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Betreft: Vooroverleg (ontbreken) inhoudingsplicht dividendbelasting en 
verhandelen van certificaten 

Geachte heer Olijslagers, 

Ik verwijs naar uw brief d.d. 12 mei 2022 (referentie COT 22077 HO/CW) met 
betrekking tot de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting ter zake van 
uitkeringen aan de certificaathouders van Coöperatie Topigs U.A. (0011.50.522). 

In uw brief vraagt u mede om een aantal standpunten uit de brief van 23 
december 2016 (met referentie 0011.50.522/20161223/SPH) te herbevestigen. 
Tot slot vraagt u om een standpunt voor wat betreft de vermogensetikettering met 
betrekking tot de certificaten die door de certificaathouders worden bijgekocht. 

Hieronder treft u mijn standpunten, waarbij ik de relevante standpunten uit de 
brief van 23 december 2016 nogmaals heb opgenomen. 

1. Inhoudinqsplicht Coöperatie Topigs U.A. 
Coöperatie Topigs U.A. kwalificeert als een houdstercoöperatie in de zin van artikel 
1, lid 8 Wet op de dividendbelasting 1965. 
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Aan uw brief ontleen ik dat er op dit moment geen lid is dat (al dan niet tezamen 
met andere leden die zijn verbonden in de zin van artikel lüa, 4e tot en met 6e lid 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) een kwalificerend 
lidmaatschapsrecht als bedoeld in artikel 1, lid 7 Wet op de dividendbelasting 1965 
bezit. Om die reden is er voor Coöperatie Topigs U.A. op dit moment geen sprake 
van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. 

Mocht zich een situatie voordoen waarin een lid een kwalificerend 
lidmaatschapsrecht verkrijgt, dan geldt ter zake van uitkeringen aan leden 
rechtspersonen bij wie het lidmaatschapsrecht behoort tot het binnenlands 
ondernemingsvermogen en bij wie de deelnemingsvrijstelling (zie ook onderdeel 5. 
hieronder) kan worden toegepast, de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4, 
lid 1 Wet op de dividendbelasting 1965. In een dergelijk geval hoeft geen aangifte 
dividendbelasting of notificatie te worden ingediend. 

In het geval van leden-natuurlijk personen met een kwalificerend 
lidmaatschapsrecht is Coöperatie Topigs U .A. verplicht om dividendbelasting in te 
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houden en deze op aangifte af te dragen (artikel 7, lid 4 Wet op de 
dividendbelasting 1965). 

2. Gevolgen vennootschapsbelasting Coöperatie Topigs U.A. 
Het op naam stellen van eigen vermogen van de Coöperatie Topigs U.A. door het 
individualiseren van dat vermogen in de vorm van het toekennen van certificaten 
aan de leden heeft als zodanig geen gevolgen voor de heffing van 
vennootschapsbelasting van Coöperatie Topigs U.A. Er is geen sprake van 
aftrekbare kosten of een aftrekbare winstuitkering noch van een belaste 
opbrengst. 

3. Initiële waardering van toegekende certificaten 
Een lid-ondernemer mag de toegekende certificaten op grond van goed 
koopmansgebruik waarderen op de kostprijs, zijnde nihil. Het op naam stellen van 
eigen vermogen van de Coöperatie Topigs U.A. door het individualiseren van dat 
vermogen in de vorm van het toekennen van certificaten aan de leden leidt als 
zodanig niet tot heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij deze 
leden. Gelijkelijk kunnen stockdividenden in de vorm van certificaten worden 
gewaardeerd op kostprijs, zijnde nihil. 

4. Vermogensetikettering 
Bij leden/IB-ondernemers vormen de certificaten in eerste instantie verplicht 
ondernemingsvermogen. Ik verwijs in dit kader naar de brief van 23 december 
2016. Ik stel mij op het standpunt dat dit in beginsel mede geldt voor bijgekochte 
certificaten, aangezien de aankoop beperkt is tot de Actieve Leden en niet goed 
valt in te zien waarom een onderscheid gemaakt dient te worden tussen de 
toegekende en bijgekochte certificaten. 

Indien er zich bijzondere omstandigheden zouden voordoen die aanleiding kunnen 
geven tot heretikettering van de certificaten tot privévermogen, zal er 
belastingheffing plaatsvinden over het verschil tussen de boekwaarde en de 
waarde in het economische verkeer van de desbetreffende certificaten op dat 
moment. 
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5. Toepassing deelnemingsvrijstelling 
Bij leden-rechtspersonen vallen de voordelen uit het lidmaatschapsrecht van de 
coöperatie, waaronder het geïndividualiseerde eigen vermogen, onder de 
deelnemingsvrijstelling. 

6. BTW-consequenties toekenning certificaten 
In uw brief van 24 november 2016 omschrijft u dat de toekenning van certificaten 
wordt gebaseerd op de omzetrealisatie van de afzonderlijke leden om een 
zakelijke grondslag te waarborgen. U stelt dat er geen prestatie verricht wordt die 
als grondslag kan dienen voor de btw-heffing. U stelt dat het coöperatief 
vermogen om niet wordt geïndividualiseerd naar de leden. 

Ik deel uw mening dat er op grond van de toekenning van certificaten op basis van 
de omzetrealisatie van de afzonderlijke leden geen sprake is van een prestatie 
tegen vergoeding. Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de verrichte 
prestatie en de ontvangen tegenwaarde. Wij bevestigen uw standpunt dat de 
toekenning van certificaten niet in de btw-heffing dient te worden betrokken. 

Tot slot 
Door mij ingenomen standpunten kunnen wijzigen als gevolg van wijzigingen in 
wetgeving, lagere regelgeving, beleidsbesluiten, ontwikkelingen in de 
jurisprudentie of landelijke standpunten. 
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Hoogachtend, 
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mr. drs. RP van Geilswijk 
fiscalist 
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