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Summary 

 

This thesis deals with the impact of tax treaties and EU law on group taxation 

regimes. Specifically, it analyses how existing bilateral tax treaties and EU law may 

influence group taxation regimes. The background of the research considered the fact 

that the formation of tax groups is motivated by concepts of efficiency and neutrality 

of treatment between different forms of expanding an activity. Many groups operate 

globally. Taxpayers operating their business activities domestically should not find 

themselves in different circumstances considering legal differences, particularly 

where they do not match economic reality. This unequal treatment leads to the 

adoption of other forms of investment which, as a rule, are not the most efficient from 

an economic perspective.  

 

Part II addresses the question of the relevance and characterization of tax groups. 

The setting up of a group is related to the development of a company’s business, 

either because it wants to diversify or expand its activity or because it aims at 

establishing itself in another market. Groups of companies have particular features 

and dynamics as they comprise a group of entities which, although they maintain their 

legal independence and individualization, are subject to a common business strategy. 

This strategy is guided by all group members making their contribution to achieve 

profit maximization. And that requires all resources to be allocated such to achieve 

the highest degree of efficiency.  

 

Corporate groups give rise to a new model that considers the whole business instead 

of looking at each company separately. This model follows a functional rather than 

formal approach. If the legal entities are under common control and economically 

integrated, then all those entities that belong to the group should be considered 

together as one enterprise, regardless of the formal legal structures. 

 

The way to arrange a business is motivated by maximizing economic performance. A 

taxpayer establishing or expanding its economic activity has to make choices. One of 

the most relevant decisions when deciding to expand or diversify a business is 

whether to do so by creating a separate legal entity or otherwise, expanding the 

existing company. That choice may be motivated by a myriad of business 

considerations, but also by tax considerations, considering the fundamental difference 

between a company which is treated as a separate taxpayer whereas an unincorporated 

entity is not. There are associated tax advantages and disadvantages by the fact that as 

a general rule, the tax system follows the separate entity approach, recognizing each 

company as a separate taxpayer.  
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Conceptually, a tax system should be guided by three fundamental principles: equity 

(fairness), efficiency and simplicity. This means that in an optimal scenario, a tax 

system should be neutral as regards influencing how a taxpayer should structure its 

business. The taxpayers’ choices - among which opting for an incorporated or 

unincorporated form for their activities - should be motivated by pure business 

considerations.  

 

However, the separate entity approach leads to differences in the tax treatment 

between companies and unincorporated forms. A group taxation regime allows that 

the business reality of a group is acknowledged by the tax system. By avoiding (at 

least to some extent) taxing similar structures differently, it addresses the behavioural 

effects that such differences has on taxpayers, contributing to achieving the goals of a 

tax system. 

 

The tax policy reasons underlying the adoption of group taxation regimes are guided 

by same principles of a tax system: efficiency, equity and simplicity. 

 

In the current globalized world, it is particularly relevant to address group taxation 

regimes from an international perspective. The arguments that justify the adoption of 

group taxation regimes from a domestic perspective are also applicable at an 

international and an EU level. The cross-border element poses additional challenges 

when treating the different group members as a single unit. This is due to the 

limitations as regards tax jurisdiction and the possibility to tax foreign taxpayers, the 

potential overlap of jurisdictions claiming taxing rights over each of the companies 

belonging to the group and the income allocation deriving from the arm’s length 

principle. Equity and efficiency in particular are essential attributes of the 

international tax system. The current rules for the international allocation of income 

among States are essentially governed by existing bilateral tax treaties.  

 

Tax treaties constitute the fundamental instrument to regulate international fiscal 

relations between States and aim at eliminating tax obstacles. In that regard, they 

contribute to an efficient allocation of resources. In addition, the elimination of 

double taxation or prevention of non-discrimination addresses equity concerns 

common to groups of companies. 

 

The fundamental goal of EU law – the internal market without barriers – is 

characterised by the abolition, as between Member States, of obstacles to the free 

movement. The underlying economic policy is to achieve a free and efficient 

allocation of resources and identical treatment between domestic and cross-border 

situations. EU law, in fact, bears some relation to the purpose of tax groups: neutrality 

and treating all of the EU area as a single country, just as tax groups aim at treating a 

group of companies as a single unity. 
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Tax group regimes exist in many Member States. The analyses performed evidences 

that many differences exist in the several existing group taxation regimes, starting 

with the fundamental choice of the degree of economic integration. Most of them 

apply only to domestic companies of those Member States. Therefore, the companies 

that are resident in a different State typically cannot benefit from the tax groups 

regime of the State of such parent company. 

 

Even the very few Member States which provide for such regimes on a cross-border 

basis, set forth different requirements for tax groups composed exclusively of 

domestic companies as compared with ones which also integrate foreign companies. 

Even in those systems that contain such cross-border elements, the degree of 

integration is usually achieved to a lower degree than the domestic regimes. 

 

The limitation of tax group benefits to domestic situations, the difference in treatment 

between domestic and cross-border situations, are all examples of situations which 

may affect neutrality and therefore, create obstacles as to an efficient allocation of 

resources.  

 

In this regard, it is relevant to analyse how tax treaties and EU law may affect group 

taxation and contribute to eliminate tax obstacles deriving from the limitations of the 

existing group taxation regimes.  

 

Part III of this thesis analyzed the influence of tax treaties on tax groups. Typically, 

tax treaties do not contain specific provisions dealing with group taxation. This is not 

surprising since the underlying premise of treaties is the separate legal entity 

approach, that is, each separate legal entity is treated as a separate taxpayer. 

Nevertheless, tax treaties can impact on group taxation. In the absence of such 

provisions, the application of tax treaties to tax groups should follow the 

interpretation of the general rules provided in the OECD MTC. 

 

Primarily, this requires determining the treaty entitlement of groups, notably if they 

constitute a person and if they can be considered as residents of a Contracting State. 

In this regard it was concluded that, from a tax perspective, groups do not give rise to 

separate legal entities nor do they constitute different taxable units treated as a body 

corporate according to the tax laws of the Contracting State in which they are 

organized. Therefore, the tax group should not constitute a person for treaty purposes 

but rather its group members. 

 

The following issue is to determine tax residence and whether the inclusion in a tax 

group can affect the status as a resident for treaty purposes. In the past, it was 

disputable whether subsidiaries would maintain their status as liable to tax and 

therefore residents for treaty purposes as regards some group taxation regimes. 

Currently, the approach is to consider that group members of a tax group maintain 

their tax resident status and are considered residents for the purposes of claiming 

treaty entitlement.  
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The alignment between domestic and treaty residence may be challenged in the case 

of dual resident companies. In the case a company is resident in two States, tax treaty 

provisions allow determining the relevance residence for treaty purposes. This may 

impact both the allocation of taxing rights as regards the income taxation of the 

different group members, the application of the relevant distributive rules as well as 

the possible claims under the non-discrimination article in tax treaties.  

 

Another aspect is to consider the relation between tax treaties and cross-border group 

taxation. There are some cross-border group taxation regimes in force and it is 

relevant to determine whether the limitation and allocation of taxing rights in tax 

treaties may affect cross-border income consolidation in situations where the 

application of those cross-border tax groups is not specifically provided for in the tax 

treaty itself (and its Protocol). It this context, it was argued that cross-border tax 

groups do contravene tax treaties and the respective distributive provisions. The 

purpose of tax groups is to treat a group of companies as a single entity. In this regard, 

it assumes, inter alia, the set off of profits and losses of different group members. 

Therefore, the income consolidated at the level of the parent company includes 

income of other members of the group and their cross-border taxation may collide 

with the allocation of taxing rights provided in tax treaties. The best solution is then to 

include a specific provision in the treaties, such to safeguard the application of cross-

border group taxation.  

 

The effect of tax treaties as regards the cross-border dimension of groups is 

particularly influenced by the non-discrimination provision of Article 24. Article 24 

establishes the principle of non-discrimination in tax treaties. The various paragraphs 

of Article 24 list the circumstances which, for tax treaty purposes, should not be 

subject to discriminatory treatment. For the purpose of determining if a particular 

situation is protected under one of the clauses of Article 24, a test should be 

performed: to compare the taxpayer with a hypothetical situation in which he would 

be either a national or a resident of the other contracting State. If in that hypothetical 

situation the taxpayer would benefit from the application of the relevant legislation, 

then the non-discrimination provision is being breached. It is not required that all 

circumstances are entirely identical except with regard to the specific factor protected 

under one of the non-discrimination provisions. The requirement is that the relevant 

factor for the adverse treatment is within one of the paragraphs of Article 24 even if 

other conditions that are merely incidental are not exactly the same. 

 

 

There is no clear overview of the policy surrounding the non-discrimination article. 

This creates uncertainty when dealing with the interpretation and application of this 

provision and its exact scope. The main goal of tax treaties is to facilitate international 

trade by minimizing barriers in the exchange of goods and services across national 

boundaries. For that purpose, tax treaties fulfil different purposes, among which, 

preventing discriminatory treatment. Determining the treaty purposes is relevant for 
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the interpretation process under Article 31 (1) VCLT. The non-discrimination 

provision determines a special purpose of tax treaties and therefore, should be subject 

to a functional and teleological interpretation.  

 

Tax treaties do not address tax groups' situations although there are some references 

in its Commentary, in particular as regards the application of the non-discrimination 

clauses of Article 24 in a group taxation context. 

 

Paragraph 1 does not provide any reference although it does include one example that 

confirms its application to tax group situations. It has been demonstrated that this 

provision will apply in the case of companies that are resident in the same State but 

where a company is denied the possibility of being a group member because its 

nationality is from another State. 

 

The OECD MTC Commentary to paragraph 3 of Article 24 appears to exclude the 

possibility of claiming tax treaty non-discrimination in the context of group taxation 

situations involving PEs. According to the OECD reasoning, this would be due to the 

fact that this paragraph relates only to the taxation of the profits of the PE itself. 

However, it has been demonstrated by several examples that paragraph 3 does indeed 

apply as to support the inclusion of PEs in tax groups. Essentially, the participation of 

a PE in a tax group relates to the profits (and losses) of the PE itself. Therefore, at 

least whenever the relationship of the PE with other group members affects the 

taxation of the PE itself, then such relation is relevant for the application of paragraph 

3 to PEs in the context of group taxation regimes. 

 

The application of the capital ownership in paragraph 5 of Article 24 to tax groups 

requires once again determining whether this provisions is applicable at all in the 

context of group taxation and if so, to what extent, that is, effectively requiring 

extending groups to cross-border situations or differently, limited to the tax 

jurisdiction of each State involved.  

 

It was submitted that the OECD MTC Commentary to Article 24 does not preclude its 

application to tax groups. In fact, its application to tax groups is quite relevant as 

demonstrated by several examples.  

 

The Commentary does indeed exclude situations where the application of Article 24 

would lead to combining the effect of the taxation of the parent and subsidiary 

resident in two different States. In other words, taxpayers may not rely on the non-

discrimination provision to claim extending group taxation to cross-border situations. 

This conclusion is logical considering that a fundamental distinction in tax treaties is 

between residents and non-residents and subject and not-subject to tax. Tax treaties 

allocate taxing rights and the interpretation and application of tax treaty non-

discrimination should not affect such allocation. Ultimately, the extension of groups 

to cross-border situations could lead to some situations of double non-taxation, which 

would be contrary to the object, and purpose of tax treaties. On the contrary, Article 
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24 is indeed applicable to extend the benefits of group taxation when the affiliated 

companies are resident in the same State. In that event, the State in which the 

companies are located is able to take into account both the losses and the profits, that 

State has jurisdiction to tax all its resident companies. This is particularly the case of 

grouping profits and losses between domestic subsidiaries held by a parent company 

resident in another State. Therefore, the capital ownership provision should be applied 

to the extent that the distributive rules do not preclude the State that is applying the 

group taxation regime to take into account the results of the other member(s) of the 

group. This conclusion is applicable irrespective of the type of group taxation regime 

at stake. 

