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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35933 
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan 
van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de 
vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 11 november 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel I, onderdeel A 
9  11 (Maatoug c.s.) over het dichten van een gat in de wetgeving rond fusie en splitsing 
 
Dit amendement stelt zeker dat de verkrijging van een vermogensbestanddeel onder 
algemene titel in het kader van een fusie of een splitsing voor de toepassing van de 
flankerende maatregel van het voorgestelde artikel 8bd van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 wordt beschouwd als een rechtshandeling die vergelijkbaar is 
met een kapitaalstorting, winstuitdeling teruggaaf van gestort kapitaal, liquidatie-uitkering.  
 
In het voorgestelde artikel 8bd, eerste en tweede lid, van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) is geregeld dat rechtshandelingen die 
vergelijkbaar zijn met de in die leden opgesomde rechtshandelingen in de kapitaalsfeer, 
eveneens onder het toepassingsbereik van genoemd artikel 8bd vallen. Dit amendement 
regelt dat de verkrijging van een vermogensbestanddeel in het kader van een fusie of 
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splitsing waarbij vermogen onder algemene titel wordt verkregen, geacht wordt een met 
de in genoemd artikel 8bd, eerste en tweede lid, opgesomde rechtshandelingen 
vergelijkbare rechtshandeling te zijn. Dit amendement ziet niet op de overgang van een 
vermogensbestanddeel voor zover die overgang in het kader van de fusie of splitsing 
fiscaal gefaciliteerd is en ingevolge de regels voor die facilitering de boekwaarde van dat 
vermogensbestanddeel, zoals dat ten tijde van de fusie of splitsing geldt bij het lichaam 
dat zijn vermogen in het kader van de fusie of splitsing onder algemene titel overdraagt, 
wordt doorgeschoven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fusies of splitsingen met toepassing 
van de regels ter implementatie van de Fusierichtlijn2 of vergelijkbare regelgeving in 
andere staten. De toevoeging aan het voorgestelde artikel 8bd, vierde lid (nieuw), Wet Vpb 
1969 regelt dat de hybridebepalingen van het voorgestelde artikel 8bc, derde en vierde lid, 
Wet Vpb 1969 niet van toepassing zijn op de verkrijging van een vermogensbestanddeel in 
het kader van een (nietgefaciliteerde) fusie of splitsing waarbij vermogen onder algemene 
titel wordt verkregen.  
 
Het budgettaire effect van dit amendement is nihil. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, FVD en Groep 
Van Haga. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A 
8 (Maatoug c.s.) over het niet kwalificeren van een nultarief als een naar winst of inkomen 
geheven belasting 
 
Het amendement regelt dat voor toepassing van de in het wetsvoorstel opgenomen 
artikelen 8bb tot en met 8bd en 35 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een 
naar de winst of het inkomen geheven belasting tegen een nominaal tarief van 0% niet 
kwalificeert als een naar de winst of het inkomen geheven belasting.  
 
Het budgettaire effect van dit amendement is verwaarloosbaar 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, Lid Omtzigt, BBB, PVV en FVD. 
 
 
Artikel I, onderdeel A 
10 (Maatoug c.s.) over het opnemen van een antimisbruikbepaling 
 
In het wetsvoorstel ontbreekt een bepaling die voorkomt dat de voorgestelde maatregelen 
worden ontgaan door de onzakelijke transactie aan te gaan met een tussengeschakeld 
gelieerd lichaam, waarna dit lichaam op haar beurt een zakelijke transactie aangaat met de 
belastingplichtige. Iets soortgelijks geldt voor de flankerende bepaling die is gericht  
tegen fiscale waarderingsverschillen.  
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Het doel van dit amendement is om in het wetsvoorstel een specifieke antimisbruikbepaling 
op te nemen (een zgn. SAAR, Special Anti Abuse Rule) die ontwijking van de voorgestelde 
verrekenprijsmismatchbepalingen voorkomt op een wijze die vergelijkbaar is met hoe in de 
Wet op de dividendbelasting 1965b en in de Wet bronbelasting wordt opgetreden  
tegen het tussenschakelen van vennootschapen. 
 
Dit amendement beoogt een antimisbruikbepaling in het wetsvoorstel op te nemen die 
kunstmatige constructies tegengaat die als hoofddoel het ontgaan van de voorgestelde 
teboekstellingsbepalingen hebben (alsmede de voorgestelde bepaling in de kostensfeer). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, PVV en FVD. 
 
 
Artikel I, onderdeel B 
7 (Maatoug c.s.) over beperken van het overgangsrecht 
 
Met dit amendement houden de indieners vast aan het overgangsrecht uit het 
oorspronkelijke wetsvoorstel uit de consultatie. Indieners zijn van mening dat het niet 
nodig is om nog tientallen jaren overgangsrecht te geven aan bedrijven die tussen 1 
januari 2017 en 1 juli 2019 hun bedrijfsmiddelen hebben verplaatst.  
 
Gelet op de algemene bewaarplicht van bedrijven is 2017 goed uitvoerbaar, zoals ook blijkt 
uit de consultatieversie. Bovendien konden bedrijven destijds weten dat er een einde zou 
komen aan deze vorm van belastingontwijking, gelet op het BEPS rapport uit 2015 en de 
automatische uitwisseling van gegevens die sinds 1 januari 2017 plaatsvindt tussen 
Europese lidstaten (DAC3).  
 
In het wetsvoorstel is een afschrijvingsbeperking opgenomen voor bepaalde 
bedrijfsmiddelen die belastingplichtigen hebben verkregen van een gelieerd lichaam in de 
periode tussen boekjaren die aanvangen op of na 1 juli 2019 en boekjaren die aanvangen 
op of na 1 januari 2022. Dit amendement vervroegt de eerstgenoemde datum naar 
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. De afschrijvingsbeperking geldt vanaf 
het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2022 waarin op het bedrijfsmiddel kan 
worden afgeschreven. 
 
Het budgettaire effect van dit amendement is € 57 miljoen in 2022 en € 19 miljoen in 
2023. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, Lid Omtzigt en BBB. 
 
 


