in een afzonderlijk Protocol bij het nieuwe verdrag.
Het streven van beide verdragssluitende partijen is er op gericht tijdig
te voldoen aan de constitutioneel vereiste formaliteiten om het verdrag
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met ingang van 1 januari 1994 van kracht te doen zijn. De Verenigde
Staten hechten in dit verband grote waarde aan de totstandkoming van
Nederlandse wetgeving als bedoeld in artikel 24, vierde lid, voorafgaand
aan de behandeling van het verdrag in de Senaat, waarschijnlijk in het
najaar van dit jaar. Ofschoori het streven aan Nederlandse zijde er op is
gericht om het voorontwerp van de in het kader van de Oriëntatienota
aangekondigde wetgeving op het terrein van anti-tax haven maatregelen
op zeer korte termijn te publiceren, zal een inwerkingtreding van die
wetgeving dit jaar niet haalbaar zijn.
Met de Verenigde Staten is daarom afgesproken dat in het najaar van
dit jaar een aanvang zal worden gemaakt met de besprekingen over een
in een afzonderlijk Protocol bij dit verdrag op te nemen anti-ontgaans–
maatregel die ziet op situaties zoals beschreven in het vierde lid van
artikel 24. Bij die besprekingen zullen de reacties op bovengenoemd
voorontwerp mede in de beschouwing worden betrokken.
7. Onderling overleg

Op veel plaatsen biedt het nieuwe verdrag aan de bevoegde autori–
teiten de mogelijkheid tot onderling overleg. In de dynamische relatie
tussen belangrijke handelspartners speelt het overleg een in belarig
toenemende rol. Beide staten streven ernaar om de problemen in de
onderlinge fiscale relaties in voorkomende gevallen via overleg tussen de
bevoegde autoriteiten zo efficiënt mogelijk aan te pakken.
In dat verband wordt er van Nederlandse zijde aan gehecht om
overeenkomstig de toezegging aan de vaste Commissie voor Financiën
van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1988/89, 20365, nr. 8,
antwoord 14) in bilaterale verdragen de mogelijkheid van arbitrage op te
nemen als sluitstuk van de overlegprocedure. Ook in de relatie met de
Verenigde Staten hecht Nederland er sterk aan om in het nieuwe verdrag
vast te leggen dat, voor het geval de bevoegde autoriteiten er in een
overlegprocedure niet in slagen binnen een termijn van twee jaren tot
overeenstemming te komen, de zaak aan een arbitragecommissie kan
worden voorgelegd. Daarbij moet worden bedacht dat zowel naar Neder–
landse, als naar Amerikaanse opvatting arbitrage wordt gezien als een
ultimum remedium en de inzet van beide landen in de eerste plaats is
gericht op het bereiken van een oplossing in het kader van de overleg–
procedure. Een dergelijke oplossing - in samenwerking tussen de
bevoegde autoriteiten bereikt - heeft altijd de voorkeur boven een
geschillenbeslechting langs de weg van arbitrage.
Het opnemen van een arbitragebepaling is voor de Verenigde Staten
nog steeds een uitzondering. Tijdens de onderhandelingen bleken de
Verenigde Staten daarom eerst enige ervaring op te willen doen met het
toepassen van arbitrage in de praktijk. Uiteindelijk is afgesproken om in
het nieuwe verdrag een arbitragebepaling op te nemen, maar de inwer–
kingtreding ervan uit te stellen tot dat beide staten ervaring hebben
opgedaan met reeds bestaande arbitragemogelijkheden. De Verenigde
Staten zullen ervaring opdoen in de relatie met Duitsland, zijnde de staat
waarmee de Verenigde Staten als eerste een arbitragebepaling zijn
overeengekomen. Ook de Nederlandse ervaring met arbitrage, op te
doen op basis van het op 23 juli 1990 te Brussel tot stand gekomen
Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcor–
recties tussen verbonden ondernemingen (PbEG 1990/L225), het
EG-arbitrageverdrag, zal hier van belang kunnen zijn. Uiterlijk drie jaar na
de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag met de Verenigde Staten zal
overleg tussen de bevoegde autoriteiten plaatsvinden om te bezien of de
met arbitrage opgedane ervaringen bevredigend zijn, waarna een besluit
over de toepassing van arbitrage zal worden genomen.
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De hoofdlijnen van de bij arbitrage te volgen procedure zijn in een
uitvoerige memorandumbepaling neergelegd.
Op uitdrukkelijke wens van Nederland is in het nieuwe verdrag
opgenomen, dat de bevoegde autoriteiten elkaar op verzoek zullen
raadplegen indien wetgeving in een van beide staten een volledige
uitvoering van het nieuwe verdrag verhindert teneinde te bewerkstelligen
dat het nieuwe verdrag onverkort van toepassing blijft.
Deze bepaling kan niet worden los gezien van de tegelijk met het
nieuwe verdrag ondertekende brief waarin beide partijen verklaren het
beginsel te onderschrijven dat het nieuwe verdrag hen bindt en dat zij de
daaruit voortvloeiende verplichtingen overeenkomstig het internationale
recht zullen nakomen. Mochten de Verenigde Staten in de toekomst
opnieuw wetgeving tot stand brengen die een volledige uitvoering van
het nieuwe verdrag verhindert of zou kunnen verhinderen, dan zullen
hierover binnen zes maanden nadat Nederland daarom verzoekt consul–
taties aanvangen met het doel de basis voor een volledige uitvoering van
het nieuwe verdrag te herstellen. Indien deze consultaties niet tot het
gewenste resultaat zouden leiden en de nationale wetgeving zou in strijd
met het nieuwe verdrag worden toegepast, dan is zulks strijdig met de
algemeen aanvaarde regels van het internationale recht en kunnen in dat
kader passende stappen worden overwogen, die uiteraard in lijn zullen
zijn met de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake het verdragen–
recht van 23 mei 1969 (Trb. 1985, 79).

8. Koninkrijkspositie
Het nieuwe verdrag bevat geen bepaling op grond waarvan het bij
nadere overeenkomsten zou kunnen worden uitgebreid tot de Neder–
landse Antillen en Aruba. Tegen de achtergrond van het feit dat de
Verenigde Staten de uitbreiding van het Verdrag van 29 april 1948 tot de
Nederlandse Antillen en Aruba per 1 januari 1988 hadden opgezegd,
bleek het opnemen van de door Nederland gewenste bepaling niet
haalbaar. De verhoudingen op fiscaal terrein met de andere landen van
het Koninkrijk waren naar het oordeel van de Verenigde Staten zodanig
verstoord, dat zelfs het afgeven van een intentieverklaring om op basis
van het nieuwe verdrag tot een eventuele uitbreiding te kunnen komen
niet opportuun werd geoordeeld.

9. Voorstel tot wet
Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van het nieuwe
verdrag met de daarbij behorende briefwisseling en het Memorandum
van overeenstemming. Gezien het grote belang dat aan dit nieuwe
verdrag moet worden gehecht, is gekozen voor een procedure van
uitdrukkelijke goedkeuring. De afzonderlijke artikelen van het goedkeu–
ringswetsvoorstel behoeven geen nadere toelichting.
In het hiernavolgende is de artikelsgewijze toelichting bij het nieuwe
verdrag opgenomen.

II. Artikelsgewijze toelichting bij het nieuwe verdrag1
Algemene Reikwijdte (artikel 1)
Ingevolge het eerste lid van dit artikel is de werkingssfeer van het
nieuwe verdrag in beginsel beperkt tot inwoners van de verdragsluitende
staten.
In het tweede lid van dit artikel is vastgelegd dat het nieuwe verdrag er
niet toe mag leiden dat een belastingplichtige in voorkomende gevallen
geen beroep meer kan doen op een onder de nationale fiscale wetge–
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vingen, dan wel een onder een andere tussen Nederland en de Verenigde
Staten gesloten overeenkomst, aan hem toegekende vrijstelling, aftrek of
andere tegemoetkoming. Waar het betreft de Verenigde Staten gaat dit
principe zover dat een belastingplichtige, ter voorkoming van dubbele
belastmg, steeds kan kiezen tussen toepassmg van het geheel van de
bepalingen van een door de Verenigde Staten gesloten belastingverdrag,
dan wel de voorkomingsbepalingen zoals opgenomen in de Amerikaanse
fiscale wetgeving. Deze verdragsbepaling is conform het Amerikaanse
beleid terzake. Een dergelijke vrijheid van keuze, waar het betreft het
voorkomen van dubbele belasting, past niet in de Nederlandse wettelijke
systematiek voor het voorkomen van dubbele belasting. In dit verband zij
gewezen op het bepaalde in artikel 1 van het Besluit voorkoming dubbele
belasting 1989 (het Besluit), artikel 43 van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964 en artikel 10 van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969. Nederland heeft op zijn nationale beleid hieromtrent in de relatie
met de Verenigde Staten geen inbreuk willen maken. Met het oog daarop
is in letter a van het tweede lid van dit artikel geregeld, dat Nederland de
in artikel 25 van het nieuwe verdrag opgenomen Nederlandse voorko–
mingsregeling zal hanteren bij het verlenen van een vermindering ter
voorkoming van dubbeie belasting voor de onder het nieuwe verdrag ter
heffing aan de Verenigde Staten toegewezen inkomensbestanddelen.
Deze verdragsbepaling laat evenwel onverlet de onder punt 9 in de
aanschrijving van 13 augustus 1981, nr. 081-1454, zoals deze laatstelijk
is gewijzigd bij regeling van 23 december 1991, nr. IFZ91-333 (gepubli–
ceerd in BNB 1991/52), geboden mogelijkheid voor een inwoner van
Nederland om een schriftelijk verzoek in te dienen om de Amerikaanse
belasting die hij op grond van artikel 25 van het nieuwe verdrag zou
kunnen verrekenen met de door hem in Nederland verschuldigde
belasting in plaats daarvan als kosten van onderneming of als aftrekbare
kosten in aanmerking te nemen.
Belastingen waarop het nieuwe verdrag van toepassing is
(artikel 2)
In afwijking van het Nederlandse standaardverdrag ziet het nieuwe
verdrag niet op de door de lagere overheden geheven belastingen naar
het inkomen. Ook het verdrag van 1948 bevat deze afwijking op het
standaardverdrag. Ofschoon de Amerikaanse lagere overheden over het
algemeen bij het vaststellen van hun belastingheffing rekening houden
met de toewijzingsregels, zoals vastgelegd in de door de federale
overheid gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting,
hebben zich in het verleden op dit terrein toch problemen voorgedaan. In
dat verband kan worden gewezen op de zogenoemde unitary taxation–
problematiek en het nog onlangs door een enkele Amerikaanse staat
geuite voornemen de door een buitenlandse lucht– of scheepvaartonder–
neming met internationaal verkeer behaalde winst ook in de Verenigde
Staten te gaan belasten. Deze problemen zouden zich wellicht niet
hebben voorgedaan, indien de reikwijdte van het verdrag van 1948 zich
had uitgestrekt tot de belastingen van de lagere overheden. De federale
overheid van de Verenigde Staten is echter niet bevoegd waar het
betreft de belastingheffing door de Amerikaanse lagere overheden en
kan derhalve geen overeenkomst sluiten die (mede) betrekking heeft op
de door de Amerikaanse lagere overheden geheven belastingen.
Nederland heeft zijn protest tegen de unitary taxation dan ook moeten
richten aan de afzonderlijke staten. De federale overheid van de
Verenigde Staten kan daarin maar een beperkte rol spelen. In dit verband
zij bijvoorbeeld gewezen op het bezoek dat staatssecretaris Koning naar
aanleiding van deze problematiek in 1984 heeft gebracht aan de staten
California en Florida. Overigens bleek tijdens de onderhandelingen de
Amerikaanse federale overheid zelf ook niet gelukkig te zijn met de door
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diverse staten toegepaste unitary taxation-methode. Zulks moge onder
meer blijken uit het begin 1992 gepubliceerde rapport over een
onderzoek verricht door vertegenwoordigers van de Amerikaanse
federale overheid en de regermg van het Verenigd Koninkrijk naar de
ontwikkelingen op het terrein van de unitary taxation. Opgemerkt zij nog
dat de problematiek van de unitary taxation reeds herhaaldelijk aan de
Amerikaanse rechter is voorgelegd. Nederland heeft ten behoeve van
een aantal van deze procedures, al dan niet tezamen met andere landen,
zijn standpunt over de unitary taxation-methode in een amicus curiae–
brief neergelegd. Recent heeft de Minister van Financiën in een brief aan
zijn Amerikaanse ambtgenoot nog stelling genomen ten gunste van de
Barclays Bank in de procedure tegen de staat California over de
toepassing van unitary taxation.
Waar het betreft het voornemen van enkele staten om de door buiten–
landse (en dus ook Nederlandse) scheep– en luchtvaartondememingen
met internationaal verkeer behaalde winst ook in de Verenigde Staten te
gaan belasten, heeft de Verenigde Staten, op aandrang van Nederland,
in de briefwisseling bij het nieuwe verdrag toegezegd dat de Ameri–
kaanse federale overheid in voorkomende gevallen alle mogelijke inspan–
ningen zal doen om de betrokken staten op andere ideeën te brengen.
Gegeven de autonomie van de afzonderlijke staten en de locale overheid
in de Verenigde Staten op het terrein van de fiscale wetgeving, was een
verdergaande bepaling op dit punt voor de Verenigde Staten niet
mogelijk.
Het ontbreken van de gebruikelijke bepaling inzake de belastingen van
de lagere overheid heeft geen gevolgen voor de Nederlandse belastingen
die onder de reikwijdte van het nieuwe verdrag vallen; dit omdat
Nederland geen provinciale of gemeentelijke belastingen naar het
inkomen kent.
In het nieuwe verdrag ontbreekt - evenals in het verdrag van 1948 tevens de in het Nederlandse standaardverdrag in het tweede lid
opgenomen definitie van belastingen naar het inkomen. Deze afwijking
van het standaardverdrag is in de relatie tot de Verenigde Staten niet van
materieel belang.
De door de Amerikaanse federale overheid geheven belastingen naar
het inkomen, omvatten naast de gebruikelijke Amerikaanse inkomstenbe–
lasting, ondermeer ook de Amerikaanse vermogenswinstbelasting en de
Amerikaanse bronbelastingen op dividenden, interest, royalty's en op
vermogenswinsten behaald bij de vervreemding van aandelen in Ameri–
kaanse onroerend-goedmaatschappijen.
Het nieuwe verdrag is ook van toepassing op de in de Verenigde
Staten als belasting naar het inkomen aangemerkte accijnzen op
bepaalde aan buitenlandse verzekeraars betaalde verzekeringspremies.
Ingevolge de Amerikaanse fiscale wetgeving vindt de heffing van deze
belasting toepassing in die gevallen waar een buitenlandse verzekeraar
uit de Verenigde Staten verzekeringspremies ontvangt ter zake van de
verzekering van Amerikaanse risico's en die verzekeraar met betrekking
tot die premies in de Verenigde Staten niet onderworpen is aan de
gebruikelijke Amerikaanse inkomstenbelasting. Een dergelijke situatie
doet zich onder andere voor indien de betrokken buitenlandse verze–
keraar ingevolge de Amerikaanse fiscale wetgeving niet geacht wordt in
de Verenigde Staten bedrijfsmatig actief te zijn, dan wel indien op grond
van een door de Verenigde Staten gesloten belastingverdrag de gebrui–
kelijke Amerikaanse inkomstenbelasting geen toepassing kan vinden op
eerderbedoelde verzekeringspremies omdat de premies niet zijn toe te
rekenen aan een in de Verenigde Staten gevestigde vaste inrichting van
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de buitenlandse verzekeraar. De opname van deze Amerikaanse belasting
onder de reikwijdte van het nieuwe verdrag heeft tot gevolg dat de
heffing ervan in de relatie tot Nederland achterwege blijft, behoudens
indien door de Nederlandse verzekeraar herverzekering plaatsvindt bij
een buitenlandse verzekeraar die geen recht heeft op een vrijstelling van
de accijns onder dit nieuwe verdrag, dan wel onder een andere door de
Verenigde Staten gesloten overeenkomst. In dit verband zij tevens
verwezen naar artikel 7, zevende lid, van het nieuwe verdrag. Overigens
komen soortgelijke bepalingen voor in een aantal andere belastingver–
dragen van de Verenigde Staten.
Zoals gebruikelijk in de door Nederland in de afgelopen jaren gesloten
belastingverdragen omvat de opsomming van bestaande Nederlandse
belastingen waarop het nieuwe verdrag van toepassing is ook het staats–
winstaandeel dat wordt geheven krachtens de Mijnwet 1810 (Bulletin
des Lois, no. 285) en de Mijnwet Continentaal Plat 1965 (Stb. 428). Dit
stemt overeen met het Nederlandse standaardverdrag.
Het nieuwe verdrag geldt niet voor belastingen naar het vermogen.
Aangezien de Verenigde Staten geen algemene, op federaal niveau
geheven vermogensbelasting kennen, zou een uitbreiding van de
reikwijdte van het nieuwe verdrag met belastingen naar het vermogen
betekenen dat Nederland in voorkomende gevallen moet afzien van een
toepassing van zijn nationale heffingsrechten, zonder dat hiertegenover
een offer van Amerikaanse zijde staat. Onder het verdrag van 1948
waren de Verenigde Staten wel bereid in voorkomende gevallen verre–
kening te geven voor in Nederland verschuldigde vermogensbelasting.
Toen tijdens de verdragsonderhandelingen bleek dat de Verenigde
Staten hiertoe onder het nieuwe verdrag niet meer bereid waren, was er
voor Nederland geen reden meer om de Nederlandse vermogensbe–
lasting onder de reikwijdte van het nieuwe verdrag te brengen.
Ten slotte zij nog opgemerkt dat het nieuwe verdrag niet ziet op de
premieheffing inzake de sociale zekerheid; dit geldt zowel voor de
Nederlandse premies, als voor de Amerikaanse heffingen inzake de
sociaie zekerheid.
Algemene Begripsbepalingen (artikel 3)
Het bepaalde in dit artikel komt grotendeels overeen met het bepaalde
in het Nederlandse standaardverdrag.
Zoals gebruikelijk in de door Nederland gesloten belastingverdragen
wordt ook in dit nieuwe verdrag, in de omschrijving van de uitdrukking
«Nederland», het Nederlandse deel van het continentale plat expliciet
genoemd. De omschrijving van de uitdrukking «de Verenigde Staten»
vermeldt eveneens uitdrukkelijk het continentale plat van dat land. Deze
expliciete vermelding van de continentaal platten houdt evenwel geen
materiële wijziging in ten opzichte van het verdrag van 1948. Reeds in
1968 is in het kader van een overlegprocedure namelijk komen vast te
staan dat beide verdragsluitende staten ook toen al van mening waren
dat de in het verdrag van 1948 gehanteerde uitdrukkingen «Nederland»
en de «Verenigde Staten» mede zien op de continentaal platten.
Voorts is uitdrukkelijk vastgelegd dat voor de toepassing van het
nieuwe verdrag de uitdrukking «de Verenigde Staten» niet ziet op Puerto
Rico, de Maagdeneilanden, Guam, of enig ander gebied dat wel valt
onder de invloedssfeer van de Verenigde Staten maar geen onderdeel
uitmaakt van het Amerikaanse territoir.
De uitdrukking «persoon» omvat tevens een onverdeelde boedel en
een trust. Voor een nadere toelichting van het belang van deze bepaling
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wordt verwezen naar de toelichting op het eerste lid van artikel 4
(inwoner).
Ook voor de iets afwijkende omschrijving van de uitdrukking «interna–
tionaal verkeer» zij verwezen naar de toelichting op artikel 4 (inwoner).
In het tweede lid van artikel 3 is zoals gebruikelijk vastgelegd, dat
iedere niet in het verdrag omschreven uitdrukking moet worden geïnter–
preteerd binnen de context van het verdrag en, zo deze geen uitsluitsel
biedt, naar het nationale recht van de staten. Omdat een gezamenlijke
uitleg van beide staten de voorkeur verdient boven een eenzijdige uitleg
van de staten afzonderlijk, is expliciet vastgelegd dat beide staten op
basis van artikel 29 van het nieuwe verdrag (regeling voor onderling
overleg) in overleg tot een gemeenschappelijke uitleg van in het verdrag
gehanteerde uitdrukkingen kunnen komen. Een vergelijkbare bepaling is
opgenomen in het derde lid van artikel XXIV van het verdrag van 1948.
Inwoner (artikel 4)
Onder de Nederlandse fiscale wetgeving worden naar Nederlands
recht opgerichte lichamen aangemerkt als fiscaal inwoner van Nederland
en worden zij voor hun wereldinkomen in de Nederlandse belasting–
heffing betrokken. Daarnaast is een naar buitenlands recht opgericht
lichaam inwoner van Nederland en als zodanig in Nederland belastbaar
voor zijn wereldinkomen, indien de feitelijke plaats van vestiging zich in
Nederland bevindt.
Ook de Verenigde Staten kennen een bepaling dat naar Amerikaans
recht opgerichte rechtspersonen worden aangemerkt als fiscaal inwoner
van de Verenigde Staten. Echter, anders dan in Nederland het geval is, is
een lichaam dat is opgericht naar buitenlands recht en waarvan de feite–
lijke leiding zich in de Verenigde Staten bevindt, volgens de Amerikaanse
fiscale wetgeving niet aan te merken als inwoner van de Verenigde
Staten. In zo'n geval kunnen de Verenigde Staten in beginsel alleen de
inkomsten belasten die voortkomen uit Amerikaanse bronnen en slechts
bepaalde inkomsten die voortvloeien uit buitenlandse bronnen. Dit
betekent dat het feitelijke leiding-criterium niet kan worden gehanteerd
als conflictregel in geval van een dubbele woonplaats van rechtsper–
sonen.
Uiteindelijk is afgesproken dat in gevallen waarin een rechtspersoon op
grond van de Nederlandse fiscale wetgeving is aan te merken als
inwoner van Nederland en op grond van de Amerikaanse fiscale
wetgeving is aan te merken als inwoner van de Verenigde Staten (een
situatie van dubbele woonstaat), getracht zal worden om in overleg
overeenstemming te bereiken over de staat van vestiging van die rechts–
persoon voor de toepassing van het nieuwe verdrag. Alleen indien het de
bevoegde autoriteiten niet lukt om overeenstemming te krijgen over de
staat van vestiging, wordt de betrokken rechtspersoon, hoewel hij voor
de toepassing van het nieuwe verdrag inwoner blijft, uitgesloten van de
verdragsvoordelen. Overigens blijven in dat geval de regelingen
neergelegd in het vierde lid van artikel 25 (de Amerikaanse voorkomings–
bepaling), artikel 28 (de non-discriminatiebepaling), artikel 29 (de
regeling voor onderling overleg) en artikel 37 (de inwerkingtreding) van
toepassing. De handhaving van de kwalificatie als inwoner heeft onder
meer het belangrijke gevolg dat, indien een lichaam met een dubbele
woonplaats dividenden uitkeert aan een inwoner van een van de staten,
de andere staat de in het nieuwe verdrag voorziene vermindering van
bronbelasting op dat dividend zal moeten verlenen. Voor de ontvanger
van deze dividenden blijven ze afkomstig van een inwoner.
Volledigheidshalve is in onderdeel II van het Memorandum van
overeenstemming nog vastgelegd dat het bepaalde in het vierde lid ook

