Het belang van vereffening van vennootschapsvermogen
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Een ontbonden vennootschap blijft voortbestaan zolang dat voor de vereffening van bestaande
schulden noodzakelijk is. De vereffening eindigt volgens artikel 2:23b BW op het tijdstip
waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
Navordering
Dit bleek ook in een geval waarin de Kamer van Koophandel (KvK) een BV bij beschikking
van 17 maart 2003 ontbonden verklaarde op grond van artikel 2:19a BW. Haar dga werd op
29 december 2003 schriftelijk medegedeeld dat de KvK ervan uit ging dat de vereffening van
de BV was voltooid en dat dit was aangetekend in het Handelsregister. De BV heeft bij het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven beroep ingesteld tegen het ontbindingsbesluit en
de KvK heeft op 23 juni 2010 in het kader hiervan verklaard:"De vennootschap blijft
voortbestaan voor zo lang dat voor de vereffening noodzakelijk is. Het destijds door de Kamer
geregistreerde administratief einde van de inschrijving doet hier niets aan af.”
Hof Den Haag (nr. 11/00177, ECLI:NL:GHDHA:2013:1842) vernietigde aan de BV (en in
een andere zaak: haar dga) opgelegde navorderingsaanslagen omdat de BV geacht kon
worden nog steeds te bestaan. De Belastingdienst concludeerde ten onrechte dat er eind 2003
geen bankrekeningen meer bestonden waarmee de BV haar schulden kon voldoen. Het Hof
achtte voldoende onderbouwd dat de dga een effectenrekening hield voor rekening en risico
van de BV en volgde het betoog van de BV dat hiervoor was gekozen in verband met lagere
kosten en een hogere rente dan bij een zakelijke rekening. De inspecteur bestreed niet dan wel
onvoldoende dat de op naam van de dga aangehouden banktegoeden en effecten volgens een
bestendige gedragslijn zijn verantwoord op de fiscale balansen en in de aangiften
vennootschapsbelasting. Ook de genoten dividenden en renten had de BV bestendig
verantwoord in haar aangiften vennootschapsbelasting en overgelegde bankgegevens
bevestigden het standpunt van de BV.
Aansprakelijkstelling
Of een vennootschap nog bestaat of geacht kan worden te bestaan, staat echter niet in de weg
aan een eventuele aansprakelijkstelling op grond van bijvoorbeeld de
inlenersaansprakelijkheid.
De Hoge Raad (nr. 11/02289, LJN BW5403) heeft geoordeeld dat het vaststellen van een
beschikking tot aansprakelijkstelling op naam van een niet meer bestaande rechtspersoon niet
meer is dan het constateren dat zij aansprakelijk is geweest voor onbetaald gebleven
belastingschulden. Dat de in artikel 49, lid 3 Invorderingswet omschreven bekendmaking bij
aangetekende brief niet meer mogelijk is, doet niet af aan de rechtsgeldigheid van een
dergelijke beschikking. Voor het bij beschikking aansprakelijk stellen van een niet meer
bestaande rechtspersoon is evenmin vereist dat eerst om heropening van de vereffening wordt
verzocht zoals bedoeld in artikel 2:23c BW.

Uit het voor de bestuurdersaansprakelijkheid gewezen arrest nr. 08/02641, LJN BJ4910 volgt
dat de aansprakelijkgestelde (rechts)persoon niet als verweer kan inbrengen dat de aanslag
niet is bekendgemaakt aan de rechtspersoon die is ontbonden en heeft opgehouden te bestaan.
Aangezien vaststaat dat de aanslag niet zal worden betwist noch betaald zal worden, hoeft niet
aan deze formele eis te worden voldaan.
Aanmerkelijk belang
Met de liquidatie van de vennootschap eindigt ook het eventuele aanmerkelijk belang in de
vennootschap, maar na de liquidatie gedane betalingen kunnen soms alsnog worden
toegerekend aan het eerdere aanmerkelijk belang. Dit speelt bijvoorbeeld bij betalingen uit
aandeelhoudersmotieven en borgstellingen in de TBS-sfeer.
Zo oordeelde Hof Amsterdam (nr. 10/00942, LJN BX6093) dat een
aanmerkelijkbelangverlies (ab-verlies) kon worden genomen in verband met een na
faillissement resterende onzakelijke borgstellingsverplichting. Aangezien de enig
aandeelhouder het risico uit de borgstellingen had aanvaard in zijn hoedanigheid van
aandeelhouder, kon het op hem verhaalde bedrag worden aangemerkt als een informele
kapitaalstorting die de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang verhoogde (en was er
geen sprake van een in box 1 aftrekbaar TBS-verlies). De inspecteur nam ten onrechte aan dat
een heropening van de vereffening tot gevolg zou hebben dat ook de aandeelhoudersrechten
herleven, een dergelijke heropening heeft alleen betrekking op vorderingen als schuldeiser.
Ook als heropening kon plaatsvinden, was op de datum van ontbinding van de
vennootschap(pen) definitief geen sprake meer van een onmiddellijk of middellijk
aanmerkelijk belang en was dit het laatste tijdstip waarop met een eventueel ab-verlies
rekening kon worden gehouden.