 

The application of paragraph 4 of Article 24 may be applied to tax groups in the 

context of a per-element analysis.  

 

Therefore, a question to be dealt with when analysing the application of tax treaty 

non-discrimination to group taxation regimes is whether the per-element approach is 

also possible in the context of tax treaties. It has been submitted that it is possible to 

adopt a more liberal approach to the interpretation of non-discrimination in tax 

treaties that does not require identification of all facts but only a similarity of the 

relevant facts regarding the specific instance at stake. Therefore, for the construction 

of the comparator, it is possible to take into account only the elements that are 

required for the application of the specific rule in question. As demonstrated with 

concrete examples, by making a separate analysis for each element and restricting it 

to domestic effects would allow achieving a result which complies both with the 

wording and the purpose of tax treaty non-discrimination. When the application of the 

non-discrimination clauses is limited to domestic effects (e.g. interest deduction 

limitations) there is no shifting of profits or losses that affects the allocation of taxing 

rights under tax treaties nor does it go against the wording of Article 24. 

 

This thesis also explored the possible interaction of tax treaty non-discrimination 

provisions and its application in the specific context of group taxation situations. 

The existing non-discrimination provisions of tax treaties do not adopt a wide 

neutrality approach, they only cover particular grounds of discriminatory tax 

treatment. Therefore, situations of complex discrimination where the difference in 

treatment arises due to more than one criterion are perfectly conceivable. As 

demonstrated by some examples in this thesis, there are several situations involving 

tax groups where complex discriminatory situations may arise. In that event, it has 

been submitted that multiple tax treaty non-discrimination provisions might apply 

cumulatively when the discriminatory treatment is due to a multiplicity of factors that 

require the combined application of the non-discrimination provisions in order to 

remedy the disadvantage.  

 

The combined application of non-discrimination clauses may involve clauses of the 

same treaty. Considering that a State has made a commitment against two types of 

different discrimination clauses in the same tax treaty there seems to be nothing to 
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prevent its combined application. If a State signs a tax treaty with a model of OECD 

Article 24, it is assuming that it will not provide discriminatory treatment to its treaty 

partner on the specific grounds covered by the various clauses of the non-

discrimination article irrespective of their being applied separately or cumulatively. 

This combined application, however, may be limited by the fact that not all the 

clauses of Article 24 appear to provide for the same standards of protection. For 

instance, paragraph 3 addresses less favourable taxation while paragraph 5 covers 

other or more burdensome taxation and connected requirements. The combined 

application of these provisions may only occur in the case a taxpayer falls within the 

scope of both non-discrimination clauses being invoked. This may imply that 

combining both paragraphs 3 and 5 would lead to the lowest degree of protection.  

 

Similarly, the combined application of non-discrimination clauses may involve 

combining different non-discrimination clauses of different tax treaties. In this case it 

has been argued that whenever two (or more) different tax treaties have an identical 

non-discrimination article, it seems possible to claim the combined application of 

non-discrimination clauses of each of those treaties. Arguably this has a particular 

impact on group taxation as it allows invoking the capital ownership provision of 

different treaties such to allow extending the benefits of a tax group to resident 

companies held directly and indirectly by different companies resident in different 

States all of which having an identical capital ownership provision.  

  

Finally, it was also argued that it is possible to invoke the protection of discriminatory 

treatment provided in multiple agreements other than tax treaties. For its relevance to 

this study, the analysis focused on the application of tax treaties and EU Law. The 

approach to non-discrimination in general and to group taxation regimes in particular 

can be analysed separately from an EU Law or tax treaty perspective. However, a 

closer analysis shows that a causal link exists between these two realities: the 

interpretation of the non-discrimination requirement under the fundamental freedoms 

seems to be influencing the interpretation of the non-discriminatory obligations in tax 

treaties.  

 

It is possible to combine both the application of Article 24 and the TFEU freedoms. In 

that case, the use of non-discrimination provisions in tax treaties may constitute a 

valuable alternative to overcome the limitations in the (territorial) scope of the 

fundamental freedoms. This is applicable in the context of group taxation regimes 

considering that the application of the TFEU freedoms is restricted to the freedom of 

establishment. The combined application of tax treaty non-discrimination provision 

with EU law allows to explore and, in certain cases, to expand the boundaries of the 

TFEU protection beyond mere intra-Community situations. 

 

Part IV assessed the influence of EU on cross border group taxation. The current 

status of EU corporate income tax law harmonization is still relatively scarce. Despite 

the importance of the current existing Directives with impact on groups of companies, 

they have not been able to eliminate the underlying existing problems. In addition, the 
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most ambitious proposals of the Commission, first in the field of cross-border loss 

relief and more recently on a CCCTB, have not been approved and it is unlikely that 

such approval will be extended in the short-term. 

 

Therefore, and in the meantime, Courts have been forced to deal with a large number 

of challenges by groups to national regimes that they consider to be discriminatory. In 

particular, the CJ has been called upon for rulings on several cases which impact on 

groups of companies in order to try to remedy some of the situations which the EU 

legislature, so far, has been unable to materialize in legislation. The absence of such 

legislative framework has obviously jeopardized harmonization and the possibility to 

have a cross-border group consolidation at the EU level. In the meantime, the CJ has 

pursued its role of negative harmonization, relying on the interpretation of the 

fundamental freedoms to scrutinize the extent to which the existing national group 

taxation regimes comply with the TFEU.    

 

As the CJ consistently repeats, direct taxation is still within the competence of the 

Member States. Since harmonization measures in the direct tax area remain scarce, 

Member States must ensure that their national legislation complies with the 

fundamental freedoms that govern the Internal Market. The assessment of whether a 

particular measure is compatible with EU Law is a competence of the CJ. 

Nevertheless, the delimitation of the tax jurisdiction exercised by the Member States 

remains outside the scope of EU Law. Member States are free to define and allocate 

their taxing rights. Therefore, the Treaty freedoms are only engaged once a Member 

State has decided to assert tax jurisdiction over a certain person or item of income, 

ensuring that such jurisdiction is applied in accordance with the Treaty. 

 

The assessment as to the compatibility of existing group taxation regimes with EU 

Law is then based on the fundamental freedoms. The CJ case law on the application 

of the EU fundamental freedoms to group taxation regimes has already dealt with a 

range of different situations: from addressing a broader question of whether a 

domestic group taxation regime should be extended to cross-border situations, to 

different other situations involving the definition of the group perimeter, and also the 

possibility of extending specific benefits in an intra-Community context. The 

decisions of the CJ involving tax groups – and in particular, as regards the transfer of 

losses within international groups of companies – has given rise to some of the most 

important judgments concerning national direct taxes. In fact, the issue of transfer of 

losses within a cross-border context is probably the most significant one. Clearly, 

because the judgment in Marks & Spencer undoubtedly constitutes one of the most 

important rulings of the Court concerning direct tax matters and has set the precedent 

for subsequent case law. And, fundamentally, because the CJ reasoning in that case 

gave rise to all kinds of different questions. 

  

In order to assess whether a specific tax measure is discriminatory, the CJ engages in 

a comparability test. When it comes to the comparability standard, it is apparent in 

examining the case law that there is no homogeneous approach which leads to 
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uncertainty of what constitutes a breach of EU Law. In the first stages of direct tax 

cases, the Court stated that residents and non-residents were not generally comparable 

but became comparable by virtue of exercising their taxing rights over them – 

comparability through taxation.  

 

The development of the case law throughout the years has led to establishing 

comparability predominantly as regards the aim of the measure tested against the 

fundamental freedoms. In this approach, the Court looks at the objective pursued by 

the national legislation and ascertains whether, in light of this objective, it is sensible 

to make a distinction between domestic and cross-border situations. This is also the 

most common approach when the Court engages in comparability when assessing 

domestic group taxation regimes. However, even here there is some uncertainty 

surrounding the Court’s approach. In some cases, the Court did not engage in 

comparability at all whereas in others, it established comparability based on the 

intention of the taxpayer to benefit from a particular tax provision.  

 

From the perspective of group taxation regimes, the Court’s analysis is no different. 

Predominantly (although not exclusively) the CJ looks at the aim of the legislation at 

stake so as to determine the existence of discriminatory treatment.  

 

For the purposes of determining the relevant comparator, the Court engages in a 

vertical comparison: the treatment of purely domestic groups as compared with cross-

border groups. The existence of a discriminatory treatment arises as from the moment 

that the benefits of a tax group are available domestically but not cross-border. 

Conceptually, the CJ approach is understandable from an Internal Market perspective 

but is open to criticism when considering the interaction between the respect of the 

Member States’ tax sovereignty and the scope of application of the fundamental 

freedoms. As from the moment that the Court considers that a Member State must 

take into account the results (for example, losses) of a separate taxpayer resident in 

another Member State, it is in fact asserting its jurisdiction over that taxpayer.  

 

Another relevant aspect as regards comparability within the context of tax groups is 

whether the CJ should accept – in certain cases – a horizontal comparison, meaning in 

this case to compare subsidiaries with PEs. The CJ accepts this standard of 

comparison from a Host State perspective (which can in fact be traced back to the 

earlier ages of the CJ case law on direct taxation) while rejecting such comparison 

from the perspective of the Home State. The Court’s argument is that foreign PEs and 

foreign subsidiaries are different as regards the powers to tax of the Home Member 

State. In abstract, this argument is entirely correct but the CJ in this case appears to 

ignore the aim and effects of the some group taxation regimes that assimilate 

subsidiaries to PEs, which would precisely render such comparison possible.  

 

Direct tax measures that restrict the exercise of the fundamental freedoms are capable 

of being justified by overriding reasons in the public interest. In direct tax cases, the 

commonly accepted justifications are the effectiveness of fiscal supervision, the need 
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to safeguard fiscal cohesion, the principle of territoriality, the prevention of abuse, the 

balanced allocation of the powers to tax and the need to prevent that losses may be 

taken into account twice.   

 

Throughout the almost 30 years of direct taxation case law, the use of these 

justifications has led to numerous questions as to their exact meaning, scope and 

possible overlaps between them. This is particularly apparent as regards group 

taxation. It was in the group taxation case law that the Court applied, for the first time, 

the justification based on the need to preserve the balanced allocation of the powers to 

tax. Also an innovative approach in this cluster of cases was the fact that the Court 

started pairing justifications together with little explanation, raising the question as to 

autonomous value of each justification and its precise scope of application. 

 

The principle of territoriality is a commonly invoked justification for a breach of the 

fundamental freedoms by Member States. This justification is applied by the Court 

based in its international law meaning and not based on its tax law meaning in the 

sense of delimitation of tax jurisdiction.   

 

The justification based on the need to preserve the coherence of the tax system has 

been accepted when there is a direct link between a particular tax advantage and an 

offsetting tax levy. The existence of such direct link may arise if the tax advantage 

and levy are imposed on the same taxpayer in relation to the same tax. It represents 

the acknowledgment by the Court that a Member State may apply a restrictive 

measure if it is systematically linked to a subsequent measure that neutralizes its 

restrictive effect. In that sense, it applies within the framework of a national tax 

system. The relevance of coherence as a rule that aims at safeguarding the internal 

coherence of the tax system is apparent in group taxation cases that deal with a 

domestic perimeter of group companies which have a foreign link (e.g. grouping 

domestic companies held by a foreign parent/intermediary holding). In these cases it 

is apparent that only one jurisdiction is involved, by contrast to other case law where 

the Court invoked the balanced allocation of the powers to tax involving cross-border 

loss relief, that is, shift of income between different Member States.  

 

The Court has on several occasions recognised that, in principle, Member States may 

be justified in taking otherwise discriminatory tax measures in order to prevent abuse 

of law. The Court has held, in principle, that this justification is permissible only 

when the rule was targeted sufficiently to affect only wholly artificial arrangements. 