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 220, nr. 3

17

toepassing vindt in die gevallen waarin een naar Nederlands recht
opgericht en/of een feitelijk in Nederland geleid lichaam op grond van de
zogenoemde «stapled stock» bepalingen uit de Amerikaanse fiscale
wetgeving bij fictie geacht wordt in de Verenigde Staten te zijn
gevestigd. Een dergelijke fictie vindt toepassing indien de aandelen van
een buitenlands lichaam en de aandelen van een Amerikaans lichaam in
handen zijn van dezelfde Amerikaanse aandeelhouders en de aandelen
van het ene lichaam bovendien zodanig zijn verbonden met de aandelen
van het andere lichaam dat feitelijk kan worden gesproken van een
economische en bestuurlijke eenheid. De bepaling heeft een
anti-misbruik karakter en vindt geen toepassing op Nederlandse lichamen
die reeds vóór juni 1983 - de datum van het wetsvoorstel voor deze
Amerikaanse anti-misbruikbepaling - als zodanig verbonden waren met
een Amerikaans lichaam. Toepassing van deze fictie (hetgeen voor zover
bekend in de relatie tot Nederland nog nooit aan de orde is geweest) zou
overigens ver strekkende gevolgen kunnen hebben voor een daardoor
getroffen Nederlands lichaam, aangezien zo'n lichaam dan een dubbele
woonplaats zou hebben en ingevolge het bepaalde in het vierde lid zou
kunnen worden uitgesloten van de voordelen van het nieuwe verdrag.
Overleg tussen de bevoegde autoriteiten is in zulke gevallen de aange–
wezen weg.
Een vergelijkbare situatie als bij naar Amerikaans recht opgerichte
rechtspersonen doet zich voor bij Amerikaanse staatsburgers. Ook zij
worden, ongeacht hun feitelijke woonplaats, op grond van de Ameri–
kaanse fiscale wetgeving geacht hun fiscale woonplaats in de Verenigde
Staten te hebben en voor hun wereldinkomen in de Amerikaanse belas–
tingheffing betrokken. Dit betekent dat bij toepassing van de gebruike–
lijke, in het eerste lid van artikel 4 van het Nederlandse standaardverdrag
neergelegde woonplaatsbepaling vorengenoemde natuurlijke personen
altijd een beroep zouden kunnen doen op de verdragsvoordelen van het
nieuwe verdrag, ook indien zij in feite noch in Nederland, noch in de
Verenigde Staten woonachtig zijn. Voor die gevallen zou naar Neder–
landse opvatting de reikwijdte van het nieuwe verdrag te ruim zijn.
Daarom is op verzoek van Nederland aan het slot van het eerste lid van
dit artikel vastgelegd dat een natuurlijke persoon die op grond van de
Amerikaanse fiscale wetgeving is aan te merken als inwoner van de
Verenigde Staten, maar die tegelijkertijd, op grond van de fiscale
wetgeving van een derde staat, is aan te merken als een inwoner van die
derde staat, voor de toepassing van het nieuwe verdrag niet zonder meer
wordt aangemerkt als inwoner van de Verenigde Staten. Zo'n natuurlijke
persoon wordt voor de toepassing van het nieuwe verdrag alleen als
inwoner van de Verenigde Staten aangemerkt, indien hij op grond van
het tussen de Verenigde Staten en die derde staat van toepassing zijnde
belastingverdrag, dan wel - bij het ontbreken daarvan - bij een
toepassing van de eerste twee bepalingen van de conflictregel voor
natuurlijke personen uit het nieuwe verdrag, als inwoner van de
Verenigde Staten is aan te merken. Hetzelfde geldt mutatis mutandis
voor natuurlijke personen in het bezit van een immigratievergunning voor
de Verenigde Staten.
Voor de goede orde zij nog opgemerkt dat voor de situatie waarin een
natuurlijke persoon op grond van het eerste lid van artikel 4 van het
nieuwe verdrag geacht wordt zowel in Nederland als in de Verenigde
Staten zijn woonplaats te hebben, het tweede lid van artikel 4 de gebrui–
kelijke, met de vergelijkbare bepaling uit het Nederlandse standaard–
verdrag overeenkomende, conflictregel bevat.
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Ook pensioenfondsen en van belastingheffing vrijgesteldfi organisaties
als bedoeld in artikel 35, onderscheidenlijk artikel 36 van het nieuwe
verdrag worden in het eerste lid van artikel 4 uitdrukkelijk als inwoner in
de zin van het nieuwe verdrag aangemerkt. Voor een nadere toelichting
hierop zij verwezen naar de toelichting op de artikelen 35 en 36.
Ten slotte is in letter b van het eerste lid van artikel 4 uitdrukkelijk
vastgelegd dat een onverdeelde boedel of een trust voor de toepassing
van het nieuwe verdrag als inwoner van één van de verdragsluitende
staten is aan te merken indien het door zo'n entiteit genoten inkomen in
die staat in de belastingheffing wordt betrokken, hetzij als inkomen
genoten door de onverdeelde boedel of de trust zelve, hetzij als inkomen
genoten door de erfgenamen, onderscheidenlijk de gerechtigden tot het
inkomen van de trust. Deze bepaling heeft tot gevolg dat, ongeacht of
een onverdeelde boedel of een trust op grond van de nationale fiscale
wetgeving van de staten als entiteit, dan wel als fiscaal transparant wordt
behandeld, de gerechtigden tot deze onverdeelde boedel of trust, dan
wel deze onverdeelde boedel of trust zelve een beroep kunnen doen op
de verdragsvoordelen.
In het derde lid van artikel 4 is vastgelegd, dat in geval een persoon,
niet zijnde een natuurlijk persoon of een lichaam, geacht wordt zowel in
Nederland als in de Verenigde Staten te zijn gevestigd, de bevoegde
autoriteiten in onderling overleg de plaats van vestiging voor de
toepassing van het nieuwe verdrag zullen vaststellen.
Volledigheidshalve is in onderdeel I van het Memorandum van
overeenstemming vastgelegd dat ook de verdragsluitende staat zelf,
alsmede een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk
lichaam daarvan voor de toepassing van het nieuwe verdrag als inwoner
zijn aan te merken.
Vaste Inrichting (artikel 5)
Het bepaalde in dit artikel komt overeen met het terzake bepaalde in
het Nederlandse standaardverdrag.
Inkomsten uit onroerende zaken (artikel 6)
In overeenstemming met hetgeen terzake in het Nederlandse
standaardverdrag is neergelegd, komen inkomsten uit onroerende
goederen ter heffing toe aan de staat waar de onroerende goederen zijn
gelegen. Op grond van de Amerikaanse fiscale wetgeving worden de
inkomsten die een buiten de Verenigde Staten woonachtige persoon
geniet uit hoofde van door hem als belegging aangehouden in de
Verenigde Staten gelegen onroerende goederen, in de Verenigde Staten
onderworpen aan de inkomstenbelasting tegen het bijzondere tarief van
30 procent over het bruto bedrag van de inkomsten. Op verzoek wordt
de belastingplichtige in de Verenigde Staten ter zake van deze inkomsten
belast tegen het normale progressieve tarief berekend over de netto
bate, als waren de inkomsten toe te rekenen aan in de Verenigde Staten
uitgeoefende bedrijfsactiviteiten. Deze mogelijkheid om te kiezen voor
een belastingheffing over de netto bate is op verzoek van Nederland in
het nieuwe verdrag vastgelegd. Ook het verdrag van 1948 bevat een
dergelijke voorziening. Anders dan is overeengekomen in het verdrag van
1948, is een op grond van het vijfde lid van dit artikel gemaakte keuze in
beginsel bindend voor de toekomst. De keuze kan slechts met
toestemming van beide bevoegde autoriteiten worden herroepen.
In het zesde lid van dit artikel is, in overeenstemming met het bepaalde
in het eerste lid, letter b, 2e, en het derde lid van artikel 49 van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964, het bezit van exploratie– en exploitatie–
rechten, met inbegrip van rechten op de winst uit exploratie of exploi–
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tatie, fictief aangemerkt als het bezit van onroerende goederen die
gelegen zijn in de Staat waartoe de zeebodem en ondergrond behoren
waarop deze rechten betrekking hebben en tevens als vermogen van een
vaste inrichting die in die Staat is gevestigd. Dit stelt zeker dat winst die
wordt behaald met de vervreemding van dergelijke rechten, aan die staat
ter belastingheffing toekomt. In een aantal van de meer recente Neder–
landse belastingverdragen is een vergelijkbare bepaling opgenomen.
Winst uit onderneming (artikel 7)
In overeenstemming met het Nederlandse standaardverdrag wordt in
dit artikel uitgegaan van het beginsel, dat een staat de winst van een
onderneming van de andere staat slechts mag belasten voor zover die
winst is toe te rekenen aan een in de eerstbedoelde staat gevestigde
vaste inrichting. Op grond van de Amerikaanse fiscale wetgeving kunnen
in de Verenigde Staten ook winsten die niet zijn behaald met behulp van
een vaste inrichting daar aan worden toegerekend. Het Nederlandse
verdragsbeleid is erop gericht een dergelijke toerekening aan de vaste
inrichting, de zogenaamde «force of attraction», te voorkomen. Met het
oog daarop is in het vijfde lid uitdrukkelijk vastgelegd dat winsten slechts
aan de vaste inrichting mogen worden toegerekend, indien deze zijn
verkregen met behulp van activa of door middel van activiteiten van de
vaste inrichting. Opgemerkt zij nog dat het verdrag van 1948 in beperkte
mate een «force of attraction» toestaat.
In het derde lid is vastgelegd dat bij de bepaling van de winst van een
vaste inrichting de kosten in aftrek worden toegelaten die ten behoeve
van de vaste inrichting zijn gemaakt. Aangegeven is dat daaronder
kosten van de leiding en algemene beheerskosten kunnen zijn begrepen,
hetgeen in de meeste Nederlandse verdragen gebruikelijk is, maar–
wellicht ten overvloede - worden ook genoemd onderzoeks– en ontwikke–
lingskosten, interest alsmede andere kosten welke ten behoeve van de
vaste inrichting zijn gemaakt.
In het nieuwe verdrag ontbreekt de bepaling uit het Nederlandse
standaardverdrag die de mogelijkheid biedt voor het toepassen van
indirecte methodes, gebaseerd op een verdeling van de totale winst van
de onderneming met behulp van een of meer vaste verdeelsleutels.
Omdat zowel de Verenigde Staten als Nederland zich op het standpunt
stellen dat bij het vaststellen van het aan een vaste inrichting toe te
rekenen resultaat de zogenoemde directe methode uitgangspunt is, werd
de bepaling van het vierde lid overbodig geacht en is deze daarom
achterwege gelaten.
In onderdeel III van het Memorandum van overeenstemming is een
door Nederland voorgestelde bepaling voor kant en klaar opgeleverde
projecten opgenomen, die vrijwel overeenkomt met de bepaling van het
Nederlandse standaardverdrag.
Scheepvaart en Luchtvaart (artikel 8)
Zoals bij artikel 4 (inwoner) reeds is opgemerkt speelt onder de Ameri–
kaanse fiscale wetgeving alleen het oprichtingscriterium een rol bij de
vaststelling van de plaats van vestiging van een lichaam. Het ontbreken
van het feitelijke-leiding-criterium in de Amerikaanse fiscale wetgeving
heeft, naast de in artikel 4 beschreven afwijkingen van het bepaalde in
het Nederlandse standaardverdrag, eveneens tot gevolg dat in de
verdragsbepalingen die zien op de internationale scheep– en luchtvaart–
winst, te weten letter h van het eerste lid van artikel 3 (algemene
begripsbepalingen) en het eerste lid van artikel 8 (scheep– en luchtvaart),
geen aansluiting kon worden gezocht met het in het standaardverdrag
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terzake gehanteerde begrip «de plaats van werkelijke leiding van de
scheep– of luchtvaartonderneming». In de plaats daarvan is in het nieuwe
verdrag aansluiting gezocht bij het begrip «een onderneming van een van
beide staten», zoals gedefinieerd in onderdeel f van het eerste lid van
artikel 3. Het nieuwe verdrag wijkt op dit punt niet af van het verdrag van
1948. De in het verdrag van 1948 opgenomen beperking van de
vrijstelling tot in een van de staten geregistreerde scheep– en luchtvaar–
tuigen is thans, in lijn met het huidige Amerikaanse verdragsbeleid, niet
meer opgenomen. Deze beperking kan echter reeds enkele jaren buiten
beschouwing worden gelaten op grond van nationale wetgeving die op
basis van wederkerigheid een vrijstelling mogelijk maakt, indien is
voldaan aan de krachtens die nationale wetgeving gestelde voorwaarden.
Zoals gebruikelijk in het Nederlandse standaardverdrag is ook in dit
nieuwe verdrag vastgelegd dat de uitdrukking «voordelen behaald met de
exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer»
mede omvat de voordelen die een scheep– of luchtvaartonderneming
behaalt met de verhuur op «bare boat» basis, mits die voordelen voort–
vloeien uit de voordelen behaald met de exploitatie van schepen of lucht–
vaartuigen in internationaal verkeer.
In het Nederlandse standaardverdrag is vastgelegd dat de toewijzings–
regel voor internationale lucht– en scheepvaartwinsten ook van
toepassing is indien de betrokken lucht– of scheepvaartonderneming zijn
activiteiten via een pool, een gemeenschappelijke onderneming, of een
internationaal agentschap uitoefent. Wellicht ten overvloede is, in
aanvulling op het bepaalde in het Nederlandse standaardverdrag, in het
derde lid van dit artikel vastgelegd dat deze bepaling alleen ziet op het
aan de desbetreffende lucht– of scheepvaartonderneming toekomende
aandeel van de door zo'n pool, gemeenschappelijke onderneming, of
internationaal agentschap gerealiseerde voordelen en dat zo'n onder–
neming geacht wordt zijn aandeel in die voordelen te hebben gereaii–
seerd door zelf, rechtstreeks, actief te zijn op het terrein van de exploi–
tatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer.
Verbonden ondernemingen (artikel 9)
In dit artikel is het «arm's length»-beginsel neergelegd, waaraan reeds in
de inleiding aandacht werd besteed.
Aan het eerste lid is de bepaling uit het Nederlandse standaardverdrag
toegevoegd dat de omstandigheid dat een moedervennootschap met
haar dochtervennootschap in het andere land een «cost-sharing»overeenkomst of een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten, niet
a priori betekent dat deze vennootschappen niet als onafhankelijke
partijen met elkaar zouden hebben gehandeld.
Reeds in de inleiding werd gewezen op het gevaar dat recente ontwik–
kelingen in de Amerikaanse fiscale wetgeving, bijvoorbeeld die op het
terrein van de verrekenprijzen of die betreffende het in aftrek toestaan
van interestkosten, in voorkomende gevallen ertoe kunnen leiden dat een
belastingplichtige geconfronteerd wordt met een situatie van dubbele
belasting. Ingevolge het bepaalde in het eerste lid van artikel 24
(Grondslag voor de belastingheffing) zouden de Verenigde Staten
namelijk hun nationale fiscale wetgeving ook kunnen toepassen indien
deze toepassing in strijd zou zijn met het in artikel 9 neergelegde «arm's
length»-beginsel. Juist met het oog op deze situaties van dubbele
belasting is in onderdeel V van de Memorandum van overeenstemming
uitdrukkelijk vastgelegd dat er bij de uiteindelijke vaststelling van de
verrekenprijzen of kostenposten in het kader van een overlegprocedure
zal worden uitgegaan van het internationaal aanvaarde «arm's length»beginsel, zoals neergelegd in het eerste lid van artikel 9 van het nieuwe
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verdrag. Volledigheidshalve wordt in dit onderdeel van het Memorandum
van overeenstemming duidelijk aangegeven dat het zeer wel mogelijk is
dat, als resultaat van een overlegprocedure, de winst in een van beide
staten moet worden aangepast. Met andere woorden, uitdrukkelijk is
overeengekomen dat de uiteindelijke winstvaststelling in de Verenigde
Staten die het resultaat is van een overlegprocedure, zonodig ook in
afwijking van de fiscale wetgeving van de Verenigde Staten haar beslag
zal krijgen.
Overigens vormt zulks voor de bevoegde autoriteiten van beide staten
geen belemmering om bij de vaststelling van het juiste bedrag aan
interestkosten zowel de hoogte van de interest, als de omvang van het
schuldkapitaal van de onderneming in aanmerking te nemen. Blijkens
onderdeel IV van het Memorandum van overeenstemming dient echter
ook in dergelijke gevallen in het kader van een overlegprocedure te
worden uitgegaan van hetgeen tussen onafhankelijke derden zou zijn
overeengekomen.
Dividenden (artikel 10)
Dividenden mogen in de woonstaat van de ontvanger worden belast.
Het tweede lid geeft ook de bronstaat het recht belasting te heffen van
uitgaande dividenden Deze bronbelasting mag echter niet rneer
bedragen dan de m dat lid genoemde maxima, indien de uiteindelijke
gerechtigde tot het dividend inwoner van de andere staat is. In onderdeel
VI van het Memorandum van overeenstemming is vastgelegd, dat ook
houders van certificaten van aandelen op grond van deze bepaling een
beroep kunnen doen op dit verlaagde tarief.
Indien een persoon gedurende enige tijd aandelen uitleent en een
vergoeding ontvangt ter compensatie van het gedurende de uitleenpe–
riode uitgekeerde dividend (een zogenaamde «substitute dividend
payment»), dan zal op grond van onderdeel VI van het Memorandum van
overeenstemming deze persoon ter zake van de ontvangen vergoeding
worden aangemerkt als de uiteindelijke gerechtigde tot het dividend en
niet degene die de aandelen heeft geleend. Deze bepaling is op verzoek
van de Verenigde Staten opgenomen. Overigens vormen deze vergoe–
dingen onder de nationale wetgeving van Nederland ook thans reeds
inkomsten voor de genieter.
Op uitgaande dividenden mag in deelnemingsverhoudingen, een
bronbelasting van 5 procent worden geheven. Anders dan in het Neder–
landse standaardverdrag is niet de omvang van de deelneming in het
kapitaal, doch de omvang van de deelneming in het stemrecht van het
uitdelende lichaam bepalend voor de vraag of recht bestaat op
toepassing van het tarief voor deelnemingsdividenden. Het Nederlandse
standaardverdrag vereist in navolging van het OESO-modelverdrag een
deelneming van ten minste 25 procent. Omdat de nationale wetgeving
van beide staten voorziet in een lager deelnemingsvereiste, is
afgesproken het verlaagde verdragstarief voor deelnemingsdividenden
reeds toe te kennen bij een deelneming van 10 procent. Overigens kan
hierbij worden opgemerkt, dat de budgettaire consequenties voor
Nederland zeer gering zullen zijn, omdat is gebleken dat er door Ameri–
kaanse lichamen vrijwel geen minderheidsdeelnemingen in Nederlandse
ondernemingen worden gehouden.
Op de overige dividenden mag een bronbelasting van 15 procent
worden geheven. Dit percentage is, ongeacht het al dan niet bestaan van
een deelneming in de zin van het nieuwe verdrag, in beginsel ook van
toepassing op dividenden ontvangen van beleggingsinstellingen. Voor de
Verenigde Staten betreft dit dividenden ontvangen van de «Regulated
Investment Company» (RIC) of de «Real Estate Investment Trust» (REIT),

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 220, nr. 3

22

voor Nederland dividenden van beleggingsinstellingen in de zin van
artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Voor
lichamen waarvan de beleggingen voor 75 procent of meer bestaan uit
onroerende goederen is de beperking van het bronheffingstarief tot 15
procent slechts van toepassing indien het dividend wordt ontvangen door
natuurlijke personen met een belang van minder dan 25 procent of door
beleggingsinstellingen. In andere gevallen zullen beide staten ter zake
van dividendbetalingen door dergelijke lichamen het nationale bronhef–
fingstarief (in de Verenigde Staten thans 30 procent) toepassen.
Ter toelichting op deze van het standaardverdrag afwijkende bepaling
kan nog het volgende worden opgemerkt. De uitkeringen van een RIC of
een REIT aan de aandeelhouders vormen een kostenpost bij de
vaststelling van de winst van de RIC of REIT. Omdat bij uitdeling de winst
van deze lichamen niet is onderworpen aan een belasting naar het
inkomen, menen de Verenigde Staten dat op dergelijke uitkeringen het
verlaagde tarief voor deelnemingsdividenden geen toepassing meer zou
mogen vinden. In geval van een RIC moet naar Amerikaanse opvatting
onder verdrag het tarief voor beleggingsdividenden gelden, in geval van
een REIT, waarvan de beleggingen voor 75 procent of meer uit onroe–
rende goederen bestaan, in beginsei het nationale bronheffingstarief.
Daarmee volgen de opbrengsten van een REIT, wat de toewijzing van het
heffingsrecht betreft, de inkomsten uit onroerende goederen.
Van Nederlandse zijde is bezwaar gemaakt tegen de door de
Verenigde Staten voorgestelde behandeling van door Amerikaanse
beleggingsinstellingen uitgekeerde dividenden. Maar ondanks de
mogelijke gevolgen die de Amerikaanse wensen op dit punt zouden
kunnen hebben voor de continuering van Nederlandse beleggingen in de
Verenigde Staten, bleken de Verenigde Staten aan het ingenomen
standpunt vast te houden. Slechts in het eerdergenoemde geval van
dividenden, welke door een REIT worden uitgekeerd aan natuurlijke
personen of beleggingsinstellingen in Nederland was men tot enige
versoepeling bereid.
Toen bleek dat de Verenigde Staten op dit punt niet tot verdere
concessies bereid waren, is overeenstemming bereikt over een weder–
kerig geformuleerde bepaling. Deze houdt in dat de dividenden, die in
spiegelbeeldige situaties door een Nederlandse beleggingsinstelling aan
een inwoner van de Verenigde Staten worden uitgekeerd, op gelijke wijze
zullen worden behandeld als de door een RIC of een REIT uitgekeerde
dividenden. Voorts is in de voorkomingsbepaling, artikel 25, derde lid,
letter c, neergelegd dat Nederland in geval van de door een REIT uitge–
keerde dividenden slechts verrekening toestaat tot een tarief van 15
procent.
In de dividenddefinitie van het vierde lid wordt gesproken van
inkomsten uit aandelen of andere rechten die aanspraak geven op een
aandeel in de winst. Onder «andere rechten» dienen blijkens het
commentaar bij het OESO-modelverdrag 1977 tevens winstaandelen,
winstbewijzen, mijnaandelen en oprichtersaandelen te worden verstaan.
Een aparte opsomming van deze rechten werd door beide partijen
overbodig geacht. De definitie omvat uitdrukkelijk winstdelende
obligaties, zodat Nederland in overeenstemming met het verdragsbeleid
de inkomsten daarvan in de heffing kan betrekken. Ook voor de
Verenigde Staten is de definitie in deze zin uitgebreid. Aanvullend kan
nog worden opgemerkt, dat de winstdelende schuldvorderingen zijn
uitgesloten van de interestdefinitie in het tweede lid van artikel 12. Tot
slot worden ook aandelen in de winst die voortvloeien uit vermogens–
winsten behaald bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen aangemerkt
als inkomsten in de zin van het vierde lid van artikel 10.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 220, nr. 3

