
Bijiage 3 bevat het commentaar ontvangen uit de FUB ronde en onze reactie op

de vraag of de aangedragen punten tot een wijziging van de besluiten hebben

geleid De belangrijkste punten uit het commentaar worden hieronder toegelicht

Verschil OESO richtliinen en Nederlandse iurisorudentie

In een beperkt aantal gevallen bestaat er een verschil tussen de OESO richtlijnen
en de Nederlandse jurisprudentie van de Hoge Raad zoals bij de vraag of een

bepaalde geldverstrekking als vreemd of als eigen vermogen kwalificeert In het

Verrekenprijsbesluit is opgenomen dat als een belastingplichtige zekerheid vooraf

vraagt over de toepassing van het arm s lengthbeginsel de OESO richtlijnen als

uitgangspunt zullen worden genomen Daarnaast dient aan de Nederlandse wet

en regelgeving inclusief de jurisprudentie te worden voldaan De NOB

constateert dat dit voor situaties waarin zekerheid vooraf wordt gevraagd een

beperking is en vraagt zich af of de rechtsonzekerheid hierdoor is toegenomen

De OESO richtlijnen zijn geen onderdeel van de Nederlandse wet en regelgeving
en hebben daardoor geen directe werking De OESO richtlijnen worden wel

beleidsmatig omarmt als interpretatie van het arm s lengthbeginsel Bij de

beoordeling van de aangifte staat daarom de Nederlandse wet en regelgeving
inclusief de Nederlandse jurisprudentie centraal en kunnen de OESO richtlijnen

helpen bij de interpretatie van het arm s lengthbeginsel In het internationaal

overleg zijn de OESO richtlijnen echter wel leidend

Omdat bij zekerheid vooraf ook geopereerd dient te worden binnen de

Nederlandse wet en regelgeving inclusief de jurisprudentie en omdat zekerheid

vooraf internationaal verdedigbaar moet zijn achten wij de door de NOB

gesignaleerde beperking verantwoord Wij zien in het commentaar dus geen

aanleiding tot een wijziging van de voorgestelde tekst Overigens is een

beleidsbesluit niet bindend voor de belastingplichtige of voor de rechter ®

Dienstverleninqslichamen

Door de NOB is de zorg geuit dat de wijzigingen met betrekking tot

dienstverleningslichamen voor een deel aanscherpingen betreffen en dat deze

mogelijk met terugwerkende kracht door de Belastingdienst zouden worden

gehanteerd voor de periode dat het besluit nog niet was gepubliceerd De NOB

verzoekt voor deze situaties om overgangsrecht

De interpretatie van het arm s lengthbeginsel dient op een dynamische wijze te

worden toegepast Er kan sprake zijn van voortschrijdend inzicht bij deze

interpretatie die leidt tot een verduidelijking van de uitleg van het arm s

lengthbeginsel Het huidige beleid inzake de arm s lengthbeloning van DVL s is te

vinden in onderdeel V van het DVL vraag en antwoordbesluit ® Het in dat besluit

opgenomen uitgangspunt is dat elke onderbouwing moet voldoen aan art 8b Wet

Vpb 1969 het Verrekenprijsbesluit en de OESO richtlijnen Het intrekken van

onderdeel V van het DVL vraag en antwoordbesluit en het toevoegen van de

paragraaf over DVL s in het Verrekenprijsbesluit zien we daarom niet als een

materiele inhoudelijke wijziging van het huidige verrekenprijsbeleid Op dit punt

stellen we daarom geen wijzigingen in de tekst van het besluit voor Ook

^ Een belastingplichtige kan wel op een besluit vertrouwen ontlenen
®
Vraag en antwoordbesluit dienstverleningslichamen nr DGB 2014 3102
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overgangsrecht is daarom wat ons betreft niet aan de orde Ten overvloede

merken we op dat dit een beleidsbesluit betreft en geen bindende wet en

regelgeving Het staat de belastingplichtige daarom vrij de interpretatie van het

arm s lengthbeginsel van de zijde van de Belastingdienst te weerleggen

Daarnaast heeft de NOB de spanning gesignaleerd tussen het Verrekenprijsbesluit
en de eigen vermogen eis in artikel 8c tweede lid Wet Vpb 1969 Artikel 8c Wet

Vpb 1969 stelt eisen om de ontvangen en betaalde renten en royalty s tot de

winst van een dienstverleningslichaam te rekenen als gevolg waarvan

buitenlandse bronbelasting voor verrekening in aanmerking komt Een van die

criteria is het iopen van risico s Er is in het huidige artikel 8c Wet Vpb 1969

echter niet geregeld dat de mensen die de risico s beheersen werkzaam zijn in het

betreffende lichaam Er wordt alleen voldoende eigen vermogen vereist om het

risico te kunnen dragen Artikel 8c Wet Vpb 1969 dient daarom heroverwogen te

worden om het in lijn te brengen met de uitgangspunten van het arm s

lengthbeginsel ten aanzien van risicoallocatie zoals die zijn ontwikkeld in het

BEPS^ project Het is een logische keuze om aan het huidige tweede lid van

artikel 8c Wet Vpb 1969 de eis toe te voegen dat er sprake moet zijn van

voldoende control Dit is in lijn met de adviesrapporten van de commissies Ter

Haar I® en Ter Haar II® Het staat belastingplichtigen uiteraard vrij om zolang
artikel 8c Wet Vpb 1969 niet gewijzigd is in relatie tot de verrekening van

bronbelasting zich op de wet te beroepen De verwachting is dat de spanning op

termijn wordt opgelost door het aanpassen van artikel 8c Wet Vpb 1969 In lijn
met uw besluit inzake de aanbeveling van de commissie Ter Haar II wordt een

dergelijke aanpassing het vervangen van de eigen vermogen eis in artikel 8c

door een open norm integraal met de Unshell richtlijn beoordeeld

Ten slotte heeft de NOB over de paragraaf over DVL s terecht opgemerkt dat een

zinsnede inzake de beperking van risico s bij gedeelde control te stellig was

geformuleerd Wij hebben in de nieuwe tekst een meer genuanceerde positie

opgenomen

Overig

De FUB ronde heeft verder geleid tot beperkte verbeteringen van de tekst van

de besluiten zonder dat dit tot principiele wijzigingen heeft geleid in het

voorgestane beieid

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

^ Base Erosion and Profit Shifting
“
Rapport Adviescommissie belastingheffing van multinationals Op weg naar balans in de

Vennootschapsbelasting 15 april 2020
®

Rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen Op weg naar acceptabele
doorstroom oktober2021
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Internationaal Belastingrecht Verrekenprijzen toepassing van het

arm s lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guideiines for

Multinationai Enterprises and Tax Administrations OESO richtiijnen

Directoraat generaai Fiscaie Zaken Directie Verbruiksbelastingen
Douane en Internationaie Aangeiegenheden

Besiuit van [datum] nr 2022 0000139020 Staatscourant 2022 nr

De Staatssecretaris van Financien heeft het volgende besloten

In dit besiuit wordt nadere invulling gegeven aan de toepassing van het

zogenoemde arm s lengthbeginsel Het arm s lengthbeginsel is in Nederland

gecodificeerd in 2002 door het opnemen van artikel 8b Wet op de

vennootschapsbelasting 1969 Wet Vpb 1969 ^

Binnen de OESO^ lidstaten bestaat overeenstemming omtrent het arm s

lengthbeginsel zoals dat is opgenomen in artikel 9 van het OESO

modelverdrag Dit is van nadere invulling voorzien in het OESO commentaar op
artikel 9 van het OESO modelverdrag en in de OESO richtliJnen

De OESO richtiijnen spreken veelal van een multlnationale onderneming
Multinational Enterprise of MNE Een multlnationale onderneming is in de