The fundamental issue as regards the interpretation of this justification in the field of 

group taxation derives from the fact that the Court appears to have given a broader 

meaning to this justification. A first explanation may derive from the inherent 

artificiality involving group taxation regimes. The transfers of income between 

companies of the group rely essentially on accountancy adjustments without 

underlying transactions.  

A second explanation relies on the fact that the prevention of tax avoidance in this 

context has been tied with the balanced allocation of the powers to tax. In other 
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words, the broader meaning given by the Court to the prevention of tax avoidance is 

explained by the fact that this meaning was accepted when its application was 

combined with the need to prevent jeopardizing the balanced allocation of the powers 

to tax.  

 

Another of the accepted justifications is the prevention of double use of losses. By 

accepting this justification the CJ wants to prevent the concurrent use of benefits in 

two different tax jurisdictions.  

 

The preservation of the balanced allocation of the taxing rights between Member 

States is one of the most recent justifications recognized by the CJ which still has not 

impeded it from turning into one of the most frequently argued. Initially, the CJ 

accepted this justification in combination with other justifications. The Court referred 

to the relevance of this justification to ensure the power of Member States to tax the 

activities carried out in their territory. This justification has been successfully invoked 

within the context of group taxation when possible cross-border flows of income 

(positive or negative) are involved. In this regard, the CJ uses this justification to 

uphold applying to the economic activities of a company only the tax rules of the 

respective Member State of residence in respect of both profits and losses.  

 

The issues subject to more controversy as from the moment that the Court accepted 

this (new) overriding reason in the public interest, concerns the combined effect of the 

justifications used together raising the doubt of whether and which justifications could 

serve as an autonomous justification for a restrictive measure and, if so, what was its 

precise scope of application. Again the case law on group taxation is crucial 

considering that the triptych use of justifications was applied for the first time when 

assessing the compatibility of a tax group regime with the fundamental freedoms. In 

addition, doubts arose as to the exact scope of and differences between the above 

justifications. 

 

Although there is a relation between the justifications based on the principle of 

territoriality, coherence of the tax system and balanced allocation of the powers to tax, 

they do not have the exact same meaning. The justification based on the balanced 

allocation of the powers to tax complements the other justifications as it addresses 

specifically the situations arising from the possible interaction of two tax systems of 

two different Member States. 

 

As regards the mere prevention of abuse with the broad criterion followed by the 

Court, it appears to serve the purpose of preserving the balanced allocation of the 

powers to tax. Therefore, the prevention of tax avoidance constitutes a manifestation 

or a sub-category of the justification of the balanced allocation of the powers to tax 

between Member States in the sense that represents a risk that jeopardizes the 

balanced allocation of taxing rights. 
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The double use of losses is also a sub-category or a manifestation of the balanced 

allocation of the powers to tax and an autonomous justification. The CJ case law 

demonstrates that the double use of losses is only accepted as a justification when 

there is a transfer of one loss from one jurisdiction to the other jurisdiction, thus 

affecting the balanced allocation of the powers to tax between Member States. Again 

this was apparent from the CJ case law dealing with the definition of a domestic 

perimeter of group companies with a foreign link where the CJ affirmed the 

secondary role of the double use of losses. 

 

The last stage of the rule of reason lies in the analysis of proportionality, which entails 

pondering the limitations on free movement against the accepted overriding reasons in 

the public interest such that the application of the latter does not harm the former 

more than is necessary. 

 

In the context of group taxation regimes, the proportionality test is inherently related 

to cross-border loss relief and the no-possibilities test. In Marks & Spencer, the CJ 

ruled that a State is obliged to import foreign losses when those losses can no longer 

be used locally. This judgement in the context of a group relief system, posed a 

significant challenge for domestic courts and governments that was to determine the 

exact meaning of final losses, how to calculate them and the circumstances that 

determine finality. Moreover, it also led to a significant number of questions as to 

what was the CJ’s rationale to follow this reasoning, if its reasoning applied to other 

group taxation regimes, and whether it limited the entities that could claim cross-

border loss relief. 

 

But a first striking aspect in the CJ case law was the fact that it disregarded the 

relevance of cash-flow disadvantages. One of the primary reasons to elect to form a 

tax group is the possibility to immediately offset losses with profits. In that regard, the 

cash-flow advantage deriving from this advantage is fundamental to the choice to 

form a group. Therefore, the fact that the CJ did not acknowledge the relevance of 

cash-flow advantages – specifically considering that the related disadvantages had 

already been scrutinized several times as infringements to the freedoms – and only 

accepted that final losses can be used cross-border can be criticised. 

 

The adoption of a deduction recapture mechanism would clearly be more compliant 

with the goal of a tax group, would take into account the justifications accepted by the 

CJ and would be more in line with the proportionality test. As from the moment that 

the Court found a restriction to the freedom of establishment taking into account the 

aim of group taxation regimes, it should have favoured the adoption of a deduction 

recapture mechanism rather than a solution based on the finality of losses. 

 

This solution would not only be more in line with the fundamental freedoms, as it 

would avoid all kinds of interpretative issues as regards determining the meaning of 

final losses. The underlying rationale for the adoption of this solution may be traced 

back to the case law in the field of individual income tax and the Schumacker 
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doctrine: the possibility to take into account the losses once. This commonly called 

always somewhere approach, however, is not absolute: it is limited to an ab initio 

possibility to use the losses where they arose. Only if that possibility no longer exists 

– but had existed at some moment – is the other Member State forced to take the 

foreign losses into account.  

 

From the perspective of the Member State that imports the foreign losses, the Court’s 

approach is based on the existence of a discriminatory treatment. Therefore, a 

Member State is only obliged to take into account foreign losses if identical losses 

would be considered in a purely domestic situation. 

 

As regards the circumstances that give rise to final losses, it is submitted that both 

legal and factual exhaustion meet the requirements of finality. This is the solution that 

better fits in with the wording of the CJ after the Marks & Spencer judgment and also 

avoids tax planning strategies as to allow the recognition of foreign losses in the case 

the finality would be limited to factual exhaustion. 

 

The CJ appears to adopt an all or nothing approach as regards final losses. Even if it is 

apparent that not only foreign generated losses can be used in the respective State 

where they were incurred, Member States are not obliged to import the unused 

foreign losses based on a pro-rata approach, as long as even only a very small part of 

those losses will be used in the respective State where incurred. It is submitted that 

this is an incorrect approach followed by the CJ, which is not in line with the principle 

of proportionality. 

 

Another relevant issue is the case of concurrence between domestic and foreign 

(final) losses. In this event it has been submitted that, in principle, there is no priority 

as to the use of either of the losses. 

 

As regards the calculation of the foreign generated losses, in principle, they should be 

subject to re-calculation under the rules of the Member State that imports those losses. 

However, this rule is subject to the lower of the two amounts: (i) the amount 

determined by the State where they were originally incurred if lower that the re-

calculation by the State where the cross-border loss relief occurs; or (ii) the amount 

recalculated under the rules of the Member State that imports the losses if lower than 

the amount under the rules of the State where originally incurred. 

 

In addition, it has also been submitted that the proportionality test and specifically, the 

finality of the losses as determined by the CJ in the context of a group relief system, is 

equally applicable in the context of other group taxation systems within the various 

EU Member States. 

 

Finally, the CJ case law also does not allow setting any limitation on which entity is 

entitled to claim cross-border group relief. Therefore, it is proposed that not only 
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vertical upstream loss relief but also horizontal and downstream loss relief is possible 

when the conditions of the no possibilities test are met.  

 

The CJ case law supports the view that a taxpayer may rely on the EU Treaty 

freedoms to invoke certain advantages in cross-border situations that are otherwise 

available domestically only within a tax group. Therefore, it is possible in principle 

for a taxpayer to claim certain elements – per-element approach - of group taxation 

regimes without the need to enter into a cross-border tax group. This conclusion is not 

challenged either by nature and features of the particular group taxation regime at 

stake or by the prospect of cherry-picking related to the possibility of taxpayers 

choosing specific benefits of a tax group. Therefore, it may be possible for each 

taxpayer to invoke separate elements of a group taxation regime in a cross-border 

situation. This requires testing each individual element against the TFEU freedoms. 

Absent any previous decision in the specific context of group taxation this assessment 

relies on the application of the previous case law by analogy.  

 

Finally, there are other possible situations dealing with national legislation involving 

tax groups that may be challenged but those are based on the discriminatory treatment 

given between domestic and cross-border scenarios.   

 

A very limited number of Member States provide for both domestic and cross-border 

tax group regimes. Typically, both domestic and cross-border regimes exist in 

parallel. The underlying concept is that those Member States, while providing for 

some degree of tax group integration on a cross-border basis, still do not provide 

identical benefits as granted to purely domestic situations. 

 

Such existing differences also require an assessment as to their compatibility with the 

fundamental freedoms. Considering the CJ approach, those differences most likely 

constitute a prima facie restriction to the freedom of establishment. While arguably 

some of them may be justified by the most common justifications accepted by the CJ 

within the context of a cross-border group taxation scenario (prevent the balanced 

allocation of the powers to tax or risk of tax abuse), others might in fact give rise to 

breaches of the freedom of establishment.  
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Samenvatting 

 

In dit proefschrift wordt de invloed besproken van belastingverdragen en EU-recht op 

regelingen voor belastingheffing naar het groepsinkomen van vennootschappen. In 

het bijzonder wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop bestaande bilaterale 

belastingverdragen en EU-regelgeving dergelijke regelingen kunnen beïnvloeden. De 

achtergrond van het onderzoek wordt gevormd door het gegeven dat belastinggroepen 

worden gevormd vanuit het streven naar doelmatigheid en een neutrale fiscale 

behandeling van de verschillende wijzen waarop activiteiten worden uitgebreid. Veel 

groepen opereren wereldwijd. De positie van belastingplichtigen die uitsluitend in het 

land van vestiging zaken doen zou niet als gevolg van verschillen in belastingregels 

moeten afwijken van die van belastinggroepen, met name waar deze regels niet in 

overeenstemming zijn met de economische werkelijkheid. Deze ongelijke 

behandeling leidt ertoe dat wordt gekozen voor investeringsvormen die doorgaans 

vanuit economisch oogpunt niet het meest efficiënt zijn.  

 

Deel II betreft de kwestie van de relevantie en kwalificatie van fiscale eenheden. Het 

creëren van een groep houdt verband met de ontwikkeling van de commerciële 

activiteiten van een onderneming, hetzij omdat deze haar activiteiten wil diversifiëren 

of uitbreiden, hetzij omdat zij zich in een andere markt wil positioneren. Groepen 

ondernemingen vertonen bepaalde eigenschappen en een eigen dynamiek, zij vormen 

een groep entiteiten die, hoewel zij elk individueel hun juridische onafhankelijkheid 

bewaren, onderworpen zijn aan een gemeenschappelijke bedrijfsstrategie. Sturend 

hierin is dat alle leden van de groep hun bijdrage leveren om winstmaximalisatie te 

bereiken. Dit brengt mee dat alle middelen zodanig worden ingezet dat de hoogste 

graad van efficiency wordt bereikt.  

 

Het bestaan van concerns geeft aanleiding tot een nieuw model waarin de 

bedrijfsactiviteiten als geheel worden bezien, in plaats van elke onderneming 

afzonderlijk. Dit model gaat uit van een functionele in plaats van een formele 

benadering. Als de rechtspersonen onder gemeenschappelijke controle staan en 

economisch zijn geïntegreerd, behoren alle rechtspersonen die onderdeel uitmaken 

van de groep gezamenlijk te worden bezien als één onderneming, onafhankelijk van 

hun formele rechtsvorm.  