23

Ingevolge de tekst van het zesde lid mag de winst die een onder–
neming uit de andere staat verknjgt niet door die andere staat worden
onderworpen aan een belasting op niet-uitgedeelde winsten. Partijen zijn
het erover eens dat de onder de nationale wetgeving van de Verenigde
Staten geheven «federal income taxes» op niet-uitgedeelde winsten, de
Accumulated Earnings Tax en de Personal Holding Company Tax, onder
het nieuwe verdrag dan ook niet worden geheven van in Nederland
gevestigde ondernemingen. Op de in het zesde lid opgenomen beperking
is evenwel een uitzondering gemaakt voor de belastingheffing van vaste
inrichtingen welke op grond van artikel 11 van het nieuwe verdrag mag
plaatsvinden.
Belastingheffing van Vaste Inrichtingen (artikel 11)
Het nieuwe verdrag voorziet, zoals in het algemene deel van de
toelichting is vermeld, in de toepassing van een «branch profits tax», een
heffing die naast de gebruikelijke winstbelasting wordt geheven over de
winst die is toe te rekenen aan een vaste inrichting. Onder het verdrag
van 1948 is de toepassing van een «branch profits tax» niet toegestaan.
De terzake in artikel 11 neergelegde bepaling is wederkerig geformu–
leerd, maar kan alleen door de Verenigde Staten worden toegepast,
aangezien Nederland geen «branch profits tax» kent.
Het eerste lid van artikel 11 bevat de basis voor de heffingsgrondslag
van de «branch profits tax» voor de toepassing van het nieuwe verdrag.
Deze heffingsgrondslag ziet er schematisch als volgt uit:
de winst van de vaste inrichting
minus
de in de Verenigde Staten over deze winst verschuldigde belasting,
met uitzondering van de branch tax
minus
het (positieve of negatieve) verschil tussen het netto vermogen (zijnde
de activa minus de passiva) aan het einde van het desbetreffende belas–
tingjaar en dat aan het begin van het desbetreffende belastingjaar.
Door bij de vaststelling van de heffingsgrondslag rekening te houden
met de toename, respectievelijk afname van de door de vaste inrichting
verrichte investeringen, onderscheidenlijk desinvesteringen, wordt een
heffingsgrondslag bereikt die in feite een benadering is van de winst die
bij de vaste inrichting beschikbaar is voor «overmaking» aan het Neder–
landse hoofdkantoor.
De in dit eerste lid omschreven heffingsgrondslag komt in feite
overeen met de heffingsgrondslag voor de «branch profits tax», zoals
neergelegd in de Amerikaanse fiscale wetgeving, en zou - waar het de
via desinvesteringen vrijgekomen vaste inrichting-winst betreft - zonder
nadere voorziening ook toepassing vinden op winsten die door de vaste
inrichting zijn gerealiseerd vóór de inwerkingtreding van het nieuwe
verdrag. Voor Nederland was dit niet acceptabel. Daarom is in het
tweede lid bepaald dat de heffingsgrondslag voor de «branch profits tax»
beperkt blijft tot de winsten die na inwerkingtreding van het nieuwe
verdrag door middel van een vaste inrichting worden gerealiseerd.
Ingeval wordt gekozen voor toepassing van de overgangsbepaling in het
tweede lid van artikel 37 zullen ook de winsten, die worden gerealiseerd
gedurende een periode van twaalf maanden nadat het nieuwe verdrag
toepassmg vindt, buiten de heffmgsgrondslag blijven.
Het vijfde lid bevat eveneens een beperking van de in het eerste lid
omschreven heffingsgrondslag. De aldaar neergelegde bepaling
voorkomt dat de Amerikaanse «branch profits tax» ook toepassing vindt
op de vermogenswinsten die worden gerealiseerd bij de vervreemding
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van aandelen in een Amerikaanse onroerend-goedmaatschappij als
bedoeld in het eerste lid van artikel 14 (vermogenswinsten). In dit
verband zij opgemerkt dat onder het nieuwe verdrag de toepassing van
de «branch profits tax» niet beperkt is tot de winsten die zijn toe te
rekenen aan een in de Verenigde Staten gevestigde vaste inrichting.
Ingevolge het bepaalde in het eerste lid van artikel 11 kan de heffing in
voorkomende gevallen ook toepassing vinden op inkomsten uit in de
Verenigde Staten gelegen onroerend goed (artikel 6) en op vermogens–
winsten behaald bij de vervreemding van zulk onroerend goed (het eerste
lid van artikel 14), en wel indien er bij de belastingheffing van die
inkomsten of die vermogenswinsten in de situsstaat van het onroerend
goed rekening gehouden wordt met de aan die inkomsten of vermogens–
winsten toe te rekenen kosten (een belastingheffing op netto basis). In
dit verband zij verwezen naar het bepaalde in het vijfde lid van artikel 6
(inkomsten uit onroerende zaken).
Overigens vindt de «branch profits tax» ingevolge het eerste lid alleen
toepassing op Amerikaanse vaste inrichtingen van buitenlandse vennoot–
schappen en niet op een vaste inrichting, respectievelijk een vast
middelpunt van een in het buitenland woonachtige natuurlijke persoon in
de Verenigde Staten.
De Amerikaanse fiscale wetgeving voorziet in een tarief van 30 procent
voor de «branch profits tax». In de relatie tot Nederland zullen de
Verenigde Staten dit tarief terugbrengen tot 5 procent, het verdragstarief
voor deelnemingsdividenden.
In artikel 11, vierde lid, van het nieuwe verdrag is vastgelegd dat
zolang de heffingsgrondslag voor de «branch profits tax», zoals
omschreven in de Amerikaanse fiscale wetgeving (de zogenoemde
«dividend equivalent amount»), qua resultaat overeenkomt met de in het
eerste lid omschreven heffingsgrondslag, de eerstgenoemde grondslag
mag worden toegepast.
/nteresrfartikel 12)
In overeenstemming met de situatie onder het verdrag van 1948 is ook
in het nieuwe verdrag overeengekomen dat interestbetalingen slechts
belastbaar zijn in de staat waarvan de uiteindelijke gerechtigde tot die
interestbetalingen inwoner is.
De omschrijving van de uitdrukking interest bevat een tweetal aanvul–
lingen op de gebruikelijk door Nederland in haar belastingverdragen
overeengekomen omschrijving. Zo ziet de uitdrukking interest voor de
toepassing van het nieuwe verdrag niet alleen op de in het
OESO-modelverdrag genoemde interestbetalingen, maar mede op alle
betalingen die op grond van de nationale fiscale wetgeving van de staat
waar de interest is opgekomen als interest wordt behandeld. Dit betekent
dat laatstbedoelde betalingen in de bronstaat van belastingheffing zijn
vrijgesteld.
Voorts omvat de uitdrukking interest op verzoek van de Verenigde
Staten ook een voorziening voor een speciaal soort rente-inkomen, dat
zich in bijzondere gevallen in de Verenigde Staten kan voordoen. Dit
inkomen is een fictief rente-inkomen (de zogenoemde «excess
inclusion») dat op grond van de Amerikaanse fiscale wetgeving wordt
toegerekend aan bepaalde beleggers in een speciaal soort Amerikaanse
financieringsinstelling, de zogenoemde «Real Estate Mortgage
Investment Conduit» (REMIC). Een REMIC kan worden gezien als een
beleggingspool die onder hypothecair verband geldleningen verstrekt ten
behoeve van de Amerikaanse woningmarkt. Men kan in een REMIC
deelnemen via een regulier belang (een «regular interest») of een achter–
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gesteld belang (een «residual interest»). In het algemeen wordt de
REMIC zelve niet in de belastingheffing betrokken; het door een REMIC
gerealiseerde (rente)inkomen wordt rechtstreeks toegerekend aan de
deelnemers in de REMIC. Dit geldt zowel voor de interest die wordt
uitbetaald, als voor de niet-gedistribueerde interest die wordt aangewend
voor aflossing. Dit laatste leidt gedurende de eerste jaren van het
bestaan van een REMIC tot een fictieve bijtelling («excess inclusion») bij
de zogenoemde «residual interest holders». Deze bijtelling slaat na enige
jaren om in een aftrekpost. Per saldo zal in een perfecte situatie de
«excess inclusion» op nihil uitkomen; de bijtelling en de aftrekpost zullen
elkaar compenseren. De Verenigde Staten wilden hun nationale heffings–
rechten terzake van de bovenbeschreven «excess inclusion» niet prijs–
geven. Dit omdat de Verenigde Staten vrezen dat bedoelde positieve
«excess inclusions» in het buitenland veelal niet in de belastingheffing
zullen worden betrokken, hetgeen misbruik van het instituut van de
REMIC door buitenlanders in de hand zou werken. Gedurende de tijd van
positieve «excess inclusions» zouden de deelnemingsbewijzen in handen
van buitenlanders zijn (geen heffing), terwijl op het moment dat er
sprake is van negatieve «excess inciusions» de deelnemingsbewijzen aan
inwoners van de Verenigde Staten zouden worden overgedragen, die
deze aftrekpost in mindering kunnen brengen op hun in de Verenigde
Staten belastbare inkomen. Dit misbruik zou het voortbestaan van het
voor de financiering van de Amerikaanse woningmarkt waardevolle
instrument van de REMIC in gevaar kunnen brengen.
Een en ander heeft tot de volgende voorziening in het nieuwe verdrag
geleid. De omschrijving van de uitdrukking interest omvat mede de
«excess inclusion», hetgeen tot gevolg heeft dat de «excess inclusion»
voor de toepassing van het nieuwe verdrag wordt aangemerkt als rente.
In het zevende fid van artikel 12 is vervolgens bepaald dat de in het
eerste lid van dit artikel neergelegde toewijzingsregel, een uitsluitende
woonstaatheffing, geen toepassing vindt in geval sprake is van een
«excess inclusion», hetgeen betekent dat beide verdragsluitende staten
vrij zijn hun nationale heffingsrechten toe te passen op de zogenoemde
«excess inclusion». Met andere woorden, de Verenigde Staten kunnen
hun nationale bronheffingstarief van 30 procent toepassen op de bij
fictie aan een inwoner van Nederland toegerekende positieve «excess
inclusion». In Nederland blijft deze fictieve bijtelling achterwege.
Tegenover de positieve «excess inclusion» staat zoals gezegd de in latere
jaren toegerekende compenserende negatieve «excess inclusion» in de
vorm van een aftrekpost. Deze kan tegen inkomen in de Verenigde
Staten geldend worden gemaakt. Voor Nederlandse «residual interest
holders» die ander inkomen, bijvoorbeeld onroerend-goedinkomen, uit de
Verenigde Staten hebben, loopt een en ander rond. Voor Nederlanders
die geen ander Amerikaans inkomen hebben niet. Zij krijgen immers in
de Verenigde Staten wel te maken met de bijtelling, maar kunnen de
daartegenoverstaande aftrekpost in de Verenigde Staten niet realiseren.
Voor deze inwoners van Nederland is het dus niet aantrekkelijk om als
«residual interest holder» in een REMIC te participeren.
Ten slotte is wellicht ten overvloede vastgelegd dat de uitdrukking
interest niet mede de inkomensbestanddelen omvat die ingevolge het
bepaalde in het vierde lid van artikel 10 van het nieuwe verdrag als
dividend zijn aan te merken.
Het vierde lid van dit artikel bevat naast de gebruikelijke bronbepa–
lingen voor interestinkomen ook een bronbepaling voor de interest die is
toe te rekenen aan inkomen dat in de Verenigde Staten is onderworpen
aan de belastingheffing van vaste-inrichtingwinsten, de zogenoemde
branch profits tax, zonder dat op grond van het nieuwe verdrag sprake is
van een vaste inrichting. Immers op grond van het eerste lid van artikel
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11 (belastingheffing van vaste inrichtingen) kan de Amerikaanse belas–
tingheffing op vaste inrichtingen in voorkomende gevallen ook
toepassing vinden op inkomsten uit in de Verenigde Staten gelegen
onroerend goed en op vermogenswinsten gerealiseerd bij de
vervreemding van dergelijk onroerend goed. Deze aanvulling is nodig om
zeker te stellen dat een dergelijke interestbetaling voor de toepassing
van het nieuwe verdrag geacht wordt afkomstig te zijn uit de Verenigde
Staten en derhalve in aanmerking komt voor toepassing van de in het
eerste lid van dit artikel neergelegde uitsluitende woonstaatheffing.
In het verleden voorzag de Amerikaanse fiscale wetgeving onder
omstandigheden in een Amerikaanse bronheffing over interestbetalingen
verricht door een buitenlands lichaam, de zogenoemde «secundary
withholding tax on interest». Artikel XII van het verdrag van 1948 bevat
een bepaling die de Verenigde Staten de toepassing van dit Amerikaanse
nationale heffingsrecht in de relatie tot Nederland verbiedt. Hoewel dit
Amerikaanse nationale heffingsrecht in 1986 is komen te vervallen,
meende Nederland er goed aan te doen om in het nieuwe verdrag
uitdrukkelijk vast te leggen in welke gevallen de door een inwoner van de
ene verdragsluitende staat betaalde interest door de andere verdragslui
tende staat in de belastingheffing mag worden betrokken. Blijkens het
bepaalde in het zesde lid van artikel 12 is dit het geval indien de interest:
(1) wordt betaald aan een inwoner van de andere verdragsluitende staat,
(2) als interestinkomen is toe te rekenen aan een vaste inrichting of een
vast middelpunt in die andere verdragsluitende staat, dan wel (3) als
interestkosten ten laste komt van een vaste inrichting of een vast
middelpunt in die andere verdragsluitende staat en wordt betaald aan
een inwoner van een derde staat.
Anders dan Nederland kennen de Verenigde Staten wel een
bronheffing op uitgaande interest. Ingevolge de Amerikaanse fiscale
wetgeving zouden de Verenigde Staten zonder nadere voorziening het
nationale bronheffingstarief van 30 procent ook toepassen op de
uitgaande interest die ten laste komt van een in de Verenigde Staten
gevestigde vaste inrichting. Dit ongeacht of deze interestkosten door de
vaste inrichting zelve, dan wel door het buitenlandse hoofdkantoor ten
behoeve van die vaste inrichting worden voldaan. De in het eerste lid van
artikel 12 neergelegde uitsluitende woonstaatheffing vindt alleen
toepassing in geval van interestbetalingen die afkomstig zijn uit een van
de verdragsluitende staten en die worden genoten door een inwoner van
de andere verdragsluitende staat. Aan het slot van het zesde lid van
artikel 12 is vastgelegd dat, voor de toepassing van het nieuwe verdrag,
het bedrag waarmee de interestkosten die zijn toe te rekenen aan een in
de ene verdragsluitende staat gevestigde vaste inrichting de daadwer–
kelijk door die vaste inrichting betaalde interestkosten overtreft, geacht
wordt door die vaste inrichting te zijn betaald aan een inwoner van de
andere verdragsluitende staat. Op deze wijze wordt zekergesteld dat ook
dit verschil, de zogenoemde «excess amount», onder de reikwijdte van
het nieuwe verdrag valt en derhalve in de Verenigde Staten zal worden
vrijgesteld van enige belastingheffing. Ofschoon de bepaling wederkerig
is geformuleerd, heeft deze waar het Nederland betreft geen effect,
aangezien Nederland geen bronheffing op uitgaande interest kent.
Royalty's (artikel 13)
Evenals onder het verdrag van 1948 zijn royalty's onder het nieuwe
verdrag slechts belastbaar in de staat waarvan de gerechtigde tot de
royalty's inwoner is. Van de omschrijving van het begrip royalty's zijn in
afwijking van het Nederlandse standaardverdrag uitgesloten de
betalingen voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van,
bioscoopfilms of werken op film, band of andere wijzen van reproductie
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bij radio– of televisieuitzendingen. Deze beperking van het royaltybegrip
heeft, aangezien deze betalingen onder de reikwijdte van artikel 7 (winst
uit onderneming) vallen, geen materiële consequenties. De omschrijving
van het begrip royalty's wijkt voorts van de omschrijving van het
standaardverdrag af door de toevoeging van handels en merknamen.
Ook de winsten behaald bij de vervreemding van de bron waaruit de
royalty's vloeien vallen onder de definitie, indien de omvang van de
vervreemdingswinst afhankelijk is van de produktiviteit of het gebruik van
het vervreemde goed, dan wel de beschikking daarover.
Het vijfde lid bevat een bepaling waarin uitdrukkelijk is geregeld in
welke gevallen de door een inwoner van de ene verdragsluitende staat
betaalde royalty's door de andere verdragsluitende staat in de belasting–
heffing mogen worden betrokken. Dit is het geval indien de royalty's (1)
worden betaald aan een inwoner van die andere staat, (2) zijn toe te
rekenen aan een vaste inrichting of een vast middelpunt in die andere
staat, (3) ten laste komen van een vaste inrichting of een vast
middelpunt in die andere staat en worden betaald aan een inwoner van
een derde staat, dan wel (4) via een in de ene verdragsluitende staat
gevestigd lichaam doorstromen naar een inwoner van een derde staat,
mits dat lichaam tevens een royaltystroom uit de andere verdragslui–
tende staat ontvangt.
Met betrekking tot punt 4 kan het volgende worden opgemerkt. De
Verenigde Staten hebben onder de nationale wetgeving de mogelijkheid
om royalty's die een Nederlandse onderneming betaalt aan een inwoner
van een derde staat in de Amerikaanse belastingheffing te betrekken
voor zover de daarmee verbonden know how in de Verenigde Staten
wordt gebruikt. Ook onder het nieuwe verdrag wensten de Verenigde
Staten dit heffingsrecht te consolideren.
Voor Nederland was een dergelijke algemene bepaling niet
aanvaardbaar. Nederland was slechts tot instemming bereid indien de
toepassing beperkt zou blijven tot het bestrijden van situaties van «treaty
shopping»; met andere woorden tot situaties waar sprake is van een pure
royaltydoorstroom. Uiteindelijk is afgesproken dat de Verenigde Staten
hun nationale heffingsrechten alleen mogen toepassen in die situaties
waarin royalty's vanuit de Verenigde Staten via een in Nederland
gevestigd lichaam doorstromen naar een inwoner van een derde land en
waarbij de tussenschakeling van het in Nederland gevestigde lichaam
geen enkele economische betekenis heeft behoudens het verkrijgen van
verdragsvoordelen. Op voorstel van Nederland is daartoe aan de
bepaling een passage toegevoegd op grond waarvan het heffingsrecht
alleen kan worden toegepast indien de royalty's door een onderneming
worden doorbetaald zonder onderdeel uit te maken van of samen te
hangen met de activiteiten die de onderneming of een daarmee gelieerd
lichaam in Nederland ontplooit.
Vermogenswinsten (artikel 14)
Overeenkomstig het Nederlandse verdragsbeleid is het heffingsrecht
over de opbrengst die wordt verkregen met de vervreemding van
aandelen toegekend aan de woonstaat van de genieter. Een uitzondering
is evenwel gemaakt indien de vermogenswinst wordt behaald met de
vervreemding van aandelen in een lichaam waarvan de bezittingen voor
meer dan de helft uit onroerende goederen bestaan.
De Amerikaanse fiscale wetgeving voorziet ten aanzien van
niet-inwoners niet slechts in een belastingheffing met betrekking tot
winsten, voortvloeiende uit de vervreemding van een rechtstreeks bezit
van Amerikaanse onroerende goederen, doch sedert medio 1980 ook in
een belastingheffing met betrekking tot winsten voortvloeiende uit de
vervreemding van een indirect bezit van Amerikaanse onroerende