OESO richtiijnen gedefinieerd als een lichaam dat onderdeel is van een MNE

groep Een MNE groep wordt vervolgens gedefinieerd als een groep van

gelieerde lichamen die in twee ofmeer landen opereren Waar in dit besiuit

over groep wordt gesproken wordt bedoeld een groep van gelieerde lichamen

die nationaal en of internationaal opereren

Waar in dit besiuit wordt verwezen naar paragrafen hoofdstukken of

onderdelen wordt gedoeld op verwijzingen naar de OESO richtiijnen 2022

tenzij anders vermeld

1 Inieiding

1 1 Gebruikte afkortingen en termen

BEPS Base Erosion and Profit Shifting

CCA Cost Contribution Arrangement

CUP Comparable Uncontrolled Price

DEMPE Development Enhancement Maintenance

Protection and Exploitation

DVL Dienstverleningslichaam

NOW Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor

In artikel 3 2 Wet bronbelasting 2021 is het arm s lengthbeginsel ook gecodificeerd Waar in dit

besiuit het arm s lengthbeginsel wordt uitgelegd geldt dat ook voor artikel 3 2 Wet bronbelasting
2021
2
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
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wordt vermeld in ogenschouw te worden genomen dat het bepalen van

verrekenprijzen geen exacte wetenschap is Daarom worden beiastingdiensten
aangespoord om bij hun aanpak fiexibel te zijn en niet te eisen dat de

belastingplichtige zijn verrekenprijzen vaststeit met een nauwkeurigheid die

gezien aiie feiten en omstandigheden onreaiistisch is De Nederlandse

Beiastingdienst zal deze uitgangspunten in acht nemen

Op het gebied van verrekenprijzen past een constructieve samenwerking
tussen Beiastingdienst en de beiastingpiichtige Het is van belang dat beide

partijen begrip hebben voor de positie en de belangen van de ander

1 4 Zekerheid vooraf

Belastingplichtige kan zekerheid verkrijgen door middel van het maken van

afspraken vooraf Voor het ai of niet kunnen verkrijgen van zekerheid over de

toepassing van het arm s iengthbeginsel in Internationale verhoudingen is het

Besiuit van 19juni 2019 nr 2019 13003 Stcrt 28juni 2019 Nr 35519 5

inzake het vooroverleg rulings met een internationaai karakter relevant

1 5 Relatie met de OESO richtlijnen

De OESO richtlijnen beogen inzicht te geven in de wijze waarop het arm s

iengthbeginsei in de praktijk dient te worden toegepast Daarnaast spelen de

OESO richtiijnen in internationaai verband een beiangrijke roi bij
verdragstoepassing en het voorkomen van geen ofdubbeie beiastingheffing
Omdat de OESO richtiijnen een internationaai geaccepteerde invuiling geven
aan het arm s lengthbeginsei zie ik de OESO richtiijnen ais een passende
uitleg en verduidelijking van artikei 8b Wet Vpb 1969

Op een aantal punten laten de OESO richtiijnen ruimte voor een eigen
invuliing Op een aantal andere punten vraagt de praktijk om een

verduideiijking van de OESO richtlijnen Dit besiuit geeft op deze punten inzicht

in de Nederiandse standpunten en heft waar mogeiijk bestaande

onduideiijkheden op

Indien de interpretatie en of toepassing van de OESO richtlijnen leiden tot een

situatie waarbij binnen een internationaai opererende groep een

verrekenprijsverschil ontstaat dat ertoe kan leiden dat een deet van de winst

van de groep niet in een naar de winst geheven beiasting wordt betrokken kan

de Beiastingdienst ter voorkoming van een dergelijk verrekenprijsverschil
afwijken van de uitleg in dit besiuit mits dit leidt tot een uitkomst gebaseerd
op het arm s iengthbeginsel

1 6 Relatie met het EU Joint Transfer Pricing Forum

Een beiangrijke taak van het EU Joint Transfer Pricing Forum is het wegnemen
van dubbele beiastingheffing en het wegnemen van administratieve obstakels

die een efficiente toepassing van het arm s iengthbeginsel in de weg staan

Nederland voIgt zoveel mogeiijk de aanbevelingen van het EU Joint Transfer

Het voorgaande neemt niet weg dat er situaties kunnen bestaan waarin sprake is van een

onzakelijke winstverschuiving en bestrijding passend is DaarbiJ zai de Beiastingdienst in

voorkomende gevallen beoordeien in hoeverre het opieggen van een boete passend is geiet op de

feiten en omstandigheden van het vooriiggende geval Afwijkingen van het in dit besiuit

geformuleerde beleid leiden niet automatisch tot het opieggen van een boete
® Indusief de latere wijzigingen van dit besiuit zoals die van 9 augustus 2021 nr 2021 16465
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stappen

In de praktijk zijn situaties denkbaar waarbij meerdere partijen control zie

par 1 65 uitoefenen over de risico s en de financial capacity zie par 1 64

hebben om die risico s te dragen terwijl slechts een van die partijen de risico s

contractueel op zich heeft genomen In dergelijke gevallen bepaalt par 1 94

dat de contractuele risicoallocatie wordt gerespecteerd Dat neemt niet weg dat

de andere partij en at arm s length dient dienen te worden beloond voor het

uitoefenen van de door die partij en vervulde control functie Par 1 105

bepaalt dat deze beloning indien in overeenstemming met de bijdrage die

w ordt geleverd aan de control functie ook een aandeel in de positieve en

negatieve consequenties van de risico s kan zijn Dat betekent naar mijn
mening dat in dergelijke gevallen de transactional profit split methode zie

par 3 van dit besluit passend kan zijn Het lijkt namelijk niet at arm s length
dat een partij die op basis van het contract risico s draagt maar in feite slechts

gedeeltelijk bijdraagt aan de control op basis van par 1 94 alle negatieve en

positieve consequenties van de betreffende risico s toegerekend krijgt terwijl de

andere partij en een beperkte routinematige beloning krijgt In het geval dat

de door de betrokken partijen gehanteerde risicoailocatie bij vergelijkbare
transacties onder vergelijkbare omstandigheden tussen ongelieerde partijen
daadwerkelijk voorkomt zou de conclusie van deze analyse anders kunnen

zijn

Nadat alle stappen in de analyse van de risico s zijn genomen is de transactie

als zodanig gekarakteriseerd De aldus gekarakteriseerde transactie kan

derhalve afwijken van hetgeen contractueel is overeengekomen tussen de

gelieerde partijen of de uitleg die zij daaraan geven Op basis van de

gekarakteriseerde transactie dient een passende prijs te worden vastgesteld
rekening houdend met de arm s length risicoallocatie Dit dient in principe te

gebeuren op basis van vergelijkbare transacties tussen ongelieerde partijen die

voortvioeien uit een vergelijkbaarheidsanalyse De in de OESO richtlijnen
genoemde economisch relevante kenmerken vormen eveneens de eiementen

van deze vergelijkbaarheidsanalyse

2 3 Negeren van de transactie

Op basis van de OESO richtlijnen is het ter discussie stellen van een transactie

als zodanig alleen mogelijk indien de gekarakteriseerde transactie inclusief de

mogelijke aanpassing van de risicoallocatie bezien in zijn totaliteit verschilt

van wat ongelieerde partijen die zich op een commercieel rationele manier

gedragen zouden zijn overeengekomen in vergelijkbare omstandigheden
waardoor het niet mogelijk is om een voor alle partijen acceptabele prijs vast te

stellen Daarbij moet het perspectief van beide partijen en de beschikbare

realistisch aanwezige aiternatieven ook wel Options Realistically Available of

ORA genoemd voor ieder van hen op het moment dat de transactie wordt

aangegaan in ogenschouw genomen worden zie par 1 142 1 144 In deze

situatie dienen de gevolgen van een dergelijke transactie voor de fiscale winst

genegeerd te worden

Par 1 142 geeft de mogelijkheid om in extreme gevallen de transactie zelf ter

discussie te stellen Hierdoor wordt voorkomen dat de contractuele vormgeving
de toepassing van het arm s lengthbegtnse onmogelijk maakt Indien mogelijk
en gepast kan volgens deze paragraaf de transactie door een alternatieve

transactie waarvoor wel arm s length voorwaarden te vinden zijn worden

vervangen Deze alternatieve transactie moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn
op de geconstateerde feiten en omstandigheden van het voorliggende geval
zie par 1 144 Het negeren van de transactie en het mogelijk vervangen door
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groot aantal vergeMjkbare transacties kunnen voor de bepaling van het arm s

length karakter de transacties gezamenlijk worden beoordeeld

Van de belastingplichtige wordt in die situatie verwacht dat hij kan

onderbouwen dat de in aanmerking genomen verrekenprijs ten aanzien van de

geaggregeerde transacties a s geheel voldoet aan het arm s lengthbeginsel

Mede in het kader van de voorkoming van dubbele heffing en dubbele niet

heffing dient het volgende in aanmerking te worden genomen Indien de

transacties met verschillende lichamen zijn of worden aangegaan en een

verrekenprijsmethode wordt gebruikt die niet direct aansluit bij een individuele

transactie dient altijd herleid te kunnen worden op welk lichaam welk deel van

de totale winst betrekking heeft Alleen op deze wijze kan bepaald worden op
welke transacties met welk lichaam welk gedeelte van de met behulp van die

verrekenprijs bepaalde winst betrekking heeft

2 6 Het gebruik van de arm s length range par 3 55 3 66

Soms is het mogelijk om tot een verrekenprijs te komen die een betrouwbare

afspiegeling is van de voorwaarden van een transactie die arm s length zouden

zijn overeengekomen Omdat transfer pricing geen exacte wetenschap is zal

het echter veelal het geval zijn dat de toepassing van een of meerdere

verrekenprijsmethoden leidt tot een range van verrekenprijzen gebaseerd op
een zekere mate van vergelijkbaarheid

