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X heeft in 1995 krachtens een testament met een fideicommis de residuo als bezwaarde alle aandelen in een bv met
beleggingsvermogen geërfd. In 2014 is X overleden. Naar aanleiding hiervan is in geschil of het overlijden van X leidt
tot een box 2-heffing over de aandelen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de inspecteur ter zake van het overlijden van X terecht een belaste
vervreemding als bedoeld in art. 4.16 lid 1 sub e Wet IB 2001 in aanmerking genomen. Daarbij acht de rechtbank van
belang dat X met de aanvaarding van de nalatenschap de eigendomsrechten van de aandelen had verkregen en dat zij
hierdoor aanmerkelijkbelanghouder was geworden. Nu niet gebleken is dat X de aandelen vóór haar overlijden heeft
vervreemd, bleef zij tot aan haar overlijden aanmerkelijkbelanghouder. Het overlijden van X heeft tot gevolg dat door
toepassing van het fideicommis de residuo de aandelen zijn uitgekeerd aan de verwachters, wat een overgang
krachtens erfrecht onder bijzondere titel betreft. Dit betekent dat sprake is van een belastbaar feit als bedoeld in art.
4.16 lid 1 sub e Wet IB 2001. De stelling dat met het overlijden van X de ontbindende voorwaarde van het
fideicommis de residuo in werking is getreden waardoor de aandelen uit het vermogen van X zijn gegaan en deze
aandelen nimmer tot de nalatenschap van X hebben behoord, maar de verwachters de aandelen direct van de insteller
hebben geërfd, kan aan voormeld oordeel niet afdoen. Art. 4.16 lid 1 sub e Wet IB 2001 is immers een fictiebepaling
die intreedt bij het overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder. Anders dan wordt bepleit, vereist deze fictiebepaling
niet dat de aandelen ook tot de nalatenschap van X behoren. Dat ten tijde van het overlijden van de insteller een ander
aanmerkelijkbelangregime bestond en het toenmalige art. 20a lid 6 sub f Wet IB 1964 (het huidige art. 4.16 lid 1 sub e
Wet IB 2001) nog niet in werking was getreden, kan niet aan het oordeel van de Rechtbank afdoen. Nu namelijk niet
het overlijden van de insteller maar het overlijden van X leidt tot toepassing van art. 4.16 lid 1 sub e Wet IB 2001. De
stelling dat in dit geval moet worden aangesloten bij de wijze van belastingheffing over testamentair vruchtgebruik kan
reeds niet slagen omdat de wetgever heeft voorzien in regelgeving voor deze feiten.

Rb. Den Haag 22 juni 2021, nrs. SGR 20/402 e.a. (ECLI:NL:RBDHA:2021:9237, hoger beroep)

Redactie:

In WPNR 2020/7298 gaan Brinkman en Van Anken in op de vraag of de erfbelasting en de inkomstenbelasting die de
bezwaarde is verschuldigd ten laste komen van het fideicommissaire vermogen dan wel ten laste van het eigen
vermogen van de bezwaarde. In het eerste geval zullen de verwachters minder verkrijgen. Volgens de auteurs doet de
insteller er verstandig aan om in het testament te regelen ten laste van welk vermogen de belastingen komen. Als de
insteller hierover niets heeft bepaald, stellen de auteurs dat de erfbelasting ten laste komt van het fideicommissaire
vermogen. Voor de inkomstenbelasting ligt dat volgens hen genuanceerder waarbij als hoofdregel geldt dat stakings- en
vervreemdingsvoordelen ten laste van het fideicommissaire vermogen komen, terwijl reguliere inkomsten (die over het
algemeen samenhangen met het jaarlijkse genot en/of betaald plegen te worden uit de jaarlijkse reguliere inkomsten)
ten laste van het eigen vermogen van de bezwaarde komen.
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