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 220, nr. 3

28

goederen, zoals aandelen in een Amerikaanse onroerend-goedmaat–
schappij. De Verenigde Staten passen hun nationale heffingsrechten
over de vermogenswinsten gerealiseerd bij de vervreemding van
aandelen in Amerikaanse onroerend-goedmaatschappijen met ingang
van 1985 ook toe, in geval de vervreemder inwoner is van een land
waarmee de Verenigde Staten een belastingverdrag hebben gesloten,
dat de toepassing van de Amerikaanse nationale heffingsrechten op dit
punt verbiedt. Zo ook in de relatie met Nederland.
De Verenigde Staten hebben hun nationale heffingsrechten op dit punt
in alle sedert 1980 gesloten belastingverdragen zekergesteld. In de
Amerikaanse optiek dienen aandelen in onroerend-goedmaatschappijen
te worden gelijkgesteld met het directe bezit van onroerende goederen,
zodat de terzake gerealiseerde vervreemdingswinsten - in overeen–
stemming met de behandeling onder verdrag van vermogenswinsten
gerealiseerd bij de vervreemding van onroerende goederen - ter heffing
zouden moeten toekomen aan de situsstaat. Ook in de relatie tot
Nederland waren de Verenigde Staten niet bereid om onder verdrag op
dit punt van hun nationale heffingsbevoegdheden af te zien. Uiteindelijk
is in het eerste lid van dit artikel vastgelegd dat de situsstaat heffingsbe–
voegd is met betrekking tot de vermogenswinsten die een inwoner van
een van de staten realiseert bij de vervreemding van zijn belang in een in
de andere staat gevestigd lichaam indien de waarde van het totaal van
de bezittingen van dat lichaam direct of indirect voor meer dan de helft
bestaat uit in die andere staat gelegen onroerende goederen. Bereikt kon
worden, dat bij de waardebepaling, waar het betreft een in de Verenigde
Staten gevestigd lichaam, zal worden uitgegaan van de waarde in het
economische verkeer van alle bezittingen van dat lichaam, waaronder die
van onlichamelijke goederen zoals al dan niet geactiveerde goodwill
(onderdeel VII van het Memorandum van overeenstemming), waardoor
een lichaam onder omstandigheden minder snel als onroerend-goedli–
chaam zal worden aangemerkt.
Nederland was verder alleen bereid om in te stemmen met een situs–
staatheffing voor vermogenswinsten gerealiseerd bij de vervreemding
van aandelen in onroerend-goedmaatschappijen, indien aan de volgende
twee voorwaarden zou worden voldaan. Ten eerste zou de heffing geen
toepassing mogen vinden op waardeverschillen die zijn toe te rekenen
aan de periode vóór 1 januari 1985, de datum waarop de Verenigde
Staten hun nationale heffingsrechten op dit punt ook zijn gaan toepassen
in situaties waarin belastingverdragen de toepassing van die heffing
verbieden. Ten tweede zouden vermogenswinsten die opkomen in het
kader van een reorganisatie buiten de heffing moeten blijven. De
Verenigde Staten hebben hiermee ingestemd.
De beperking van de Amerikaanse nationale heffingsrechten tot de
periode vanaf 1985 geschiedt onder voorwaarden die zijn neergelegd in
een gecompliceerde bepaling in het tweede lid. De beperking vindt alleen
toepassing indien de vervreemder sedert 18 juni 1980 - met ingang van
die datum vinden de desbetreffende Amerikaanse wettelijke bepalingen
in de Verenigde Staten toepassing - onafgebroken inwoner is geweest
van Nederland en de aandelen sedert die datum onafgebroken in zijn
bezit zijn geweest. Ook is de beperking onder nadere voorwaarden van
toepassing in geval de aandelen zijn verworven in een transactie die in de
Verenigde Staten in aanmerking kwam voor vrijstelling of uitstel van
belastingheffing. Daarbij moeten de aandelen ten tijde van de verwerving
op de fiscale balans zijn opgenomen tegen ofwel de boekwaarde van het
goed in ruil waarvoor de aandelen zijn verworven, dan wel de
boekwaarde waarvoor die aandelen direct voorafgaand aan de
verwerving ervan door de vervreemder op de fiscale balans van zijn
rechtsvoorganger stonden vermeld. Voorts wordt vereist dat de
vervreemder met ingang van 1 januari 1992 ook verdragsgerechtigd zou
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zijn op grond van het verdrag van 1948 indien daarin een bepaling was
opgenomen zoals neergelegd in artikel 26 van het nieuwe verdrag. De
Verenigde Staten vreesden namelijk dat personen die op grond van het
verdrag van 1948 zijn aan te merken als inwoner van Nederland, maar
die niet zouden voldoen aan de voorwaarden zoals neergelegd in artikel
26 van het onderhavige verdrag, gebruik zouden maken van de periode
tussen de bekendmaking van de tekst van het nieuwe verdrag en de
inwerkingtreding ervan om hun belang in een Nederlands lichaam waarin
de aandelen in een Amerikaans onroerend-goedlichaam zich bevinden,
over te dragen aan inwoners van Nederland die wel voldoen aan de
voorwaarden neergelegd in artikel 26 teneinde op indirecte wijze de
voordelen van deze beperking van het Amerikaanse heffingsrecht te
genieten.
De tweede beperking is neergelegd in het achtste lid. In die bepaling
wordt de belastingplichtige, in aansluiting op vrijstelling of uitstel van
belastingheffing in Nederland, de mogelijkheid geboden ook de belas–
tingheffing in de Verenigde Staten uit te stellen. Het gaat daarbij om het
doorschuiven van de belastingheffing over vervreemdingswinsten naar
de toekomst, indien de vervreemdingswinsten voortvloeien uit transacties
waar slechts van een verschuiving van onroerend-goedbelangen binnen
een concern kan worden gesproken. De bepaling vindt alleen toepassing
indien de latere heffing en inning van de uitgestelde belasting zijn zeker
gesteld. In onderdeel VIII van het bij het nieuwe verdrag behorende
Memorandum van overeenstemming is aangegeven dat belanghebbende
met de Amerikaanse fiscus (in het kader van een zogenoemde «closing
agreement») afspraken kan maken waar het betreft het voldoen aan het
vereiste dat de latere heffing en inning is zekergesteld.
Opgemerkt zij overigens, dat ook Nederland, in zeer uitzonderlijke
situaties, dit heffingsrecht op basis van zijn wetgeving kan uitoefenen.
Deze situatie doet zich voor wanneer een inwoner van de Verenigde
Staten aandelen vervreemdt die deel uitmaken van een aanmerkelijk
belang in een Nederlandse onroerend-goedvennootschap.
Wellicht ten overvloede zij nog opgemerkt, dat het heffingsrecht over
de vermogenswinsten die optreden bij de vervreemding van belangen in
een partnership, trust of onverdeelde boedel, voor zover die betrekking
hebben op onroerende goederen, ook is toegewezen aan de situsstaat.
In het negende lid is een bepaling opgenomen die beoogt te
voorkomen dat belastingheffing over winst uit aanmerkelijk belang in
andere gevallen dan die van onroerend-goedvennootschappen wordt
ontgaan. Vergelijkbare bepalingen komen in een groot aantal andere
door Nederland gesloten belastingverdragen voor. Ook het verdrag van
1948 bevat, waar het Nederland betreft, een vergelijkbare bepaling. In
eerste instantie wilden de Verenigde Staten in het nieuwe verdrag een
bepaling opnemen op grond waarvan het heffingsrecht over de vermo–
genswinsten gerealiseerd bij de vervreemding van een aanmerkelijk
belang in een lichaam ten alle tijde aan de bronstaat zou worden toege–
wezen. Een dergelijke bepaling, met een veel verdergaande strekking dan
bestrijding van misbruikgevallen, is door Nederland afgewezen. In het
kader van een compromis is overeenstemming bereikt over een bepaling
die het primaire heffingsrecht over de vermogenswinsten toekent aan de
woonstaat van de aanmerkelijk belanghouder en die - voor zover de
hoogte van de woonstaatheffing daarvoor ruimte biedt - de bronstaat
een aanvullend heffingsrecht toekent. Omdat de bronstaat een verre–
kening verleent voor de in de woonstaat over bedoelde aanmerkelijk
belangwinsten verschuldigde belasting, is de omvang van de aanvullende
bronstaatheffing mede afhankelijk van de vraag of en zo ja, in welke
mate, de aanmerkelijk belangwinsten in de woonstaat worden belast. De
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in de laatste volzin van het negende lid opgenomen omschrijving van de
uitdrukking «verwante natuurlijke personen» sluit aan bij de voor
toepassing van artikel 39 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964de bepaling inzake winst uit aanmerkelijk belang - van belang zijnde
verwante natuurlijke personen.
In het vierde lid is een bepaling opgenomen die ziet op de belasting–
heffing bij onttrekking van lichamelijke zaken aan een vaste inrichting of
een vast middelpunt.
Onder de Nederlandse fiscale wetgeving vindt inbreng van een
bedrijfsmiddel in een in Nederland gevestigde vaste inrichting van een
buitenlands lichaam of in een in Nederland gevestigd vast middelpunt
van een buiten Nederland woonachtige zelfstandige plaats tegen de
waarde in het economische verkeer op het moment van inbreng. Wordt
het bedrijfsmiddel vervolgens aan de vaste inrichting of het vaste
middelpunt onttrokken, dan vindt op grond van de nationale wetgeving in
Nederland afrekening plaats.
Daarentegen wordt op grond van de Amerikaanse fiscale wetgeving
een bedrijfsmiddel dat wordt ingebracht in een in de Verenigde Staten
gevestigde vaste inrichting of vast middelpunt bij die vaste inrichting of
dat vaste middelpunt op de fiscale balans opgenomen tegen de waarde
waarvoor dat bedrijfsmiddel is opgenomen in de fiscale boekhouding van
het buitenlandse hoofdkantoor. Op grond van de Amerikaanse fiscale
wetgeving vindt geen afrekening plaats wanneer het bedrijfsmiddel weer
wordt onttrokken aan de vaste inrichting of het vaste middelpunt. Het
Amerikaanse fiscale regime verschilt op dit punt van het Nederlandse,
hetgeen in de praktijk, met name bij activiteiten op het continentale plat,
tot problemen kan leiden omdat de in Nederland ter zake van de
onttrekking geheven belasting op dat moment niet kan worden verrekend
in de Verenigde Staten. Op grond van de in het nieuwe verdrag
opgenomen regeling voor werkzaamheden buitengaats is er sprake van
een vaste inrichting wanneer een onderneming van een van de staten in
enig jaar meer dan 30 dagen op het continentale plat van de andere
staat werkzaam is.
Het verschil in nationale heffingssystematiek maakte een compromis
noodzakelijk. In het vierde lid is bepaald, dat de waardeverschillen die
bestaan op het moment dat een lichamelijke roerende zaak wordt
onttrokken aan een vaste inrichting of een vast middelpunt die, respec–
tievelijk dat een inwoner van de ene verdragsluitende staat op grond van
de verdragsbepaling inzake werkzaamheden buitengaats heeft in de
andere verdragsluitende staat ter heffing zijn toegewezen aan de
woonstaat, indien de onttrekking plaatsvindt binnen drie maanden na
inbreng en mits het hoofdkantoor, respectievelijk de zelfstandige, het
bedrijfsmiddel niet binnen één jaar na deze onttrekking vervreemdt.
Aangezien het niet de bedoeling is dat deze toewijzingsregel ook
toepassing vindt op bijvoorbeeld voorraden, is de reikwijdte ervan
beperkt tot die activa die voor afschrijving vatbaar zijn. Voorts is
afgesproken dat, in die gevallen waarin het heffingsrecht over vervreem–
dingswinsten behaald met bedoelde bedrijfsmiddelen toekomt aan de
woonstaat van het lichaam of de zelfstandige, de afschrijvingen in de
staat van vestiging van de vaste inrichting of het vaste middelpunt zullen
worden berekend over de laagste van de boekwaarde of de waarde in het
economisch verkeer op het moment van inbreng van het bedrijfsmiddel.
Zelfstandige Arbeid (artikel 15)
Overeenkomstig het bepaalde in het huidige belastingverdrag tussen
Nederland en de Verenigde Staten is de werkingssfeer van de bepalmg
inzake zelfstandige arbeid beperkt tot natuurlijke personen. Hierdoor
vallen voordelen behaald met de uitoefening van zelfstandige arbeid door
lichamen onder artikel 7 (winst uit onderneming).
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Bij de besprekingen over voordelen behaald met de uitoefening van
zelfstandige arbeid moest het volgende probleem worden opgelost.
Ingevolge de Nederlandse fiscale wetgeving kan Nederland de voordelen
die zijn toe te rekenen aan een hier te lande gevestigd vast middelpunt
van een buiten Nederland woonachtige zelfstandige in de Nederlandse
belastingheffing betrekken. De Verenigde Staten kunnen daarentegen,
ingevolge hun nationale fiscale wetgeving, de voordelen van een buiten
de Verenigde Staten woonachtige zelfstandige die zijn toe te rekenen
aan een door hem in de Verenigde Staten aangehouden vast middelpunt
alleen belasten indien de zelfstandige de desbetreffende werkzaamheden
ook feitelijk in de Verenigde Staten uitoefent. Uitgaande van een
bepaling zoals opgenomen in artikel 14 van het OESO-modelverdrag
zouden de Verenigde Staten hun onder verdrag toegekende heffings–
rechten dus niet altijd kunnen effectueren, waardoor er in zo'n geval een
situatie van dubbele vrijstelling zou ontstaan.
Ter oplossing van deze problematiek is uiteindelijk het volgende
overeengekomen. In overeenstemming met het OESO-modelverdrag en
het Nederlandse standaardverdrag komt het heffingsrecht over
inkomsten uit zelfstandige arbeid in beginsel toe aan de woonstaat van
de zelfstandige. Anders dan in deze verdragen komt het heffingsrecht
ingevolge het nieuwe verdrag alleen toe aan de staat van vestiging van
het vaste middelpunt indien de desbetreffende inkomsten aan dat vaste
middelpunt zijn toe te rekenen en de zelfstandige die werkzaamheden
ook feitelijk in die staat heeft uitgeoefend. Voorts is in het tweede lid van
artikel 25 (vermijding van dubbele belasting) vastgelegd dat Nederland
zijn inwoners ter zake van de door hun genoten inkomsten uit
zelfstandige arbeid alleen dan een vrijstelling ter voorkoming van
dubbele belasting zal toekennen wanneer de desbetreffende inkomsten
in de Verenigde Staten aan belastingheffing zijn onderworpen.
Niet-zelfstandige Arbeid (artikel 16)
Zoals gebruikelijk in de door Nederland gesloten belastingverdragen, is
ook in de relatie met de Verenigde Staten in het derde lid van dit artikel
overeengekomen dat de inkomsten, die een belastingplichtige geniet ter
zake van zijn dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of
luchtvaartuig in het internationale verkeer, ter heffing toekomen aan de
woonstaat van de belastingplichtige.
Bestuurders– en Commissarissenbeloningen (artikel 17)
Een soortgelijk probleem als bij artikel 15 speelt ook bij de door een
directeur of commissaris van een lichaam genoten beloningen. Ook hier
speelt dat Nederland, ingevolge de Nederlandse fiscale wetgeving, de
beloningen die een buiten Nederland woonachtige directeur of commis–
saris geniet uit hoofde van zijn functie als directeur of commissaris van
een in Nederland gevestigd lichaam, in de Nederlandse belastingheffing
kan betrekken. De Verenigde Staten kunnen daarentegen, ingevolge hun
nationale fiscale wetgeving, de beloningen die een buiten de Verenigde
Staten woonachtige directeur of commissaris geniet uit hoofde van zijn
functie als directeur of commissaris van een in de Verenigde Staten
gevestigd lichaam alleen belasten indien de directeur of commissaris zijn
werkzaamheden ook feitelijk in de Verenigde Staten uitoefent. Uitgaande
van een bepaling zoals opgenomen in artikel 16 van het OESO-model–
verdrag zouden de Verenigde Staten hun onder verdrag toegekende
heffingsrechten dus niet altijd kunnen effectueren. Ter oplossing van
deze problematiek is overeengekomen, dat in beginsel het heffingsrecht
over directeuren– en commissarissenbeloningen - conform het bepaalde
in het OESO-modelverdrag en het Nederlandse standaardverdrag –ter
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heffing toekomt aan de staat van vestiging van het desbetreffende
lichaam. Echter, de door een directeur of commissaris genoten beloning
blijft ter heffing voorbehouden aan de woonstaat van de directeur of
commissaris wanneer die directeur of commissaris zijn werkzaamheden
terzake feitelijk in zijn woonstaat uitoefent. De aldus overeengekomen
toewijzingsregels zouden echter, waar het een in Nederland woonachtige
directeur of commissaris betreft, in voorkomende gevallen tot een
dubbele vrijstelling kunnen leiden. Bijvoorbeeld, indien een in Nederland
woonachtige directeur van een in de Verenigde Staten gevestigd lichaam
zijn werkzaamheden als directeur feitelijk (voor een deel) in een derde
staat uitoefent. De Verenigde Staten kunnen immers in zo'n geval hun
onder het nieuwe verdrag toegekende heffingsrechten niet effectueren.
Teneinde een situatie van dubbele vrijstelling te voorkomen is in het
derde lid van artikel 25 (vermijding van dubbele belasting) vastgelegd dat
Nederland, in afwijking van het Nederlandse standaardverdrag, bij het
voorkomen van dubbele belasting ter zake van directeuren– en commis–
sarissenbeloningen de verrekeningsmethode hanteert en niet de vrijstel–
lingsmethode met progressievoorbehoud. Volledigheidshalve zij nog
opgemerkt dat het verdrag van 1948 geen afzonderlijke bepaling bevat
voor directeuren– en commissarissenbeloningen, hetgeen betekent dat
dergelijke beloningen worden beheerst door de in dat verdrag
opgenomen regels van de zelfstandige arbeid, dan wel die van de
niet-zelfstandige arbeid.
Voorts is, in overeenstemming met het Nederlandse standaardverdrag,
op verzoek van Nederland overeengekomen dat de bepaling ziet op alle
door een directeur of een commissaris genoten beloningen, ongeacht of
het een periodieke, dan wel een eenmalige beloning betreft. Soortgelijke
bepalingen komen in een groot aantal andere Nederlandse belastingver–
dragen voor.
Artiesten en Sportbeoefenaars (artikel 18)
In het eerste lid van artikel 18 is, overeenkomstig internationaal
gebruik, het heffingsrecht over de door een artiest of sportman genoten
inkomsten aan de werkstaat toegewezen. Op deze hoofdregel is een
uitzondering gemaakt voor die situaties waarin de inkomsten in enig jaar
een bedrag van 10 000 Amerikaanse dollars, dan wel de tegenwaarde
daarvan in guldens niet te boven gaan. In zulke gevallen blijft het
heffingsrecht over de inkomsten voorbehouden aan de woonstaat. In
voorkomende gevallen dient belastingplichtige in de werkstaat achteraf
een verzoek om teruggave in te dienen van de aldaar op bedoelde
inkomsten ingehouden belasting.
In het tweede lid van artikel 18 is vastgelegd dat de door een artiest of
sportman genoten inkomsten ook ter heffing aan de werkstaat toekomen
wanneer die inkomsten niet aan de artiest of sportman zelf maar aan een
lichaam worden betaald. In afwijking van het bepaalde in het Neder–
landse standaardverdrag is in dit tweede lid uitdrukkelijk vastgelegd dat
deze bepaling geen toepassing vindt, indien kan worden aangetoond dat
noch de artiest of de sportman, noch enige daarmee gelieerde persoon,
direct of indirect deelt in de door dat lichaam gerealiseerde winsten.
Pensioenen, Lijfrenten, Alimentatieuitkeringen (artikel 19)
Termijnen van particuliere pensioenen en van lijfrenten zijn ter belas–
tingheffing toegewezen aan de woonstaat van de uiteindelijke gerech–
tigde tot die pensioenen en lijfrenten. Van Nederlandse zijde is, in lijn
met de Nederlandse nationale wetgeving, waar het betreft afkoop–
sommen van particuliere pensioenen en lijfrenten, aangedrongen op een
bronstaatheffing, omdat in veel gevallen dergelijke afkoopsommen in de
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woonstaat niet belast worden. In het nieuwe verdrag is een dergelijke
bronstaatheffing opgenomen, zij het dat de in de woonstaat geheven
belasting door de bronstaat zal worden verrekend. Dit resultaat is in lijn
met het Nederlandse beleid op dit punt, dat gericht is op het bestrijden
van misbruik.
De bronstaatheffing vindt overigens alleen toepassing, indien de
natuurlijke persoon die de afkoopsom ontvangt op enig moment
gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de afkoop inwoner was van die
bronstaat en, in geval van een pensioenuitkering, indien de vroegere
dienstbetrekking in die bronstaat is uitgeoefend. Verder blijft een
bronstaatheffing achterwege voor zover de afkoopsommen worden
aangewend voor de (verdere) opbouw van een pensioenvoorziening in de
woonstaat en de wetgeving van die staat voorziet in belastinguitstel bij
de opbouw van pensioenvoorzieningen.
In het vierde lid zijn uitkeringen ingevolge een regeling inzake sociale
zekerheid ter heffing toegewezen aan de bronstaat. Ook deze regel is in
overeenstemming met het Nederlandse verdragsbeleid op dit punt. In
onderdeel IX van het Memorandum van overeenstemming wordt het
begrip «andere publiekrechtelijke pensioenen» nader verklaard. Het
begrip ziet op bepaalde pensioenen uitgekeerd door de Amerikaanse
spoorwegen.
Ten slotte is in het zesde lid neergelegd dat alimentatieuitkeringen ter
heffing toekomen aan de woonstaat van de genieter, indien deze aldaar
aan de belastingheffing zijn onderworpen. Overigens, ook wanneer niet
aan dit laatste vereiste wordt voldaan, komt het heffingsrecht over de
uitkeringen - ingevolge de zogenoemde saldobepaiing (artikel 23) - toe
aan de woonstaat van de genieter. Het Nederlandse standaardverdrag
kent geen afzonderlijke bepaling voor alimentatieuitkeringen. Deze uitke–
ringen komen in dat geval echter ook, zij het op grond van de saldobe–
paling, ter heffing aan de woonstaat toe.
Overheidsfuncties (artikel 20)
De bepaling inzake de door ambtenaren genoten salarissen en
pensioenen komt overeen met de terzake in het Nederlandse standaard–
verdrag opgenomen bepaling.
Hoogleraren en andere docenten (artikel 21)
Met deze bepaling wordt bereikt dat de inkomsten die een hoogleraar
of een andere docent gedurende een verblijf van maximaal twee jaar in
een van de verdragsluitende staten voor het geven van onderwijs of het
verrichten van onderzoek geniet, in die staat niet in de belastingheffing
worden betrokken. In overeenstemming met het Nederlandse verdrags–
beleid kan meer dan eens een beroep worden gedaan op deze regeling.
Bij een verblijf van langer dan twee jaar is de werkstaat vanaf de
aanvang van dat verblijf heffingsbevoegd, tenzij de bevoegde autoriteiten
anders overeenkomen.
Studenten en Personen in Opleiding (artikel 22)
De bepaling in het nieuwe verdrag bevat een aantal afwijkingen van
het Nederlandse standaardverdrag. Zo worden beloningen door
studenten en personen in opleiding verkregen uit dienstbetrekking in de
onderwijsstaat onder zekere voorwaarden vrijgesteld tot een bedrag van
2000 Amerikaanse dollar of het Nederlandse equivalent daarvan per
belastingjaar (eerste lid). Voorts worden studenten en personen in
opleiding die in het andere land aanwezig zijn voor studie, onderzoek of
stage in de hoedanigheid van beursstudent, vrijgesteld van belasting over
hun beurs of toelage, onafhankelijk van de vraag of deze beurs uit het
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buitenland afkomstig is of niet. Bovendien zijn beloningen uit dienstbe–
trekking, verband houdende met de studie, het onderzoek of de stage, in
de onderwijsstaat vrijgesteld van belasting tot een bedrag van 2000
Amerikaanse dollar of het Nederlandse equivalent daarvan per belas–
tingjaar (tweede lid).
Het bepaalde in het derde lid van dit artikel voorkomt dat een persoon
onmiddellijk aansluitend aan zijn verblijf voor studie of opleiding een
beroep kan doen op de voordelen van de bepaling voor hoogleraren en
andere docenten, dan wel, dat hij, omgekeerd onmiddellijk aansluitend
aan zijn beroep op de voordelen van de bepaling voor hoogleraren en
andere docenten een beroep kan doen op de voordelen van dit artikel.
Overige Inkomsten (artikel 23)
Het bepaalde in dit artikel komt overeen met het terzake bepaalde in
het Nederlandse standaardverdrag.
Grondslag voor de belastingheffing (artikel 24)
De in de eerste twee leden van artikel 24 neergelegde, wederkerig
geformuleerde bepalingen komen, waar het Nederland betreft, in feite
qua strekking overeen met het eerste lid van de gebruikelijke Neder–
landse verdragsbepaling ter voorkoming van dubbele belasting, die tot
doel heeft om bij het toekennen van een vermindering ter voorkoming
van dubbele belasting ten aanzien van inwoners van Nederland de
toepassing van het Nederlandse progressievoorbehoud veilig te stellen.
De bepaling vormt in feite een complement van de in het nieuwe verdrag
opgenomen voorziening voor het voorkomen van dubbele belasting welke
in artikel 25 is opgenomen.
De in het nieuwe verdrag opgenomen bepaling ter zake van het
progressievoorbehoud werkt als volgt. Op grond van het eerste lid van
artikel 24 mogen beide verdragsluitende staten hun inwoners belasten
alsof het nieuwe verdrag niet in werking was getreden. In het tweede lid
wordt voor enkele in het nieuwe verdrag opgenomen voordelen een
voorbehoud gemaakt op het bepaalde in het eerste lid. Deze uitzonde–
ringen hebben met name betrekking op inkomensbestanddelen die onder
het nieuwe verdrag uitsluitend ter heffing zijn toegewezen aan de
bronstaat, zoals bijvoorbeeld sociale zekerheidsuitkeringen en overheids–
beloningen, alsmede op verdragsbepalingen die geen toewijzingsregel
bevatten, zoals de non-discriminatiebepaling en de bepaling inzake het
onderlinge overleg.
Ter voorkoming van misverstand zij evenwel opgemerkt, dat Nederland
- zoals gebruikelijk - de toepassing van het progressievoorbehoud ook
heeft veilig gesteld voor uitkeringen ingevolge een regeling van sociale
zekerheid, overheidssalarissen en overheidspensioenen. Het eerste lid
van artikel 25 (vermijden van dubbele belasting) regelt het Nederlandse
progressievoorbehoud met betrekking tot vorengenoemde inkomensbe–
standdelen.
Op verzoek van de Verenigde Staten ziet de in artikel 24 opgenomen
bepaling inzake het progressievoorbehoud ook op onderdanen van de
verdragsluitende staten. Waar het Nederland betreft betekent deze
uitbreiding voor bijvoorbeeld een in het eerste lid van artikel 2 van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 bedoelde onderdaan van Nederland,
dat er bij de vaststelling van de door hem over zijn onder het nieuwe
verdrag ter heffing aan Nederland toegewezen inkomensbestanddelen
verschuldigde Nederlandse belasting rekening wordt gehouden met de
ter heffing aan de Verenigde Staten toegewezen inkomensbestanddelen.
Waar het de Verenigde Staten betreft zal de uitbreiding tot onderdanen
in de praktijk uitsluitend betrekking hebben op natuurlijke personen met
de Amerikaanse nationaliteit en dan nog alleen diegenen die feitelijk, en
derhalve ook voor de toepassing van het nieuwe verdrag, in Nederland
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woonachtig zijn. Een en ander heeft tot gevolg dat deze natuurlijke
personen, ondanks het feit dat zij voor de toepassing van het nieuwe
verdrag als inwoner van Nederland zijn aan te merken, uitsluitend als
gevolg van hun Amerikaanse staatsburgerschap geconfronteerd kunnen
worden met een situatie van dubbele belastingheffing. Overigens kan
deze situatie van dubbele belastingheffing van in Nederland woonachtige
Amerikaanse staatsburgers zich ook onder het verdrag van 1948
voordoen. Voor deze problematiek is in het zesde lid van artikel 25
(vermijding van dubbele belasting) van het nieuwe verdrag een
voorziening opgenomen. Voor een toelichting op deze bepaling zij
verwezen naar de toelichting op artikel 25. Overigens vindt de bepaling
inzake het progressievoorbehoud, waar het de Verenigde Staten betreft,
ook toepassing op voormalige Amerikaanse staatsburgers, die hun
staatsburgerschap hebben opgegeven teneinde Amerikaanse belasting
naar het inkomen te ontgaan, en wel voor een periode van 10 jaren nadat
die natuurlijke persoon zijn Amerikaanse staatsburgerschap heeft
opgegeven. De Verenigde Staten hebben er echter mee ingestemd, dat
deze Amerikaanse anti-misbruikbepaling onder het nieuwe verdrag niet
geldt, indien de voormalige staatsburger de Nederlandse nationaliteit
heeft (verworven).
In het derde lid is expliciet vastgelegd dat de staat van vestiging van
een vaste inrichting of een vast middelpunt zijn onder het nieuwe verdrag
toegekende heffingsrechten ook behoudt wanneer sprake is van
zogenoemde nagekomen baten en lasten, dat wil zeggen wanneer de
betrokken inkomensbestanddelen of kostenposten pas door het in de
andere staat gevestigde hoofdkantoor worden genoten, onderschei–
denlijk worden voldaan nadat de vaste inrichting of het vaste middelpunt
in de eerstbedoelde staat (de staat van vestiging van de vaste inrichting
of het vaste middelpunt) is opgeheven. Naar Nederlandse opvatting is
deze bepaling overbodig. Ofschoon de gebruikelijke, aan het
OESO-modelverdrag ontleende toewijzingsregels alleen in de tegen–
woordige tijd zijn gesteld, zien deze toewijzingsregels naar Nederlandse
opvatting ook op nagekomen inkomensbestanddelen en kostenposten.
Dit Nederlandse standpunt is, waar het de toepassing van de winstbe–
paling betreft, in 1987 nog door de Hoge Raad bevestigd (BNB
1987/131). De Verenigde Staten hadden echter wel behoefte aan deze
verduidelijking. Een vergelijkbare verduidelijking is overigens ook in het
belastingverdrag Nederland-Canada van 27 mei 1986 (Trb. 1986, 65)
opgenomen.
De in de laatste volzin van het derde lid van artikel 24 neergelegde
bepaling vloeit voort uit een verschil in heffingssystematiek tussen
Nederland en de Verenigde Staten waar het betreft het belasten van de
vermogenswinsten die optreden bij het onttrekken van een bedrijfs–
middel aan een vaste inrichting of een vast middelpunt. Ingevolge de
Nederlandse fiscale wetgeving vindt afrekening plaats op het moment
waarop het bedrijfsmiddel door het buitenlandse hoofdkantoor wordt
onttrokken aan de in Nederland gevestigde vaste inrichting of aan het in
Nederland gevestigde vaste middelpunt. Onder de Amerikaanse fiscale
wetgeving vindt er bij de verplaatsing van een bedrijfsmiddel vanuit een
in de Verenigde Staten gevestigde vaste inrichting of vast middelpunt
naar het buitenlandse hoofdkantoor geen afrekening plaats. Wordt het
desbetreffende bedrijfsmiddel echter binnen 10 jaren na onttrekking aan
de Amerikaanse vaste inrichting of het Amerikaanse vaste middelpunt
door het hoofdkantoor vervreemd, dan kunnen de Verenigde Staten op
grond van hun fiscale wetgeving alsnog het deel van die winst belasten,
dat toegerekend kan worden aan de periode dat het bedrijfsmiddel deel
heeft uitgemaakt van de vaste inrichting of het vaste middelpunt. Het
Amerikaanse heffingssysteem houdt echter geen rekening met eventuele
vervreemdingsverliezen. Van Nederlandse zijde is tijdens de verdragson–
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derhandelingen gewezen op de onevenwichtige behandeling onder het
Arnerikaanse heffingssysteem als gevolg van het niet accepteren van
verliezen, alsmede op de praktische problemen ervan, nu het Ameri–
kaanse heffingssysteem ertoe leidt dat het hoofdkantoor ter zake van het
onttrokken bedrijfsmiddel gedurende een periode van 10 jaren na de
onttrekking van dat bedrijfsmiddel aan de Amerikaanse vaste inrichting
of het Amerikaanse vaste middelpunt geconfronteerd kan worden met
een Amerikaanse belastingclaim. Uiteindelijk is afgesproken dat beide
verdragsluitende staten onder het nieuwe verdrag vrij zijn hun nationale
heffingssysteem op dit punt te blijven toepassen, zij het dat de
Verenigde Staten hun nationale heffingsrecht alleen mogen effectueren,
indien het desbetreffende bedrijfsmiddel binnen 3 jaren na de datum van
onttrekking daadwerkelijk wordt vervreemd.
De achtergrond van de in het vierde lid opgenomen bepaling inzake de
belastingheffing van vaste inrichtingen in derde staten is reeds toegelicht
in onderdeel 6 van het algemene deel van de toelichting (Betalingen aan
vaste inrichtingen in derde landen).
Vermijden van Dubbele Belasting (artikel 25)
Voor een toelichting op het eerste lid van artikel 25 zij verwezen naar
de toelichting op het eerste en het tweede lid van artikel 24 (Grondslag
voor de belastingheffing).
In navolging van de in het eerste en het tweede lid van artikel 24
neergelegde, wederkerig geformuleerde bepaling inzake het progressie–
voorbehoud, ziet ook de in het tweede lid van artikel 25 opgenomen
Nederlandse voorkomingsbepaüng zowel op inwoners van Nederland als
op onderdanen van Nederland. In de praktijk heeft laatstbedoelde
uitbreiding van de reikwijdte van de Nederlandse voorkomingsbepaling
voor lichamen geen effect. Immers, in die gevallen waar de Nederlandse
fiscale wetgeving aangrijpt bij de nationaliteit van personen, n.l. de naar
Nederlands recht opgerichte lichamen, is voor de toepassing van het
nieuwe verdrag in principe reeds sprake van een vestiging in Nederland.
Voor een toelichting op de nadere voorwaarde die wordt gesteid aan
het verlenen van een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting
voor ter heffing aan de Verenigde Staten toegewezen inkomsten uit
zelfstandige arbeid wordt verwezen naar de toelichting op artikel 15.
Het derde lid van artikel 25 geeft aan in welke gevallen Nederland ter
voorkoming van dubbele belasting de verrekeningsmethode toepast.
Ingevolge letter c van het derde lid staat Nederland, waar het betreft het
door de Verenigde Staten ter zake van bepaalde door een REIT uitge–
keerde dividenden toegepaste nationale bronheffingstarief van 30
percent, slechts een verrekening toe tot 15 percent van dat bruto–
dividend.
Opgemerkt zij dat de Verenigde Staten, zowel onder de nationale
fiscale wetgeving, als onder het nieuwe verdrag, bij het voorkomen van
dubbele belasting de verrekeningsmethode hanteren. Het vierde lid van
artikel 25 bevat de gebruikelijke Amerikaanse voorkomingsbepaling,
waarop zowel inwoners van de Verenigde Staten, als onderdanen van de
Verenigde Staten een beroep kunnen doen. Daarnaast bevat het nieuwe
verdrag een Amerikaanse voorkomingsbepaling die specifiek is toege–
sneden op het Nederlandse winstaandeel (artikel 25, vijfde lid), alsmede
een speciaal op in Nederland woonachtige onderdanen van de Verenigde
Staten gerichte Amerikaanse voorkomingsbepaling (artikel 25, zesde lid).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 220, nr. 3

