
1 Introductie

1.1 Wat is internationaal belastingrecht?

Het internationale belastingrecht – meestal afgekort tot (en hierna ook) IBR –
houdt zich bezig met belastingheffing in grensoverschrijdende situaties.

Voorbeeld
Steef woont en werkt in Nederland. Hij houdt een bankrekening in Duitsland aan,
waarop hij jaarlijks rente ontvangt. Welk land mag nu belasting heffen over Steefs
rente? Is dat Nederland, of Duitsland, of mogen ze het zelfs allebei?

Voorbeeld
Steef verhuist naar België, maar blijft wel in Nederland werken. Vindt de belasting-
heffing over zijn arbeidsinkomen nu in België plaats of in Nederland? En wat
gebeurt er met die Duitse rente?

IBR vormt het middel om een antwoord op deze vragen te vinden. In fiscaal-
technische termen gaat het in het IBR om de situatie dat verschillende staten belas-
ting heffen – of dreigen te heffen – ter zake van hetzelfde belastbare feit. Het IBR
bestaat uit het geheel van nationale en internationale regelingen die zien op de hef-
fing van belasting in een grensoverschrijdende situatie.

Er is wel een nuancering op zijn plaats bij het woord ‘hetzelfde’. Ieder land heeft
immers zijn eigen fiscale wetten, met daarin zijn eigen omschrijvingen van wat wel
en niet belast is. Wat in Nederland als rente wordt gezien, staat in de Chinese wet
misschien wel als royalty’s omschreven. China heft voorts vermoedelijk belasting
over het werkelijk door een particuliere belastingplichtige ontvangen bedrag, terwijl
Nederland een forfaitair rendement van (doorgaans) 4% over het vermogen van de
belastingplichtige als belastinggrondslag hanteert (box 3). Wanneer we spreken van
‘hetzelfde belastbare feit’ bedoelen we dan ook geen formele, maar materiële gelijk-
heid.

13



Samengevat: het IBR onderzoekt de vraag hoe het heffingsrecht en de heffingsbe-
voegdheid ten aanzien van bepaalde belastbare feiten over verschillende staten
worden verdeeld.

1.2 De samenstellende onderdelen van het IBR

Het IBR is in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal onderdelen:

I Het ontstaan van heffingsrecht
Ieder land kent zijn eigen regels van belastingheffing. Met behulp van deze regels
creëert een staat voor zichzelf het recht om belasting te heffen. Daarmee oefent hij
zijn soevereine macht uit over zijn grondgebied. De heffingsregels van een staat zijn
primair bepalend voor de nationale belastinginkomsten, maar vormen tegelijkertijd
de ontstaansgrond van het IBR: er doen zich namelijk situaties voor waarin de hef-
fingsrechten van afzonderlijke staten gedeeltelijk samenvallen.

II Het beperken van heffingsrecht en toewijzen heffingsbevoegdheid
Als de heffingsrechten van verschillende staten elkaar overlappen, zijn deze staten
soms bereid geheel of gedeeltelijk terug te treden. De ene staat geeft dan dus een
deel van zijn heffingsrecht op, zodat de andere staat kan heffen. Dat kan op ver-
schillende manieren gebeuren. Veel landen kennen terugtredingsregels in hun
nationale wetgeving. Wat ook vaak gebeurt, is dat twee staten onderling terugtre-
dingsregels afspreken, die dan worden vastgelegd in een overeenkomst. Een der-
gelijke overeenkomst staat bekend als een verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting, of kortweg: een belastingverdrag. Een belastingverdrag kan de uit-
oefening van een heffingsrecht beperken; in dat geval is de staat slechts voor een
deel ‘heffingsbevoegd’.

Er zijn nog enkele andere onderdelen van het IBR aan te wijzen; voor het grootste
deel zijn die van ondersteunende aard. Voorbeelden zijn de afspraken tussen staten
over onderlinge informatie-uitwisseling, onderling overleg, arbitrage en over weder-
zijdse ondersteuning bij invordering.

1.3 Nederlands IBR

Het IBR in Nederland heeft een bijzonder karakter: het ligt niet vast in een
bepaalde wet, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of de omzetbelasting. IBR
betekent ook niet hetzelfde in alle landen. Integendeel, het begrip IBR, hoe inter-
nationaal het ook klinkt, is in wezen een nationaal verschijnsel. Dat wil zeggen:
ieder land heeft zijn eigen IBR. Voor ieder land gelden immers andere heffingsre-
gels, is een ander verdragenstelsel van toepassing, bestaat er gebondenheid aan
andere multilaterale afspraken, enzovoort. Zo kunnen we dus spreken van het
Nederlandse IBR. Dat is het IBR waarmee we ons in dit boek bezighouden.