 

De wijze waarop ondernemingen worden gestructureerd wordt bepaald door het 

streven naar maximale economische prestaties. Een belastingplichtige die 

economische activiteiten uitoefent of uitbreidt moet keuzes maken. Eén van de 

belangrijkste beslissingen die moet worden genomen als activiteiten worden 

uitgebreid of gediversifieerd betreft de wijze waarop dit geschiedt: ofwel uitbreiding 

door het opzetten van een aparte rechtspersoon, ofwel uitbreiding van de bestaande 

onderneming. Die keuze kan worden ingegeven door een veelheid van zakelijke 

overwegingen, maar ook door de eventuele fiscale gevolgen, gezien het fundamentele 
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verschil tussen een onderneming die fiscaal wordt behandeld als een aparte entiteit, 

terwijl dat bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid niet het geval is. Het feit 

dat een belastingstelsel in het algemeen uitgaat van de individuele benadering van 

belastingplichtigen, waarin elke onderneming als een aparte entiteit wordt beschouwd, 

brengt bepaalde fiscale voor- en nadelen met zich mee.  

 

Een belastingstelsel moet conceptueel zijn gebaseerd op drie beginselen: billijkheid, 

doeltreffendheid en eenvoud. Dit betekent dat een belastingstelsel in een optimaal 

scenario neutraal zou moeten zijn en niet van invloed op de wijze waarop een 

belastingplichtige zijn activiteiten vorm geeft. De keuzes die een belastingplichtige 

maakt – waaronder de keuze voor een organisatievorm met of zonder 

rechtspersoonlijkheid – zouden uitsluitend moeten worden ingegeven door zakelijke 

overwegingen.  

 

De benadering van belastingplichtigen als aparte entiteit leidt echter tot verschillen in 

de fiscale behandeling van ondernemingen met en ondernemingen zonder 

rechtspersoonlijkheid. In een groepsbelastingregime kan de commerciële 

werkelijkheid van een groep fiscaal worden onderkend. Door (althans tot op zekere 

hoogte) een ongelijke fiscale behandeling van gelijksoortige structuren te voorkomen, 

wordt de invloed die dergelijke verschillen in fiscale behandeling op het gedrag van 

belastingplichtigen heeft verminderd, waarmee de doelstellingen van het 

belastingregime worden gediend.  

 

De fiscale redenen die ten grondslag liggen aan de keuze voor groepsbelastingregimes 

zijn gelegen in dezelfde beginselen als die van een belastingstelsel: doeltreffendheid, 

billijkheid en eenvoud.  

In de huidige geglobaliseerde wereld is het met name van belang om 

groepsbelastingregimes te bezien vanuit internationaal perspectief. De argumenten die 

gelden voor de keuze voor groepsbelastingregimes vanuit nationaal perspectief zijn 

ook van toepassing op internationaal en EU-niveau. Het grensoverschrijdende 

element veroorzaakt extra problemen waar het gaat om de behandeling van de 

verschillende entiteiten binnen de groep als individuele entiteit. Dit wordt veroorzaakt 

door de beperkingen die inherent zijn aan het belastingrechtsgebied en de 

mogelijkheid om buitenlandse belastingplichtigen aan de heffing te onderwerpen, de 

mogelijk elkaar overlappende belastingrechtsgebieden die aanspraak maken op het 

belasten van elk van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep, en de 

winstallocatie die voortvloeit uit het arm’s length beginsel. Billijkheid en 

doeltreffendheid in het bijzonder vormen wezenlijke eigenschappen van het 

internationale belastingrecht. De huidige regels voor de internationale allocatie van 

inkomsten tussen de staten worden hoofdzakelijk bepaald door bestaande bilaterale 

belastingverdragen.  

 

Belastingverdragen vormen het fundamentele instrument voor het regelen van 

internationale fiscale relaties tussen staten, en hebben tot doel obstakels op fiscaal 

gebied uit de weg te ruimen. In dat opzicht dragen zij bij aan een doeltreffende 
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verdeling van middelen. Bovendien leiden het voorkomen van dubbele 

belastingheffing en het fiscale non-discriminatiebeginsel tot een rechtvaardiger 

belastingheffing binnen groepen ondernemingen.  

 

De fundamentele doelstelling van EU-recht – de interne markt zonder grenzen – 

wordt gekenmerkt door het wegnemen van obstakels die het vrije verkeer tussen de 

Lidstaten in de weg staan. Het economisch beleid dat hieraan ten grondslag ligt heeft 

tot doel het bereiken van een vrije en doeltreffende toewijzing van middelen, alsmede 

een gelijke behandeling van binnenlandse en grensoverschrijdende situaties. In feite is 

EU-recht enigermate vergelijkbaar met de doelstelling van fiscale eenheden: 

neutraliteit en de benadering van het gehele EU-gebied als één enkel land, zoals 

fiscale eenheden tot doelstelling hebben fiscaal als één enkele entiteit te worden 

behandeld. 

 

Veel lidstaten kennen groepsbelastingstelsels. Uit het onderzoek is gebleken dat 

tussen deze groepsbelastingstelsels grote verschillen bestaan, te beginnen bij de 

fundamentele keuze van de mate van economische integratie. De meeste stelsels zijn 

uitsluitend van toepassing op de binnenlandse ondernemingen in deze lidstaten. Als 

gevolg hiervan kunnen ondernemingen die in een andere Lidstaat gevestigd zijn geen 

gebruik maken van het groepsbelastingstelsel van de lidstaat van hun 

moedermaatschappij. 

 

Zelfs de schaarse lidstaten die wèl beschikken over een groepsbelastingstelsel dat 

rekening houdt met grensoverschrijdende activiteiten, stellen niet dezelfde eisen waar 

het gaat om fiscale eenheden die uitsluitend zijn samengesteld uit binnenlandse 

ondernemingen en fiscale eenheden die ook buitenlandse ondernemingen omvatten. 

Zelfs in regimes die grensoverschrijdende elementen erkennen wordt integratie 

doorgaans in mindere mate bereikt dan in binnenlandse regimes.  

 

Het beperken van belastingvoordelen voor fiscale eenheden tot binnenlandse situaties 

en de verschillende fiscale behandeling tussen binnenlandse en grensoverschrijdende 

situaties zijn voorbeelden van maatregelen die hun invloed hebben op de neutraliteit 

van de belastingheffing, en in dat opzicht derhalve obstakels vormen voor een 

doeltreffende toedeling van middelen.  

 

Vanuit deze optiek is het van belang om onderzoek te doen naar de invloed die 

belastingverdragen en EU-recht hebben op de belastingheffing van groepen, en in 

hoeverre deze bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen die het gevolg zijn 

van de beperkingen binnen de bestaande groepsbelastingregimes.  

 

In deel III van dit proefschrift wordt de invloed van belastingverdragen op fiscale 

eenheden onderzocht. Gewoonlijk bevatten belastingverdragen geen specifieke 

bepalingen waarin de belastingheffing van groepen wordt geregeld. Dit mag niet 

verbazen, aangezien de aan verdragen ten grondslag liggende gedachte uitgaat van 

een individuele benadering van entiteiten, dat wil zeggen dat elke individuele 
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juridische entiteit fiscaal wordt beschouwd als een afzonderlijke belastingplichtige. 

Desniettemin kunnen belastingverdragen van invloed zijn op de belastingheffing van 

groepen. Nu dergelijke bepalingen niet voorhanden zijn, moet de toepassing van 

belastingverdragen geschieden volgens de algemene regels die zijn opgesteld in het 

OESO Modelverdrag. 

 

In de eerste plaats vereist dit de vaststelling van de vraag of de fiscale eenheid onder 

de verdragsbepalingen valt, met name indien zij als een ‘persoon’ wordt beschouwd  

en indien zij kan worden aangemerkt als ‘inwoner’  van een verdragsluitende staat. 

Wat dit betreft werd geconcludeerd dat fiscale eenheden fiscaal niet worden 

beschouwd als afzonderlijke juridische entiteiten, en evenmin als verschillende 

belastingplichtige eenheden die op grond van de belastingwetgeving van de 

verdragsluitende staat waarin zij zijn georganiseerd fiscaal als één rechtspersoon 

worden beschouwd. Als gevolg hiervan moet niet de fiscale eenheid, maar elk van de 

groepsleden als een ‘persoon’ in de zin van het belastingverdrag worden beschouwd. 

 

Vervolgens dient de fiscale vestigingsplaats te worden vastgesteld, en moet de vraag 

worden beantwoord of het deelnemen aan een fiscale eenheid van invloed kan zijn op 

de status van ‘inwoner’ in de zin van het verdrag. In het verleden was het de vraag of 

dochterondernemingen hun status van belastingplichtige en dus ‘inwoner’ in de zin 

van het verdrag behielden, en als gevolg daarvan met betrekking tot sommige 

groepsbelastingregimes ‘inwoner’ in de zin van het verdrag waren. Naar huidig recht 

worden de leden van een fiscale eenheid geacht hun status van fiscaal ingezetene te 

behouden, en worden zij ook voor de toepassing van het belastingverdrag als 

‘inwoner’ beschouwd.  

 

De gelijkschakeling tussen binnenlands belastingplichtig en belastingplichtig in de zin 

van het verdrag kan een probleem opleveren ingeval ondernemingen een dubbele 

vestigingsplaats hebben. Indien een onderneming in twee staten ‘inwoner’ is, kan de 

fiscale vestigingsplaats in de zin van het verdrag aan de hand van de 

verdragsbepalingen worden vastgesteld. Dit kan van invloed zijn op de toewijzing van 

het recht om belasting te heffen op de winst van de verschillende leden van de fiscale 

eenheid, de toepassing van de hierop betrekking hebbende regelgeving en de 

mogelijke aanspraken die voortvloeien uit het non-discriminatie-artikel in 

belastingverdragen.  

 

Een ander aspect is de verhouding tussen belastingverdragen en de 

grensoverschrijdende belastingheffing van groepen. Er zijn enkele 

grensoverschrijdende groepsbelastingregimes van kracht en het is van belang dat 

wordt vastgesteld of de beperking en de toewijzing van het recht om belasting te 

heffen in belastingverdragen van invloed is op de consolidatie van 

grensoverschrijdende inkomsten in situaties waarin de fiscale behandeling van die 

grensoverschrijdende belastinggroepen niet specifiek in het belastingverdrag zelf (en 

het daarbij behorende Protocol) is geregeld. Binnen deze context is aangevoerd dat 

grensoverschrijdende fiscale eenheden in conflict komen met belastingverdragen en 
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de respectievelijke bevoegdheidsverdelende bepalingen. Het doel van de fiscale 

eenheid is dat een groep ondernemingen als één afzonderlijke entiteit wordt 

beschouwd. Het uitgangspunt hierbij is, onder andere, dat de winsten en verliezen van 

de diverse groepsleden worden verrekend. Als gevolg hiervan omvat de op het niveau 

van de moedermaatschappij geconsolideerde winst- en verliesrekening winsten en 

verliezen van andere leden van de groep, en de grensoverschrijdende belastingheffing 

daarover kan in conflict komen met de toedeling van heffingsbevoegdheden als 

neergelegd in belastingverdragen. De beste oplossing is dan om in de verdragen een 

specifieke bepaling op te nemen teneinde de toepassing van grensoverschrijdende  

belastingheffing van groepen te waarborgen.  