^
Vervolgens rijst de vraag welke

waarnemingen geschikt zijn om het arm s length karakter van de transactie

vast te stellen de arm s length range en tot welke waarneming gecorrigeerd
moet worden indien de gehanteerde verrekenprijs zich buiten die arm s length
range bevindt

Bij het vaststellen van een arm s length range dient onderscheid te worden

gemaakt tussen situaties waarbij het vergelijkingsmateriaal bestaat uit in hoge
mate betrouwbare grootheden en de situatie waarbij gebruik wordt gemaakt
van materiaal dat op het gebied van de vergelijkbaarheid gebreken vertoont

die niet kunnen worden gekwalificeerd en of gekwantificeerd In de eerste

situatie wordt de range samengesteld uit al het vergelijkingsmateriaal In de

tweede situatie kan het gebruik van statistische methoden zoals de

interquartile range de betrouwbaarheid van het vergelijkingsmateriaal
verbeteren Met behulp van dergelijke statistische methoden wordt de range

verkleind zodat een relevante arm s length range resteert die naar

verwachting bestaat uit beter vergelijkingsmateriaal

Nadat de arm s length range is vastgesteld dient beoordeeld te worden of de

prijs van de te beoordelen transactie s binnen deze range vait In het geval
dat de vergoeding binnen de range valt wordt geen correctie aangebracht zie

par 3 60 In het geval dat de vergoeding buiten de range valt en

belastingplichtige de afwijking niet afdoende kan verklaren wordt een correctie

aangebracht In de in de vorige alinea beschreven eerste situatie kan worden

gecorrigeerd naar ieder punt in de range Als aannemelijk is dat een specifiek
punt binnen de range het beste aansluit bij de voorwaarden van de transactie

dient te worden gecorrigeerd tot dit punt In de in de vorige alinea beschreven

tweede situatie ben Ik van mening dat om het risico van fouten als gevolg van

onbekende of niet te kwantificeren vergelijkbaarheidsgebreken te beperken
gecorrigeerd dient te worden naar de mediaan zie par 3 62

’
Ranges kunnen ook betrekking hebben op marges bijvoorbeetd bij toepassing van de

transactionai net margin method TNMM als passende verrekenprijsmethode
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subsidies in mindering komen op de kostengrondslag indien een direct verband

bestaat tussen de subsidie en de levering van het product of de dienst en de

desbetreffende tegemoetkoming in de vorm van een korting op of een

tegemoetkoming in de kosten wordt toegekend Daarbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een subsidie op het gebruik van duurdere maar

miiieuvriendelijkere grondstoffen een premie op de aanschaf van een

energiezuinig bedrijfsmiddei of een bijdrage op grond van de

Investeringspremieregeiing Afdrachtverminderingen genoemd in artikei 3 van

de Wet vermindering afdracht ioonbeiasting en premie voor de

voiksverzekeringen verminderen de ioonkosten en hebben ook tot gevoig dat

de kostengrondsiag waarover de winstopsiag wordt berekend iager wordt

In de tegenovergesteide situatie zuiien extra heffingen bijvoorbeeld in verband

met het gebruik van milieubelastende grondstoffen ieiden tot een verhoglng
van de gehanteerde kostengrondsiag

Subsidies en beiastingvoordelen weike aan het lichaam ais zodanig worden

toegekend en geen causaai verband houden met de activiteit waaraan een

beioning gereiateerd aan de kosten wordt toegerekend komen niet in

mindering op de gehanteerde kostengrondsiag Voor zover deze tot de fiscaie

winst behoren komen deze afzonderiijk ten gunste van de winst en

veriiesrekening

Indien fiscaie tegemoetkomingen worden toegekend in de vorm van een aftrek

op de beiastbare winst zoais de investeringsaftrek komen deze niet in

mindering op de gehanteerde kostengrondsiag Hierbij wordt eerst de winst op
basis van de toe te rekenen kosten berekend en vervoigens wordt de

tegemoetkoming separaat in mindering gebracht op de beiastbare winst

Voor bepaaide kostencategorieen geidt dat deze op grond van de beiastingwet
slechts beperkt aftrekbaar zijn bijvoorbeeld de kosten genoemd in artikei 3 14

Wet inkomstenbelasting 2001 juncto art 8 Wet Vpb 1969 de kosten van

afschrijving gebouwen ex artikei 3 30a Wet inkomstenbelasting 2001 juncto
art 8 Wet Vpb 1969 en de kosten genoemd in artikei 10 lid 1 j Wet Vpb 1969

Deze kosten behoren wel tot de kostengrondsiag waarover de winstopsiag
wordt berekend De beperking in de aftrek van deze kosten wordt

geeffectueerd door bij de vaststelling van de beiastbare winst het niet

aftrekbaar gedeelte van de kosten bij de winst te tellen

2 8 3 Steunmaatreqelen

Bepaaide gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op de economie en

de financiele situatie van bedrijven Een voorbeeld van zo n gebeurtenis is

een kredietcrisis of een pandemie zoais de COVID 19 pandemie De

Nederlandse overheid kan in relatie tot dergeiijke en vergelijkbare
gebeurtenissen verschillende steunmaatregelen treffen Een recent voorbeeld

van een dergeiijke steunmaatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor behoud van Werkgeiegenheid NOW

Voor lichamen komt de vraag op hoe een steunmaatregel zoais de NOW van

invioed is op de voorwaarden waaronder de prijs die partijen in hun

onderlinge rechtsverhoudingen hanteren en wat de gevolgen daarvan zijn voor

de beiastingheffing Dit speelt bijvoorbeeld in situaties waarbij tussen geiieerde
partijen een beioning is overeengekomen die gebaseerd is op de gemaakte
kosten
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3 1 Inleiding

In de OESO richtlijnen worden vijf verrekenprijsmethoden besproken
Afhankelijk van de omstandigheden dient een keuze uit een van deze

methoden te worden gemaakt
9

De Nederlandse Belastingdienst zal haar onderzoek naar de verrekenprijzen
altijd starten vanuit het perspectief van de door belastingplichtige gehanteerde
methode ten tijde van de transactie Belastingplichtige is in principe vrij in de

keuze van een verrekenprijsmethode mits de gekozen methode leidt tot een

arm s length uitkomst voor de specifieke transactie

Voor bepaalde sltuaties zal de ene methode echter beter geschikt zijn dan een

andere Hoewel van een belastingplichtige kan worden verwacht dat hij bij de

keuze van een verrekenprijsmethode rekening houdt met de betrouwbaarheid

van de methode voor de betreffende situatie is het uitdrukkelijk niet nodig dat

belastingplichtige alle methoden beoordeelt en vervoigens onderbouwt waarom

de door hem gekozen methode onder de gegeven omstandigheden tot de beste

uitkomst leidt de zogenoemde best method rule In sommige situaties kan

ook een comblnatie van methoden worden gebruikt Belastingplichtige is echter

niet verplicht om meerdere methoden te hanteren Wei zai de belastingplichtige
zijn keuze voor een bepaalde methode moeten onderbouwen

In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de comparable uncontrolled

price CUP methode in de praktijk moeilijk toepasbaar is vanwege het feit dat

vergelijkbare ongelieerde transacties bijna niet te vinden zijn
‘° In de praktijk

blijkt dat mede daarom in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van de TNMM

als verrekenprijsmethode

Indien er een verrekenprijsmethode gekozen wordt waarbij de resultaten van

de transacties van een van de gelieerde partijen vergeleken worden met de

resultaten van vergelijkbare transacties van ongelieerde partijen is het

uitgangspunt dat deze vergelijking plaatsvindt bij de gelieerde partij met de

minder complexe functies de zogenoemde tested party zie ook par 3 18

Dat zal in het algemeen niet de partij zijn die gelet op zijn functies activa en

risico s gerechtigd is tot de opbrengsten met een sterke relatie tot de in gebruik
zijnde immateriele vaste activa

