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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 F1 DEN HAAG

Amsterdam, 26juli 2016

Betreft: Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde
van Belastingadviseurs op de internetconsultatie Regels voor de
terugvordering van staatssteu n (Wet terugvordering staatssteu n)

Geachte dames en heren,

1)e Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling
kennisgenornen van de Wet terugvordering staatssteun (Ii ierna: de Wet) zoals in consultatie
gebracht en gepubliceerd op 3 juni 2016.

De Wet geeft de Orde aanleiding tot het plaatsen van een aantal opmerkingen. De speerpunten
worden hierna kort weergegeven. Voor het volledige commentaar verwijst de Orde naar de bijlage
bij deze brief met opmerkingen van voornamelijk technische aard gericht op verduidelijking van
de tekst van de Wet en de ontwerp mernorie van toelichting (hierna: ontwerp MvT).

Specrpuntcn

De Orde spreekt haar waardering uit voor het wetsvoorstel, met name nu dit expliciet bevestigt
dat staatssteun die voortvloeit uit toepassing van een belastingwet vordt teruggevorderd als
belasting. Dit is onder meer van belang voor hegunstigden waarvan de aandelen in handen
zijn van inwoners van landen met een verrekenstelsel, zoals de Verenigde Stalen.

2. L)e Orde geeft in oerweging om de mogelijkheid op te nemen dat in gevallen waar de
begunstigde beroep aantekent tegen liet Conimissiehesluit, de begunstigde liet voorlopig terug
te vorderen bedrag in escrow’ betaalt, zoals ook in andere LU Lidstaten wordt overwogen.

l)’ Commivsii’ Wt’tsv orvlcllcn van dc VOB reagccrt ,‘vicîagd cn ongcv!vLlgcl op/isc’aal rt’ltPanlc 1
(‘cLç,)roorv(cllcn (alsincdc hct vou!iru/cct daarvanf vanuit dc cxpt’rtl.sc van haar /cdcn. /?clan,rikc (oct tt’ncn
i/n un ocrhaa,h&’ul. t’//cC In’itcil cn c//icicncc. rcgcldruh, tcru,’wc,kcndc kracht, 1rcn/’haarhL’id int’! hc! rcchf.

cn dc :ci ol,L’n voor hct fni’cstcr/n; klimaat.
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De Orde sliggereel-t om in de memorie van toelichting bij het uiteindelijke wetsvoorstel een reactie
op de hiervoor en in de bijlage aangegeven punten te geven, voor zover deze niet reeds door
aanpassingen in het wetsvoorstel worden gedekt.

Uiteraard is de Orde graag bereid het bovenstaande nader toe te lichten.

Hoogachtend,
de Nederlandse Orde van Belasti ngaclv iseurs

rnr. 4V. Lamhooij
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen

L)’ (‘oinmj.s,sic H”c/svoorstL//L’n run dc NOJ? rcagcci1 gcvraagd cn ongcvruugd op/iscuul ÏL’lcvunlt’
(lvL’()voorstL’llL’n (u/smt’d&’ hcf voortrajt’c’l daurran), vanuit dc cx/)c’rti. ‘ van haar lt’dcn. Bclangri/hc tot’ftvlcflt’fl

:ijn uitvot’r/,aciihcd, c/j’ciivi1c’it t’fl c//icit’n3, ri’ t/druk, In uç,iv’rk’ndc ki acht. vc’rt’nibaarht’id tuit h’t ri’chI,
nu cli’ gt’wl,it’I1 ïoor h’t invcstni’in,ivklimaa1.



Commc’ntaar van dc’ (o,nmissie Ï4”éfsvooisic’lic’n van dc’ Nederlands’c’ orde van Bc’iastingadviseurs

op dc’ intc’rnetconsultatie Regels voor de terugvordering van staatsstc’un (Wet k’rugvordering

staatssteun,)

1. Artikel2

1 .1 Gelet op de verwijzingen naar artikel 2 eerste lid onder a van cle Algemene wet inzake
Rij kshelastingen (hierna: AWR) begrijpt de Orde dat de uitzondering van artikel 2 tweede
lid van de Wet alleen ziet op rifkshelastingen en dat staatssteun gerelateerd aan hellingen
van lagere overheden wordt teruggevorderd op basis van de hoofdregel van het eerste lid.
De ontwerp Mv’F spreekt echter over liscale steun, als zij ncle steun die voortvloeit uit een
belastingwet. 1)e Orde verzoekt de toelichting op dit punt te verduidelijken en op één lijn
met de tekst van de Wet te brengen.