 

Het effect van belastingverdragen op de grensoverschrijdende dimensie van groepen 

wordt in het bijzonder beïnvloed door de non-discriminatiebepaling van artikel 24 

OESO Modelverdrag. In artikel 24 is het beginsel van non-discriminatie in 

belastingverdragen vastgelegd. In de leden van artikel 24 worden de omstandigheden 

genoemd waarin belastingplichtigen niet aan een  ongelijke behandeling in de zin van 

het verdrag onderworpen behoren te zijn. Om vast te kunnen stellen of een bepaalde 

situatie wordt beschermd door één van de definities van artikel 24, moet een toets 

worden uitgevoerd: De belastingplichtige dient te worden vergeleken met een 

hypothetische situatie waarin hij ofwel onderdaan van de andere verdragsluitende 

staat is, ofwel ‘inwoner’. Indien de belastingplichtige in die hypothetische situatie 

door de toepassing van de relevante regelgeving in een voordelige positie zou 

geraken, wordt de non-discriminatiebepaling geschonden. Het is niet noodzakelijk dat 

alle omstandigheden precies gelijk zijn, behalve wat betreft de specifieke factor die 

door één van de non-discriminatiebepalingen wordt beschermd. Wel noodzakelijk is 

dat de relevante factor voor het belastingnadeel binnen één van de definities van 

artikel 24 valt, ook indien andere – slechts incidentele - omstandigheden niet exact 

gelijk zijn.  

 

Er bestaat geen duidelijk beeld van het fiscale beleid rond de non-

discriminatiebepaling. Hierdoor ontstaat onzekerheid bij de uitleg en toepassing van 

deze bepaling en de precieze reikwijdte daarvan. De hoofddoelstelling van 

belastingverdragen is het faciliteren van de internationale handel door het beperken 

van barrières bij het over de nationale grenzen heen uitwisselen van goederen en 

diensten. Daartoe zijn in belastingverdragen verschillende maatregelen opgenomen, 

waaronder het voorkomen van  ongelijke behandeling. Het vaststellen van de 

doeleinden van een verdrag is van belang voor de uitleggingsprocedure als neergelegd 

in artikel 31 lid 1 van het Weens Verdrag. De non-discriminatiebepaling vormt een 

bijzondere doelstelling van belastingverdragen en dient daarom te worden uitgelegd 

aan de hand van functionele en teleologische interpretatie.  

 

Belastingverdragen richten zich niet op situaties waarin fiscale eenheden zijn 

betrokken, hoewel er in het Commentaar op sommige punten naar verwezen wordt, 

met name voor wat betreft de toepassing van de non-discriminatiebepalingen van 

artikel 24 op de belastingheffing van groepen. 
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Lid 1 voorziet in de nationaliteitsclausule, en bevat een verbod om onderdanen van de 

andere verdragsluitende staat aan een andere of zwaardere belastingheffing te 

onderwerpen dan die waaraan de eigen onderdanen in gelijke omstandigheden zouden 

zijn onderworpen.  

 

Lid 3 verbiedt ongunstiger belastingheffing van een VI die een onderneming van de 

ene staat in de andere verdragsluitende staat heeft. Deze bepaling bedoelt te 

waarborgen dat de heffing van belasting bij de VI niet ongunstiger zal uitpakken. De 

formulering van lid 3 is duidelijk enger dat die in lid 1 (en 5) en biedt daarom minder 

bescherming. In die zin kan alleen worden gesproken van  ongelijke behandeling in 

situaties die voortvloeien uit een zwaardere belastingheffing van VI’s, hetzij als 

gevolg van een andere belastinggrondslag, hetzij als gevolg van een ander tarief. Het 

is echter mogelijk om tot een andere uitlegging te komen, waarin de term ‘belasting’ 

in lid 3 exact dezelfde betekenis zou moeten hebben als in lid 1, waardoor deze alle 

onderdelen van een belastingstelsel omvat. Hieruit volgt dat VI’s zich zouden moeten 

kunnen beroepen op alle belastingregelingen die van toepassing zijn op ingezeten 

ondernemingen, uitgezonderd die regelingen die naar hun aard niet tot VI’s kunnen 

worden uitgebreid. 

 

Lid 4 voorziet in een non-discriminatiebeginsel dat van toepassing is op aftrekbare 

uitgaven die aan inwoners van de andere verdragsluitende staat zijn betaald. Op dit 

non-discriminatiebeginsel voor aftrekbare uitgaven geldt een uitzondering, namelijk 

dat een staat een geclaimde aftrek op grond van het arm’s length beginsel als bedoeld 

in de artikelen 9(1), 11(5) en 12(4) kan weigeren.  

 

Tot slot bevat lid 5 een bepaling waarin een binnenlandse onderneming, waarvan het 

kapitaal geheel of ten dele, middellijk of onmiddellijk, in het bezit is van of wordt 

beheerst door inwoners van de andere verdragsluitende staat, niet aan enige 

belastingheffing of daarmee verband houdende verplichting worden onderworpen die 

anders of zwaarder is dan de belasting of daarmee verband houdende verplichtingen 

waaraan een soortgelijke onderneming waarvan het kapitaal in bezit is van inwoners 

van het belastingheffende land (non-discriminatie van buitenlands kapitaalbezit). 

Hoewel de bepaling niet de criteria vermeldt waarmee soortgelijkheid zou kunnen 

worden vastgesteld, geldt vandaag de dag als aanvaard dat een vergelijking moet 

worden getrokken tussen lokale ondernemingen waarvan het kapitaal in handen is van 

inwoners van een andere staat en soortgelijke ondernemingen die in handen zijn van 

inwoners van de eigen staat. De reikwijdte van de bepaling wordt beperkt tot situaties 

waarin de inwonende dochter is onderworpen aan ongunstiger belastingheffing omdat 

deze wordt beheerst door een buitenlandse in plaats van een inwonende onderneming.  

 

Er bestaat geen duidelijk beeld van het fiscale beleid rond de non-

discriminatiebepaling. Hierdoor ontstaat onzekerheid bij de uitleg en toepassing van 

deze bepaling en de precieze reikwijdte daarvan. De hoofddoelstelling van 

belastingverdragen is het faciliteren van de internationale handel door het beperken 
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van barrières bij het over de nationale grenzen heen uitwisselen van goederen en 

diensten. Daartoe zijn in belastingverdragen verschillende maatregelen opgenomen, 

waaronder het voorkomen van  ongelijke behandeling. Het vaststellen van de 

doeleinden van een verdrag is van belang voor de uitleggingsprocedure als neergelegd 

in artikel 31 lid 1 van het Weens Verdrag. De non-discriminatiebepaling vormt een 

bijzondere doelstelling van belastingverdragen en dient daarom te worden uitgelegd 

aan de hand van functionele en teleologische interpretatie.  

 

Als aangegeven richten belastingverdragen zich niet op situaties waarin fiscale 

eenheden zijn betrokken, hoewel er in het Commentaar op sommige punten naar 

verwezen wordt, met name voor wat betreft de toepassing van de non-discriminatie 

definities van artikel 24 in de context van belastingheffing naar het groepsinkomen. 

 

Lid 1 bevat geen verwijzing, hoewel er één voorbeeld in wordt gegeven waarin de 

toepassing van het artikel op fiscale eenheden wordt bevestigd. Gebleken is dat deze 

bepaling van toepassing is in gevallen waarin ondernemingen fiscaal gevestigd zijn in 

dezelfde staat, terwijl een onderneming die een andere nationaliteit heeft de 

mogelijkheid tot voeging in de fiscale eenheid wordt onthouden.  

 

Het Commentaar bij lid 3 van artikel 24 van het OESO Modelverdrag lijkt de 

mogelijkheid uit te sluiten van een beroep op non-discriminatie binnen de context van 

de fiscale eenheidsregeling waarbij VI’s zijn betrokken. Volgens de redenering van de 

OESO zou dit te wijten zijn aan het feit dat lid 3 uitsluitend betrekking heeft op de 

belasting van winsten van de VI zelf. Verschillende malen is echter gebleken dat lid 3 

wel degelijk van toepassing is waar het gaat om de voeging van VI’s in fiscale 

eenheden. In essentie ziet de deelneming van een VI in een fiscale eenheid op de 

winsten (en verliezen) van de VI zelf. Als gevolg hiervan is deze relatie van belang 

voor de toepassing van lid 3 op VI’s in de context van fiscale eenheidsregelingen, 

althans in gevallen waarin de relatie van de VI met andere leden van de fiscale 

eenheid de belastingheffing bij de VI zelf beïnvloedt. 

 

De toepassing op fiscale eenheden van de regel inzake non-discriminatie van 

buitenlands kapitaalbezit als neergelegd in lid 5 van artikel 24 maakt het ook hier 

noodzakelijk om vast te stellen of deze bepaling überhaupt van toepassing is binnen 

de context van de belastingheffing van groepen en zo ja,  in welke mate. Met andere 

woorden: of het daadwerkelijk moet gaan om groepen die grensoverschrijdend 

uitbreiden, of anderszins, namelijk dat de toepassing van de regel is beperkt tot de 

belastingjurisdictie van elke betrokken staat.  

 

Aangevoerd is dat het Commentaar bij artikel 24 van het OESO Modelverdrag zich 

niet verzet tegen de toepassing daarvan op fiscale eenheden. Door middel van diverse 

voorbeelden is aangetoond dat het artikel wel degelijk op fiscale eenheden van 

toepassing is.  
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Het Commentaar sluit echter wel situaties uit waarin de toepassing van artikel 24 zou 

leiden tot een situatie waarin de moedermaatschappij en de dochter, gevestigd in twee 

verschillende staten, beiden in de heffing worden betrokken. Met andere woorden, 

belastingplichtigen kunnen geen beroep doen op de non-discriminatiebepaling om 

uitbreiding van de belastingheffing van groepen naar grensoverschrijdende situaties te 

vorderen. Dit is een logische gevolgtrekking, gezien het feit dat er in 

belastingverdragen een basaal onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners en niet-

inwoners en belastingplichtig of niet belastingplichtig. Belastingverdragen wijzen 

heffingsbevoegdheden toe, en de uitlegging en toepassing van non-discriminatie in de 

zin van het belastingverdrag zou deze toewijzing niet behoren te beïnvloeden. 

Uiteindelijk zou de uitbreiding van groepen naar grensoverschrijdende situaties 

kunnen leiden tot dubbele non-heffing, hetgeen in strijd zou zijn met het voorwerp en 

de doelstelling van belastingverdragen. Artikel 24 is juist van toepassing om de 

voordelen van groepsbelastingheffing uit te breiden wanneer de gelieerde bedrijven in 

dezelfde staat zijn gevestigd. In dat geval kan de staat waar de ondernemingen 

gevestigd zijn zowel verliezen als winsten in aanmerking nemen; die staat is bevoegd 

om alle aldaar gevestigde ondernemingen in de heffing te betrekken. Op grond 

hiervan dient de bepaling inzake buitenlands kapitaalbezit zodanig te worden 

toegepast dat de regels inzake de verdeling van heffingsbevoegdheid geen 

belemmering vormen voor de staat die het groepsbelastingregime toepast om het 

bedrijfsresultaat van het andere lid/de andere leden van de groep in aanmerking te 

nemen. Deze conclusie geldt onafhankelijk van het type groepsbelastingregime dat 

van toepassing is.  

 

Lid 4 van artikel 24 kan op fiscale eenheden worden toegepast binnen de context van 

een per element onderzoek.  