HOOFDSTUK 1

14



1.4 Wat is Europees belastingrecht?

Het EU-recht is niet alleen een bron van recht die van invloed is op het Neder-
landse internationale belastingrecht. Het is ook een zelfstandige rechtsbron. Euro-
pees belastingrecht (EBR) is het recht van de Europese Unie (ook wel Unierecht of
EU-recht) op het gebied van de directe en indirecte belastingen. In deze paragraaf en
in hoofdstuk 8 bespreken we echter alleen het EU-recht waar dat van belang is voor
de heffing van directe belastingen in de lidstaten. Het EU-recht op het gebied van
de indirecte belastingen en andere rechtsgebieden laten we onbesproken.
De EU wordt gevormd door de huidige 27 lidstaten en hun inwoners. De EU is
opgericht met het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag). De EU
zoals we die vandaag kennen, is gevormd met het Verdrag van Lissabon dat tot op
heden van toepassing is. Met dit verdrag werd het EU-Verdrag aangepast en werd
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) gewijzigd
en omgevormd tot het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU). Het EU-Verdrag en het VWEU vormen primair Unierecht. Hetzelfde
geldt voor de algemene rechtsbeginselen in het EU-recht en het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, waarin rechten van mensenrechtelijke aard
zijn opgenomen. Voor het belastingrecht is van belang dat het primaire Unierecht
verboden bevat. De verdragsvrijheden verbieden belemmeringen van het vrije ver-
keer en het staatssteunverbod verbiedt het verlenen van niet-verenigbare staatsteun.
Bij strijd dient de nationale maatregel buiten werking te blijven, waardoor belas-
tingsystemen naar elkaar toegroeien. Dit proces noemen we ‘negatieve integratie’.
Negatief, omdat het hier de Europese wetgever is die de lidstaten voorschrijft hoe
zij niet fiscaal moeten handelen. Daarnaast kennen we secundair Unierecht dat
eveneens van invloed is op de heffing van directe belastingen door de lidstaten.
Lidstaten kunnen hun belastingsystemen op bepaalde onderdelen onderling afstem-
men. Ook dit leidt ertoe dat de belastingsystemen van de lidstaten naar elkaar toe-
groeien, een proces dat men positieve integratie of harmonisatie noemt. Positief,
omdat het hier de Europese wetgever is die de belastingsystemen van de lidstaten
naar elkaar toe laat bewegen door de lidstaten voor te schrijven hoe zij in voorko-
mende gevallen wel fiscaal moeten handelen. Het instrument dat hiervoor binnen
de EU wordt gehanteerd, is de richtlijn. Dit geldt zowel voor de richtlijnen die van
invloed zijn op het materiële belastingrecht als voor het formele belastingrecht.

1.5 Opbouw boek

In dit hoofdstuk hebben wij al de plaats van het IBR in het Nederlandse belasting-
stelsel beschreven.

In het volgende hoofdstuk komen nog de bronnen van het IBR, de methoden ter
voorkoming van dubbele belasting en nog enkele andere belangrijke begrippen aan de
orde.
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Hoofdstuk 3 is gewijd aan enkele internationale aspecten van de Wet inkomstenbe-
lasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de loonbelasting
1964. Ingegaan wordt op de situatie van buitenlandse belastingplichtigen met
inkomen uit Nederlandse bronnen en binnenlandse belastingplichtigen met inko-
men uit buitenlandse bronnen.

Hoofdstukken 4 en 5 staan in het teken van de bronbelastingen die Nederland rijk
is: de dividendbelasting en de bronbelasting. Wij behandelen daar met name de
internationale aspecten van de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbe-
lasting 2021.

Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 staat centraal in hoofdstuk 6. Dat
biedt gelegenheid tot het nader bestuderen van enkele belangrijke aspecten van het
IBR, zoals de vaste inrichting en het onderscheid tussen actief en passief inkomen.
Daarnaast zullen wij ingaan op de Nederlandse methoden ter voorkoming van dub-
bele belasting.

In hoofdstuk 7 gaat de aandacht uit naar de belastingverdragen. Wij bespreken de
opbouw en de inhoud van de bilaterale verdragen, waarbij de nadruk ligt op de
toewijzingsregels (welk land mag heffen over welke inkomens- of vermogensbestand-
delen?). Verder onderzoeken we welke personen zich op een verdrag mogen beroe-
pen en komen daarbij in aanraking met het begrip inwoner. Tot slot gaan wij in op
de invloed van het multilaterale instrument (MLI) op de bilaterale belastingverdra-
gen.

Dat de invloed van Europese regelgeving op het IBR steeds groter wordt, zal blijken
in hoofdstuk 8. Wij beschrijven daarin de werking en de toepassing van het recht
van de Europese Unie op het gebied van de directe belastingen. Hierbij wordt veel
aandacht besteed aan de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (HvJ EU) in
Luxemburg.

Kennisvragen hoofdstuk 1

1. Waarmee houdt het IBR zich bezig?

2. Wat zijn de belangrijkste samenstellende onderdelen van het IBR?

3. Wat is een belastingverdrag?

4. Waarom kunnen we zeggen dat ieder land zijn eigen IBR kent?

5. Wat is negatieve integratie?

6. Wat is secundair EBR?
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