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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29686  Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de 

behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde 

vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen 

van deelnemingen  

 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 mei 2005 met algemene 

stemmen aangenomen 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel IVA, eerste lid 

12 (De Nerée tot Babberich c.s.) 

In het bijderde nota van wijziging ingevoerde artikel IVA wordt een tegemoetkoming 

geboden voor situaties waarin ter zake van de omzetting van onvolwaardige schulden in 

aandelenkapitaal de toepassing van artikel 12 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

heeft geleid tot een daadwerkelijke afdracht van vennootschapsbelasting. Op deze 

tegemoetkoming hebben belastingplichtigen pas recht als blijkt dat de met de schuld 

corresponderende vordering niet ten laste van Nederlandse winst is afgewaardeerd. 

Het gebruik van de term «blijkt» legt een te zware bewijslast op belastingplichtigen waar het 

gaat om het leveren van bewijs dat iets niet is gebeurd. Hoewel de voorwaarde dat niet ten 

laste van Nederlandse winst mag zijn afgewaardeerd wordt onderschreven, brengt een 

redelijke verdeling van de bewijslast mee dat van belastingplichtigen slechts verlangd kan 

worden dat zij met betrekking tot de omgezette schuld die gegevens en documenten 

overleggen waarover zij redelijkerwijs geacht moeten worden te beschikken. Als op grond 

van die gegevens aannemelijk is dat de schuldeisers hun vordering niet hebben afgewaardeerd 

ten laste van de Nederlandse winst (bijvoorbeeld omdat zij gedurende de gehele looptijd van 

de lening in het buitenland wonen of gevestigd zijn, dan wel omdat zij in Nederland zijn 

 



2 / 2 

gevestigd maar gedurende de gehele looptijd van de lening zijn vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting of onder het regime voor beleggingsinstellingen vallen), is aan de 

bewijslast voldaan. 

Gelet op het voorgaande wordt met het voorgestelde amendement het zware doen blijken 

vervangen door «aannemelijk maken». Aanname van het amendement is budgettair neutraal.  

Aangenomen. Tegen: GroenLinks 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel IVA 

11 (Crone) 

Met het eerste lid van het in dit amendement opgenomen artikel IVA wordt bewerkstelligd dat 

artikel 12 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 op verzoek van de 

belastingplichtige niet wordt toegepast, voorzover de met de schuld corresponderende 

schuldvordering niet is afgewaardeerd ten laste van in Nederland belastbare winst of ten laste 

van in Nederland belastbaar resultaat uit een werkzaamheid. Ten aanzien van de eis dat niet is 

afgewaardeerd ten laste van de Nederlandse winst geldt dat de tegemoetkoming slechts dan 

aan belastingplichtigen wordt onthouden, als de afwaardering heeft plaatsgevonden door een 

lichaam dat een deelneming houdt in de schuldenaar, door een daarmee verbonden lichaam of 

door een lichaam dat door de omzetting een deelneming in de schuldenaar heeft verkregen. 

Alleen in deelnemingsverhoudingen doet zich immers de dubbele verliesaftrek voor 

waartegen deze eis waakt. 

De situatie kan zich voordoen dat de aanslag over het jaar waarop het verzoek betrekking 

heeft reeds onherroepelijk vaststaat. Daarom wordt in het tweede lid geregeld dat in een 

dergelijke situatie de reeds opgelegde aanslag wordt herzien. In voorkomende gevallen vindt 

herleving van verliezen plaats en worden zonodig nieuwe verliesbeschikkingen vastgesteld. 

De herziening kan er ook toe leiden dat verliesverrekening met voorafgaande of volgende 

jaren plaatsvindt, uiteraard een en ander conform de regels die daarvoor in hoofdstuk IV van 

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zijn opgenomen. 

Bij aanneming van dit amendement kunnen verliezen die met artikel 12 winst zijn verrekend, 

herleven, nu achteraf bezien die artikel 12 winst zich niet voordoet. Deze herleefde verliezen 

zijn nu beschikbaar voor verrekening met andere winsten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak 

 