 

Als gevolg hiervan moet in het onderzoek naar de toepassing van non-discriminatie 

op groepsbelastingregimes de vraag worden beantwoord of de per element benadering 

ook mogelijk is binnen de context van belastingverdragen. Aangevoerd is dat het 

mogelijk is om een ruimere benadering te volgen van de uitlegging van non-

discriminatiebepalingen in belastingverdragen, waardoor niet het gehele 

feitencomplex behoeft te worden onderkend, maar het onderzoek kan worden beperkt 

tot de vergelijkbaarheid van relevante feiten in het voorliggende geval. Als gevolg 

hiervan is het voor de vergelijking van situaties mogelijk om alleen die elementen in 

aanmerking te nemen die vereist zijn voor de toepassing van de betreffende specifieke 

regel. Aangetoond is door middel van concrete voorbeelden dat, door elk element 

apart te onderzoeken en dit te beperken tot de binnenlandse gevolgen, een resultaat 

kan worden bereikt dat voldoet aan zowel de formulering als de doelstelling van de 

non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag. Als de toepassing van de non-

discriminatiebepalingen wordt beperkt tot de binnenlandse gevolgen (bijv. beperkte 

renteaftrek) wordt de toedeling van heffingsbevoegdheden in de zin van 

belastingverdragen niet aangetast door het schuiven met winsten en verliezen, en 

wordt ook geen inbreuk gemaakt op het bepaalde in artikel 24. 
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In dit proefschrift is ook onderzoek gedaan naar de mogelijke interactie tussen non-

discriminatiebepalingen in belastingverdragen en de toepassing daarvan binnen de 

specifieke context van groepsbelastingheffing. De bestaande non-

discriminatiebepalingen in belastingverdragen leveren geen breed spectrum aan 

neutraliteit op; zij zijn alleen van toepassing op een specifieke ongelijke fiscale 

behandeling. Het is dus zeer goed mogelijk dat er situaties ontstaan waarin sprake is 

van een complexe ongelijke situatie, omdat meerdere discriminerende criteria worden 

gehanteerd. In enkele voorbeelden in dit proefschrift is aangetoond dat er 

verschillende situaties denkbaar zijn waarin fiscale eenheden te maken krijgen met 

een complexe ongelijke behandeling. Aangevoerd is dat in dergelijke gevallen 

verscheidene non-discriminatiebepalingen binnen het verdrag cumulatief van 

toepassing kunnen zijn, indien de ongelijke behandeling te wijten is aan een complex 

van factoren die de gecombineerde toepassing van de non-discriminatiebepalingen 

vergen om het nadeel weg te nemen.  

 

De gecombineerde toepassing van non-discriminatiebepalingen kan betrekking 

hebben op non-discriminatieclausules in hetzelfde verdrag. In aanmerking genomen 

dat een staat zich heeft gecommitteerd aan twee verschillende discriminatieclausules 

in hetzelfde belastingverdrag, kan de gecombineerde toepassing daarvan niet worden 

voorkomen. Indien een staat een belastingverdrag tekent waarin een model van artikel 

24 OESO Modelverdag is opgenomen, wordt aangenomen dat deze staat op grond van 

de diverse clausules van de non-discriminatiebepaling niet zal overgaan tot een  

ongelijke fiscale behandeling van de verdragspartner, ongeacht of deze apart of 

cumulatief worden toegepast. Deze gecombineerde toepassing kan echter worden 

beperkt door het feit dat niet alle clausules van artikel 24 dezelfde mate van 

bescherming bieden. Zo heeft lid 3 betrekking op niet ongunstiger belastingheffing, 

terwijl lid 5 ziet op belastingheffing die anders of zwaarder is en daarmee verband 

houdende verplichtingen. De gecombineerde toepassing van deze bepalingen zal 

alleen optreden indien een belastingplichtige binnen de werkingssfeer van beide non-

discriminatiebepalingen valt waarop een beroep wordt gedaan. Dit kan betekenen dat 

de combinatie van lid 3 en lid 5 tot de geringste mate van bescherming leidt.  

 

In gelijke zin kan de gecombineerde toepassing van non-discriminatiebepalingen 

meebrengen dat verschillende non-discriminatieclausules in verschillende 

belastingverdragen worden gecombineerd. In dit geval is aangevoerd dat indien twee 

(of meer) verschillende belastingverdragen een zelfde non-discriminatiebepaling 

bevatten, het mogelijk lijkt om de gecombineerde toepassing van non-

discriminatieclausules in elk van die verdragen in te roepen. Dit heeft duidelijk een 

bepaald effect op de belastingheffing van groepen, omdat aldus de bepaling inzake 

non-discriminatie van buitenlands kapitaalbezit in verschillende verdragen kan 

worden ingeroepen. De voordelen van een fiscale eenheid kunnen dan worden 

uitgebreid naar ingezeten ondernemingen die direct of indirect worden gehouden door 

verschillende ondernemingen in andere staten, die alle een gelijkluidende bepaling 

inzake non-discriminatie van buitenlands kapitaalbezit hebben.  
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Tot slot werd ook aangevoerd dat het mogelijk is om de bescherming tegen ongelijke 

behandeling in te roepen die is opgenomen in vele andere overeenkomsten, niet zijnde 

belastingverdragen. In verband met het onderwerp van deze studie is het onderzoek 

beperkt tot de toepassing van belastingverdragen en EU-recht. Non-discriminatie in 

het algemeen en groepsbelastingregimes in het bijzonder kunnen ook los van EU-

recht of belastingverdragen worden onderzocht. Nader onderzoek toont echter aan dat 

een causaal verband bestaat tussen deze twee realiteiten: de uitlegging van het non-

discriminatievereiste in het licht van de fundamentele vrijheden lijkt van invloed te 

zijn op de uitlegging van de non-discriminatoire verplichtingen in belastingverdragen.  

 

Tussen belastingverdragen en EU-recht bestaan zowel overeenkomsten als 

verschillen. Niettemin blijkt uit de jurisprudentie dat binnen de EU de beoordeling 

van het begrip non-discriminatie door nationale rechters wordt beïnvloed door het 

EU-recht.  

 

Belastingverdragen en EU-recht dienen verschillende doeleinden, en de toepassing 

van bepalingen uit het verdragenrecht en het EU-recht leidt niet tot strijdige 

resultaten. Zij vormen op twee niveaus verplichtingen voor de betrokken staten, en 

dientengevolge kunnen zij naast elkaar worden toegepast Het is derhalve mogelijk dat 

zowel VWEU-bepalingen als non-discriminatiebepalingen in belastingverdragen op 

dezelfde situatie van toepassing zijn. In dat geval zijn zowel het verdragsrecht als het 

EU-recht van toepassing, en het staat de belastingplichtige vrij ofwel één daarvan, 

ofwel beide te kiezen.  

 

Het is mogelijk om zowel artikel 24 OESO modelverdrag als de VWEU-vrijheden 

gecombineerd toe te passen. In dat geval kan het gebruik van non-

discriminatiebepalingen in belastingverdragen een waardevol alternatief vormen voor 

het ondervangen van de beperkingen in de (territoriale) reikwijdte van fundamentele 

vrijheden. Dit geldt binnen de context van groepsbelastingregimes, gezien het feit dat 

de toepassing van de VWEU-vrijheden wordt beperkt tot de vrijheid van vestiging. 

De gecombineerde toepassing van de non-discriminatiebepaling uit het 

belastingverdrag met EU-recht maakt het mogelijk de grenzen op te zoeken van de 

VWEU bescherming, en in sommige gevallen, die grenzen over zuiver 

intracommunautaire situaties heen te tillen. 

 

In deel IV wordt de invloed van de EU op de grensoverschrijdende belastingheffing 

van groepen in kaart gebracht. De harmonisatie van de vennootschapsbelasting binnen 

de EU laat nog weinig resultaten zien. Ondanks het gewicht van de huidige 

Richtlijnen die vennootschapsgroepen raken, is het niet gelukt om de onderliggende 

problematiek aan te pakken. Bovendien hebben de meest voortvarende voorstellen 

van de Europese Commissie, eerst op het terrein van de grensoverschrijdende aftrek 

van verliezen, en meer recentelijk inzake de verplichte gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag (CCCTB), niet op instemming kunnen rekenen, en 

het is onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn wèl het geval zou zijn.  

 



 

 28 

Als gevolg hiervan heeft het Europese Hof zich verplicht gezien om uitspraak te doen 

in een groot aantal zaken waarin multinationals nationale groepsregimes als 

discriminerend hebben aangemerkt. Het HvJ EU is geraadpleegd in zaken van 

vennootschapsgroepen die een uitspraak wilden in gevallen waarin de EU-wetgever er 

tot dan toe niet in was geslaagd de problemen om te zetten in wetgeving. Het 

ontbreken van een dergelijk wettelijk kader heeft harmonisatie en de mogelijkheid om 

op EU-niveau tot grensoverschrijdende groepsconsolidatie te komen duidelijk 

negatief beïnvloed. Inmiddels heeft het HvJ EU zijn rol van negatieve harmonisatie 

voortgezet en onderzoekt het nauwgezet, zich baserend op de uitlegging van de 

fundamentele vrijheden, of en in hoeverre de bestaande nationale 

groepsbelastingregimes in overeenstemming zijn met de VWEU. 

 

Zoals het HvJ EU stelselmatig heeft herhaald, vallen de directe belastingen nog steeds 

binnen de bevoegdheid van de lidstaten. Aangezien harmonisatiemaatregelen op het 

gebied van directe belastingen schaars blijven, moeten lidstaten ervoor zorgdragen dat 

hun nationale wetgeving in overeenstemming is met de fundamentele vrijheden die de 

interne markt beheersen. De beoordeling van de vraag of een bepaalde maatregel in 

overeenstemming is met EU-recht behoort tot de competenties van het HvJ EU. 

Niettemin valt de afbakening van de heffingsbevoegdheden van de lidstaten buiten het 

bereik van het EU-recht. Het staat de lidstaten vrij om hun heffingsrechten te 

definiëren en te verdelen. Als gevolg daarvan zijn de verdragsvrijheden alleen in het 

geding indien een lidstaat heeft besloten om over een bepaalde persoon of 

inkomensbestanddeel heffingsbevoegdheid uit te oefenen, waarbij erop wordt 

toegezien dat die heffingsbevoegdheid wordt uitgeoefend in overeenstemming met het 

verdrag.  

 

De beoordeling van de verenigbaarheid van bestaande fiscale eenheidsregimes met 

EU-recht vindt dus plaats op basis van de fundamentele vrijheden. De jurisprudentie 

van het HvJ EU inzake de toepassing van de EU fundamentele vrijheden op fiscale 

eenheidsregimes heeft al een uiteenlopend aantal situaties opgelost: van een antwoord 

op het ruimere vraagstuk of een binnenlandse fiscale eenheidsregeling moet worden 

uitgebreid naar grensoverschrijdende situaties, tot verschillende andere situaties 

waarin de definitie van de omvang van de fiscale eenheid aan de orde was, alsmede 

de mogelijkheid om bepaalde specifieke voordelen uit te breiden binnen een 

intracommunautaire context. De uitspraken van het HvJ EU inzake fiscale eenheden – 

en in het bijzonder inzake de verrekening van verliezen binnen internationale groepen 

ondernemingen – heeft geleid tot enkele zeer belangrijke uitspraken inzake nationale 

directe belastingen. Waarschijnlijk is de uitspraak inzake het probleem van 

verliesverrekening binnen een grensoverschrijdende context in feite het meest 

significant. Dit ligt voor de hand, want het oordeel van het Europese Hof in Marks & 

Spencer vormt ongetwijfeld één van de belangrijkste uitspraken van het Europese Hof 

over directe belastingen. Het heeft een precedent geschapen voor vervolguitspraken 

en is eveneens van belang voor de grondslagen van het Europese recht, aangezien de  

redenering van het HvJ EU in dat geval aanleiding was voor veel vragen van 

uiteenlopende aard.  
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Om te kunnen beoordelen of een bepaalde belastingmaatregel discriminatoir is, maakt 

het HvJ EU een vergelijkende toets. Voor wat betreft de vergelijkingsnorm wordt het 

bij lezing van de jurisprudentie echter duidelijk dat er geen homogene benadering in 

de rechtspraak te vinden is, hetgeen leidt tot onzekerheid over hetgeen een inbreuk op 

EU-recht vormt. Bij de aanvankelijke behandeling van gevallen inzake directe 

belastingen oordeelde het Europese Hof dat inwoners en niet-inwoners in het 

algemeen niet vergelijkbaar waren, maar vergelijkbaar wérden door het feit dat over 

beide groepen heffingsrechten werden uitgeoefend – vergelijkbaarheid door 

belastingheffing.  