37

Wat betreft de in het zesde lid neergelegde bepaling kan worden
opgemerkt dat deze uitsluitend ziet op inwoners van Nederland die de
Amerikaanse nationaliteit hebben. Zoals bij artikel 4 (inwoner) reeds is
toegelicht, wordt een natuurlijke persoon die de Amerikaanse nationa–
liteit bezit, voor de toepassing van de Amerikaanse fiscale wetgeving
geacht in de Verenigde Staten woonachtig te zijn en aldaar voor zijn
wereldinkomen in de belastingheffing betrokken. Dit ongeacht zijn feite–
lijke woonplaats. In principe zal zo'n Amerikaans staatsburger die feitelijk
in Nederland woonachtig is, op grond van de conflictregel van het
tweede lid van artikel 4 voor de toepassing van het nieuwe verdrag als
inwoner van Nederland worden aangemerkt. Echter, op grond van het
bepaalde in het eerste lid van artikel 24 (grondslag voor de belasting–
heffing), mogen de Verenigde Staten ook in geval van zo'n Amerikaanse
staatsburger, bij het vaststellen van diens Amerikaanse heffings–
grondslag vóór toekenning van een vermindering ter voorkoming van
dubbele belasting, doen alsof het nieuwe verdrag niet van toepassing is.
Dit kan er in voorkomende gevallen toe leiden dat zo'n Amerikaans
staatsburger onder het nieuwe verdrag met een situatie van dubbele
belastingheffing geconfronteerd zou blijven en wel indien hij inkomsten
uit Amerikaanse bronnen geniet die op grond van het nieuwe verdrag ter
heffing zijn toegewezen aan Nederland. Immers, ingevolge het vierde lid
van artikel 25 kan zo'n Amerikaans staatsburger slechts aanspraak
maken op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor
de belasting die is verschuldigd over zijn uit Nederlandse bronnen
afkomstige inkomen. Ook de Amerikaanse nationale regelgeving voor het
voorkomen van dubbele belasting voorziet niet in de mogelijkheid van
een verrekening van buitenlandse belasting geheven over inkomsten uit
Amerikaanse bronnen. Het verdrag van 1948 biedt geen oplossing voor
deze situatie van dubbele belasting. In het verleden heeft het ontbreken
van een voorziening voor deze situaties problemen opgeleverd voor die in
Nederland woonachtige natuurlijke personen met de Amerikaanse natio–
naliteit, die uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld een particulier pensioen
of interestinkomen ontvingen. Op grond van de in het zesde lid van
artikel 25 opgenomen voorziening, de zogenoemde drie-stappen
benadering, kan een in Nederland woonachtige Amerikaanse staats–
burger ook voor zijn onder het nieuwe verdrag ter heffing aan Nederland
als woonstaat toegewezen inkomensbestanddelen uit Amerikaanse
bronnen in de Verenigde Staten een vermindering ter voorkoming van
dubbele belasting claimen.
Overigens vindt de in het zesde lid van artikel 24 opgenomen voorko–
mingsbepalmg geen toepassing op de in het zevende lid van artikel 24
genoemde inkomensbestanddelen. Voor een nadere toelichting op de
wijze waarop ter zake van deze inkomensbestanddelen dubbele belasting
wordt voorkomen zij verwezen naar de toelichting op de artikelen 14
(vermogenswinsten) en 19 (bestuurders– en commissarissenbeloningen).
Beperking van verdragsvoordelen (artikel 26)
Voor de algemene beschouwingen over dit artikel zij verwezen naar het
algemene deel van de toelichting.
In artikel 26 worden nadere eisen gesteld aan de persoon die een
beroep doet op de voordelen van het nieuwe verdrag. Op grond van
artikel 4 wordt vastgesteld wie voor de toepassing van het nieuwe
verdrag moet worden aangemerkt als inwoner van een van beide staten
in algemene zin. Artikel 26 kan vervolgens als een nadere uitwerking van
het woonplaatsartikel van artikel 4 worden beschouwd doordat hier
antwoord wordt gegeven op de vraag wie als inwoner aanspraak kan
maken op de verdragsvoordelen.
Blijkens de tekst van het eerste lid komen voor verdragsvoordelen
zonder meer in aanmerking: natuurlijke personen (letter a) en een staat.
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of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam
daarvan (letter b). Voorts komen niet-winstbeogende instellingen in
aanmerking die, op grond van het feit dat zij geen winst beogen, in de
vestigingsstaat van belastingheffing naar het inkomen zijn vrijgesteld,
mits meer dan de helft van de begunstigden, leden of deelnemers als
gekwalificeerde persoon kan worden aangemerkt (letter e). Voorbeelden
van de hier bedoelde instellingen zijn opgenomen in het achtste lid, letter
j. Instellingen die op grond van de nationale wet ten doel hebben uitke–
ringen te doen aan werknemers, zoals bij pensionering of invaiiditeit, zijn
in ieder geval verdragsgerechtigd indien de middelen van een dergelijke
instelling worden verstrekt door een organisatie die zelf voor verdrags–
toepassing kwalificeert. De uitdrukking gekwalificeerde persoon,
waarnaar in letter e wordt verwezen, ziet in dit verband, en in de overige
bepalingen waarin deze uitdrukking wordt gebezigd, op personen die op
grond van het eerste lid van artikel 26 aanspraak kunnen maken op de
voordelen van het nieuwe verdrag, alsmede onderdanen van de
Verenigde Staten.
Voor ondernemingen en personen, andere dan de hiervoor genoemde,
zijn in artikel 26 een aantal toetsen opgenomen. Aan een van de toetsen
moet worden voldaan om een beroep te kunnen doen op de voordelen
van het nieuwe verdrag. Deze toetsen, waarvan de strekking reeds in de
inleiding ter sprake kwam, zullen in het navolgende uitvoeriger worden
behandeld.
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KWALIFICATIESCHEMA1

Een persoon zal als inwoner van een van de staten een beroep kunnen
doen op de voordelen van het nieuwe verdrag ter zake van inkomsten uit
de andere staat, indien wordt voldaan aan de in artikel 26 aan die
persoon gestelde criteria.
Deze criteria zijn in hoofdlijnen weergegeven in het onderstaande
doorloopschema, waarbij uit de antwoorden op de gestelde vragen blijkt
of aanspraak bestaat op de voordelen van het nieuwe verdrag.
1.

2.

3.

Betreft het een natuurlijk persoon
(lid 1-a)?
1 Nee
een staat, of een staatkundig
onderdeel of plaatselijk
publiekrechtelijk lichaam daarvan
(lid 1-b)?
i Nee
een niet-winstbeogende instelling2
(lid 1-e)?
! Nee

—

Ja

> kwalificeert

—

Ja —> kwalificeert

—

Ja —> kwalificeert

De directe beurstoets (lid 1 –c-i)
4.

5.

Betreft het een lichaam dat ter
beurze genoteerd is in Nederland
—
of de VS?
l Ja
Worden de aandelen in voldoende
mate en regelmatig verhandeld (lid —
8-f) op erkende beurzen (lid 8-dj?
J Nee

Nee — > g a n a a r 6 .

Ja —> kwalificeert

De indirecte beurstoets (lid 1 –c-ii en iii)
6a.

6b.

1
Tussen haakjes de verwijzing naar de des–
betreffende bepaling.
2
Indien vnjgesteld van belastingheffing
naar het inkomen in de woonstaat is kwalifi–
catie mogelijk wanneer meer dan de helft
van de bij de instellmg betrokken personen
kwalificeert o.g.v. lid 1 of lid 8-j.

7.

Betreft het een
dochteronderneming waarvan >
50% v.h. belang wordt gehouden
door max. 5 beursgenoteerde
lichamen die voldoen aan 4. en 5.
(lid 1-c-ii)?
of
]
Betreft het een Nederlandse
dochteronderneming waarvan
> 30% v.h. belang wordt
gehouden door max. 5
beursgenoteerde Nederlandse
lichamen die voldoen aan 4. en 5.,
en
> 70% door max. 5
Amerikaanse of EG-lichamen die
beursgenoteerd zijn en voldoen
aan 5. (lid 1-c-iii)?
1 Ja
Voldoen bij een middellijk belang
ook de tussenschakels aan het
—
vestigingsvereiste van de indirecte
beurstoets (lid 8-k)?

Nee —> naar 12.

Nee — > g a n a a r 1 2 .
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i Ja
Wordt minder dan 90% van de
ontvangsten in de vorm van
aftrekbare uitgaven3 doorbetaald
(lid 8m)?

—

Ja —> kwalificeert

—

Ja —> kwalificeert

i Nee
Is de dochteronderneming actief
als bank of
verzekeringsmaatschappij (lid 8m;
Memorandum XIII)?

1 Nee
Toets m.b.t. «de uitholling van de heffingsgrondslag voor doorstroomli–
chamen» (lid 5-d)
I
10. Wordt de heffingsgrondslag van
het doorstroomlichaam in te sterke
mate uitgehold (zie 13a. of 13b.)
Nee —> kwalificeert
door betalingen aan verbonden
lichamen?

i Ja
11.

Zijn de betalingen onderworpen
aan belastingheffing naar een
tarief < 50% van het normale
tarief in de vestigingsstaat van het
doorstroomlichaam?

Nee —> kwalificeert

1 Ja
De (indirecte) aandeelhouderstoets (lid 1 –d en lid 4)
12a. Betreft het een persoon, waarin
> 50% van het belang wordt
gehouden door gekwalificeerde
personen4 (lid 1-d)?
of
]
12b. Betreft het een in Nederland
gevestigd lichaam waarin > 30%
van het belang wordt gehouden
door gekwalificeerde Nederlandse
personen,
en
> 70% door gekwalificeerde
personen en inwoners van
EG-lidstaten5 (lid 4-a)?

Nee —> ga naar 14.

i Ja

3

Het betreft met name de ontvangsten en
uitgaven in de vorm van interest en royalty's
(lid 5-c).
4
Personen die kwalificeren o.g.v. het eerste
lid van artikel 26 of onderdanen van de Ver–
enigde Staten.
5
Inwoners van EG lidstaten die o.g.v. het
eerste lid van artikel 26 recht op verdrags–
toepassing zouden hebben

13a. Wordt < 50% van het
bruto-inkomen aangewend voor
het doen van aftrekbare betalingen
(lid 5-c) aan niet-gekwalificeerde
personen (lid 5-a)?
of
]
13b. Wordt < 70% van het
bruto-inkomen van een Nederlands
lichaam zodanig betaald aan
niet-gekwalificeerde personen,

Ja
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en
wordt < 30% zodanig betaald
aan anderen dan gekwalificeerde
personen en inwoners van
EG-lidstaten5 (lid 5-a}?
i Nee
De activiteitentoets (lid 2)
14.

15.

16.

17.

I
Betreft het een persoon, die is
betrokken6 bij de actieve
—
uitoefening van bedrijfsmatige
activiteiten (lid 2-a)?
i Ja
waarvan het inkomen uit de andere
staat wordt verkregen in
—
samenhang met die bedrijfsmatige
activiteiten (lid 2-b)?
J. Ja
waarbij de bedrijfsmatige
activiteiten een wezenlijke omvang
hebben in relatie tot de
—
inkomengenererende activiteit in
de ander Staat7 (lid 2-c)?
i Nee
Is het inkomen uit de andere Staat
van bijkomstige aard voor de
bedrijfsmatige activiteiten van de
ontvanger (lid 2-d)?

Nee —> ga naar 18.

Nee

>ganaar17.

Ja —> kwalificeert

Ja —> kwalificeert

1 Nee

De hoofdkantorentoets (lid 3}
18.

19.

20.

21.
6

Zelf of samen met anderen (lid 2-e).
' Gemeten aan de hand van een drietal ver–
houdingsgetallen (lid 2-c) waarbij de activi–
teiten van verbonden lichamen onder voor–
waarden mogen worden meegeteld (lid 2 e )
en de mogelijkheid bestaat om activiteiten
verricht in andere EG-lidstaten mee te tellen
(lid 2-h).

22.

Betreft het een hoofdkantoor waar
een wezenlijk deel van het toezicht
en beheer van een groep wordt
verricht (lid 3-a)?
1 Ja
Is de groep in ten minste 5 landen
actief en brengt ieder land > 10%
van het bruto-inkomen op (lid
3-b)?
1 Ja
Komt uit ieder van de landen <
50% van het bruto-inkomen van de —
groep (lid 3-c)?
i Ja
Komt uit de andere
verdragsluitende staat < 25% van
het bruto-inkomen van de groep
(lid 3-d)?
i Ja
Voldoet het inkomen uit de andere
staat aan de voorwaarden van 15. —
of 17. (Iid3-g)?

Nee — > g a n a a r 2 3 .

Nee — > g a n a a r 2 3 .

Nee — > g a n a a r 2 3 .

Nee —> ga naar 23.