3 2 Aandachtspunten bij toepassing van kostengerelateerde
verrekenprijsmethoden

Bij de cost plus methode en de TNMM met een winstmarge op de kosten als

profit level indicator is de bepaling van de kostengrondslag een essentieel

onderdeel van de toepassing van de methode

3 2 1 Budaetterino versus werkellike kosten

Over het algemeen zullen prijzen vooraf worden vastgesteld op basis van de

gebudgetteerde kosten die samenhangen met de transacties Indien de

daadwerkelijke kosten hoger uitvallen dan deze gebudgetteerde kosten is het

afhankelijk van de oorzaak van dit verschil of dit zal leiden tot een

prijsaanpassing In het algemeen kan ervan uit worden gegaan dat hogere
kosten als gevolg van inefficientie voor rekening van de contractpartij komen

® ZIe par 2 9 wanneer hiervan kan worden afgeweken
Een uitzondering hierop zijn financiele transacties omdat daar in voorkomende gevallen vaak wel

vergelijkbare ongeiieerde transacties te vinden zijn
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diensten ten behoeve van de verkooptransactie verleent Het komt voor dat de

met de verkoop gerealiseerde omzet in dergelijke gevallen in de jaarrekening
veriies en winstrekening van de tussenpersoon wordt verantwoord

Par 2 39 bepaalt dat een dergelijke gelieerde tussenpersoon die geen
economische functle in de waardeketen uitoefent die de waarde van de

goederen vermeerdert of op basis van de karakterisering van de transactie

geen risico s in relatie tot de verkoopactiviteiten draagt geen aandeel in de

winst in relatie tot de verkooptransacties dient te krijgen omdat hem dat in

ongelieerde verhoudingen ook niet zou zijn toegekend Een dergelijke
tussenpersoon zai in beginsel dienen te worden beioond met een winstopslag
op basis van zijn eigen relevante operationele kosten waaronder de kosten

verband houdend met zijn administratieve dienstverlening en niet door middel

van een beloning gereiateerd aan de omzet

3 3 Waarderingsmethoden onderdeel D 2 6 3 en D 2 6 4 van

hoofdstuk VI

Waarderingsmethoden in het bijzonder de discounted cash fiow methode

mogen afhankelijk van de feiten en omstandigheden door belastingpiichtigen
en de Belastingdienst gebruikt worden ais onderdeel van de vijf
verrekenprijsmethoden of ais een waarderingsmethode die gebruikt kan

worden om een arm s length prijs bij gebruik of overdracht van een

immaterieel activum te bepalen De OESO richtlijnen beschrijven
aandachtspunten ten aanzien van het gebruik van waarderingsmethoden en de

invuliing van de verschiiiende parameters

Belangrijk is dat par 6 157 voorschrijft dat de waarderingen dienen piaats te

vinden vanuit het perspectief van aiie bij de transactie betrokken partijen
teneinde tot een arm s iength prijs te komen De arm s length prijs zai daarbij
liggen tussen de waarde van het immaterieel activum vanuit het perspectief
van de verkoper en de waarde vanuit het perspectief van de koper tenzij de

waarde vanuit het perspectief van de verkoper hoger is dan de waarde vanuit

het perspectief van de koper De waarde die resulteert uit de toepassing van

een waarderingsmethode is dus niet hetzelfde ais de arm s length prijs voor de

transactie

Bij de vaststeiling van de arm s iength prijs dient rekening te worden gehouden
met de belastingconsequenties van de overdracht Bij de verkoper dient bij een

transactie rekening te worden gehouden met de mogeiijke belastbaarheid van

de fiscale boekwinst ais gevolg van de overdracht van het immateriele

activum De verkoper zai hiervoor gecompenseerd wiiien worden Bij de koper
dient bij een transactie rekening te worden gehouden met de gevoigen van

mogeiijke fiscaie voordeien van de afschrijving van helverkregen immaterieie

activum zie par 6 178 en voorbeeld 29 bij hoofdstuk VI

Een transactie waarbij de waarde vanuit het perspectief van de verkoper hoger
is dan de waarde vanuit het perspectief van de koper zai tussen commercieel

rationeel handelende ongelieerde partijen niet tot stand komen Beide partijen
hebben immers een beter alternatief te weten het niet aangaan van de

transactie In dergelijke gevailen is onderdeei D 2 van hoofdstuk I van

toepassing

Par 6 170 tot en met 6 173 besteedt aandacht aan de disconteringsfactor ter

bepaiing van de contante waarde van de verwachte toekomstige cash flow Bij
de keuze van de juiste disconteringsfactor bijvoorbeeld gebaseerd op de

weighted average cost of capital WACC dient rekening gehouden te worden
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de gezamenlijke winst van beiden zonder de transactie De verwachte

winsttoename kan alleen plaatsvinden indien de koper op de een of andere

wijze waarde toevoegt Dit kan slechts indien bij de koper de daarvoor vereiste

reievante functionaliteit aanwezig is en de koper daarmee in staat is om de

reievante risico s te beheersen Indien er geen sprake is van een verwachte

toename van de gezamenlijke winst zal de biedprijs van een potentiele koper
iager zijn dan de vraagprijs van een potentiele verkoper Overdracht van het

actief is in dat geval commercieel niet rationeel en zal niet tot stand komen

mede omdat de overdracht ook met transactie kosten gepaard zal gaan Een

dergelijke transactie tussen gelieerde partijen voldoet niet aan het arm s

lengthbeginsel

Daarnaast moet bij de arm s iength beoordeling vanuit het perspectief van

zowel verkoper als koper aandacht worden besteed aan de vraag of de

verkoper en of de koper andere reaiistisch beschikbare opties hebben die voor

hen aantrekkelijker zijn In de hiervoor beschreven situatie is het voor zowei de

verkoper ais de koper een reaiistisch beschikbare en aantrekkelijkere optie om

de transactie niet aan te gaan De totale operationele winst die de partijen
gezamenlijk zouden behalen is immers niet hoger in vergelijking met de

situatie waarin de overdracht niet zou hebben plaatsgevonden Doordat de

overdracht gepaard zou gaan met extra transactie kosten bijvoorbeeid het

opstellen van contracten zou het gezamenlijke operationele resultaat naar

verwachting zelfs lager zijn dan in de situatie dat er geen overdracht zou

hebben plaatsgevonden

Het komt voor dat de koper van een im materieel vast actief is gevestigd in

een laagbelastende jurisdictie Het enkele felt dat de koper in een

laagbelastende jurisdictie is gevestigd leidt indien bij de koper niet de

reievante functionaliteit in reiatie tot het im materieel vast actief aanwezig is

niet tot een toename van de gezamenlijke winst In de situatie dat na de

overdracht de functionaliteit in reiatie tot het im materieel vast actief bij de

verkoper is achtergebleven zal de koper volledig afhankelijk worden van de

verkoper voor de toekomstige waardeontwikkeling en de exploitatie van het

actief In ongelieerde verhoudingen za de koper geen operationele winst

kunnen verwachten Dientengevolge kan hij onder arm s length

omstandigheden niet profiteren van het lage re belastingtarief

Op grond van het arm s lengthbeginsel dient het verschil in winst als gevolg
van het hanteren van voorwaarden die afwijken van voorwaarden die

ongelieerde lichamen gehanteerd zouden hebben uit de fiscale winst van de

Nederlandse verkoper te worden geelimineerd Dat is het verschil in winst in

vergelijking met de situatie waarin niet tot de overdracht was overgegaan

Voor een illustratief voorbeeld zie voorbeeld 1 van par 1 145 en het voorbeeld

in par 9 122 t m 9 124

In sommige situaties is de juridisch eigendom van im materieie vaste activa in

handen van groepslichamen zonder dat een overdracht door een ander

groepslichaam daaraan vooraf is gegaan Indien ook in dit soort situaties de

reievante functionaliteit bij de juridisch eigenaar ontbreekt zal de behandeling
door de Belastingdienst overeenkomstig de in deze paragraaf geschetste

uitgangspunten geschieden Dit betekent dat aan de juridisch eigenaar van het

im materiele vast actief die niet de reievante functies ten aanzien van het

actief vervuit slechts een relatief beperkte beloning kan worden toegerekend

In de OESO richtlijnen wordt bij de beschrijving van reievante functies met

betrekking tot immateriele vaste activa vaak gerefereerd aan de zogenaamde
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immateriele activa gerealiseerde resultaten gebruiken bij de beoordeling van de

zakelijkheid van de prijs op het moment dat de transactie zich heeft

voorgedaan

De Belastingdienst kan met een verwijzing naar de daadwerkelijk
gerealiseerde resultaten de prijs zoals die is bepaald op het moment van het

aangaan van de transactie alsnog ter discussie stellen indien blijkt dat

er grote afwijkingen zijn tussen de gerealiseerde resultaten en de

verwachtingen en daaruit voortvioeiende prognoses die ten grondslag
hebben gelegen aan de prijsbepaling op het moment van de

transactie en

deze afwijkingen niet zijn te verklaren vanuit feiten en

omstandigheden die zich pas na de datum van de prijsbepaling
hebben voorgedaan

Een grote afwijking is een afwijking van meer dan 20 in vergeiijking met de

projecties die de basis vormden voor de oorspronkelijk vastgestelde prijs De

immateriele activa zullen niet als moeilijk te waarderen immateriele activa

worden aangemerkt als een dergelijke afwijking pas optreedt na een periode
van vijf jaar nadat er voor het eerst met het immaterieel activum opbrengsten
zijn gerealiseerd in transacties met ongelieerde partijen