 

De jurisprudentie heeft zich door de jaren heen zodanig ontwikkeld dat de 

vergelijkbaarheidstoets voornamelijk plaatsvindt door de doelstelling van de 

maatregel te toetsen aan de fundamentele vrijheden. In deze benadering beziet het 

Europese Hof de bedoeling van de nationale wetgever en stelt dan vast of het, in het 

licht van deze bedoeling, redelijk is om een onderscheid te maken tussen nationale en 

grensoverschrijdende situaties. Voor deze benadering wordt doorgaans ook gekozen 

indien het Europese Hof de vergelijkbaarheid van nationale fiscale eenheidsregimes 

beoordeelt. Maar zelfs hier bestaat enige onzekerheid over de zienswijze van het 

Europese Hof. In sommige gevallen toetste het Europese Hof de vergelijkbaarheid in 

het geheel niet, terwijl in andere gevallen vergelijkbaarheid werd vastgesteld op grond 

van de bedoeling van de belastingplichtige om voordeel te trekken uit een bepaalde 

belastingbepaling.  

 

Bezien vanuit het perspectief van fiscale eenheidsregimes hanteert het Europese Hof 

dezelfde benadering. Om te kunnen vaststellen of in het voorliggende geval sprake is 

van discriminatie kijkt het HvJ EU voornamelijk (maar niet uitsluitend) naar de 

doelstelling van de aangevallen rechtsregel.  

 

Om de juiste vergelijkingsfactor te kunnen vinden voert het Europese Hof een 

verticale vergelijking uit: de fiscale behandeling van zuiver binnenlandse groepen 

wordt vergeleken met die van grensoverschrijdende groepen. De aanwezigheid van 

een  ongelijke behandeling wordt geconstateerd op het moment dat de voordelen die 

fiscale eenheidsregelingen bieden wel in binnenlandse, maar niet in 

grensoverschrijdende situaties worden behaald. In theorie is de benadering van het 

HvJ EU begrijpelijk omdat deze voortvloeit uit de interne marktgedachte. Er valt 

echter het nodige op af te dingen waar het gaat om de interactie tussen de te 

respecteren belastingsoevereiniteit van staten enerzijds en de reikwijdte van de toe te 

passen fundamentele vrijheden anderzijds. Op het moment dat het Europese Hof van 

oordeel is dat een lidstaat de bedrijfsresultaten (bijvoorbeeld de verliezen) van een 

individuele belastingplichtige die inwoner is van een andere lidstaat in aanmerking 

moet nemen, oefent het daarmee de facto zijn jurisdictie over die belastingplichtige 

uit.  
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Een ander belangrijk aspect van vergelijkbaarheid binnen de context van fiscale 

eenheden is de vraag of het HvJ EU – in bepaalde gevallen – een horizontale 

vergelijking zou moeten maken, d.w.z. een vergelijking tussen dochterondernemingen 

en VI’s. Het HvJ EU aanvaardt deze vergelijkingsnorm vanuit het perspectief van de 

staat van ontvangst (hetgeen in feite kan worden teruggevoerd op de vroegere 

jurisprudentie van het HvJ EU inzake directe belastingen) mar weigert een dergelijke 

vergelijking te maken vanuit het perspectief van de lidstaat van herkomst. Als reden 

hiervoor voert het Europese Hof aan dat buitenlandse VI’s en dochters van elkaar 

verschillen waar het de heffingsbevoegdheden van de lidstaat van herkomst betreft. In 

abstracto is deze redenering geheel juist, maar in dit geval lijkt het HvJ EU voorbij te 

gaan aan doel en gevolgen van sommige fiscale eenheidsregimes die dochters en VI’s 

op één lijn stellen, hetgeen een dergelijke vergelijking juist mogelijk zou maken.  

 

Maatregelen in de sfeer van de directe belastingen die de uitoefening van de 

fundamentele vrijheden beperken kunnen worden onderbouwd met dwingende 

redenen van algemeen belang. In gevallen waarin directe belastingen aan de orde 

waren zijn de doorgaans aanvaarde rechtvaardigingsgronden de doeltreffendheid van 

belastingcontrole, de behoefte om de fiscale samenhang te waarborgen, het 

territorialiteitsbeginsel, voorkoming van belastingontwijking, een evenwichtige 

verdeling van heffingsbevoegdheden en de noodzaak om te voorkomen dat verliezen 

twee maal in aftrek kunnen worden gebracht.  

 

Gedurende de bijna 30 jaar dat uitspraken werden gedaan inzake directe belastingen 

heeft het gebruik van deze rechtvaardigingsgronden geleid tot talrijke vragen over hun 

exacte betekenis, reikwijdte en mogelijke overlap van de diverse gronden. Dit blijkt 

vooral waar het gaat om de belastingheffing naar het groepsinkomen. Het Europese 

Hof heeft namelijk voor het eerst in de jurisprudentie inzake de belastingheffing naar 

het groepsinkomen de rechtvaardigingsgrond aanvaard dat een evenwichtige 

verdeling van heffingsbevoegdheden moest worden gehandhaafd. Een nieuw element 

van benadering in dit cluster jurisprudentie was ook het feit dat het Europese Hof de 

aanvaarding van rechtvaardigingsgronden gepaard liet gaan met weinig uitleg, 

hetgeen vragen deed rijzen met betrekking tot de autonome waarde van elke 

rechtvaardigingsgrond, alsmede de reikwijdte en toepassing daarvan. 

 

Het territorialiteitsbeginsel wordt door lidstaten doorgaans ingeroepen als 

rechtvaardigingsgrond voor een inbreuk op de fundamentele vrijheden. Deze 

rechtvaardigingsgrond wordt door het Hof toegepast in de betekenis die deze heeft in 

het internationale recht, en is niet gebaseerd op de betekenis daarvan in het 

belastingrecht met betrekking tot de verdeling van belastingjurisdicties.  

 

De rechtvaardigingsgrond die is gelegen in de noodzaak om de samenhang van het 

belastingstelsel te waarborgen wordt aanvaard wanneer er een direct verband bestaat 

tussen een bepaald belastingvoordeel en een compenserende heffing. De 

aanwezigheid van een dergelijk direct verband kan zich voordoen indien het 

belastingvoordeel en de heffing dezelfde belastingplichtige raken en hetzelfde 
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belastingmiddel betreffen. Deze rechtvaardigingsgrond vloeit voort uit de bevestiging 

door het Europese Hof dat een lidstaat een beperkende maatregel mag toepassen 

indien deze stelselmatig is gekoppeld aan een maatregel die dit beperkende effect 

neutraliseert. In die zin is de rechtvaardigingsgrond van toepassing in het kader van 

een nationaal belastingstelsel. Het belang van samenhang als regel die gericht is op 

het borgen van de interne samenhang van het belastingstelsel wordt duidelijk in de 

gevallen inzake de belastingheffing van nationale groepen van vennootschappen die 

gelieerd zijn aan een buitenlandse (bijvoorbeeld groepen nationale vennootschappen 

die door een buitenlandse moeder of tussenholding worden gehouden). In deze 

gevallen blijkt duidelijk dat hierbij slechts één jurisdictie betrokken is, in tegenstelling 

tot andere uitspraken waarin het Europese Hof zich baseerde op de evenwichtige 

verdeling van heffingsbevoegdheden met betrekking tot de grensoverschrijdende 

aftrek van verliezen, met andere woorden winstverschuivingen tussen verschillende 

lidstaten.  

 

Het Europese Hof heeft in meer gevallen erkend dat de lidstaten in de strijd tegen 

belastingontwijking in beginsel maatregelen mogen nemen die in andere gevallen als 

discriminatoir zouden gelden. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat deze 

rechtvaardigingsgrond in beginsel toelaatbaar is, indien de regel voldoende gericht is 

op de aanpak van uitsluitend volstrekt kunstmatige constructies. Het wezenlijke 

probleem bij de uitlegging van deze rechtvaardigingsgrond op het terrein van de 

belastingheffing naar het groepsinkomen is gelegen in het feit dat het Hof deze 

rechtvaardigingsgrond een bredere betekenis heeft toegekend. Een eerste verklaring 

hiervoor kan worden gevonden in de kunstmatigheid die inherent is aan fiscale 

eenheidsregimes. De overdrachten van inkomsten tussen ondernemingen binnen de 

groep berusten in feite op boekhoudkundige aanpassingen, waaraan geen transacties 

ten grondslag liggen.  

Een tweede verklaring ligt in het feit dat het voorkomen van belastingontwijking 

binnen deze context in verband is gebracht met de evenwichtige toedeling van 

heffingsbevoegdheden. Met andere woorden: de bredere betekenis die het Hof aan het 

bestaan van belastingontwijking heeft gegeven wordt verklaard door het feit dat deze 

betekenis werd aanvaard op het moment dat de toepassing daarvan werd gekoppeld 

aan de noodzaak om een verstoring van het evenwicht in de verdeling van 

heffingsbevoegdheden te voorkomen.  

 

Een andere aanvaarde rechtvaardigingsgrond is het voorkomen van dubbele 

verliesaftrek. Door de aanvaarding van deze rechtvaardigingsgrond wil het HvJ EU 

voorkomen dat belastingvoordelen in twee verschillende belastingjurisdicties tegelijk 

gebruik worden benut.  

 

Het instandhouden van de evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden tussen 

lidstaten is één van de meest recentelijk door de HvJ EU erkende 

rechtvaardigingsgronden; hetgeen niet wegneemt dat daarop het meest een beroep 

wordt gedaan. Aanvankelijk aanvaardde het Europese Hof deze 

rechtvaardigingsgrond in combinatie met andere rechtvaardigingsgronden. Het 
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Europese Hof heeft benadrukt dat deze rechtvaardigingsgrond van belang is voor de 

bevoegdheid van lidstaten om de activiteiten die op hun grondgebied worden 

uitgeoefend te belasten. Deze rechtvaardigingsgrond is binnen de context van de 

groepsbelastingheffing met succes ingeroepen waar mogelijk grensoverschrijdende 

(positieve of negatieve) inkomstenstromen plaatsvonden. In dit opzicht gebruikt het 

HvJ EU deze rechtvaardigingsgrond om op economische activiteiten van een 

onderneming uitsluitend de belastingregels van de betrokken lidstaat van woonplaats 

te handhaven, zowel op winsten als op verliezen.  

 

Vanaf het moment dat het Europese Hof deze (nieuwe) dwingende reden van 

openbaar belang heeft aanvaard werd het gecombineerde effect van de gebruikte 

rechtvaardigingsgronden voorwerp van controverse. Dit laatste heeft namelijk twijfels 

doen ontstaan over het antwoord op de vraag of en zo ja, welke 

rechtvaardigingsgronden kunnen dienen als autonome rechtvaardigingsgrond voor een 

beperkende maatregel en wat de exacte reikwijdte daarvan zou zijn. Ook hier is de 

jurisprudentie inzake de belastingheffing naar het groepsinkomen cruciaal, gezien het 

drievoudig gebruik van rechtvaardigingsgronden dat voor het eerst werd toegepast bij 

de beoordeling van de verenigbaarheid van een fiscale eenheidsregime met de 

fundamentele vrijheden. Daarnaast rezen er twijfels aangaande de precieze omvang 

van de bovengenoemde rechtvaardigheidsgronden en hun onderlinge verschillen.  

 

Hoewel er een verband bestaat tussen de rechtvaardigingsgronden die zijn gebaseerd 

op het territorialiteitsbeginsel, de samenhang van het belastingstelsel en de 

evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden, hebben zij niet exact dezelfde 

betekenis. De rechtvaardigingsgrond die berust op de evenwichtige verdeling van 

heffingsbevoegdheden vult de andere rechtvaardigingsgronden aan, omdat deze in het 

bijzonder ziet op de situaties die voortvloeien uit de mogelijke interactie tussen twee 

belastingstelsels van twee verschillende lidstaten. 