Ja —> kwalificeert
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1 Nee
Bepaling m.b.t. scheep– en luchtvaartondernemingen (lid 6)
1
23. Betreft het een scheep– of
luchtvaartonderneming die voldoet —
Ja —> kwalificeert
aan de voorwaarden van lid 6?

l Nee
De «vangnet»-bepaling.
(De bevoegde autoriteit van de inkomstengenererende staat kan in
overleg met de bevoegde autoriteiten van de andere staat aan personen,
die niet voldoen aan de voorwaarden van een van de voorgaande
toetsen, verdragsvoordelen verlenen, indien het verkrijgen van die
voordelen niet een van de voornaamste redenen voor vestiging in die
andere staat is geweest.)
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In de inleiding is reeds gewezen op het Nederlandse streven om de
administratieve lasten verbonden aan de verdragstoepassing zoveel
mogelijk te beperken. Als resultaat hiervan is in onderdeel X van het
Memorandum van overeenstemming vastgelegd, dat een belasting–
plichtige die verdragsvoordelen claimt, eerst na een daartoe strekkend
verzoek zal moeten aantonen tot die voordelen te zijn gerechtigd. De
daarbij te volgen procedures zullen door de bevoegde autoriteiten in
onderling overleg worden ontwikkeld. Een belastingplichtige die zijn
recht op verdragstoepassing eenmaal heeft aangetoond, zal dit niet
jaarlijks hoeven te herhalen wanneer zich in zijn omstandigheden geen
belangrijke wijzigingen voordoen. Mocht het niet mogelijk zijn om het
recht op verdragstoepassing met behulp van een van de toetsen aan te
tonen en mocht als gevolg daarvan een beroep op de «vangnet»bepaling noodzakelijk zijn, dan kan een dergelijk beroep slechts worden
afgewezen na voorafgaand overleg tussen de bevoegde autoriteiten van
beide staten.
De directe beurstoets; eerste lid, letter c (i)
Een lichaam heeft recht op de voordelen van het nieuwe verdrag indien
de voornaamste aandelensoort van het lichaam is genoteerd aan een
erkende effectenbeurs in een van beide staten en deze aandelensoort in
voldoende mate en regelmatig wordt verhandeld op één of meer erkende
effectenbeurzen.
In het algemeen zullen blijkens het achtste lid, letter a, de gewone
aandelen van een lichaam kunnen worden aangemerkt als de
voornaamste aandelensoort, aangezien deze aandelen doorgaans de
vereiste meerderheid van het stemrecht in en de waarde van het lichaam
zullen vertegenwoordigen en deze aandelen daarmee van invloed zullen
zijn op het te voeren dividendbeleid. Certificaten van aandelen kunnen bij
het vaststellen van de voornaamste aandelensoort worden meegerekend
als waren het de aandelen zelf. Mocht geen van de aandelensoorten als
zodanig kunnen worden aangemerkt, dan worden de aandelensoorten in
aanmerking genomen, die tezamen meer dan 50 procent van het
stemrecht in en van de waarde van het lichaam vertegenwoordigen. Zijn
aan het stemrecht van een bepaalde aandelensoort bijzondere
voorwaarden verbonden, dan kunnen de bevoegde autoriteiten in
onderling overleg bepalen op welke wijze daarmee rekening wordt
gehouden. Aandelen in portefeuille worden voor de bepaling van het
stemrechtvereiste niet meegeteld. De voornaamste aandelensoort kan
ook in overleg tussen de bevoegde autoriteiten van beide landen worden
vastgesteld. Dit laatste kan onder meer van belang zijn voor lichamen die
in het kader van beschermingsconstructies preferente aandelen uitgeven
of hebben uitgegeven die niet ter beurze verhandeld worden, als gevolg
waarvan het lichaam niet meer aan het vereiste zou kunnen voldoen dat
de voornaamste aandelensoort beursgenoteerd is en in voldoende mate
wordt verhandeld.
Mocht aan een bepaalde aandelensoort een recht zijn gekoppeld op
een onevenredig gedeelte van de opbrengsten die met bepaaide vermo–
gensbestanddelen of activiteiten van het lichaam in het andere land
worden verkregen (een «disproportionate class of shares»), dan moet
ook deze aandelensoort in voldoende mate en regelmatig worden
verhandeld. Deze bepaling lijkt alleen voor de Verenigde Staten materiële
betekenis te hebben.
De voornaamste aandelensoort moet in voldoende mate en regelmatig
worden verhandeld. In het achtste lid, letter f, is bepaald dat er maande–
lijks ten minste een meer dan minimale handel in deze aandelensoort
dient plaats te vinden en dat jaarlijks in totaal ten minste 6 procent van
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de in dat jaar gemiddeld geplaatste aandelen van die soort moet worden
verhandeld op een of meer van de erkende effectenbeurzen. Om te
bepalen of aan dit vereiste wordt voldaan, wordt uit pragmatische
overwegingen uitgegaan van de handel in het jaar voorafgaand aan het
jaar waarin verdragsgerechtigdheid dient te bestaan. Uit gegevens van
de Amsterdamse Effectenbeurs blijken vrijwel alle aan die beurs
genoteerde fondsen aan dit omzetvereiste te voldoen. Indien de wijze
waarop een aandeel wordt verhandeld het gewettigde vermoeden doet
rijzen, dat deze handel slechts plaatsvindt om aan het omzetvereiste te
voldoen, dan kan de onderneming ingevolge het bepaalde in onderdeel
XXIV van het Memorandum van overeenstemming zonodig worden
verzocht om dit gewettigde vermoeden te weerleggen.
In het achtste lid, letter d, worden voor de toepassing van de beurs–
toets als erkende effectenbeurzen aangemerkt de in de Verenigde Staten
door de Securities and Exchange Commission (SEC) erkende beurzen, de
Amsterdamse Effectenbeurs, de Amerikaanse NASDAQ en de parallel–
markt van de Amsterdamse Effectenbeurs, alsmede andere beurzen
waarover de bevoegde autoriteiten overeenstemming bereiken. Doordat
veel beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen worden verhandeld
op buitenlandse beurzen, heeft Nederland er daarom op aangedrongen
deze beurzen als erkende beurzen aan te merken. De Verenigde Staten
hebben ermee ingestemd om voorafgaand aan de inwerkingtreding van
het nieuwe verdrag een lijst met andere erkende beurzen op te stellen en
deze in een notawisseling tussen beide landen vast te leggen. Deze lijst
zal blijkens onderdeel XXII van het Memorandum van overeenstemming
in ieder geval de beurzen van Frankfurt, Londen en Parijs omvatten. De
lijst kan in onderlinge overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten
worden aangepast, evenwel met het voorbehoud dat een uitbreiding van
de lijst met andere erkende beurzen alleen mogelijk is indien in de
verdragsrelatie met de staat waar de beurs is gevestigd een uitwisseling
van informatie mogelijk is.
Nederland heeft erop gestaan om op grond van de beurstoets
verdragsvoordelen te verlenen aan lichamen waarvan de aandelen wijd
zijn verspreid. Om manipulaties met aandelen te voorkomen wilden de
Verenigde Staten echter lichamen waarvan de aandelen in belangrijke
mate worden gehouden door slechts enkele aandeelhouders, de
zogenaamde «closely held companies», uitsluiten. Van Nederlandse zijde
is het standpunt ingenomen, dat de beurstoets niet verder mag worden
gecompliceerd door de toepassing van een «closely held test».
In een compromis is overeengekomen de «closely held test» slechts
toe te passen op lichamen die zijn genoteerd op de NASDAQ, de paral–
lelmarkt en, voorzover zulks tussen de bevoegde autoriteiten is overeen–
gekomen, op enkele in andere landen gevestigde beurzen. De term
«closely held company» is daarbij beperkt tot lichamen waarvan ten
minste 50 procent van de voornaamste aandelensoort wordt gehouden
door andere dan gekwalificeerde personen of inwoners van lidstaten van
de Europese Gemeenschap die, alleen of tezamen met gelieerde
lichamen, ieder meer dan 5 procent van die aandelen gedurende ten
minste 30 dagen in een jaar bezitten.
De indirecte beurstoets; eerste lid, letter c (ii) en (iii)

Niet alleen lichamen die zelf beursgenoteerd zijn kunnen op de voet
van het eerste lid, letter c, aanspraak maken op toepassing van het
nieuwe verdrag, maar ook lichamen die direct of indirect worden
beheerst door beursgenoteerde lichamen. Hiervan is sprake indien:
- meer dan 50 procent van het stemrecht en de waarde van de
aandelen wordt gehouden door ten hoogste vijf lichamen die in een van
beide landen zijn gevestigd en voldoen aan de voorwaarden van de
directe beurstoets, of
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- waar het een in Nederland gevestigd lichaam betreft ten minste 30
procent van het stemrecht en de waarde van de aandelen wordt
gehouden door ten hoogste vijf in Nederland gevestigde lichamen die
voldoen aan de voorwaarden van de directe beurstoets en ten minste 70
procent wordt gehouden door ten hoogste vijf lichamen die zijn
gevestigd in de Verenigde Staten of een van de lidstaten van de
Europese Gemeenschap en waarvan de voornaamste aandelensoorten in
voldoende mate en regelmatig worden verhandeld op een of meer
erkende effectenbeurzen.
In geval bij wijze van voorbeeld het belang in een in Nederland geves–
tigde dochteronderneming voor 30 procent wordt gehouden door een
beursgenoteerde Nederlandse onderneming en belangen van elk 20
procent worden gehouden door een Franse en een Duitse beursgeno–
teerde onderneming, dan is kwalificatie onder eerstgenoemde
voorwaarde niet mogelijk, omdat niet is voldaan aan het vereiste dat
meer dan 50 procent van het belang moet worden gehouden door
Nederlandse of Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen. Omdat
30 procent van het belang wordt gehouden door een Nederlandse beurs–
ondefneming, en in totaal 70 procent door beursgenoteerde onderne–
mingen in de Europese Gemeenschap, wordt wel voldaan aan de laatst–
genoemde voorwaarde en kan de dochteronderneming een beroep doen
op verdragstoepassing.
Zoals reeds in de inleiding is aangegeven hoeft een spreiding van het
aandelenbezit over verschillende aandeelhouders in de Europese
Gemeenschap aan eventuele verdragskwalificatie dus niet in de weg te
staan. Voor toepassing van deze uitbreidingsbepaling, alsmede in het
vervolg van artikel 26, wordt onder het begrip «lidstaat van de Europese
Gemeenschap» zowel Nederland verstaan, als iedere andere lidstaat
waarmee Nederland en de Verenigde Staten een algemeen belasting–
verdrag zijn overeengekomen. In de praktijk betekent dit, dat dit begrip
alle lidstaten van de Gemeenschap omvat met uitzondering van Portugal.
Waar een belang in een lichaam niet rechtstreeks wordt gehouden,
moeten op grond van het achtste lid, letter k, bij toepassing van de
indirecte beurstoets alle lichamen, die zijn geschakeld tussen de ter
beurze genoteerde moeder en de kleindochter die verdragsvoordelen
claimt, zijn gevestigd in Nederland, de Verenigde Staten of een lidstaat
van de Europese Gemeenschap. De bepaling is er op gericht om
oneigenlijk gebruik van tussengeschakelde lichamen tegen te gaan. Een
kleindochter zal voor het verkrijgen van verdragsvoordelen geen beroep
op de indirecte beurstoets kunnen doen, indien de aandelen worden
gehouden via tussenschakeling van een lichaam in een ander dan
genoemde landen.
Een uitzondering op het achtste lid, letter k, is mogelijk in geval van
verwerving van een groep van dochter– en kleindochterondernemingen,
waarbij - uitgaande van Nederland - het belang in een daarbij verkregen
Nederlandse kleindochter tijdelijk wordt gehouden via een niet-kwalifi–
cerend lichaam in een derde staat. Onderdeel XXV van het Memorandum
van overeenstemming maakt in dat geval een beroep op verdragstoe–
passing voor de verkregen kleindochter mogelijk op grond van de
«vangnet»-bepaling van het zevende lid, indien uit een reorganisatieplan
blijkt dat de verworven kleindochter binnen een redelijke overgangs–
termijn aanspraak kan maken op verdragstoepassing op grond van de
indirecte beurstoets van artikel 26.
Voorts worden van kwalificatie via de indirecte beurstoets uitgesloten,
situaties waarbij de inkomsten van een verdragsgerechtigd lichaam
vrijwel geheel worden doorbetaald aan een niet-verdragsgerechtigde
persoon waardoor de heffingsgrondslag in de vestigingsstaat van het
verdragsgerechtigde lichaam in te sterke mate wordt uitgehold, een
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zogenaamd doorstroomlichaam. In de indirecte beurstoets is daartoe een
voorziening getroffen, welke hieronder wordt toegelicht.

De toets voor doorstroomlichamen
Om te voorkomen dat een lichaam een beroep doet op de voordelen
van het nieuwe verdrag voor inkomen uit de andere staat dat volledig
doorstroomt naar gerechtigden in derde landen, is op uitdrukkelijk
verzoek van de Verenigde Staten een toets voor doorstroomlichamen
opgenomen. Onder omstandigheden kunnen dergelijke doorstroomli–
chamen van de indirecte beurstoets worden uitgesloten. In het achtste
lid, letter m, wordt een doorstroomlichaam omschreven als een onder–
neming die nagenoeg alle - ten minste 90 procent - van de in een jaar
ontvangen interest, royalty's en soortgelijke opbrengsten in dat jaar
doorbetaalt.
In deze omschrijving zijn dochterondernemingen die als bank of verze–
keringsmaatschappij actief zijn, van het begrip doorstroomlichaam uitge–
sloten, indien de dochteronderneming wordt bestuurd door gelieerde,
gekwalificeerde personen. Om te kunnen bepalen of een onderneming
als bank of verzekeringsmaatschappij actief is, zijn deze begrippen in
onderdeel XIII van het Memorandum van overeenstemming nader
omschreven. Van een bank is daarbij sprake als regelmatige stortingen
worden ontvangen van en leningen worden verstrekt aan het publiek. Het
hier gehanteerde materiële criterium strookt niet geheel met de definitie
in de Wet Toezicht Kredietwezen, waardoor in voorkomende gevallen ook
lichamen die buiten deze definitie vallen voor de toepassing van het
nieuwe verdrag als bank zullen kunnen worden aangemerkt. Een verzeke–
ringsmaatschappij is actief in bovenbedoelde zin indien het bruto–
inkomen voornamelijk bestaat uit verzekerings– en herverzekerings–
premies en uit beleggingsinkomsten die aan die premies zijn toe te
rekenen.
Om de administratieve lasten voor ondernemingen zoveel mogelijk te
beperken is in onderdeel XXVIII van het Memorandum van overeen–
stemming opgenomen dat de bevoegde autoriteiten elkaar via een
verzoek om inlichtingen de noodzakelijke informatie zullen verstrekken
om te kunnen vaststellen of er van een doorstroomlichaam sprake is.
Mocht zijn komen vast te staan dat een lichaam als een doorstroomli–
chaam in de zin van het achtste lid, letter m, moet worden aangemerkt,
dan kan de bevoegde autoriteit vervolgens een verzoek om aanvullende
informatie doen teneinde op de voet van het eerste lid, letter c, onder
(iv), te bezien in hoeverre de heffingsgrondslag van het doorstroomli–
chaam wordt uitgehold door betalingen aan gelieerde ondernemingen.
Kwalificatie onder de indirecte beurstoets wordt alleen onthouden aan
doorstroomlichamen die de heffingsgrondslag in te sterke mate uithollen.
De regels die daarbij van toepassing zijn op doorstroomlichamen, zijn
opgenomen in de toets betreffende de uitholling van de heffings–
grondslag van het vijfde lid, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