1 .2 En artikel 2 tweede lid van de Wet wordt bepaald dat staatssteun die voortvloeit uit de
toepassing van een belastingwet ‘in a/i•vjking van het eerste lid” wordt terug— ol’
ingevorderd op basis van de AWR en de Invorderingswet 1990 (hierna: 1W). l chter, ook
deze wetten worden door de Wet aangepast. Ter voorkoming van onduidelijkheden
suggereert de Orde de hiervoor gecursiveerde tekst te vervangen door “in a/wi/king van de
artikelen 3, 5 lot en met 9, en 12, van deze wet” (artikel 4 wordt immers door de
voorgestelde artikelen 20a derde lid AWR en 63aa tweede lid onder b 1W weer van
toepassing verklaard).

2. Artikel 4

2.1 l)e Orde verzoekt om in de mernorie van toelichting te bevestigen dat bij een begunstigde
die heell gehandeld op basis van een algemeen geldende regeling van Nederlands nationaal
recht of op basis van een naar Nederlands nationaal recht rechtsgeldige afspraak met een
overheidsorgaan, in beginsel aannemelijk is dat hij voor toepassing van dit artikel niet
behoorde te weten begunstigde te zijn, vanzel1prekend tenzij hem dit door of namens een
Nederlands overheidsorgaan of de luropese Commissie is bericht.

3. Artikel 10 (artikel 20a AWR)

3.1 1—let voorgestelde artikel 20a tweede lid AWR bepaalt dat ‘verjaringstermijnen en

voorwaarden’ niet van toepassing zijn; hetzelfde geldt voor het voorgestelde artikel 63aa
tweede lid onder a 1W. Nu de term ‘verjaringstermijn’ overigens niet voorkomt in deze
wetten — dit is een civielrechtelijke term — en voorwaarden’ zonder nadere toelichting niet
duidelijk is, vraagt de Orde speciliek op te nemen welke bepalingen van de AWR
respectievelijk de 1W wel, en welke niet, van toepassing zijn bij terugvordering van
staatssteu n.

1 )c C’ommissit’ Wcîsvooistt/lcn van clt’ NOu rt’agcL’i 1 gL’vi uagd cii iigcvraugcl op.!is aal rt’l&’vanlc 3
(ivt’Ls)voortc/lt’n (alsrncde hci l’oorlra/t’c/ daarvan), vanuit dc cxpt’nt/sc van haar lt’dcn. Bclangri/lc tOctSstcflt’fl

zijn uitvocrbaarht’id, cjfi’cliïitcit Lii L’/Jicic’ncv, rccldruk, it’rz,ii’t’rkt’ndc kracht, vt’rcnij/iaarhcid mcl het rccht,
en dc gevolgen voor het invcslcringsklimaat.
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3.2 Uit het algemene deel van de ontwerp MvT volgt dat bij een terugvordenng door middel
van navordering oF naheFfing tegen de deshetreFlènde aanslag de rechtsmiddelen van
bezwaar en beroep openstaan. Ter verduidelijking verzoekt de Orde dit ook in de wet otde
artikeisgewijze toelichting expliciet te bevestigen.

3.3 Ook overigens neemt de Orde aan dat voor alle doeleinden anders dan de terugvordering
van staatssteun alle bepalingen van de AWR onverkort blijven gelden, zodat bijvoorbeeld
hij het terugvorderen van staatssteun na afloop van de Nederlands nationaalrechtelijke
verjari ngstermijn’ niet een boete kan worden opgelegd (indien sprake ou zijn van
verwijtbaar handelen; het ontvangen van staatsteun zei F kan immers ii iet tot boetes leiden).
De Orde verzoekt dit expliciet te bevestigen in de memorie van toelichting.

4. Artikel 10 (artikel 20b AWR)

4.1 Het voorgestelde artikel 2Db AWR wijkt af van artikel 3 tweede lid van de Wet zoals dat
geldt voor niet—fiscale zaken, waar is bepaald dat: “[v]oor zover het Coinmissiehesluit de
hoogte van de rente die deel uitmaakt van de terug te vorderen staatssteun niet bepaalt “.

De Orde stelt voor dezel Fde tekst op te nemen in artikel 2Db AWR.