 

Voor wat betreft het enkele voorkómen van misbruik door middel van het brede 

criterium dat het Europese Hof hanteert lijkt dit te zijn bedoeld om de evenwichtige 

verdeling van heffingsbevoegdheden te handhaven. Het voorkómen van 

belastingontwijking vormt derhalve een verschijningsvorm of subcategorie van de 

rechtvaardigingsgrond van de evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden 

tussen lidstaten, in de zin dat hiermee wordt aangeduid dat het risico aanwezig is dat 

die evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden wordt verstoord. 

 

De dubbele aftrek van verliezen vormt ook een subcategorie of verschijningsvorm van 

de evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden, en is een autonome 

rechtvaardigingsgrond. De jurisprudentie van het HvJ EU toont aan dat de dubbele 

aftrek van verliezen alleen als rechtvaardigingsgrond wordt aanvaard indien verliezen 

worden overgedragen van de ene belastingjurisdictie naar de andere, waardoor de 

evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden tussen de lidstaten in het geding is. 

Ook hier bleek dit uit de jurisprudentie van het HvJ EU inzake de definitie van 
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nationale groepsvennootschappen met banden met het buitenland waar het HvJ EU de 

secundaire rol van de dubbele aftrek van verliezen heeft bevestigd. 

 

De laatste fase van de ‘rule of reason’ is gelegen in het onderzoek naar 

proportionaliteit, hetgeen inhoudt dat de beperkingen van het vrije verkeer ten 

opzichte van de aanvaarde dwingende redenen van openbaar belang zodanig tegen 

elkaar worden afgewogen, dat de toepassing van de laatste de eerste niet méér schaadt 

dan noodzakelijk is. 

 

Op het terrein van fiscale eenheidsregimes is de proportionaliteitstoets inherent aan de 

grensoverschrijdende aftrek van verliezen en de ‘no-possibilities’-toets. In Marks & 

Spencer oordeelde het HvJ EU dat een lidstaat verplicht is om buitenlandse verliezen 

te importeren als die verliezen niet meer lokaal kunnen worden verrekend. Deze 

uitspraak in het kader van een groepsaftrekregeling stelt zowel nationale rechters als 

overheden voor de taak de precieze betekenis van definitief onverrekenbare verliezen 

vast te stellen, hoe deze te berekenen, en de omstandigheden te duiden die het 

definitief onverrekenbare karakter van verliezen bepalen. Bovendien leidde de 

uitspraak ook tot een groot aantal vragen met betrekking tot de motieven die het HvJ 

EU kon hebben gehad om deze redenering te volgen, of de redenering van toepassing 

is op andere fiscale eenheidsregimes, en of er grenzen kunnen worden gesteld aan de 

entiteiten die grensoverschrijdende verliezen kunnen verrekenen. 

 

Een eerste frappant aspect van de jurisprudentie van het HvJ EU was echter het feit 

dat het Hof geen rekening hield met liquiditeitsnadelen. Eén van de belangrijkste 

redenen voor een besluit om een fiscale eenheid te vormen is de mogelijkheid om 

verliezen rechtstreeks met winsten te verrekenen. In dit opzicht is het 

liquiditeitsvoordeel dat uit deze mogelijkheid voortvloeit fundamenteel voor de keus 

voor een fiscale eenheid. Er valt veel af te dingen op het feit dat het HvJ EU geen 

rekening hield met het belang van liquiditeitsvoordelen – in het bijzonder als men in 

aanmerking neemt dat de hiermee verband houdende nadelen al verscheidene malen 

waren aangemerkt als inbreuken op de vrijheden – en oordeelde dat alleen definitief 

onverrekenbare verliezen in aanmerking komen voor grensoverschrijdende 

verliesverrekening.  

 

Het invoeren van een systeem van aftrek en inhaal van verliezen zou duidelijk meer in 

overeenstemming zijn met de doelstelling van fiscale eenheden. Dit systeem zou 

rekening kunnen houden met de rechtvaardigingsgronden die het HvJ EU heeft 

aanvaard en zou meer in lijn zijn met de proportionaliteitstest. Zodra het Europese 

Hof, de doelstelling van fiscale eenheidsregimes in aanmerking nemend, een 

beperking van de vrijheid van vestiging aanwezig achtte had het de voorkeur moeten 

geven aan een systeem van aftrek en inhaal van verliezen, in plaats van te kiezen voor 

een oplossing die is gebaseerd op het definitief onverrekenbare karakter van 

verliezen. 
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Deze oplossing zou niet alleen meer in overeenstemming zijn met de fundamentele 

vrijheden, zij zou ook allerlei uitleggingsvraagstukken wegnemen waar het gaat om 

het vaststellen van de betekenis van definitief onverrekenbare verliezen. De 

beweegreden die aan deze oplossing ten grondslag ligt kan worden gevonden in de 

jurisprudentie op het terrein van de individuele inkomstenbelasting en de 

Schumacker-doctrine: de mogelijkheid om verliezen éénmaal in aanmerking te 

nemen. Deze doorgaans ‘altijd ergens’ genoemde benadering is echter niet absoluut: 

zij wordt beperkt tot een ab initio mogelijkheid om verliezen te verrekenen waar zij 

zijn ontstaan. Alleen als die mogelijkheid niet langer bestaat– maar op enig moment 

heeft bestaan – is de andere lidstaat verplicht de buitenlandse verliezen in aanmerking 

te nemen.  

 

Bezien vanuit het gezichtspunt van de lidstaat die de buitenlandse verliezen 

importeert is het oordeel van het Europese Hof gebaseerd op de aanwezigheid van een 

ongelijke behandeling. Als gevolg daarvan is een lidstaat alleen verplicht om 

buitenlandse verliezen in aanmerking te nemen indien diezelfde verliezen in een 

zuiver binnenlandse situatie ook in aanmerking zouden worden genomen.  

 

Ten aanzien van de omstandigheden die tot definitief onverrekenbare verliezen leiden 

is aangevoerd dat daarvan sprake is als zowel de juridische als de feitelijke 

mogelijkheden zijn uitgeput. Deze oplossing past niet alleen beter in de formulering 

van het HvJ EU na de Marks & Spencer uitspraak, zij voorkomt ook dat 

belastingontwijking ontstaat doordat buitenlandse verliezen in aanmerking worden 

genomen ingeval enkel de feitelijke mogelijkheden zijn uitgeput.  

 

Het Europese Hof lijkt te kiezen voor een alles of niets benadering waar het gaat om 

definitief onverrekenbare verliezen. Zelfs wanneer duidelijk is dat niet alleen 

buitenlandse verliezen kunnen worden verrekend in de lidstaat waar zij werden 

geleden, zijn lidstaten niet verplicht de onverrekende buitenlandse verliezen die zijn 

gebaseerd op een pro-rata benadering te importeren, zo lang als zelfs een zeer klein 

deel van die verliezen zal worden verrekend in de staat waar deze zijn ontstaan. 

Aangevoerd is dat deze benadering van het Europese Hof onjuist is, omdat deze niet 

overeenstemt met het beginsel van proportionaliteit. 

 

Een ander belangrijk punt is de samenloop van binnenlandse en buitenlandse 

(onverrekenbare) verliezen. In dit geval is aangevoerd dat er in beginsel geen 

voorkeur bestaat voor het verrekenen van het ene of het andere verlies. 

 

Voor de berekening van in het buitenland geleden verliezen geldt dat deze in beginsel 

moeten worden herberekend naar de regels van de lidstaat die deze verliezen 

importeert. Deze regel is echter onderworpen aan het laagste-bedrag-criterium: (i) het 

bedrag vastgesteld door de staat waarin zij oorspronkelijk zijn geleden, indien dit 

lager is dan de herberekening door de staat waar de grensoverschrijdende verliesaftrek 

wordt gevraagd; of (ii) het bedrag herberekend volgens de regels van de lidstaat die 
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de verliezen importeert, indien dit lager is dan het bedrag volgens de regels van de 

staat waar zij oorspronkelijk zijn geleden. 

 

Bovendien is ook aangevoerd dat de proportionaliteitstoets en in het bijzonder het 

definitief onverrekenbare karakter van verliezen als bepaald door het Europese Hof 

binnen de context van een groepsaftrekregeling in gelijke mate van toepassing is 

binnen de context van andere fiscale eenheidsregimes in de verschillende EU-

lidstaten. 

 

Tot slot blijkt uit de jurisprudentie van het Europese Hof eveneens dat er grenzen 

worden gesteld als het gaat om welke entiteit binnen een grensoverschrijdende fiscale 

eenheid recht heeft op groepsaftrek. Voorgesteld wordt daarom dat niet alleen aftrek 

van verticale upstream verliezen, maar ook aftrek van horizontale en downstream 

verliezen tot de mogelijkheden behoren, indien de voorwaarden van de 

proportionaliteitstoets zijn vervuld.  

 

De jurisprudentie van het Europese Hof biedt steun voor het gezichtspunt dat 

belastingplichtigen, indien zij in grensoverschrijdende situaties bepaalde voordelen 

willen verkrijgen die anders alleen beschikbaar zouden zijn voor een binnenlandse 

fiscale eenheid, een beroep kunnen doen op de vrijheden van het EU-

werkingsverdrag,. Als gevolg hiervan is het voor een belastingplichtige in beginsel 

mogelijk om een beroep te doen op bepaalde voordelen – de per element benadering - 

van fiscale eenheidsregimes, zonder de noodzaak toe te treden tot een 

grensoverschrijdende fiscale eenheid. Aard en kenmerken van het betreffende fiscale 

eenheidsregime laten deze conclusie onverlet, evenals de kans dat oneigenlijk gebruik 

ontstaat in verband met de mogelijkheid om voor specifieke voordelen van een fiscale 

eenheid te opteren. Op grond hiervan zal elke belastingplichtige in een 

grensoverschrijdende situatie zich op bepaalde voordelen van een fiscale 

eenheidsregime kunnen beroepen. Dit brengt mee dat elk voordeel afzonderlijk moet 

worden getoetst aan de VWEU-vrijheden. Bij ontstentenis van jurisprudentie op dit 

specifieke terrein is deze evaluatie gebaseerd op de analoge toepassing van eerdere 

jurisprudentie.  

 

Tot slot is het denkbaar dat er meer situaties kunnen worden aangevochten waarin 

sprake is van nationale wetgeving inzake fiscale eenheden, maar die vinden hun grond 

in de ongelijke behandeling van binnenlandse en grensoverschrijdende scenario’s.  

 

Een zeer beperkt aantal lidstaten kent regelgeving voor binnenlandse én 

grensoverschrijdende fiscale eenheidsregimes. Gewoonlijk bestaan binnenlandse en 

grensoverschrijdende regimes naast elkaar. Hieraan ligt ten grondslag dat die 

lidstaten, hoewel zij tot op zekere hoogte de integratie van fiscale eenheden op 

grensoverschrijdende basis regelen, in grensoverschrijdende situaties nog steeds niet 

dezelfde voordelen bieden als in zuiver binnenlandse situaties. 
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Het bestaan van dergelijke verschillen in behandeling leidt ertoe dat ook moet worden 

beoordeeld in hoeverre deze verenigbaar zijn met de fundamentele vrijheden. Gezien 

de benadering van het HvJ EU leveren deze verschillen hoogstwaarschijnlijk a prima 

facie een beperking van de vrijheid van vestiging op. Hoewel sommige daarvan 

redelijkerwijs kunnen worden gebaseerd op de meest voorkomende 

rechtvaardigingsgronden die door het HvJ EU binnen de context van 

grensoverschrijdende belastingheffing naar het groepsinkomen zijn aanvaard (nl. een 

belemmering van de evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden of het risico 

van belastingmisbruik), kunnen andere verschillen in behandeling de facto worden 

aangemerkt als een inbreuk op de vrijheid van vestiging.  

 

 
 