De aandeelhouderstoets; eerste lid, letter d en vierde lid
Een persoon is gerechtigd tot de voordelen van het nieuwe verdrag,
indien het belang in die persoon voor meer dan 50 procent - zowel van
het totaal aantal stemmen, als van de waarde van de aandelen middellijk of onmiddellijk wordt gehouden door gekwalificeerde
personen. Naast belangen gehouden door natuurlijke personen en de
overheid kunnen ook belangen gehouden door lichamen die kwalificeren
op grond van het eerste lid van artikel 26, alsmede belangen van Ameri–
kaanse onderdanen worden meegeteld om aan de aandeelhouderstoets
te voldoen. Ook voor iedere bijzondere aandelensoort («disproportionate
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class of shares») geldt dat 50 procent van de aandelen moet worden
gehouden door de hier genoemde personen.
Zoais reeds in de inleiding is opgemerkt, hebben de doelstellingen van
de Europese Gemeenschap op het terrein van het vrije verkeer van
kapitaal en personen ook de aandeelhouderstoets diepgaand beïnvloed.
Op grond van het vierde lid kunnen voor de bepaling of een in Nederland
gevestigd lichaam op grond van de aandeelhouderstoets in aanmerking
komt voor verdragsvoordelen onder omstandigheden ook inwoners van
andere lidstaten van de Gemeenschap meetellen. Aan deze aandeelhou–
derstoets die aanspraak geeft op de voordelen van artikel 10 (dividend),
11 (belastingheffing van vaste inrichtingen), 12 (interest) en 13
(royalty's) wordt voldaan, indien:
- meer dan 30 procent van het totaal aantal stemmen in en de waarde
van alle aandelen middellijk of onmiddellijk wordt gehouden door
inwoners van Nederland die kwalificeren voor verdragstoepassing en
- meer dan 70 procent wordt gehouden door personen die inwoner
zijn van lidstaten van de Europese Gemeenschap of de Verenigde Staten.
Het 30 procent vereiste geeft de minimale geworteldheid in Nederland
weer die noodzakelijk is voor het verlenen van de genoemde verdrags–
voordelen.
Voor de toepassing van de aandeelhouderstoets, en voorts bij de
overige bepalingen van artikel 26, kunnen blijkens letter i van het achtste
lid alleen die inwoners van lidstaten van de Europese Gemeenschap
worden meegeteld, die op de voet van de beginselen van het eerste lid
voor verdragstoepassing zouden kwalificeren als zij inwoner van
Nederland zouden zijn geweest, alsmede dat zij gerechtigd zouden zijn
tot de voordelen van het verdrag tussen de staat waarvan zij in werke–
lijkheid inwoner zijn en de Verenigde Staten. Daarbij mogen in de recht–
streekse relatie tussen deze lidstaat en de Verenigde Staten de hier aan
de orde zijnde inkomsten niet ongunstiger worden belast dan in de
relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Het is immers niet de
bedoeling dat een inkomensstroom uit de Verenigde Staten om fiscale
redenen via een Nederlandse dochter naar inwoners van andere lidstaten
wordt geleid. De beperking tot verdragsvoordelen die op grond van
artikel 10 (dividend), 11 (belastingheffing van vaste inrichtingen), 12
(interest) en 13 (royalty's) kunnen worden geclaimd, leidt ertoe dat
volstaan kan worden met een vergelijking van bronheffingstarieven.
Het verlenen van verdragsvoordelen onder de aandeelhouderstoets is
slechts mogelijk, indien de persoon die verdragsvoordelen claimt, voldoet
aan de toets betreffende de uitholling van de heffingsgrondslag van het
vijfde lid. Verwezen zij naar de beschrijving aldaar.
Een lichaam dat aanspraak maakt op verdragsvoordelen, zal de
woonplaats van de aandeelhouders doorgaans kunnen aantonen aan de
hand van het aandeelhoudersregister of - in geval van toonderaandelen aan de hand van de verstrekte dividendnota's. In onderdeel XI van het
Memorandum van overeenstemming wordt aan beleggingsinstellingen in
de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de
mogelijkheid geboden om de omvang van het door inwoners van
Nederland gehouden belang in de beleggingsinstelling aan te tonen aan
de hand van de gegevens die op grond van het eerste lid, letter b, van
dat artikel beschikbaar zijn voor de teruggaaf van buitenlandse bronbe–
lasting op dividend en interest.
De activiteitentoets; tweede lid
Een persoon kan niet alleen aanspraak maken op de voordelen van het
nieuwe verdrag indien wordt voldaan een van de voorgaande toetsen,
maar tevens door te voldoen aan de in het tweede lid neergelegde activi–
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teitentoets. Recht op verdragstoepassing bestaat in dat geval indien die
persoon in de woonstaat betrokken is bij de uitoefening van bedrijfs–
matige activiteiten en de voordelen uit de andere staat
- zijn behaald in samenhang met die bedrijfsmatige activiteiten en die
activiteiten een wezenlijke omvang hebben ten opzichte van de inkomen–
genererende activiteiten in de andere staat, dan wel
- voor die bedrijfsmatige activiteiten van bijkomstige aard zijn.
Niet als het uitoefenen van activiteiten worden beschouwd het
beleggen en het beheren van beleggingen, tenzij deze activiteiten bank–
of verzekeringsactiviteiten betreffen, welke worden uitgeoefend door een
bank of verzekeringsmaatschappij.
Het hier genoemde uitgangspunt is de basis geweest voor de verdere
vormgeving van het tweede lid. Het was daarbij vereist de omvang van
de inkomengenererende activiteiten te vergelijken met de omvang van de
door de ontvanger van het inkomen uitgeoefende bedrijfsmatige activi–
teiten. Daarbij diende te worden vastgelegd welke activiteiten de
persoon die de verdragsvoordelen claimt daarbij zou mogen meerekenen.
Omdat voorts, gelet op het Nederlandse uitgangspunt, bij tal van onder–
delen rekening moest worden gehouden met de belangen in andere
lidstaten van de Europese Gemeenschap, is een gecompliceerde
bepaling tot stand gekomen.
Verdragsvoordelen kunnen op basis van de activiteitentoets onder
meer worden verleend, indien het inkomen is verkregen in samenhang
met de bedrijfsmatige activiteiten. Blijkens de tekst van het tweede lid,
letter b, moet de inkomengenererende activiteit daartoe een onderdeel
vormen van of een aanvulling zijn op de bedrijfsmatige activiteiten van
de persoon die het inkomen ontvangt. De Verenigde Staten stonden in
eerste aanleg een benadering voor waarbij de bedrijfsmatige activiteiten
in het andere land een integraal onderdeel zouden moeten uitmaken van
de eigen bedrijfsmatige activiteiten. Naar Nederlandse opvatting zou dit
echter een onaanvaardbare inperking betekenen van het toepassings–
bereik van de activiteitentoets. De formulering waartoe als resultaat van
een compromis werd besloten, maakt het voor een Nederlands lichaam
mogelijk om in de Verenigde Staten te diversificeren in takken van bedrij–
vigheid die verwant zijn aan de activiteiten van het eigen bedrijf. Mocht
de diversificatie betrekking hebben op een geheel nieuwe, bedrijfs–
vreemde activiteit en het daarmee verkregen inkomen niet samenhangen
met de activiteiten van de ontvangende persoon, dan kan een verzoek
om verdragstoepassing worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten
op grond van de «vangnet»-bepaling van het zevende lid. De Verenigde
Staten waren er niet toe te bewegen om in geval van dergelijke bedrijfs–
vreemde activiteiten de verdragsvoordelen zonder meer te verlenen.
Om vast te stellen of de activiteiten van de verkrijger van het inkomen
wezenlijk in omvang zijn, bevat het tweede lid, letter c, een subjectieve
algemeen geformuleerde toets en een door de belastingplichtige uit te
voeren objectieve toets die in gelieerde verhoudingen in het overgrote
deel van de gevallen zekerheid zal verschaffen.
In gelieerde verhoudingen is het mogelijk om de omvang van de activi–
teiten van de ontvanger van de voordelen op objectieve wijze af te zetten
tegen de activiteiten van het inkomengenererende bedrijf, waarbij de
activiteiten van de laatste worden meegeteld naar rato van het belang
dat in dit bedrijf wordt gehouden. Onderdeel XV van het Memorandum
van overeenstemming bevat een voorbeeld van de wijze waarop dit dient
te worden berekend. Bij toepassing van de objectieve toets worden aan
de minimale omvang van de activiteiten van de persoon die verdrags–
voordelen claimt nadere voorwaarden gesteld, welke zijn uitgedrukt in
een drietal verhoudingsgetallen. De waarde van de activa, het bruto–
inkomen en de loonkosten van het bedrijf in de staat van de ontvanger
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van het inkomen worden daartoe bezien in verhouding tot deze
elementen van het bedrijf in de staat waar het inkomen wordt gegene–
reerd. De activiteiten van de ontvanger van het inkomen zijn voldoende
van omvang indien de afzonderlijke verhoudingsgetallen 7,5 procent te
boven gaan en het gemiddelde van de drie verhoudingsgetallen 10
procent te boven gaat. Voor de afzonderlijke verhoudingsgetallen wordt
uitgegaan van de gegevens van het voorafgaande belastingjaar, maar
indien een verhoudingsgetal niet voldoet aan het 7,5 procents-criterium,
dan kan het gemiddelde van de voorafgaande drie jaar worden genomen
Bij de vaststelling van de hoogte van de verhoudingsgetallen is de
omvang van de Nederlandse economie vergeleken met de omvang van
de Amerikaanse economie. Gelet op het Bruto Binnenlands Produkt van
beide landen en het aandeel in de wereldhandel is vanuit macro-econo–
misch gezichtspunt bezien een verhoudingsgetal van 10 procent verde–
digbaar. Overeengekomen is een zelfde verhoudingsgetal op micro–
economisch niveau binnen de activiteitentoets toe te passen. Een tweetal
voorbeelden van de wijze waarop de verhoudingsgetallen wcrden
berekend, is opgenomen in onderdeel XII van het Memorandum van
overeenstemming.
Zoals reeds in de inleiding werd aangegeven, is op uitdrukkelijk
verzoek van Nederland de activiteitentoets zodanig uitgebreid, dat
inwoners van Nederland desgewenst ook activiteiten in aanmerking
kunnen nemen, die in andere lidstaten van de Europese Gemeenschap
worden verricht, mits die activiteiten een onderdeel vormen van of direct
verband houden met het in Nederland uitgeoefende bedrijf (tweede lid,
letter h). De vereiste samenhang is nauwer dan de samenhang die op
grond van letter b in het algemeen onder de activiteitentoets voor
verdragsinkomen is vereist.
De bepaling in het tweede lid, letter h, biedt de mogelijkheid om in de
Europese Gemeenschap verrichte activiteiten van zowel vaste inrich–
tingen, als gelieerde ondernemingen mee te tellen.
De verhoudingsgetallen voor het vaststellen van de omvang van de
activiteiten zijn aan de omvang van de economie van de Europese
Gemeenschap aangepast. Indien de in andere landen van de Gemeen–
schap verrichte activiteiten door het Nederlandse lichaam worden
meegeteld, dan moeten de waarde van de activa, het bruto-inkomen en
de loonkosten van het bedrijf in de Gemeenschap voor de berekening
van de afzonderlijke verhoudingsgetallen meer dan 50 procent bedragen
van die elementen in de Verenigde Staten. De drie verhoudingsgetallen
moeten gemiddeld 60 procent bedragen. Daarbij moeten de activiteiten
van het Nederlandse bedrijf dat verdragsvoordelen claimt - als blijk van
geworteldheid in Nederland - enige omvang hebben in relatie tot de in
de Gemeenschap verrichte activiteiten. Overeengekomen is dat bij de
afzonderlijke verhoudingsgetallen meer dan 15 procent van de waarde
van de activa, het bruto-inkomen en de loonkosten van het bedrijf in de
Gemeenschap moeten kunnen worden toegerekend aan de Nederlandse
activiteiten van het bedrijf. Dit percentage weerspiegelt bij benadering
het belang van de Nederlandse economie in de Europese Gemeenschap.
Voor de vraag of een persoon betrokken is bij de uitoefening van
bedrijfsmatige activiteiten, alsmede voor de berekening van de omvang
van die activiteiten wordt uitgegaan van de activiteiten van het bedrijf
van de persoon die verdragsvoordelen claimt. Op grond van het bepaalde
in het tweede lid, letter e, is een persoon die verdragstoepassing claimt
betrokken bij de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten, indien die
persoon daarbij direct betrokken is (letter e, onder (i)), dan wel daarbij
als vennoot betrokken is (letter e, onder (ii)).
Tevens somt het tweede lid, letter e, een vijftal mogelijkheden op om
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de activiteiten van bedrijven, waarbij de persoon die verdragstoepassing
claimt op indirecte wijze betrokken is, aan die persoon toe te rekenen.
Voor een beroep op de bepalingen van het tweede lid, letter e, is het
overigens niet vereist dat de persoon die aanspraak maakt op verdrags–
toepassing zelf in de staat van vestiging direct betrokken is bij de
uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten.
Een eerste toerekeningsmogelijkheid biedt letter e, onder (iii), waarbij
activiteiten van een lichaam (de moeder), dat als uiteindelijke gerech–
tigde de zeggenschap heeft in een passief lichaam (de dochter), kunnen
worden toegerekend aan dat passieve lichaam. Van een dergelijke
zeggenschap kan blijkens het tweede lid, letter f, worden gesproken
indien de moeder als uiteindelijke gerechtigde, middellijk of onmiddellijk,
een belang houdt dat meer dan 50 procent van de waarde en het totale
aantal stemmen in de (klein)dochter vertegenwoordigt. Met middellijke
belangen in een kleindochter wordt rekening gehouden voor zover deze
belangen groter zijn dan 50 procent.
Indien de zeggenschap als uitemdelijke gerechtigde wordt gehouden
door een in Nederland actieve moeder dan kunnen de activiteiten van de
moeder aan de Nederlandse dochter worden toegerekend. Indien op de
voet van letter h wordt gekozen voor het meetellen van in de Europese
Gemeenschap verrichte activiteiten van de moeder bij de passieve
dochter, dan dienen, voor de vraag of de activiteiten voldoende
omvangrijk zijn, de Amerikaanse activiteiten te worden vergeleken met
de in de Gemeenschap verrichte activiteiten. Dit geldt ook in de hierna–
volgende situaties indien in de Gemeenschap verrichte activiteiten bij
een Nederlands lichaam worden meegeteld.
Een tweede mogelijkheid is het toerekenen van de activiteiten van ten
hoogste vijf lichamen die deel uitmaken van een groep die als uiteinde–
lijke gerechtigde de zeggenschap heeft in een persoon die aanspraak
maakt op verdragstoepassing. De bepalmg in letter e, onder (iv), die op
aandrang van Nederland is opgenomen, maakt het voor lichamen
mogelijk te participeren in een Nederlandse joint venture, die als passief
lichaam inkomsten uit de Verenigde Staten ontvangt waarvoor verdrags–
toepassing wordt gevraagd. Activiteiten mogen alleen aan de joint
venture worden toegerekend, indien deze een onderdeel vormen van of
direct verband houden met de inkomengenererende activiteiten in de
andere staat. De hier vereiste samenhang is nauwer dan de samenhang
die op grond van letter b in het algemeen onder de activiteitentoets voor
verdragsinkomen is vereist.
Voorts zij opgemerkt, dat alleen lichamen die een onmiddellijk belang
van ten minste 10 procent in de joint venture hebben, als lid van een
groep kunnen worden meegeteld bij de vaststelling of die groep de
zeggenschap heeft in het lichaam dat aanspraak maakt op verdragstoe–
passing.
Ten derde bestaat de mogelijkheid om activiteiten, die worden verricht
door een lichaam dat onderdeel is van een groep van ondernemingen die
een fiscale eenheid vormt of onder de wetgeving van de vestigingsstaat
van het lichaam een fiscale eenheid zou kunnen vormen als de onderne–
mingen inwoner zouden zijn geweest van die staat, toe te rekenen aan
een lichaam dat een beroep doet op de voordelen van het nieuwe
verdrag, indien de groep bedrijfsmatige activiteiten uitoefent in de vesti–
gingsstaat van dat lichaam (letter e, onder (v)). In dit geval kunnen de
activiteiten van groepsleden die zijn gevestigd in de Europese Gemeen–
schap worden toegerekend aan het Nederlandse lichaam dat verdragsin–
komsten uit de Verenigde Staten ontvangt zonder rekening te houden
met de woonplaats of de plaats van oprichting van de groepsleden.
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Als vierde mogelijkheid kunnen aan een houdstervennootschap die zelf
geen bedrijfsmatige activiteiten verricht en deel uitmaakt van een groep
van ten hoogste vijf lichamen de activiteiten worden toegerekend van
een persoon waarin de groep als uiteindelijke gerechtigde de zeggen–
schap heeft (letter e, onder (vi)). Deze persoon (de dochter) moet
bedrijfsmatig actief zijn in de staat van vestiging van de houdsterven–
nootschap (de moeder) die verdragstoepassing claimt. De overige
lichamen kunnen inwoner zijn van een van beide staten, een lidstaat van
de Europese Gemeenschap of een andere staat waarmee de vestigings–
staat van het passieve lichaam een verdrag heeft dat voorziet in de
uitwisseling van inlichtingen In onderdeel XVI van het Memorandum van
overeenstemming is een door de bevoegde autoriteiten opgestelde lijst
met staten opgenomen, die op grond van de bepalingen ter zake van
inlichtingenuitwisseling in de met die staten overeengekomen verdragen,
kunnen worden aangemerkt als aangewezen staat in de zin van letter e,
onder (vi). Deze lijst geeft de stand van zaken bij de ondertekening van
het nieuwe verdrag weer en kan desgewenst worden aangepast.
Anders dan in letter e, onder (iii) en (iv), waar de activiteiten van de
moeder worden toegerekend aan de dochter, worden in letter e, onder
(vi), de activiteiten van een in Nederland actieve dochter toegerekend
aan de in Nederland gevestigde moeder. Onderdeel XV van het
Memorandum van overeenstemming bevat een voorbeeld van de wijze
waarop de toerekening van de activiteiten in dat geval dient te
geschieden.
Tot slot bevat letter e, onder (vii), de mogelijkheid om aan een lichaam
dat verzoekt om verdragstoepassing de activiteiten toe te rekenen van
een persoon, waarin de zeggenschap wordt gehouden door dezelfde
moeder (het toerekenen van de activiteiten van een zuster). Hetzelfde
geldt mutatis mutandis indien de zeggenschap in de zusteronderne–
mingen wordt gehouden door een groep van ten hoogste vijf van derge–
lijke lichamen. De zuster van wie de activiteiten worden toegerekend aan
de andere zuster, dient voor toepassmg van deze bepaling bedrijfsmatige
activiteiten uit te oefenen in de vestigingsstaat van de andere zuster. Het
lichaam of de lichamen die zeggenschap hebben in de zusteronderne–
mingen kunnen evenals in de hiervoor met betrekking tot letter e, onder
(vi), beschreven situatie zijn gevestigd in een van beide staten, de
Europese Gemeenschap of een andere aangewezen staat.
Er zij, wellicht ten overvloede, op gewezen dat bij toepassing van het
tweede lid, letter c, alleen de in Nederland verrichte activiteiten in
aanmerking mogen worden genomen bij het lichaam dat verdragstoe–
passing claimt. Slechts indien een lichaam opteert voor de toepassing
van het tweede lid, letter h, mogen de activiteiten die in andere lidstaten
van de Gemeenschap worden verricht, worden meegeteld. Blijkens
onderdeel XVII van het Memorandum van overeenstemming betreft het
hier niet alleen de activiteiten van het lichaam zelf die via een vaste
inrichting in de andere staat worden verricht, maar eveneens de activi–
teiten van gelieerde lichamen die op grond van de bepalingen van letter
e kunnen worden toegerekend.
Verdragstoepassing is onder de activiteitentoets niet alleen mogelijk
voor het inkomen uit activiteiten die samenhangen met het bedrijf van de
persoon die de voordelen claimt, maar tevens op de voet van het tweede
lid, letter a, onder (ii), indien het inkomen van bijkomstige aard is voor
dat bedrijf. Het betreft hier dus geen inkomen uit de andere staat dat
wordt verkregen met bedrijfsmatige activiteiten die een onderdeel
vormen van, dan wel een aanvullmg zijn op de activiteiten van het eigen
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bedrijf, zoals beschreven in letter b van het tweede lid. Het inkomen dat
wordt gegenereerd staat, blijkens letter d, juist los van de activiteiten van
het eigen bedrijf en kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit de tijdelijke
belegging van overtollige kasmiddelen. Mocht een inwoner van
Nederland er voor kiezen de activiteiten die in andere lidstaten van de
Gemeenschap worden verricht mee te tellen voor de activiteitentoets,
dan mag het inkomen van bijkomstige aard niet meer dan vier keer zo
groot zijn als het inkomen dat geacht zou worden van bijkomstige aard te
zijn, indien alleen van de in Nederland verrichte activiteiten zou zijn
uitgegaan.
De hoofdkantoor-toets; derde lid
Het is een uitdrukkelijke wens van Nederland geweest om in aanvulling
op de activiteitentoets ook aan (regionale) hoofdkantoren van multina–
tionale ondernemingen verdragsbescherming te bieden. Zoals reeds in de
inleiding is aangegeven hebben de Verenigde Staten met een afzonder–
lijke bepaling voor dergelijke hoofdkantoren onder voorwaarden
ingestemd. Om als hoofdkantoor te worden aangemerkt geldt het
volgende.
- Het hoofdkantoor verricht een belangrijk deel van het toezicht en het
beheer van de groep. In onderdeel XVIII van het Memorandum van
overeenstemming worden onder meer concernfinanciering, prijsbepaling,
marketing, interne controle, interne communicatie en management
genoemd als voorbeelden van activiteiten waarvan het hoofdkantoor er
een aanzienlijk aantal dient te verrichten. Financiering mag daarbij niet
de primaire functie van het hoofdkantoor zijn.
- De groep bestaat uit lichamen die inwoner zijn van en bedrijfsmatig
actief zijn in ten minste vijf landen. Een directe aandeelhoudersrelatie
tussen het hoofdkantoor en de groepsleden, waarvoor het hoofdkantoor
activiteiten verricht, is niet vereist. leder van de vijf landen genereert ten
minste 10 procent (of gemiddeld 10 procent - zie hierna) van het bruto–
inkomen van die groep. Om aan dit 10 procents-vereiste te voldoen
mogen landen worden samengeteld, waarbij de samengetelde landen als
één van de vijf landen worden meegeteld.
- De activiteiten in ieder van de landen, met uitzondering van het land
van vestiging van het hoofdkantoor, genereren minder dan 50 procent
(of gemiddeld 50 procent - zie hierna) van het bruto-inkomen van de
groep. Dit betekent dat, indien meer dan 50 procent van dit inkomen uit
een derde land afkomstig is, het hoofdkantoor dit land met het oog op
verdragskwalificatie buiten beschouwing kan laten bij de samenstelling
van de groep van ten minste vijf landen.
- Het bruto-inkomen van het hoofdkantoor mag voor niet meer dan 25
procent (of gemiddeld 25 procent - zie hierna) uit de andere verdragslui–
tende staat afkomstig zijn.
- Het hoofdkantoor is onafhankelijk in de uitoefening van haar
functies. De bepaling is dus niet bedoeld voor (regionale) hoofdkantoren
die geheel afhankelijk zijn van een in een derde land gevestigd hoofd–
kantoor, dat de algemene leiding van de groep uitoefent. Aan de hand
van een voorbeeld wordt in onderdeel XVIII van het Memorandum van
overeenstemming uitgelegd dat een aanzienlijk deel van het toezicht en
beheer van de regionale groep door het regionale hoofdkantoor zelf moet
worden verricht.
- Het hoofdkantoor dient voor de belastingheffing aan dezelfde regels
te zijn onderworpen als lichamen die kwalificeren onder de activiteiten–
toets en evenals dergelijke lichamen moet het inkomen zijn verkregen in
samenhang met of bijkomstig zijn aan de in de andere staat uitgeoe–
fende bedrijfsmatige activiteiten.
Mocht in een bepaald jaar niet aan een van de genoemde verhoudings–
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getallen met betrekking tot het bruto-inkomen worden voldaan, bijvoor–
beeld als gevolg van fluctuaties in het inkomen, dan kan bij de verhou–
dingsgetallen desgewenst worden uitgegaan van het gemiddelde van het
bruto-inkomen van de voorafgaande vier jaar.
Toets betreffende de uitholling van de heffingsgrondslag; vijfde
lid
Het verlenen van verdragsvoordelen onder de aandeelhouderstoets is
zoais eerder vermeld slechts mogelijk, indien de persoon die verdrags–
voordelen claimt, voldoet aan de toets betreffende de uitholling van de
heffingsgrondslag van het vijfde lid. Met deze toets wordt bijvoorbeeld
voorkomen, dat inkomsten vanuit de Verenigde Staten na inhouding van
de met Nederland overeengekomen verlaagde bronbelasting via een in
Nederland gevestigd lichaam worden doorbetaald aan inwoners van
derde landen, die in de rechtstreekse relatie met de Verenigde Staten
geen, dan wel niet in dezelfde mate aanspraak kunnen maken op het
verlaagde bronheffingstarief.
Aan de toets zou oorspronkelijk slechts worden voldaan indien de
persoon die verdragsvoordelen claimt minder dan 50 procent van het
bruto-inkomen aanwendt voor het doen van «aftrekbare betalingen» aan
niet-kwalificerende personen. Nederland was van mening dat de toets in
deze vorm te ruw zou uitwerken en een ernstige beperking zou opleveren
van de financieringsmogelijkheden van een onderneming. Met name het
feit dat ook betalingen aan financiële instellingen in andere landen van
de Europese Gemeenschap als niet-kwalificerend zouden worden aange–
merkt, was niet acceptabel. Uiteindelijk is overeengekomen dat ook aan
deze toets wordt voldaan, indien
- het bruto-inkomen van een Nederlands lichaam voor minder dan 70
procent wordt aangewend voor betalingen aan anderen dan gekwalifi–
ceerde personen, en
- voor minder dan 30 procent voor betalingen aan anderen dan
gekwalificeerde personen of inwoners van lidstaten van de Europese
Gemeenschap.
Voor de bepaling van het bruto-inkomen wordt uitgegaan van het
bruto-inkomen van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin een beroep
wordt gedaan op de verdragsvoordelen. Om te voorkomen dat een
onderneming als gevolg van schommelingen in het inkomen door
incidentele verliezen in een bepaald jaar niet aan deze voorwaarden
voldoet, mag bij deze toets ook worden uitgegaan van het gemiddelde
bruto-inkomen van de vier voorafgaande jaren.
Tevens is door een inperking van het begrip «aftrekbare betalingen» in
het vijfde lid, letter c, getracht de reikwijdte van de toets hanteerbaar te
houden. In de praktijk zullen met name interest– en royaltybetalingen
worden aangemerkt als aftrekbare betalingen. Betalingen voor de
aankoop, het gebruik of het recht tot gebruik van lichamelijke zaken die
voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening en beloningen voor
diensten in de vestigingsstaat van het lichaam, zijn, mits «at arm's
length», uitgezonderd van het begrip «aftrekbare betalingen». De
bevoegde autoriteiten kunnen de uitzonderingen die zijn gemaakt op het
begrip «aftrekbare betalingen» in onderlinge overeenstemming wijzigen.
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat dividenden niet tot de
aftrekbare betalingen worden gerekend.
Daarnaast is, zoals reeds vermeld bij de indirecte beurstoets, in het
vijfde lid, letter d, een aparte toets voor doorstroomlichamen
opgenomen. Deze lichamen zijn uitgesloten van kwalificatie via de
indirecte beurstoets, indien de heffingsgrondslag op bovenbeschreven
wijze in te sterke mate wordt uitgehold, waarbij de toets voor
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doorstroomlichamen echter is verzacht, doordat die wordt beperkt tot:
- betalingen aan gelieerde ondernemingen (van gelieerdheid kan in
bijzondere situaties blijkens onderdeel XIV van het Memorandum van
overeenstemming ook sprake zijn bij verschaffers van vreemd vermogen)
en
- de verkrijger ter zake van die betalingen onderworpen is aan een
belastingtarief dat in totaal minder dan 50 procent bedraagt van het
tarief dat normaal van toepassing zou zijn in de vestigingsstaat van het
doorstroomlichaam.
Regeling voor scheep– en luchtvaartondernemingen; zesde lid
In beginsel geldt voor scheep– en luchtvaartondernemingen die in het
internationale verkeer werkzaam zijn dat ook zij moeten voldoen aan een
van de hiervoor besproken toetsen van artikel 26 om aanspraak te
kunnen maken op de verdragsvoordelen. Specifiek voor dit soort onder–
nemingen bevat het zesde lid nog een andere, alternatieve mogelijkheid
om voor verdragskwalificatie in aanmerking te komen. Deze mogelijkheid
haakt aan bij de voorwaarden die de Amerikaanse fiscale wetgeving stelt
voor de toepassing van de nationale vrijstelling op basis van wederke–
righeid, zoals reeds vermeld bij de toelichting op artikel 8 (scheep– en
luchtvaart). Deze voorwaarden zijn op onderdelen ruimer dan de nadere
eisen waaraan een inwoner van Nederland moet voldoen wil hij op grond
van een van de vorengaande leden van dit artikel een beroep kunnen
doen op de voordelen van het bepaalde in artikel 8 (scheep– en lucht–
vaart) van het nieuwe verdrag. Zo kent de Amerikaanse fiscale wetgeving
bijvoorbeeld een aandeelhouderstoets waarbij ook aandeelhouders die
inwoner zijn van een derde staat een rol spelen, indien die derde staat op
zijn beurt, ook weer op basis van wederkerigheid, een vrijstelling verleent
voor de door een Amerikaans lichaam of een onderdaan van de
Verenigde Staten gerealiseerde scheep– en luchtvaartwinsten. Teneinde
duidelijk te maken dat het bepaalde in het nieuwe verdrag geen
beperking inhoudt van de reeds bestaande afspraak tussen beide staten
voor een wederkerige vrijstelling van scheep– en luchtvaartwinsten, zijn
de terzake geldende voorwaarden uit de Amerikaanse fiscale wetgeving
letterlijk overgenomen in het zesde lid van artikel 26.
De «vangnet»-bepaling; zevende lid
Aan een persoon die niet voor verdragstoepassing kwalificeert op
grond van een van de voorgaande toetsen, kunnen desalniettemin
verdragsvoordelen worden verleend op basis van een beslissing van de
bevoegde autoriteit van de staat waar de inkomsten zijn opgekomen. Bij
het nemen van een dergelijke beslissing zal de bevoegde autoriteit laten
meewegen of een van de voornaamste redenen voor de vestiging in de
andere staat het verkrijgen van verdragsvoordelen betreft. Teneinde
meer duidelijkheid te verschaffen op grond van welke factoren de
bevoegde autoriteit kan vaststellen of het verkrijgen van verdragsvoor–
delen aan de vestiging in de andere staat ten grondslag ligt, is in
onderdeel XIX van het Memorandum van overeenstemming een
niet-limitatieve lijst opgenomen met factoren die de bevoegde autoriteit
bij de beoordeling kan hanteren. Als factoren die van belang kunnen zijn
voor de toekenning van verdragsvoordelen worden daar genoemd de
duur van de vestiging in de andere staat, het doel van de vestiging, het
aanspraak maken op bijzondere fiscale voordelen in de andere staat, de
wijze waarop de inkomsten worden gegenereerd en de vraag of vanuit de
woonstaat van de meerderheid van de aandeelhouders vergelijkbare
verdragsvoordelen zouden kunnen worden gevraagd.
Mocht de bevoegde autoriteit in het kader van de «vangnet»-bepaling
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de verdragsvoordelen aan een inwoner van de andere staat willen
onthouden, dan is dit eerst mogelijk na raadpleging van de bevoegde
autoriteit van die andere staat. Deze voorziening biedt de autoriteit van
de andere staat de mogelijkheid om toe te zien op een correcte
toepassing van de «vangnetw-bepaling.
Voor lichamen die niet voor verdragstoepassing kwalificeren op grond
van een van de voorgaande toetsen en waarvan een deel van het
inkomen voortvloeit uit beleggingen in de andere staat - voor Nederland
valt onder meer te denken aan beleggingsinstellingen - zijn in onderdeel
XX van het Memorandum van overeenstemming nadere voorwaarden
opgenomen om onder de «vangnet»-bepaling alsnog voor verdragstoe–
passing in aanmerking te komen. Een soortgelijke bepaling was door de
Verenigde Staten reeds eerder overeengekomen met Frankrijk.
Voorts is, zoals reeds in de inleiding is vermeld, in onderdeel XXI van
het Memorandum van overeenstemming aangegeven dat bij de
toepassing van de «vangnet»-bepaling rekening zal worden gehouden
met het uitgangspunt van een vrij verkeer van kapitaal en personen
binneh de Europese Gemeenschap.
Tot slot wordt in het achtste lid, letter I, aan de bevoegde autoriteiten
de mogelijkheid geboden om in onderling overleg overgangsregels vast
te stellen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten die zijn opgestart, en voor
concerns en hoofdkantoren die zich in een van de staten nieuw hebben
gevestigd. Indien in de aanvangsjaren een beroep op verdragstoepassing
faalt door de bepalingen van de activiteitentoets, de hoofdkantoortoets
of de toets betreffende de uitholling van de heffingsgrondslag, dan kan
tijdens deze periode van overgang een beroep op het nieuwe verdrag
worden gedaan.
Werkzaamheden buitengaats (artikel 27)
Op Nederlands voorstel is in het nieuwe verdrag een speciale regeling
opgenomen voor inkomsten en winsten uit werkzaamheden die samen–
hangen met de exploratie en exploitatie van de natuurlijke rijkdommen
van het continentale plat, zoals gedefinieerd in het tweede lid van het
onderhavige artikel. In het verdrag van 1948 ontbreekt zo'n regeling.
Een regeling inzake werkzaamheden buitengaats is nog niet
opgenomen in het gepubliceerde Nederlandse standaardverdrag, maar is
inmiddels wel onderdeel van het Nederlandse verdragsbeleid. De
regeling met de Verenigde Staten stemt in belangrijke mate overeen met
de Nederlandse wetgeving terzake en de desbetreffende bepalingen in
eerdere overeenkomsten zoals met Zweden (Trb. 1991,108) en
Venezuela (Trb. 1991,107).
Voor de toelichting op artikel 27 van het nieuwe verdrag zij kortheids–
halve verwezen naar de toelichting op de nagenoeg gelijkluidende
bepaling in de overeenkomst met Zweden. Anders dan in de overeen–
komst met Zweden, waar werkzaamheden buitengaats die in totaal meer
dan 30 dagen in een periode van twaalf maanden beslaan, bij wege van
fictie steeds als een vaste inrichting worden aangemerkt, is voor het
onderhavige verdrag op wens van de Verenigde Staten in het derde lid
bepaald dat deze fictie van toepassing zal zijn na verloop van 30 dagen
in een kalenderjaar. Verwacht wordt dat de praktische betekenis hiervan
gering is.
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Non-discriminatie (artikel 28)
De tekst van deze bepaling spoort in belangrijke mate met hetgeen
Nederland in zijn belastingverdragen pleegt overeen te komen.
Aan het eerste lid is echter anders dan in het Nederlandse standaard–
verdrag een zin toegevoegd, waarin is vastgelegd dat voor de toepassing
van de non-discriminatiebepaling een Nederlands en een Amerikaans
staatsburger, die geen inwoner van de Verenigde Staten zijn, zich wat de
toepassing van de Amerikaanse belastingwetgeving betreft niet in
dezelfde omstandigheden bevinden. Een Amerikaans staatsburger die
buiten de Verenigde Staten woont, zal in de Verenigde Staten over zijn
wereldinkomen worden belast, terwijl een Nederlands staatsburger in dat
geval alleen zal worden belast over het door hem vanuit de Verenigde
Staten genoten inkomen. Door de toevoeging van de slotzin aan het
eerste lid is tot uitdrukking gebracht dat er in dat geval geen sprake is
van strijdigheid met de non-discriminatiebepaling.
Het derde lid verbiedt de beperking van de aftrekbaarheid van interest,
royalty's en andere betalingen ingeval de crediteur een inwoner van de
andere staat is. Anders dan in de Nederlandse belastingverdragen
gebruikelijk ziet de bepaling niet alleen op betalingen verricht door een
«onderneming» van een van de staten, maar wordt het begrip «inwoner»
van een van de staten gebruikt. Hiermee wordt zekergesteld, dat ook
betalingen door personen die zelfstandige arbeid verrichten - en die in
de Amerikaanse optiek niet altijd onderneming behoeven te drijven onder de reikwijdte van deze bepaling vallen.
In het vijfde lid is op Nederlands initiatief een bepaling opgenomen
waarbij beide Staten onder bepaalde voorwaarden zich ertoe verplichten
aftrek te verlenen wegens premies voor een pensioen betaald aan een
lichaam of fonds in de andere Staat, op dezelfde voet als premies die
worden betaald aan eigen lichamen en fondsen. Deze regeling is bedoeld
voor gevallen waarin werknemers in concernverband worden uitgezonden
naar de andere Staat. De regeling sluit aan bij wensen uit het Neder–
landse bedrijfsleven en komt eveneens voor in andere, recent gesloten
belastingverdragen, zoals met Canada (Trb. 1986, 65), Venezuela (Trb.
1991, 107)enZweden(Trb. 1991, 108).
Om zeker te stellen dat toepassing van Artikel 11 van het nieuwe
verdrag (de belastingheffing van vaste inrichtingen) niet strijdig is met de
non-discriminatiebepaling, is in het zesde lid een daartoe strekkende
bepaling opgenomen.
Regeling voor onderling overleg (artikel 29)
Dit artikel wijkt op onderdelen af van het Nederlandse standaard–
verdrag.
Zo ontbreekt de slotzin in het eerste lid waarin is bepaald dat een zaak
voor onderling overleg binnen een bepaalde tijd - gebruikelijk is een
periode van drie jaar nadat de maatregelen die hebben geleid tot belas–
tingheffing in strijd met de bepalingen van de overeenkomst ter kennis
van de belastingplichtige zijn gebracht - moet worden voorgelegd aan de
bevoegde autoriteiten. Om de termijn voor overleg toch enigermate te
begrenzen is aan het slot van het tweede lid bepaald, dat de bevoegde
autoriteit van de andere staat de uitkomst van het overleg slechts ten
uitvoer hoeft te brengen, indien die autoriteit binnen zes jaar na afloop
van het belastingjaar waarover het overleg wordt gevoerd op de hoogte
is gesteld van het bestaan van de zaak. Wordt aan deze voorwaarde
voldaan, dan moet blijkens de tekst van het tweede lid de uitkomst van
een overlegprocedure worden uitgevoerd niettegenstaande mogelijke
beperkingen wat de termijn of uitvoering betreft in de nationale
wetgeving van de staten.
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Aan het derde lid is op Amerikaans verzoek een opsomming toege–
voegd van situaties waarbij in onderling overleg naar een oplossing kan
worden gezocht. Deze opsomming, die eveneens voorkomt in het Ameri–
kaanse standaardverdrag, verschaft de bevoegde autoriteiten in de
Verenigde Staten een wettelijke basis om in bepaalde gevallen langs de
weg van overlegprocedures tot oplossingen te komen, waarbij wordt
afgeweken van de van toepassing zijnde nationale wettelijke bepalingen.
Bovendien kunnen, overeenkomstig het Nederlandse standaardverdrag,
de bevoegde autoriteiten elkaar raadplegen met betrekking tot situaties
van dubbele belastingheffing waarvoor het nieuwe verdrag geen
voorziening bevat.
Reeds in de inleiding werd opgemerkt, dat van Nederlandse zijde de
opneming van een bepaling is voorgesteld die voorziet in de mogelijkheid
geschillen over de toepassing of interpretatie van het nieuwe verdrag die
in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten niet kunnen worden
opgelost, te beslechten via een arbitrageprocedure. Opgemerkt zij
nogmaals dat de inwerkingtreding van de overeengekomen arbitragebe–
paling zal worden uitgesteld totdat door beide staten ervaring zal zijn
opgedaan met reeds bestaande arbitragemogelijkheden.
Er zal blijkens de tekst van het vijfde lid slechts tot arbitrage worden
overgegaan indien zowel de bevoegde autoriteiten van beide staten als
de belastingplichtige daarmee instemmen. Voor de betrokken partijen zal
in een dergelijk geval het resultaat van de arbitrageprocedure bindend
zijn. In onderdeel XXVII van het Memorandum van overeenstemming is
de procedure beschreven, welke in geval van arbitrage van toepassing
zal zijn. Deze procedure komt in grote lijnen overeen met die welke is
neergelegd in een briefwisseling tussen de regeringen van de Verenigde
Staten en Duitsland ter gelegenheid van de ondertekening van het belas–
tingverdrag tussen die beide landen.
De bevoegde autoriteiten kunnen besluiten tot arbitrage over te gaan
indien er binnen twee jaar, nadat de zaak aan een van de bevoegde
autoriteiten is voorgelegd, nog geen oplossing is bereikt. Voorwaarde is
evenwei dat de overige mogelijkheden tot onderling overleg, zoals deze
in de voorgaande bepalingen zijn neergelegd, zijn uitgeput.
Arbitrage zal niet worden toegepast met betrekking tot zaken die het
fiscale beleid of de nationale wetgeving van een van de staten in
algemene zin aangaan.
De arbitragecommissie zal uit ten minste drie leden bestaan, waarbij
de bevoegde autoriteiten van beide landen een gelijk aantal leden zal
aanwijzen. Deze leden zullen het andere iid, dan wel de overige leden
aanwijzen. Dit lid of deze leden kunnen uit een van beide staten of een
andere lidstaat van de OESO afkomstig zijn. Alle leden van de arbitrage–
commissie moeten schriftelijk verklaren zich te zullen houden aan de van
toepassing zijnde regels betreffende de geheimhouding van vertrouwe–
lijke informatie. In dit verband is in het derde lid van artikel 30 (uitwis–
seling van inlichtingen en de administratieve bijstand) een bepaling
opgenomen die het de staten mogelijk maakt de arbitragecommissie van
de benodigde informatie te voorzien. Tevens regelt deze bepaling de
geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie die ter kennis
komt van de leden van de arbitragecommissie.
Hoewel de bindende beslissing van de arbitragecommissie geacht
wordt geen precedentwerking te hebben, valt te verwachten dat een
uitspraak in overeenkomstige overlegprocedures in aanmerking zal
worden genomen.
ledere staat draagt de kosten van de door die staat aangewezen leden
van de arbitragecommissie, alsmede de helft van de overige kosten. De
arbitragecommissie kan echter tot een andere verdeling van de kosten
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besluiten. Tevens is het de bevoegde autoriteit toegestaan om als
voorwaarde voor arbitrage van belastingplichtige te eisen dat deze de
kosten van die staat voor zijn rekening neemt.
Onder verwijzing naar hetgeen hierover reeds in het algemene deel van
deze toelichting is opgemerkt, kan tot slot worden gewezen op de in het
zesde lid van artikel 29 neergelegde mogelijkheid tot overleg in geval de
wetgeving in een van beide staten een volledige uitvoering van het
meuwe verdrag verhindert. De bepaling biedt de bevoegde autoriteiten
de mogelijkheid om elkaar in een dergelijk geval binnen zes maanden te
raadplegen teneinde een volledige uitvoering van het nieuwe verdrag te
waarborgen.
Uitwisseling van inlichtingen en administratieve bijstand(artikel 30)
De regeling voor uitwisseling van inlichtingen en administratieve
bijstand in het nieuwe verdrag is uitgebreider dan de overeenkomstige
regeling in het OESO-modelverdrag en het Nederlandse standaard–
verdrag. In het eerste lid wordt een voorbeeldsgewijze opsomming
gegeven van de doeleinden ten behoeve waarvan de informatie binnen
dit kader kan worden uitgewisseld. Vastgelegd is dat de informatie mede
kan worden uitgewisseld ten behoeve van de aanslagregelmg, de invor–
dering, de administratie, de tenuitvoerlegging, de vervolging voor een
administratieve rechter en de vaststellmg van beslissingen in beroeps–
zaken. Blijkens de toelichting in onderdeel XXIX van het Memorandum
van overeenstemming moeten onder het begrip «administratie» voor de
Verenigde Staten mede de «tax writing committees» van het Congres en
de «General Accounting Office» worden verstaan. De informatie wordt
aan deze instanties alleen verstrekt ten behoeve van het toezicht op de
uitvoering van de Amerikaanse belastingwetgeving onder de strikte
voorwaarden die met betrekking tot de geheimhouding van toepassing
zijn.
Tevens kan informatieuitwisseling plaatsvinden ten behoeve van het
voorbereiden van een strafrechtelijke vervolging. De hier geboden
mogelijkheid komt overeen met hetgeen is neergelegd in het Verdrag
inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden
van de Raad van Europa en de OESO van 25 januari 1988 (Trb. 1991, 4).
Indien er daadwerkelijk tot een strafrechtelijke vervolging is overgegaan,
kunnen mlichtmgen niet meer op basis van de onderhavige bepaling
worden uitgewisseld. Alsdan kan een verzoek slechts worden gedaan
met een beroep op het tussen Nederland en de Verenigde Staten
gesloten Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 12
juni 1981 (Trb. 1981, 188). Mocht de verzoekende staat de verkregen
inlichtingen als bewijs in een strafrechtelijke procedure willen gebruiken,
dan dient daarvoor als regel toestemming te worden verkregen van de
bevoegde autoriteiten van de informatieverstrekkende staat.
Naar aanleiding van een verzoek om inlichtingen zal de staat, waaraan
het verzoek is gericht, de inlichtingen inwinnen alsof het om de heffing
of de invordering van een belasting van de aangezochte staat zelve gaat.
Indien daarom uitdrukkelijk is verzocht, tracht de staat, waaraan het
verzoek is gericht, de inlichtingen in de door de andere staat gewenste
vorm te verstrekken. Met name ten behoeve van de vormvereisten die
onder de nationale wet van de Verenigde Staten worden gesteld, is in
het tweede lid vastgelegd, dat de uitwisseling kan plaatsvinden in de
vorm van getuigenverklaringen en gewaarmerkte afschriften van niet
gepubliceerde documenten, maar onder voorwaarde dat zulks eveneens
kan worden verkregen onder de nationale wet en in de administratieve
praktijk van de aangezochte staat.
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Ten behoeve van de belastingheffing in de Verenigde Staten kunnen
onder de werking van artikel 6038 A of C van de Internal Revenue Code
buitenlandse lichamen met een vaste inrichting in de Verenigde Staten,
alsmede binnenlandse lichamen waarvan het kapitaal of stemrecht voor
ten minste 25 procent wordt gehouden door buitenlandse aandeel–
houders - de zogenaamde «reporting corporations» - worden verplicht
om jaarlijks informatie te verstrekken over transacties met gelieerde
partijen die buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd. De gevraagde
informatie zai in veel gevallen bij het buitenlandse lichaam berusten.
Het is internationaal gebruikelijk, dat verzoeken om inlichtingen over
personen die inwoner zijn van een andere staat, indien daartoe een
verdragsbasis bestaat, via de bevoegde autoriteiten van die andere staat
lopen. Nederland heeft erop aangedrongen dit beginsel vast te leggen.
Dit heeft ertoe geleid, dat in onderdeel XXVIII van het Memorandum van
overeenstemming een tekst is opgenomen waarin wordt verklaard dat
Amerikaanse verzoeken om inlichtingen ingevolge artikel 6038 A of C
van de Internal Revenue Code met betrekking tot informatie die berust
bij een inwoner van Nederland zullen plaatsvinden op de voet van artikel
30 van het nieuwe verdrag. De informatie waarom wordt verzocht dient
te worden verstrekt binnen 180 dagen of een langere termijn zoals
overeen te komen tussen de bevoegde autoriteiten, tenzij de termijnen in
de nationale wetgeving voor het opleggen van een aanslag eerder zijn
verstreken. Mocht de informatie niet binnen de overeengekomen termijn
kunnen worden verstrekt, dan houden de Verenigde Staten zich het recht
voor de «reporting corporation» rechtstreeks te benaderen voor de
gewenste informatie.
Bijstand bij invordering (artikel 31)
De in het nieuwe verdrag opgenomen bijstand bij invorderingbepaling
komt qua tekst nagenoeg geheel overeen met de overeenkomstige
bepaling uit het huidige belastingverdrag tussen Nederland en de
Verenigde Staten. Nederland heeft tijdens de verdragsonderhandelingen
sterk aangedrongen op een bepaling inzake de bijstand bij invordering
die qua bewoordingen zou aansluiten bij de bepalingen van het op 25
januari 1988 te Straatsburg onder auspiciën van de OESO en de Raad
van Europa tot stand gebrachte en door Nederland mede ondertekende
multilaterale Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in
fiscale aangelegenheden (Trb. 1991, 4). De Verenigde Staten waren in
eerste instantie slechts bereid tot het continueren van de in het verdrag
van 1948 opgenomen bepaling. De uiteindelijk in het nieuwe verdrag
opgenomen bijstand bij invorderingbepaling wijkt echter op één
onderdeel af van de in het verdrag van 1948 opgenomen bepaling. Deze
afwijking is de in het vierde lid opgenomen nadere precisering van de
voorwaarden, waaronder de aangezochte staat ter zake van zijn eigen
onderdanen of vennootschappen verplicht kan worden om ten behoeve
van de andere verdragsluitende staat invorderingsmaatregelen te nemen.
Dit zal namelijk alleen het geval zijn indien in het kader van een overleg–
procedure is komen vast te staan dat er in de verzoekende staat ten
onrechte verdragsvoordelen zijn toegekend.
Op uitdrukkelijk verzoek van Nederland is in onderdeel XXX van het
Mernorandum van overeenstemming tevens een aantal procedureregels
betreffende de toepassing van de bepaling inzake de bijstand van invor–
dering worden opgenomen. Deze procedureregels zijn voor het overgrote
deel ontleend aan de bijstand bij invorderingbepaling zoals die door
Nederland in zijn nieuw te sluiten belastingverdragen wordt nagestreefd
en die zijn basis vindt in het vorengenoemde multilaterale bijstands–
verdrag. Voorts zij nog opgemerkt, dat in afwijking van de gebruikelijk
door Nederland voorgestelde regeling voor bijstand bij invordering, in het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 220, nr. 3

