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U beantwoordt deze opgaven aan de hand van de wettekst 2019 of 2020. Ook 
wanneer er zich zaken in een ander jaar voordoen, dient u uit te gaan van de 
wettekst 2019 of 2020. 
 
Casus 2 
De Moche Pharma-groep is een internationaal opererend farmaceutisch concern. 
Het concern is ook in Nederland gevestigd. Schematisch ziet de structuur van 
het concern in Nederland er als volgt uit.  
 
 
 

 

        

                                                                                   100% 

                               

          

 

 

           100%                          100%                                100% 

                                                                                      

 

 

 

 

Moche Holding bv (kortweg: MH bv), Moche Diagnostics bv (kortweg: MD bv), 
Moche Nederland bv (kortweg: MN bv) en Health bv (kortweg: H bv) zijn allen in 
Nederland gevestigd. Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting. Moche Pharma AG is gevestigd in Zwitserland. 
 
Moche Diagnostics bv 
MD bv houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen. Zij bezit 
daartoe een eigen onderzoeksafdeling. In 2020 is op een door MD bv ontwikkeld 
geneesmiddel (een vaccin voor een hardnekkige griep die wereldwijd heerst) een 
octrooi verleend. De ontwikkelingskosten bedroegen tot en met eind 2019 in 
totaal € 5.000.000. 
 
De (vereenvoudigde) fiscale balans van MD bv ziet er op 31 december 2019 als 
volg uit: 
 

Moche Diagnostics bv  

 

 

 Pand  €  2.000.000 Aandelenkapitaal €    200.000 

 Overige activa €  10.000.000 Winstreserves € 8.800.000 

 Bank  €    2.000.000 Crediteuren  €    5.000.000 

   € 14.000.000   € 14.000.000 

        
MD bv heeft 200 aandelen van € 1.000 nominaal uitgegeven. Het pand heeft een 
waarde in het economische verkeer (WEV) van € 3.000.000. De WEV van de 
overige activa is € 15.000.000.  
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Moche Nederland bv 
MN bv fungeert binnen de Moche-groep als financieringsmaatschappij. Het 
resultaat van deze vennootschap in 2019 kan (vereenvoudigd) als volgt worden 
gespecificeerd. 
 
 
Brutowinst 13.800.000 

Afschrijvingen        (3.000.000) 

Personeelskosten  (3.000.000) 

Aftrekbare rentelasten    (9.000.000) 

Belastbare rentebaten   4.200.000 

Winst  3.000.000 

 
Health bv 
H bv drijft een farmaceutische onderneming. Zij heeft in het verleden diverse 
virusremmers ontwikkeld. De aandelen H bv zijn op 1 januari 2019 door Moche 
Holding bv gekocht van Bayer AG (gevestigd in München) voor een prijs van  
€ 16.000.000. De koopsom voor de aankoop is gefinancierd bij Finance SL. Tussen 
Moche Holding bv en Finance SL is hiervoor – op zakelijke voorwaarden – een 
overeenkomst van geldlening opgemaakt en getekend.  
Finance SL is gevestigd in Andorra en is een 100% dochtervennootschap van Moche 
Pharma AG. Andorra kent een winstbelastingtarief van 10%. 
 
De (vereenvoudigde) fiscale balans van H bv ziet er op 31 december 2019 als 
volg uit: 
 
Health bv  

 

 

 Pand  €  3.000.000 Aandelenkapitaal €    300.000 

 Overige activa €  10.000.000 Winstreserves € 600.000 

 Bank  €    1.000.000 Crediteuren  €    13.100.000 

   € 14.000.000   € 14.000.000 

            

   
H bv heeft 300 aandelen van € 1.000 nominaal uitgegeven. 
Het pand heeft een waarde in het economische verkeer (WEV) van € 3.500.000. 
De WEV van de overige activa is € 28.5000.000.  
 
H bv heeft in 2019 een fiscale winst behaald van € 500.000. H bv heeft eind 2019 
nog te verrekenen fiscale verliezen tot een bedrag van € 2.000.000. Deze 
verliezen dateren van de afgelopen 6 jaar. 
 
 
Reorganisatie 
Het Moche-concern voert na de overname een grote reorganisatie door. Onderdeel 
van deze reorganisatie is de overname van Westerhuis bv. Alle aandelen van deze 
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bv worden gehouden door Appie Westerhuis. De activiteiten van Westerhuis bv 
liggen in het verlengde van de ondernemingsactiviteiten van het Moche-concern. 
 

De fiscale balans van Westerhuis bv op 31 december 2019 ziet er als volgt uit: 
 
Westerhuis bv  

 

 

 Pand  €  1.000.000 Aandelenkapitaal €    100.000 

 Overige activa €  1.000.000 Winstreserves € 1.400.000 

 Bank  €    500.000 Crediteuren  €    1.000.000 

   € 2.500.000   € 2.500.000 

        
Westerhuis bv heeft 100 aandelen van € 1.000 nominaal uitgegeven. Het pand heeft 
een waarde in het economische verkeer (WEV) van € 1.200.000. De WEV van 
overige activa is € 1.800.000.  
 

Het Moche-concern overweegt de overname van Westerhuis bv te realiseren door 
een aandelenfusie of bedrijfsfusie. 
 