5 4 De koop van aandelen in een ongelieerd lichaam gevolgd door een

business restructuring

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat een lichaam dat behoort tot een

groep de aandelen in een ongelieerd lichaam koopt waarna de daarin

aanwezige immateriele activa worden overgedragen aan een ander lichaam

binnen de groep Dit kan tot discussies leiden tussen belastingplichtigen en de

Belastingdienst over de vast te stellen arm s length prijs voor de overdracht

van de immateriele activa Voorafgaand daaraan is van belang om vast te

stellen of naast de juridisch eigendom van de immateriele activa ook de

bijbehorende functionaliteit en de gerelateerde risico s worden overgedragen
Ook de overige paragrafen van dit besluit waaronder par 5 2 en 5 3 zijn
hierop onverkort van toepassing

In par 6 147 en voorbeeld 23 van de Annex bij hoofdstuk VI wordt gesteld dat

de arm s length prijs voor de aandelen van het aangekochte lichaam nuttige
informatie bevat voor de waardering van de onderneming van dit lichaam Ik

ben dan ook van mening dat het aankoopdossier met uitzondering van de

onderdelen waarvan door belastingplichtige onderbouwd kan worden dat deze

niet van belang zijn voor de belastingheffing dat doorgaans bij de koper van

de aandelen in bezit is een essentieel onderdeel uitmaakt van de door

belastingplichtige te verstrekken verrekenprijsdocumentatie ter onderbouwing
van de prijs van de overgedragen immateriele vaste activa

Daarnaast spelen bij de bepaling van de arm s length prijs voor de overdracht

van de immateriele activa in ieder geval de hoofdstukken VI en IX een rol Ook

dient onder andere aandacht te worden besteed aan de allocatie van de

beoogde synergievoordelen de fiscaie duiding van de zogenoemde control

premium de waardering van de achtergebleven routinematige functie s

rekening houdend met gebruikte activa en gelopen risico s en de effecten van

belastingen

Hoewel de prijs voor de aangekochte aandelen at arm s length is omdat de

verkoper een ongelieerde partij is impliceert dit niet dat de waarde van de
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aan het immateriele activum toe te rekenen restwinst door eerst de beloning
voor de tested party te bepalen Deze restwinst vormt dan de beloning voor het

gebruikte immateriele activum en de daarbij samenhangende uitgeoefende
functies Voorwaarde is wei dat is vastgesteid dat de restwinst aan het

immaterieei activum moet worden toegerekend en aiie andere functies risico s

en activa voidoende zijn beioond Het is daarom in voorkomende gevaiien bij
gebrek aan vergelijkbare transacties tussen ongelieerde partijen aanvaardbaar

de hoogte van de door de tested party af te dragen vergoeding voor het

gebruik van een immaterieei activum op deze wijze vast te steiien mits is

voldaan aan de hierboven opgenomen voorwaarden

6 Dienstverlening in concernverband Hoofdstuk VII

Op basis van de OESO richtiijnen is sprake van een concerndienst als ten

behoeve van een groepsonderdeei een activiteit wordt verricht die daaraan

economische of commercieie waarde toevoegt en waarvoor dat

groepsonderdeei normaliter bereid zou zijn te betalen Het gaat daarbij niet om

activiteiten die in de hoedanigheid van aandeelhouder worden verricht

Bij de te hanteren methode voor het bepalen van de verrekenprijs voor een

dienst kan een keuze worden gemaakt uit^^

1 Toepassing van het arm s lengthbeginsel aan de hand van de in dit

besluit genoemde methoden en de OESO richtlijnen zie par 6 1 van dit

besluit of

2 De vereenvoudigde methode voor diensten met beperkte toegevoegde
waarde zie par 6 2 van dit besiuit

6 1 Toepassing van het arm s lengthbeginsei

In de praktijk blijkt dat vaak gekozen wordt voor een kostengerelateerde
beloning op basis van de TNMM Op basis van een functionele analyse zal

vastgesteid moeten worden of de beloning voor de betreffende concerndiensten

op deze wijze dient te worden vastgesteid Deze aanpak zal immers doorgaans
alleen kunnen worden toegepast voor de meer routinematige diensten Bij deze

aanpak beloning gerelateerd aan kosten zal in beginsel slechts sprake kunnen

zijn van een arm s length vergoeding als bij het bepalen van de vergoeding
rekening is gehouden met een passende winstopslag

Met betrekking tot het doorbelasten van concerndiensten is er een duidelijke
voorkeur voor een directe methode In de praktijk blijkt echter ook veel gebruik
te worden gemaakt van een indirecte methode omdat het toepassen van de

directe methode tot praktische problemen leidt De Belastingdienst zal bij het

bestaan van dergelijke praktische problemen aansluiten bij de door

belastingplichtige gekozen indirecte methode Uiteraard geldt ook hierdat de

methode wel tot een uitkomst moet leiden in overeenstemming met het arm s

lengthbeginsel Als verdeelsleutel zou geschikt kunnen zijn omzet het aantal

personeelsleden of de personeelskosten zie ook par 7 25 Een verdeelsleutel

waarbij de in rekening te brengen vergoeding afhankelijk is van de winst zal

niet snel leiden tot een uitkomst die in overeenstemming is met het arm s

lengthbeginsel

Indien niet van deze nnethoden gebruik wordt gemaakt maar een beroep wordt gedaan op par
7 37 dient aan aiie voorwaarden van die paragraaf te worden voldaan Daarnaast dienen alle

financieringskosten te worden meegenomen De Belastingdienst heeft bij het al dan niet toepassen
van par 7 37 een discretionaire bevoegdheid
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lichaam zelf of de groep als geheel
het invoeren van door wet en regelgeving voorgeschreven corporate

governance toezicht inclusief het opnemen van een paragraaf
hierover in het jaarverslag

5 Activiteiten die samenhangen met rapportages aan diverse

belanghebbenden betreffende het lichaam zeif of de groep ais geheel
persconferenties en overige communicatiekosten met aandeelhouders

en andere belanghebbenden zoals financiee analisten voor zover de

communicatie verband houdt met externe verslaggeving financlele

prestaties en toekomstverwachtingen van het lichaam zelf of de groep
als geheel

Bovengenoemde Mjst is niet limitatief Dat wil zeggen dat voor activiteiten die

niet op deze tijst zijn opgenomen steeds afzonderlijk beoordeeld dient te

worden of sprake is van concerndiensten dan wel activiteiten die in de

hoedanigheid van aandeelhouder worden verricht

6 2 2 Gemenode activiteiten

Bij de kwalificatie van de activiteiten als concerndiensten of

aandeelhoudersactiviteiten kan er sprake zijn van zogenoemde gemengde
activiteiten Gemengde activiteiten zijn activiteiten die voor een deel als

concerndiensten kwalificeren en voor een ander deel als

aandeelhoudersactiviteiten Voorbeelden van gemengde activiteiten zijn
consolidatieactiviteiten activiteiten op het gebied van fusies en overnames

activiteiten die samenhangen met de invoering van en voldoening aan

wettelijke regels en gedragsregels inzake corporate governance en activiteiten

van de Raad van Bestuur De kwalificatie van de activiteiten als

concerndiensten of aandeelhoudersactiviteiten kan plaatsvinden op basis van

elke methode die leidt tot een uitkomst die in overeenstemming is met het

arm s lengthbeginsel

6 2 3 Voorbeelden

De volgende voorbeelden beschrijven situaties waahn al dan niet sprake is van

activiteiten met een gemengd karakter

A Voorbeeld consolidatieactiviteiten

Een groep hanteert een managementinformatiesysteem waarin de resultaten

van alle groepsmaatschappijen worden opgenomen Deze informatie wordt

zowei gebruikt voor budgetbeslissingen aansturing en beoordelingen van de

betreffende groepsmaatschappijen als voor het opstellen van kwartaal

halfjaar en jaarlijkse consolidatieopstellingen die de basis voor de jaarrekening
vormen

