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EXPOSÉ

muleerd door mijn hoogleraar Aar
dema - ik studeerde fiscale econo
mie in Rotterdam - heb ik me echt
kunnen uitleven. Per probleem heb ik
bedacht hoe de wetgeving eruit zou
kunnen zien. Eerst nog voor alle
belastingen. Maar dat werd te vee l en
daarom heb ik me later beperkt tot
de IB en de Vpb. Toen een paar jaar
later de Standaardvoorwaarden wer
den gepubliceerd herkende ik bij som
mige punten wel dingen waarop ik in
mijn scriptie had gewezen , maar bij
andere weer helemaal niet.'
lan d - verzocht de wetgeving rond de

De NOB/LOF-scriptieprijs - die

'De prijsuitreiking? Ik herinner me

exitheffing bij zetelverplaatsing aan

bestaat uit publicatie in de NOB/

een enorme zaal. De directeur van

te passen. Hoe verloopt dat?

LOF-scriptiereeks (uitgegeven door

de SOB, Frits Sobels, hield een

'Veel zaken zijn nog niet afgerond.

Kluwer) en een bedrag van € 2.500

speech. Behalve de prijs had hij nog

Zo 'n inbreukprocedure van de Com

- werd dit jaar voor de twintigste

een verrassing voor me, zei hij: mij n

miss ie kent een aantal fasen. Eerst

keer uitgereikt. De jury bestond uit

scriptie zou worden uitgegeven als

wordt een "formele ingebrekestel

mw. prof. dr. I.J.J. Burgers/voorzit

boek. Ze hadden al een uitgever.

ling" gestuurd. Als de lidstaat daar

ter, prof. dr. J.C.M. van Sonderen en

Maar die had ik zelf ook al, zelfs al

niet op reageert of niet aantoont

mr. H. Koiier. Eervolle vermeldingen

voordat ik besloot de scriptie in te

dat van inbreuk geen sprake is volgt

werden toegekend aan Menno van

sturen! Via-via had ik namelijk de

een " met redenen omkleed advies " .

Werkhoven voor zijn scriptie Is arti

toezegging gekregen dat Gouda

Als daarop geen overtuigende reac

kel Bb VPB toe te passen op (over

Quint mijn tekst wilde uitgeven .

t ie volgt kan de lidstaat voor het

matige) aandeelhoudersleningen in

Toen ik Sobels dat vertelde was hij

Eu ropese Hof van Justitie worden

private equityverhoudingen? en aan

uiteraard nogal verrast, maar uitein

gedaagd . Dat laatste is nu met

Jamil Ahmadov voor zijn scriptie The

delijk heeft de NOB gewoon afspra

Nederland het geval. Maar Ierland

'most appropriate method' as the

ken met Gouda Quint kunnen

bijvoorbeeld zit nog in de fase van

new OECD transfer pricing stands 

maken en is het boek daar versche

has the hierarchy of methods been

nen .'

het " met redenen omkleed advies".'

completely removed?
Zweden heeft het betreffende artikel

'Ja, ik ben altijd in het vak gebleven.

in de nationale wetgeving inmiddels

Ik heb bij een van de big four-kanto

we l aangepast. Volgens jou op een
manier die navolging verdient.

'Ja , Zweden heeft een uitstelfaciliteit

De eerste winnaar:

Ton Krol

geïntroduceerd, waardoor de eindhef

ren gewerkt en ben later partner en
bestuurder geweest bij een middel
groot accountants- en belastingad
vieskantoor. Dit jaar ben ik onder de

fing in overeenstemming is gebracht

Dit jaar werd de NOB/LOF-scriptie

naam Blue Clue Tax Solutions voor

met het EU-recht. Interessant is

prijs voor de twintigste keer uitge

mezelf begonnen. Ik adviseer vooral

vooral de manier waarop de Zweden

reikt. Exposé vroeg Ton Krol, in 1992

internationale ondernemingen en

de invordering hebben geregeld . Voor

de eerste winnaar, naar zijn herinne

expats; daarnaast heb ik me gespeci
aliseerd in stichtingen en anbi's. Ik

materiële activa wordt die uitge

ringen. Hij won met de scriptie De fis

smeerd over vijf jaar, voor immateriële

cale aspecten van de juridische fusie

heb voor mezelf een duidelijk groei

activa over tien jaar. De Europese

met betrekking tot de Wet op de

scenario in gedachten voor de

Commissie heeft de inbreukproce

inkomstenbelasting 1964 en de Wet

komende vijf jaar. Of ik na mijn scrip

dure tegen Zweden inmiddels inge

op de vennootschapsbelasting 1969.

tie nog veel gepubliceerd heb? Niet

'Toen ik mijn scriptie schreef waren

altijd wel veel vaktechnische informa

trokken , dus kennel ijk vindt die het
een goede oplossing. Naar mijn idee

op fiscaaltechnisch gebied. Ik heb

zou het Zweedse model ook bruik

de fiscaalrechtelijke gevolgen van een

tie "vertaald" voor een breder publiek

baar zijn voor Nederland.'

juridische fusie nog niet wettelijk vast

- onder meer in brochures, flyers en

gelegd. Je kon met de Belasting

nieuwsbrieven. Maar de vermelding

Mr. F. Emmerink, De exitheffing in de

dienst per geval wel afspraken

dat ik in 1992 de NOB/LOF-scriptie

Wet Vpb 1969: EU-rechtelijk onhoud

maken, maar die waren niet open

prijs heb gewonnen staat nog steeds

baar, NOB/ LOF Serie, Kluwer Deven

baar. Ik had dus een onderwerp dat

op mijn website.'
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