60

vierde lid van onderdeel XXX van het Memorandum van overeen–
stemming is bepaald, dat een Nederlands bijstandsverzoek in de
Verenigde Staten als aanslag zal worden behandeld. Dit omdat de
Verenigde Staten alleen kunnen invorderen op grond van een aanslag.
Ten slotte is in het zesde lid vastgelegd dat de door de aangezochte
staat ten behoeve van de verzoekende staat geïnde bedragen aan de
bevoegde autoriteiten van de verzoekende staat worden overgedragen en
dat de met de invordering samenhangende kosten in beginsel voor
rekening van de aangezochte staat komen, tenzij sprake is van buiten–
gewone kosten.
Beperking van de artikelen 30 en 31 (artikel 32)
Het bepaalde in dit artikel komt overeen met het terzake bepaalde in
het Nederlandse standaardverdrag.
Diplomatieke en consulaire ambtenaren (artikel 33)
Het bepaalde komt geheel overeen met de desbetreffende bepaling
van het Nederlandse standaardverdrag.
Uitvoeringsvoorschriften (artikel 34)
Krachtens deze bepaling kunnen de bevoegde autoriteiten in onder–
linge overeenstemming uitvoeringsvoorschriften uitvaardigen. Deze
voorschriften hoeven niet beperkt te blijven tot de toepassing van de
dividend–, interest– en royaltybepalingen van het nieuwe verdrag, zoals in
de door Nederland gesloten verdragen gebruikelijk, doch kunnen tevens
betrekking hebben op de uitvoering van de bepaling inzake de «belas–
tingheffing van vaste inrichtingen» (artikel 11) en de «limitation on
benefits»-bepaling (artikel 26). De verwijzing naar artikel 26 geeft er blijk
van, dat partijen het belang hebben onderkend van een goede uitvoering
van de bepalingen van artikel 26 en een beperking van de administra–
tieve lasten, met name in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De voorberei–
dende werkzaamheden voor het opstellen van de uitvoeringsvoor–
schriften zijn inmiddels gestart. Zodra deze gereed zijn zal er afstemming
met de Verenigde Staten plaatsvinden, waarna zij zullen worden gepubli–
ceerd.
Daarenboven kunnen de bevoegde autoriteiten ingevolge het tweede
lid regels voorschrijven waar het de toepassing van de bepalingen inzake
de uitwisseling van inlichtingen en de bijstand bij invordering betreft. Een
overeenkomstige bepaling is Nederland overeengekomen in het recent
met Noorwegen gesloten verdrag (Trb. 1990, 30).
Verzoeken om teruggaaf van belasting, welke op de voet van het
dividend–, interest– of royaltyartikel van het nieuwe verdrag teveel is
ingehouden, dienen binnen drie jaar na afloop van het kalenderjaar
waarin de belasting is geheven te zijn ingediend bij de bevoegde autori–
teiten van de staat die de belasting heeft geheven.
Vrijgestelde Pensioenfondsen (artikel 35) en Vrijgestelde Organisaties
(artikel 36)
Pensioenfondsen en andere van belastingheffing vrijgestelde organi–
saties, zoals charitatieve instellingen, die ingevolge het Nederlandse
recht worden geacht in Nederland te zijn gevestigd, kunnen in beginsel
een beroep doen op de in artikel 35, respectievelijk artikel 36 neerge–
legde verdragsvoordelen. Wel is vereist dat het pensioenfonds of de van
belastingheffing vrijgestelde organisatie voldoet aan de voorwaarden die
artikel 26 (beperking van voordelen) aan dergelijke entiteiten stelt.
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Artikel 35 voorziet in een vrijstelling van Amerikaanse belastingheffing
voor het dividend– en interestinkomen dat een Nederlands pensioenfonds
ter zake van beleggingen in de Verenigde Staten geniet.
Artikel 36 voorziet in een vrijstelling van Amerikaanse belastingheffing
voor al het vanuit de Verenigde Staten ontvangen inkomen van een in
Nederland gevestigde en algemeen nuttige instelling die van belasting–
heffing in Nederland is vrijgesteld. Dit onder voorbehoud dat de
betrokken organisatie in de Verenigde Staten ook zou zijn aan te merken
als een van belastingheffing vrijgestelde organisatie indien die organi–
satie aldaar zou zijn opgericht en aldaar al zijn activiteiten zou uitoe–
fenen.
De bepalingen van artikel 35 en 36 zijn niet van toepassing indien het
desbetreffende pensioenfonds of de desbetreffende organisatie het
inkomen verkrijgt met het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten in de
Verenigde Staten, dan wel inkomsten ontvangt van een verbonden
lichaam dat zelf geen pensioenfonds of van belastingheffing vrijgestelde
organisatie is.
Opgemerkt zij nog dat de bepalingen van artikel 35 en 36 wederkerig
zijn geformuleerd.
Inwerkingtreding (artikel 37)
Het nieuwe verdrag treedt in werking op de dertigste dag na de laatste
der beide data waarop de beide regeringen elkaar schrifteüjk hebben
medegedeeld dat de in hun onderscheiden Staten daartoe geldende
grondwettelijke vereisten zijn vervuld. Behoudens de in het tweede lid
neergelegde overgangsbepaling vindt het nieuwe verdrag na de inwer–
kingtreding toepassing voor belastingjaren en –tijdvakken die aanvangen
of, voor zover het betreft belastingen die aan de bron worden geheven,
op betalingen die zijn verricht op of na 1 januari van het kalenderjaar dat
volgt op dat waarin het nieuwe verdrag in werking treedt. Behoudens het
bepaalde in het tweede lid vinden de bepalingen van het verdrag van
1948 voor Nederland vanaf dat moment geen toepassing meer.
De bepaling is overigens niet van invioed op de uitbreiding van het
Verdrag van 1948 tot de Nederlandse Antillen en Aruba, zoals dit op
grond van artikel XXVII van dit Verdrag is geschied in de Protocollen van
15 juni 1955 en 23 oktober 1963. Nu de Verenigde Staten de uitbreiding
tot de Nederlandse Antillen en Aruba met uitzondering van artikel VIII
per 1 januari 1988 hebben opgezegd, zal alleen dit laatste artikel van het
verdrag van 1948 in de relatie tot de Nederlandse Antillen en Aruba van
toepassing blijven.
De overgangsbepaling van het tweede lid biedt gedurende twaalf
maanden na het van toepassing worden van het nieuwe verdrag de
mogelijkheid te kiezen voor toepassing van het verdrag van 1948, indien
het resultaat daarvan voordeliger is voor de belastingplichtige. Bij
gebruikmaking van deze mogelijkheid is het verdrag van 1948 in zijn
geheel van toepassing.
Beëindiging (artikel 38)
Het bepaalde komt geheel overeen met de desbetreffende bepaling
van het Nederlandse standaardverdrag.
De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
De Minister van Buitenlandse Zaken,
P. H. Kooijmans

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 220, nr. 3

62