Conclusie Voor wat betreft het opzetten en onderhouden van het

managementinformatiesysteem en het verwerken van de informatie voor

aansturing van de groepsmaatschappijen is sprake van concerndiensten Voor

wat betreft het uiteindelijk op basis van de aldus verkregen informatie

samenstellen van de periodieke geconsolideerde cijferopstellingen van de

tussen houdstermaatschappij is sprake van activiteiten die als aandeelhouder

worden verricht

B Voorbeeld fusie en overnameactiviteiten

Een afdeling op het Europese hoofdkantoor van de groep houdt zich bezig met

fusies en overnames De groep heeft in Europa een extra productielocatie nodig
en de afdeling analyseert welke bedrijven in de verschillende Europese landen

in aanmerking komen voor een potentiele overname die door het Europese

1563670 00019



23

De Belastingdienst toetst bij dienstverlening door een gelieerde partij met

behulp van de benefit test of daadwerkelijk een dienst is verricht waarvoor een

vergoeding op zijn piaats is Echter voor zover een in rekening gebrachte

vergoeding betrekktng heeft op diensten die vailen order de door de groep

gekozen vereenvoudigde methode hanteert de Beiastingdienst een

pragmatische benadering bij de toets of een vergoeding op zijn piaats is Het

voordeei voor de ontvanger van de betreffende diensten hoeft slechts in zijn
aigemeenheid onderbouwd te worden en hoeft niet te worden herieid tot

individueie transacties De vaste winstopsiag behoeft niet door een

vergeiijkbaarheidsstudie te worden onderbouwd Er dient wei aan de in de

OESO richtlijnen geformuleerde voorwaarden te worden voidaan waaronder de

geeigende documentatie zie par 7 64 en de passende wijze van berekening
van de in rekening gebrachte bedragen zie par 7 56 t m 7 58 Zie voor de

uitwerking van de te kiezen verdeeisleutei par 7 59 en 7 60

Ik ga geiet op de aard van de hier beschreven diensten low value adding
intra group services ervan uit dat een doorbelasting van de relevante kosten

met een beperkte vaste winstopsiag van 5 via een passende allocatiesleutel

tot een arm s length uitkomst zal leiden

Tot de kostengrondslag behoren de directe kosten en indirecte kosten die

samenhangen met de betreffende ondersteunende diensten alsmede de

overheadkosten Order de relevante kosten vailen ook bijzondere lasten zoals

afvloeiingskosten reorganisatiekosten en loon in nature Welke kosten

relevant zijn voIgt uit de functionele analyse die ten grondslag ligt aan het

verrekenprijssysteem van belastingplichtige

6 3 1 Voorbeelden

E Voorbeeld

Een groep is actief op het gebied van het verlenen van juridische diensten aan

ongelieerden Een medewerker van een van de lichamen van de groep geeft
een advies over lokale juridische aspecten aan een buitenlandse

groepsmaatschappij die betrokken is bij de advisering van een client omtrent

een Internationale transactie

Conclusie Ter zake van deze activiteit kan de vereenvoudigde methode niet

worden toegepast omdat sprake is van activiteiten die behoren tot de primaire
bedrijfsprocessen van de groep Bovendien worden de betreffende diensten ook

meer dan incidenteel aan ongelieerde partijen verleend

F Voorbeeld

Een juridische afdeling van een bank is intensief betrokken bij de vormgeving
van een bankproduct dat een ander groepslichaam aan wil bieden De activiteit

van de juridische afdeling is een activiteit die meer dan marginaa waarde

toevoegt aan de primaire bedrijfsprocessen van de groep

Conclusie Ter zake van deze activiteit kan de vereenvoudigde methode niet

worden toegepast omdat sprake is van een activiteit die meer dan marginaal
waarde toevoegt aan de groep

G Voorbeeld

Een helpdesk afdeling houdt zich enkel bezig met vragen van medewerkers van

verschillende groepslichamen over de werking van het computersysteem de

gebruikte software en het verhelpen van kleine gebruikersproblemen
Belastingplichtige maakt op basis van de aard van de activiteiten de relatieve

omvang van de activiteiten binnen de groep en de toegevoegde waarde van de

activiteiten aannemelijk dat er geen sprake is van een primair bedrijfsproces
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van prestaties het belonen het aanpassen herdefinieren van werkterreinen

het vaststellen van de commercieel waardevolle gebieden en het beoordelen

van de kans op on succesvolle research

6 4 1 Voorbeelden

J Voorbeeld

Een groep heeft zijn hoofdkantoor in land X De groep houdt zich bezig met de

productie en verkoop van consumentenproducten Teneinde de marktpositie te

behouden en waar mogelijk te verbeteren vindt continu onderzoek plaats naar

de mogelijke verbetering van bestaande producten en naar de ontwikkeling van

nieuwe producten Hiertoe heeft de groep een tweetal R D centra die zijn

ondergebracht in een afzonderlijk lichaam gevestigd in respectievelijk land X

R D X als onderdeel van het hoofdkantoor en in Nederland R D NL

De onderzoekprogramma s voor de groep als geheel worden na de strategische
besluitvorming door de groepsleiding door R D X opgesteld R D NL wordt

vervolgens op basis van afzonderlijke contracten ingezet om een deel van dit

onderzoeksprogramma uit te voeren R D NL dient de uitgewerkte

projectplannen die zijn opgesteld ter uitvoering van het aan haar toebedeelde

deel van het onderzoeksprogramma voor te leggen aan R D X R D X keurt

deze projectplannen en de daarmee samenhangende budgetten goed Ook

indien R D NL suggesties heeft ten aanzien van aanpassing van het

onderzoeksprogramma en of de reeds voorgelegde projectplannen dienen deze

suggesties expliciet te worden voorgelegd aan R D X R D NL rapporteert

regelmatig aan R D X over de voortgang van het onderzoek en de uitputting
van de budgetten Bij overschrijding van de budgetten dient R D NL om

aanvullende financiele middelen te verzoeken bij R D X

Niet alle onderzoeksactiviteiten leiden tot succes In de contractuele

voorwaarden tussen R D X en R D NL is bepaald dat alie risico s die

samenhangen met de ontwikkeling door R D NLvoor rekening en risico van

R D X komen R D X wordt eigenaar van alle juridische en economische

rechten die voortvioeien uit het onderzoek R D X heeft voldoende financial

capacity om de financiele risico s die samenhangen met het onderzoek te

kunnen dragen

R D X betaalt aan R D NL een vergoeding gereiateerd aan de kosten die is

berekend op basis van de TNMM met de verhouding operationele winst kosten

als profit level indicator

Conclusie De functies van R D NL zijn beperkt tot de uitvoering van de R D

activiteiten Deze worden uitgevoerd in opdracht en onder aansturing
daaronder begrepen control en besluitvorming van R D X De risico s die

samenhangen met de R D activiteiten komen voor rekening van R D X R D X

oefent de benodigde control uit over de risico s en heeft de financial capacity
om de voor haar rekening komende gevolgen van de risico s te dragen De

activiteiten van R D NL zijn terecht als contract research aangemerkt Het

toepassen van een beloning gereiateerd aan de kosten is in dit geval passend

K Voorbeeld

Een groep heeft zijn hoofdkantoor in land X De groep houdt zich bezig met de

productie en verkoop van consumentenproducten Teneinde de marktpositie te

behouden en waar mogelijk te verbeteren vindt continu onderzoek plaats naar

de mogelijke verbetering van bestaande producten en naar de ontwikkeling van

nieuwe producten

De R D activiteiten betreffende productlijn A worden uitgeoefend in Nederland

1563670 00019



27

die deelnemer in de totale verwachte voordelen Of hiervan sprake is dient in

de praktijk per geval beoordeeld te worden Het arm s lengthbeginsel brengt
met zich mee dat zowei het relatieve aandeei van iedere deeinemer in de

