
www.pwc.com

© 2013 PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284). Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst naar de
Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk
op www.pwc.com/structure voor meer informatie.

Wetsvoorstel compartimentering bij
sfeerovergangen in de deelnemingsvrijstelling

September 2013

1. Achtergrond
Compartimentering houdt in dat bij een

sfeerovergang, waarbij de deelnemings-

vrijstelling eerst niet van toepassing was op een

belang en daarna wel of andersom, de voordelen

uit de deelneming moeten worden gesplitst en

toegerekend aan de belaste respectievelijk

vrijgestelde periode. Dit leerstuk is ontwikkeld

door de Hoge Raad, die compartimentering

toepaste bij verandering van feiten en

omstandigheden (”feitencompartimentering”).

De wetgever was bij de wijziging van de

deelnemingsvrijstelling per 1 januari 2007 van

mening dat ook een sfeerovergang die optreedt

bij wetswijziging gecompartimenteerd moet

worden (“regelcompartimentering”). Een

afzonderlijke wettelijke regeling vond de

wetgever niet nodig. De Hoge Raad oordeelde

anders in het arrest van 14 juni 2013: bij

wetswijziging moet compartimentering in de

wet worden vastgelegd.

Met de voorgestelde Wet compartimenterings-

reserve legt de wetgever met terugwerkende

kracht tot en met 14 juni 2013 compartimen-

tering vast voor alle soorten van sfeerovergang.

2. Hoe werkt de compartimen-
teringsreserve?

Het wetsvoorstel ziet op alle sfeerovergangen in

de deelnemingsvrijstelling en geldt voor zowel

vermogenswinsten als dividenduitkeringen. Bij

een sfeerovergang van de belaste naar de

vrijgestelde sfeer (eerst geen deelnemings-

vrijstelling, daarna wel) wordt een belaste

compartimenteringsreserve gevormd voor het

verschil tussen de waarde in het economische

verkeer en de boekwaarde van de aandelen. Bij

een sfeerovergang van de vrijgestelde naar de

belaste sfeer (de deelnemingsvrijstelling is niet

langer van toepassing) wordt een onbelaste

compartimenteringsreserve gevormd.

Gerealiseerde voordelen - vermogenswinsten

dan wel dividenduitkeringen - moeten aan de

periode vóór of na sfeerovergang worden

toegerekend. Toerekening aan de periode vóór

de sfeerovergang betekent afboeken van de

onbelaste compartimenteringsreserve of, mits

daadwerkelijk in de heffing betrokken, van de

belaste compartimenteringsreserve. Het

wetsvoorstel bevat diverse flankerende

bepalingen, bijvoorbeeld met betrekking tot (i)

bepaling opgeofferd bedrag en (ii) vrijval van de

compartimenteringsreserve indien zich specifiek

gedefinieerde rechtshandelingen voordoen.

3. Overgangsrecht
Het wetsvoorstel voorziet in terugwerkende

kracht tot en met 14 juni 2013. Voor sfeer-

overgangen vóór die datum geldt

overgangsrecht. In die gevallen wordt de

compartimenteringsreserve gevormd op het

tijdstip dat een voordeel uit de aandelen wordt

gerealiseerd dan wel het belang geheel of

gedeeltelijk uit het vermogen van de

belastingplichtige verdwijnt. De compartimen-

teringsreserve bestaat dan uit het verschil

tussen de waarde in het economische verkeer en

de boekwaarde van de aandelen op het tijdstip

van sfeerovergang, eventueel verminderd met

voordelen die vóór 14 juni 2013 zijn

gerealiseerd.

4. Gevolgen voor de praktijk
Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen

dan zal uw bedrijf met ingang van 14 juni 2013

bij sfeerovergangen in de deelnemings-

vrijstelling rekening moeten houden met een

wettelijke regeling voor compartimentering. De

regeling geldt niet alleen voor sfeerovergangen

vanaf 14 juni 2013, maar ook voor sfeer-

overgangen die zich vóór die datum hebben

voorgedaan. Wij kunnen u hierover adviseren en

hierbij assisteren.
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Wetsvoorstel compartimentering
bij sfeerovergangen in de
deelnemingsvrijstelling

Op 3 september 2013 is een
voorstel ingediend dat
compartimentering bij de
toepassing van de
deelnemingsvrijstelling wettelijk
regelt (“Wet compartimenterings-
reserve”).
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