4.2 De Orde verzoekt om in de mernorie van toelichting te verduidelijken dat in geval het
voorgestelde artikel 2Db AWR van toepassing is, geen reguliere belastingrente is
verschuldigd (zoals wel wordt voorgesteld met betrekking tot invorderingsrente in artikel
63ab tweede lid 1W). De zinsnede “fijn a/ii’ijking van hoo/ds’tuk V,4” aan het begin van het
voorgestelde artikel 2Db AWR, doet dit onvoldoende, nu cle rest van deze zin alleen iets
bepaalt over de wijze van berekening. Daarnaast is het de Orde niet duidelijk oF de
IJnierechtelijke rente als ‘belastingrente’ wordt aangemerkt, en ol deze dus bij beschikking
oF anderszins wordt vastgesteld.

5. Artikel 11 (artikel 63aa 1W)

5.1 Verwezen wordt naar hetgeen is opgemerkt in punt 3.1 hierboven.

5.2 Teneinde de terminologie meer in lijn te brengen niet de huidige 1W, stelt de Orde voor iii

het eerste lid te verwijzen naar ‘in ie vorderen belastingaanslag’ (clan wel ‘in te vorderen
ri/ksbclasting’) in plaats ai ‘in te vorderen belasting’. Hetzelfde geldt dan voor de
verwijzing naar de onderhavige bepaling in artikel 63ab 1W.

6. Artikel 11 (artikel 63ah 1W)

6.1 1-let voorgestelde artikel 63ab eerste lid onder u 1W. stelt slechts cle artikelen 25, 26 en 27
\ an de 1W buiten werking. Naar cle Orde begrijpt impliceert dit dat alle overige bepalingen
van de 1W in volle omvang gelden, waaronder de regels betreffende verrekening en
aansprakelikheden, terwijl ook hier luropese beperkingen kunnen gelden (zoals ook wordt
onderkend in de toelichting op artikel 11 op bladzijde 22 van de ontwerp MvT). De Orde
suggereert dit in de Wet te verduidelijken.

/ )‘ (‘ominissic Wt’tsvoors/t’l/t’n van dc VOl? rt’agci’Ii gcvraagd til ongt’i:raagd op/ist at ii rclcvant&’ 4
(ii’t’t.i)vooi;s’I&’Ilcn (u/smedc hct voorflu!t’ct daarvan,), vanuit dc cxj’t’rtivc you haar lcdt’n. Iklaniri/kc toc!ss!&’nt’n
:ijn ui,/vot’i’baarhcid, c//cctii;itcil cn t’j/ic/t’ncv, rt’gcldruk, tci’niii’crkcndc kracht. vc,’cnigbaarhcid Int’! hc! rt’cht,
L’fl dc ,gci:olgcn voor hct invcst&’rinisklimaal.
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6.2 Op basis van de Wet zal bij de terugvordering van staatssteun in het geheel geen
invorderingsrente in rekening worden gebracht. Het kan echter zijn dat de begunstigde de
belasting uiteindelijk toch later betaalt dan de door de inspecteur vastgestelde datum,
hetgeen ook de datum zal zijn op basis waarvan de ‘helastingrente’ is berekend (al dan niet
bij beschikking vastgesteld; zie punt 4.2 hierboven). Echter, zoals de ontwerp MvT
(onderaan bladzijde 5) al aangeeft, loopt de rente die de Commissie vordert tot de datum
van daadwerkelijke terughetaling van de steun. De Orde vraagt zich af hoe in deze gevallen
de verdere rente wordt vastgesteld en geeft in overweging dit nader te regelen in cle Wet.

Dc (‘OI)iiflfSSfL’ î4L’tSVOO/S1L’/lL’Ii 1’Ufl cItY IVOl? iccigecri gcvrucigcl cn ongcviacigcl oj/iscaal i(’Icvclnlc 5
(vcts)vooi1t’1/cn (alsmcdc hc voolIrcicct daarvan), vanuit dc cxpcrtisc van haar lcdcn. /?c!angrijkc toctsstcncn
:ifn uilvocI/)aarhcld, cj/’ctivitcit cn c//icicncy, ,c,’c1dizik, iciugwcikcndc kracht, vc,cnkbac,rhc/d mcl hct ,ccht,
cii dc gcïolgcn voor hct invc’stcringsklimaat.