bijdragen aan de CCA ais het relatieve aandeei van die deelnemer in de totale

verwachte voordelen vastgesteld dienen te worden op basis van de waarde in

het economische verkeer WEV °

Sommige landen aanvaarden het in rekening brengen van een winstopslag niet

terwiji ze wel accepteren dat een vergoeding voor het met de activlteiten

gemoeide vermogen in rekening wordt gebracht Dit is aanvaardbaar indien de

uitkomst at arm s length is

Bij het beoordelen van CCA s dient door de Belastingdienst rekening te worden

gehouden met het feit dat transfer pricing geen exacte wetenschap is Dit laat

onverlet dat van beiastingpiichtigen kan worden verwacht dat zij aannemelijk
maker dat onafhankelijke partijen in vergelijkbare omstandigheden een

soortgelijke overeenkomst onder soortgelijke voorwaarden zouden sluiten

Hierna volgen enkele voorbeelden van CCA s met betrekking tot R D

activiteiten ter illustratie van de bovenstaande uitgangspunten
^^

7 2 Voorbeelden

L Voorbeeld

In groepslichaam A respectievelijk groepslichaam B is het hoofdkantoor van

continent A respectievelijk het hoofdkantoor van continent B ondergebracht
Beide houden zich bezig met de productie en verkoop van producten Beide

hebben een R D centrum De groep besluit onderzoek te gaan doen naar de

ontwikkeling van een nieuw product De marktvooruitzichten voor het product
zijn goed maar er dient belangrijk onderzoek plaats te vinden voordat het

product klaar is voor productie en verkoop Het product heeft potentie voor de

markt in continent A en B

A en B sluiten een CCA voor het verrichten van het noodzakelijke onderzoek A

stelt de onderzoekscapaciteit en de eerste ontwikkelingsresultaten ter

beschikking en B stelt kennis know how en onderzoekers ter beschikking A en

B komen een aantal momenten overeen waarop ze gezamenlijk beslissen over

de volgende fase van het project De verhouding tussen de marktwaarde van

de bijdrage van A en die van B bedraagt 1 1 De totale verwachte waarde van

het ontwikkelresultaat van het product is in continent A even groot ais in

continent B

A en B komen overeen dat ieder van de deelnemers de kosten van de eigen

bijdrage draagt Daarnaast is bepaald dat A zowei juridisch ais economisch

eigenaar van het ontwikkelresultaat wordt voor zover het continent A betreft en

dat B juridisch en economisch eigenaar wordt van het ontwikkelresultaat voor

zover het continent B betreft De strategische projectplanning en aansturing

Voor situaties waarin de bijdragen tegen kosten kunnen worden berekend zie par 8 27 en par
8 28

In de voorbeelden is voor de eenvoud geen rekening gehouden met een verschil in timing van

de bijdrage door ieder van de partijen In zakelijke verhoudingen zou bij de waardebepaling van de

bijdrage wel rekening worden gehouden met dergelijke verschillen voor zover relevant voor de

waarde van de bijdrage zodat hieraan in de praktijk aandacht dient te worden besteed bij de

bepaling van de arm s length beloning in het geval een CCA wordt overeengekomen tussen

gelieerde partijen
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N Voorbeeld

Groepsiichaam A groepslichaam B en groepslichaam C houden zich bezig met

de productie en verkoop van soortgelijke consumentenproducten in continent

A continent B en continent C A heeft een R D centrum B en C hebben een

aantal productdeskundigen in dienst die tevens kennls hebben van de

ontwikkeling van producten maar hebben geen eigen RSD centrum

A heeft een initieel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een nieuw

product De marktvooruitzichten voor het product voor continent B en C zijn

goed maar er dient belangrijk onderzoek plaats te vinden voordat het product
klaar is voor productie en verkoop De totale verwachte waarde van het

ontwikkelresultaat in de continenten B en C is naar verwachting gelijk Voor

continent A lijkt het product niet interessant

A B en C sluiten een CCA onder de volgende voorwaarden

B en C stellen gezamenlijk en met een gelijke bijdrage een

onderzoekprogramma op ten behoeve van de door ontwikkeling van

het product Daarnaast stellen zij gelijke capaciteit ter beschlkking ten

aanzien van de aansturing van het project strategische

projectplanning en aansturing inclusief controle en besluitvorming
van het project

Bijdrage door A resultaten van het initiele onderzoek Kosten die

gemaakt zijn voor de ontwikkeling EUR 1 miljoen WEV van het

onderzoeksresultaat EUR 2 miljoen

Bijdrage door A ontwikkelcapaciteit personeel vaste activa de

R D afdeling van A werkt het projectplan uit en legt de uitwerking
voor aan B en C Vervolgens neemt de R D afdeling van A de

uitvoering van het onderzoek ter hand Hierbij legt de R D afdeling
van A regelmatig verantwoording af aan B en C ten aanzien van de

gang van zaken De kosten die naar verwachting verband houden met

deze ontwikkelcapaciteit zijn EUR 1 8 miljoen WEV van de

ontwikkelcapaciteit als in opdracht wordt gewerkt EUR 2 miljoen
Bijdrage door B en C ieder een betaling aan A ten bedrage van EUR 2

miljoen als vergoeding voor de bijdrage van A Daarnaast draagt ieder

de helft van de additionele kosten betaald aan derden inkoop
materialen inhuur derden ten bedrage van EUR 2 miljoen
De deelnemers dragen ieder de kosten van de eigen bijdrage
B en C verkrijgen de juridisch en economische eigendom van het

ontwikkelresultaat voor continent B respectievelijk continent C

Conclusie A is op basis van de OESO richtlijnen geen deelnemer die onder

arm s length voorwaarden participeert in de CCA omdat A zelf geen voordeel

kan ontlenen aan het ontwikkelresultaat A verkoopt feitelijk het initiele

ontwikkelresultaat aan B en C in combinatie met het verrichten van contract

researchactiviteiten voor B en C

B en C kunnen beide wel als deelnemers in de CCA worden aangemerkt omdat

voor hen geldt dat zij tegenover hun bijdragen geld en aansturing een deel

van het recht verkrijgen dat wordt ontwikkeld welk recht zij bovendien

zelfstandig kunnen exploiteren gebruiken A stelt ontwikkelcapaciteit en het

initiele ontwikkelresultaat ter beschlkking met een WEV van in totaal EUR 4

miljoen en ontvangt als tegenprestatie een bedrag aan geld van EUR 4 miljoen
Een dergelijke beloning is arm s length

De bijdrage van beide deelnemers in de CCA B en C en het te verwachten
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8 Inkopen in concernverband sectie D 8 van hoofdstuk I

Het gezamenlijk inkopen in concernverband leidt in veel gevallen tot voordelen

waaronder synergievoordelen Bedrijfseconomische argumenten om tot

centralisatie van de inkoopactiviteiten over te gaan zijn bijvoorbeeld

kostenbesparingen bundelen van inkoopkracht en of inkoopexpertise
verminderen van het benodigde werkkapitaa en verbeteren van de

productkwaliteit Vaak is ook de wens aanwezig om een inkoopkantoor te

vestigen dichtbij de markt waar de producten worden ingekocht

De activiteiten welke samenhangen met inkoop kunnen vaheren van het

uitoefenen van ondersteunende activiteiten tot inkoopactiviteiten die tot de

kernfuncties van de groep gerekend kunnen worden Bij de functionele analyse
gaat het met name om het relatleve belang van de inkoopfunctie binnen de

totale waardeketen van de groep Vervolgens dient te worden beoordeeld door

welke onderdelen van de groep de diverse inkoopactiviteiten worden

uitgeoefend

In het geval dat de inkoopactiviteiten een routinematig karakter hebben zullen

er weinig risico s worden gelopen Dergelijke activiteiten omvatten onder

andere

de selectie van potentiele toeleveranciers

de lokale afstemming met toeleveranciers

de kwaliteitscontrole op de inkopen en

het verzorgen van transport en andere logistieke activiteiten

In de praktijk blijkt dat bij dergelijke activiteiten niet of nauwelijks prijs of

voorraadrisico s worden gelopen

Het komt voor dat de activiteiten meer complexe kenmerken hebben en dat

ook sprake is van bijvoorbeeld het samenstellen van het productassortiment
wat als een afzonderlijke functie dient te worden beschouwd

