
A N AL!YS E DE ACTUAI.ITEIT ROEPT VAAK JURIDISCHE VRAGEN OP.
IN DEZE RUBRIEK ANALYSEERT DE JURISTENKRANT
DE JURIDISCHE ACHTERGRONDEN VAN EEN ACTUEEL THEMA.

Fiscale aftrekbaarheid
van kartelboetes

De Europese Commissie beboette injuli 2010 zes producenten van
fosfaten voor dierenvoer wegens langdurige marktverdeling. Eén van de
beboete onderriemingen was Tessenderlo Chemie. Die wil de 1cthtelboete
- een fikse 83,7 miljoen euro - inbrengen als aftrekbare beroepskost, wat
door de fiscus, met als spreekbuis minister van Financiën Vanackere,
wordt betwist. Volgens hen ken hetniet door de beugel datTessenderlo de
kartelboete probeert afte wentelen p de belastingbetaler. Wat is flu de
juridische grond voor beide claims?

De
fiscus en de minister beroepen zich op artikel 53,6°van hetwetboek inkom

stenbelasting, dat onderandere stelt dat geldboeten met inbegrip van trans
actionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard’ niet als

beroepskost worden aangemerkt. Volgens een circulaire van 13 augustus zoo8 van de
fiscus omvat de betrokken bepalingalle eigenlijke geldboeten, ongeacht ofze al dan niet
van strafrechtelijke aard zijn, en dus inclusief Europese en -for that matter - ook Belgi
sche kartethoeten,
Tessenderlo is het daarmee niet eens. Het staat daarbij minder alleen dan men op het
eerste zicht zou kunnen denken. Tessenderlo kan inderdaad rekenen op de steun van de
haven van beroep in Gent en Antwerpen. Beide hebben zich in hetverleden gebogen over
de vraag en beide oordeelden dat administratieve boeten, zelfs al kunnen die wOrden
beschauwd als een straf
sanctie in de zin van arti
kel 6 EVRM, voor de toe-
passing van het wetback
inkomstenbelasting
slechts worden aanzien
als(niet-aftrekbare) straf
sancties ale ze internrech
telijk op grond van een
strafwet warden opge
legd. Dat is niet het geval
vaar kartelboetes; ergo
die zijn flscaal aftrekbaar.
Die rechtspraak en het
huidige geschil hebben,
behoudens tot stemmen
voor een wetswijziging am de niet-aftrekbaarheid van Europese (en/of Belgische)
kartelboeten uitdrukkelijk te voarzien, alvast aanleidinggegeven tat een geschil voor de
rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Bij vonnis van 20 december 2011 heeft die twee
prejudiciêle vragen gesteld aan het Grondwettelijk Haf in essentie am te weten of er een
schendingvan hetgrandwettelijkegelijkheidsbeginselvaorligtomdatgeldelijkesancties
op basis van de strafWet niet-aftrekbaar zijn en administratieve geldboeten wegens
inbreuken op communautaire mededingingsregelswel.
Met is nuttigom in datverband even aver de grens te kijkeri. In 2009-2010 kwam de Euro
pese Cammissie tussen in een procedure vaor het Gerechtshaf Amsterdam, en later de
Hage Raad, waar eenzelfde vraag over de fiscale aftrekbaarheid van kartelboeten san de
orde was. Dc Europese Cammissie, daarin gevolgd door de Hage Read in een arrest van
iz augustus 2011, verdedigde in die procedure de stelling dat de layauteitwaartoe de EU
lidstaten zijn gehauden nopens de Eurapese linie in de weg start aan de (gehele of ge
deeltelijke) fiscale aftrekbaarheid van Europese kartelboeten. Dc reden daarvaor is, niet
verwonderlijk, dat de aftrekbaarheid de afschrikwekkende werking van kartelboeten
aanzienhijk ken andennijnen. Overigens geldt in Nederland, op basis van andere recht
spraak, de regel van de niet-aft.rekbasrheid ook voor kartelboetes apgelegd door de Ne
derlandse Mededingingssutoriteit. -

Dc tussenkomst van de Eurapese Commissie in een nationale procedure is eerder uit
zonderlijk van aard. Toch doet het gerucht de ronde dat de Europese Commissie aok in
de Tessenderla Chemie-procedure zal tussenkomen Met is duidelijk dat een dergelijke
tussenkamst een heel andere wending zau geven aan dat geschil, wegvan het grandwet
telijke nan-discriminatiebeginsel en in de richting van de verdrsgsrechtelijke Ioyauteit
van de lidstaten asn de Europese Unie.
Proceseconamisch is het waarschijnlijk aangeraden dat deagzo viug mgeijk wordt
voorgelegd aan het Europese Hofvan Justine dat ala enige bevoegd is om zich in laatste
instantle rot te spreken over de uitlegging van het Europees recht
Met lijkt crop dat het Hofat in zijn kasrten liet kijken. Toen het GerechtshofAmsterdam
aan het Hof van Justitie de vraag voorlegde of de Eurapese Commissie de bevoegdheid
had am tussen te komen in de hager vermelde procedure, antwaordde het floE in een
arrest van 11 juni 009 dat een geding over de fiscale aftrekbaarheid van een door de
Commissie opgelegde geldboete ken raken san de doeltreffendheid ervan. Dc boete zou
valgens het HoE met name aan doeltreffendheid inboeten als die volledig ofgedeeltelijk
aftrekbaarzau zijn van haar belastbare winst, aangezien die mogelijkheid tot gevaig zou
hebben dat de lastvan de betrokken boete door een verlagingvan de belastingdrukge
deeltelijk zau warden gecompenseerd. Of hoe een verwittigd man er twee waard ken
zijn.

Filip Tuytschaever en Peter Clmentarov advocaten


