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Hoge Raad doet uitspraak inzake fiscale afwikkeling voormalig belang 
in PZU  

Zeist, 10 juli – De Hoge Raad heeft op 10 juli 2020 uitspraak gedaan in een zaak tussen Achmea en de 
Belastingdienst. In de uitspraak komt de Hoge Raad tot dezelfde conclusie als eerder het Gerechtshof.  

De zaak betrof een verschil van inzicht tussen Achmea en de Belastingdienst over de fiscale afwikkeling 
in Nederland van een deel van de ontvangen vergoeding rond de desinvestering van het belang in de 
Poolse verzekeraar PZU, in de jaren 2009 en 2010. 

Het verschil van inzicht met de Belastingdienst ging over de belastbaarheid van een bedrag van circa 
€1,2 miljard. Volgens Achmea dient dit bedrag te zijn vrijgesteld van Nederlandse 
vennootschapsbelasting. In een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2018, is 
van dit bedrag van circa €1,2 miljard een bedrag van €248 miljoen vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting. Achmea ging 30 juli 2018 tegen deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad.  

De Hoge Raad is tot dezelfde conclusie gekomen als het Gerechtshof. Naar aanleiding van de eerdere 
uitspraak van het Hof heeft Achmea een voorziening gevormd voor de fiscale afwikkeling, waardoor er 
geen resultaatsimpact is. 
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Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 medewerkers). 
Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2019 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is 
in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen 
en met Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. Vermogensbeheerder Achmea Investment 
Management heeft €179 miljard aan beheerd vermogen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt 
Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, 
Australië en Canada. www.achmea.nl  
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