Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan
van enkele mismatches die ontstaan bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de
vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing
zakelijkheidsbeginsel)

VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is fiscale maatregelen te treffen die
strekken tot het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij toepassing van het
zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

Artikel I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 8b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8ba
1. Bij het bepalen van de winst blijft buiten aanmerking een neerwaartse aanpassing van de
winst ter zake van een onderlinge rechtsverhouding tussen de belastingplichtige en een
ander lichaam voor zover de belastingplichtige niet aannemelijk maakt dat ter zake van die
rechtsverhouding bij dat andere lichaam een corresponderende opwaartse aanpassing wordt
betrokken in een naar de winst geheven belasting.
2. Een neerwaartse aanpassing van de winst is het ingevolge artikel 8b bij het bepalen van de
winst van de belastingplichtige in aanmerking nemen van hogere lasten dan wel lagere baten
dan de lasten, onderscheidenlijk de baten, die op basis van de overeengekomen of opgelegde
voorwaarden in aanmerking zouden worden genomen bij het bepalen van de winst van de
belastingplichtige.
3. Indien de belastingplichtige in het jaar een vermogensbestanddeel verkrijgt van een ander
lichaam als bedoeld in artikel 8b (overdrager) en ter zake van die verkrijging de met
inachtneming van artikel 8b bepaalde verrekenprijs hoger is dan de tussen de

belastingplichtige en het andere lichaam overeengekomen of opgelegde verrekenprijs, wordt,
in afwijking van artikel 8b, voor de teboekstelling van dat vermogensbestanddeel de
verhoging van de laatstbedoelde verrekenprijs naar de met inachtneming van artikel 8b
bepaalde verrekenprijs niet in aanmerking genomen voor zover de belastingplichtige niet
aannemelijk maakt dat bij de overdrager, naast de overeengekomen of opgelegde
verrekenprijs, een corresponderende verhoging wordt betrokken in een naar de winst
geheven belasting.

B
Na artikel 34i wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 35
1. Indien de belastingplichtige in de periode van vijf boekjaren voorafgaand aan het eerste
boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2022 van een ander lichaam als bedoeld in artikel 8b een
bedrijfsmiddel heeft verkregen waarop bij de aanvang van dat boekjaar nog kan worden
afgeschreven en de belastingplichtige niet aannemelijk maakt dat het bedrijfsmiddel op het tijdstip
van de verkrijging ingevolge artikel 8ba, derde lid, indien die bepaling op dat tijdstip van
toepassing zou zijn geweest, niet op een lagere waarde zou zijn te boek gesteld dan de op dat
tijdstip met inachtneming van artikel 8b bepaalde waarde, worden de afschrijvingen op dat
bedrijfsmiddel met ingang van het genoemde boekjaar berekend op basis van het laagste van de
volgende bedragen:
a. de waarde waarop het bedrijfsmiddel zou zijn te boek gesteld op het tijdstip van de verkrijging
indien artikel 8ba, derde lid, op dat tijdstip van toepassing zou zijn geweest;
b. de boekwaarde van het bedrijfsmiddel op het tijdstip direct voorafgaande aan het eerste
boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2022.
Artikel II
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vindt voor het eerst toepassing met
betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.
Artikel III
Deze wet wordt aangehaald als: Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel.