Het door MD bv ontwikkelde vaccin blijkt een belangrijke ontdekking om het 
wereldwijde virus te bestrijden. In het kader van de ‘taxplanning’ besluit MD bv 
dat het octrooirecht op het vaccin voor € 5.000.000 wordt overgedragen aan 
een andere vennootschap van het concern, Paradise Ltd. Paradise Ltd. is een 
100% dochtermaatschappij van Moche Pharma AG en gevestigd op de Virgin 
Islands. De Virgin Islands kent geen winstbelasting. 
 
Appie Westerhuis is directeur enig aandeelhouder van Westerhuis bv. 
Westerhuis bv heeft naast Appie nog 3 werknemers in dienst te weten Bert, Cora 
en Diederik. Het jaarsalaris van Bert en Cora bedraagt € 80.000 respectievelijk € 
50.000. Diederik ontvangt als hoofd van de researchafdeling € 130.000 per jaar. 
In Diederik’s salaris is een vaste beloningscomponent van € 50.000 opgenomen 
i.v.m. zijn jarenlange ervaring en (schaarse) research-expertise, welke specifiek 
voor Westerhuis bv van belang is. Uit een beloningsonderzoek blijkt dat het loon 
van de meest met Appie Westerhuis vergelijkbare dienstbetrekking € 160.000 
per jaar bedraagt. 
 
Han (65 jaar) is commissaris bij het Moche-concern. In december 2019 is hij bij 
een verkeersongeluk om het leven gekomen. Han was op huwelijkse 
voorwaarden (buiten gemeenschap van goederen) gehuwd met Lisa.  
Lisa (61 jaar) heeft in december 2019 krachtens het testament van Han het recht 
van vruchtgebruik van de eigen woning in Haarlem verkregen. De blote 
eigendom van de woning komt toe aan haar zoon Jesse (38 jaar). De woning 
heeft een WOZ-waarde van€ 1.000.000. De waarde in vrij opleverbare staat van 
de woning is € 1.100.000.  
Han heeft in zijn testament tevens zijn effectenportefeuille van € 1.500.000 
gelegateerd aan Lisa. Daarnaast heeft Han ook Jesse in zijn testament 
benoemd. Hoewel Jesse een zoon van Lisa is uit haar vorige huwelijk, is Han 
zeer op hem gesteld. Hij beschouwt Jesse als zijn eigen zoon. Han heeft daarom 
alle aandelen in Draver bv gelegateerd aan Jesse. Deze bv exploiteert een hotel 
in het centrum van Haarlem. De waarde van de aandelen (zowel going-concern 
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als de liquidatiewaarde) bedraagt € 1.500.000. Er is geen sprake van 
beleggingsvermogen. Han heeft de bv 20 jaar geleden opgericht en is toen 
gestart met het hotel. Jesse aanvaardt het legaat en besluit de aandelen van de 
bv te houden en verder te gaan met de exploitatie van het hotel. 
 
 
Jesse is in februari 2018 getrouwd met Ingrid. Jesse en Ingrid zijn getrouwd zonder  
huwelijkse voorwaarden op te maken. Ingrid werkt als docent aardrijkskunde op een 
middelbare school. Bij het aangaan van het huwelijk was Ingrid eigenaar van  een 
auto, een BMW. Ingrid heeft in november 2019 een kleine aanrijding met de auto 
gehad, deze is op kosten van de verzekering gerepareerd, maar Ingrid wil de auto nu 
inruilen voor een nieuwe BMW van € 40.000. Haar oude auto was € 25.000 waard. 
Ingrid betaalt het prijsverschil (€ 15.000) uit het gemeenschappelijk vermogen van 
Jesse en Ingrid. Jesse vindt dat Ingrid dit met hem had moeten overleggen. Maar 
Ingrid vindt dit onzin, Jesse houdt er immers zelf ook dure hobby’s op na zoals het 
drinken van dure whisky’s met zijn vrienden. Jesse heeft online een fles Benromach 
Whisky van 35 jaar voor € 655 gekocht. Ingrid vind dit echt te gek voor woorden om 
zoveel geld uit te geven aan een fles whisky, zeker nu de fles whisky betaald is uit 
hun gemeenschappelijk vermogen. Ingrid besluit de fles whisky te verkopen aan 
whiskyverzamelaar Twan Guldemond voor € 690. Pas als de fles is opgehaald door 
Twan, merkt Jesse dat de fles Benromach weg is. 
 
Helaas houdt het huwelijk tussen Jesse en Ingrid geen stand, eind 2019 vragen zij 
samen de echtscheiding aan. 
 
Twee maanden na het overlijden van Lisa – half februari 2020 - overlijdt ook Jesse 
als gevolg van een aangeboren hartkwaal. Jesse had geen testament opgemaakt.  
De diepbedroefde familie aan vaderskant bestaat uit zijn grootvader Chris, dit is de 
vader van de vader van Jesse. De grootmoeder van vaderskant, Greet, is helaas al 
overleden. Greet en Chris hadden drie kinderen: Mariëlle, Daniël en Ruud. De vader 
van Jesse. Ruud, is al enige jaren geleden overleden. Mariëlle is getrouwd met Henri 
en samen hebben zij een dochter, Britt. Daniël is helaas ook reeds overleden. Daniël 
was getrouwd met Floor waarmee hij twee kinderen had: Esmee en Bryan. Aan 
moederskant is er geen familie meer in leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 