Na de functionele analyse voIgt de vraag wat een passende
verrekenprijsmethode is voor de uitgeoefende activiteiten ter bepaling van een

arm s length beloning Deze beloning kan vaheren van een routinematige
beloning gebaseerd op de gemaakte eigen operationele kosten dan wel een

vergoeding gerelateerd aan de inkoopwaarde voor activiteiten met een

routinematig karakter tot een transactional profit split achtige beloning indien

de activiteiten als een kernfunctie van de groep kunnen worden gezien

Van lokale ongelieerde inkoopagenten is bekend dat zij met name

ondersteunende activiteiten verrichten In het algemeen worden zij beloond

met een vergoeding gerelateerd aan de inkoopwaarde Het ligt voor de hand

dat het percentage van de vergoeding zal toenemen naar mate de

verantwoordelijkheden van de agent toenemen en zal afnemen naar mate de

ingekochte volumes toenemen

Bij het zoeken naar betrouwbare comparables blijkt het in de praktijk moeilijk
om de vergelijking op basis van een percentage van de inkoopwaarde uit te

voeren Daarom zal de Belastingdienst in dergelijke situaties doorgaans de

TNMM waarbij de netto operationele winst gerelateerd wordt aan de kosten

als toets hanteren om het arm s length karakter van de beloning te beoordelen

Daarbij blijft in principe de kostengrondslag gezien het routinematige karakter

van de inkoopactiviteiten beperkt tot de eigen operationele kosten van het
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terug betalen Hij zal daarom eerder een lening verstrekken aan een

ongelieerde partij van welke de kredietwaardigheid met inachtneming van de

voorgenomen intra group lening niet beneden een bepaald niveau zakt

9 1 3 Credit rating en investment grade

Kredietwaardigheid wordt veelal uitgedrukt in een zogenaamde credit rating
Credit ratings van AAA tot BBB staan voor hoog tot voldoende

kredietwaardig
^^

Daarbij wordt de kans dat de inlener uiteindelijk niet in staat

is om rente en aflossing te kunnen betalen gering geacht De

kredietwaardigheid van de inlener wordt dan als investment grade
aangemerkt Potentiele inleners met een credit rating lager dan BBB worden

niet als investment grade beschouwd omdat de kans dat zij de rente en

aflossing uiteindelijk niet kunnen betalen te groot wordt geacht

De credit rating wordt vastgesteld aan de hand van bepaalde objectieve
indicatoren waaronder de rentedekking^ en de verhouding vreemd

vermogen eigen vermogen Slechts in bijzondere situaties is een uitlener bereid

om bij de ongelieerde inlener een lagere credit rating dan BBB te accepteren
Een uitlener met een gediversifieerde portefeuille aan leningen zal bovendien

eerder een geldlening uitgeven aan een ongelieerd lichaam dat niet investment

grade is dan een uitlener die slechts een of een zeer beperkt aantal leningen
heeft uitstaan Op basis van het voorgaande dient bij een lening verstrekt aan

een gelieerd lichaam dat niet investment grade is aannemelijk te worden

gemaakt dat sprake is van een onder arm s length voorwaarden

overeengekomen lening

Een ongelieerde inlener zal ernaar streven om de financiering van zijn

bedrijfsactiviteiten zodanig efficient in te richten dat deze gepaard gaat met zo

laag mogelijke vermogenskosten
^^ De omvang van het eigen vermogen ten

opzichte van de omvang van het vreemd vermogen speelt een belangrijke rol

bij de hoogte van de vermogenskosten Het is enerzijds voordelig om een

bepaald gedeelte van de bedrijfsactiviteiten met vreemd vermogen te

financieren Onder andere vanwege het feit dat de rentevergceding in beginsel
fiscaal aftrekbaar is neemt het rendement op het gei nvesteerde eigen

vermogen toe Anderzijds worden de additionele kosten voor het aantrekken

van vreemd vermogen vanaf een bepaalde omvang zo hoog dat dit een

negatief effect op de vermogenskosten zal hebben en het rendement op het

gemvesteerde eigen vermogen daalt Een betere optie in een dergetijke situatie

is dan eigen vermogen aan te trekken

De hoogte van de kosten van het vreemd vermogen is voor een belangrijk deel

afhankelijk van de kredietwaardigheid van de inlener Een ongelieerde inlener

zal in het algemeen geen lening aangaan indien daardoor zijn

kredietwaardigheid onder het niveau van investment grade BBB zal dalen Een

dergelijke kredietwaardigheid betekent namelijk dat of geen vreemd vermogen

kan worden aangetrokken of slechts tegen zeer hoge kosten Daarnaast kunnen

calamiteiten niet worden opgevangen en wordt het faillissementsrisico te hoog

Gelet op het bovenstaande zal bij een gelieerde financieringstransactie die leidt

tot een dusdanige vermogensverhouding en rentelasten dat na het aangaan

standard Poor s benaming Moody s hanteert op basis van haar methodiek als investment

grade de ratings Aaa tot Baa3

De mate waarln de rente gedragen kan worden

Dit wordt in de literatuur ook wel Weighted Average Cost of Capital WACC genoemd
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op een risk free rate of return De risk free rate of return wordt omschreven ais

het rendement op een investering waarvan het risico op tenietgaan nihil is In

de richtlijnen wordt erkend dat een dergelijke investering niet voorkomt

Daarom wordt op basis van de bestaande praktijk voor de bepaling van de

risk free rate of return doorgaans aangesloten bij de rente op daarvoor in

aanmerking komende staatsobligaties zie par 1 128 t m 1 136

Hoewel de beloning voor de financier beperkt kan zijn tot een risk free rate of

return heeft de inlener wel recht op aftrek van de arm s length rente Het

verschii tussen de arm s length rente en de risk free rate of return de

risicopremie komt toe aan de partij die in control is ten aanzien van de risico s

die gepaard gaan met de investering in het financieel actief Uitgangspunt is

hierbij wel dat de totale rentebate wordt betrokken in een naar de winst

geheven belasting Hierbij is de in par 1 5 van dit besluit genoemde
mogelijkheid voor de Belastingdienst om af te wijken van de uitleg in dit besluit

ook relevant

9 1 6 Nederlandse iurisprudentie

De Hoge Raad oordeelde over de vraag of in binnenlandse verhoudingen een

gelieerde geldlening afgewaardeerd kon worden ^^ De Hoge Raad heeft hierbij
bepaald dat ais bij een geldlening tussen gelieerde partijen de rente niet in

overeenstemming met het arm s lengthbeginsel is vastgesteld voor de fiscale

winstberekening moet worden uitgegaan van een rente die wel aan dit beginsel
voldoet

Ik ben van mening dat voor de bepaling van die rente ais uitgangspunt dient te

worden genomen hetgeen hiervoor is beschreven over de vaststelling van de

arm s length rente

Indien de hiervoor door de Hoge Raad beschreven aanpassing van de rente

ertoe leidt dat de lening daarmee in wezen winstdelend wordt wordt volgens
de Hoge Raad het karakter van dat wat partijen zIjn overeengekomen
aangetast Indien geen winstonafhankelijke rente kan worden bepaald
waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest onder verder

dezelfde voorwaarden en omstandigheden eenzelfde geldlening te verstrekken

aan een inlenend groepslichaam veronderstelt de Hoge Raad dat bij die

verstrekking door het uitlenende groepslichaam een debiteurenrisico wordt

gelopen dat deze derde niet zou hebben genomen Alsdan moet behoudens

bijzondere omstandigheden ervan worden uitgegaan dat het uitlenende

groepslichaam dit risico heeft aanvaard met de bedoeling het belang van het

met haar gelieerde lichaam in de hoedanigheid van aandeelhouder dan wel

zuster dochter te dienen De Hoge Raad noemt dit een onzakelijke lening Een

eventueel afwaarderingverlies op een dergelijke lening kan aldus niet op de

fiscale winst van de uitlener in aftrek worden gebracht

Vervolgens dient voor de onzakelijke geldlening de fiscaal in aanmerking te

nemen rente vastgesteld te worden De Hoge Raad hanteert daartoe een

tweetat voorschriften

i de vuistregel^^
ii de WEV regeR®

Hoge Raad van 25 november 2011 nr 08 05323 ECLI NL PHR 2011 BN3442

HR 25 november 2011 nr 08 05323 HR 25 november 2011 nr 08 05323

HR 15 maart 2013 nr 11 02248 ECLI NL HR 2013 BW6552
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besluit dienstverleningslichamen DVL s genoemd
^^ Deze paragraaf ziet op

transacties van DVL s met gelieerde lichamen inclusief garantstellingen en

transacties onder garantstellingen

DVL s kenmerken zich door dienstverleningsactiviteiten waarbij er vaak een

nauwe relatie is tussen de inkomende en de uitgaande geldstroom Dergelijke
DVL s zullen doorgaans routinematige activiteiten uitoefenen In sommige
gevallen kunnen DVL s echter ook activiteiten verhchten die het lopen van

krediet en marktrisico s rechtvaardigen

Op grond van het arm s lengthbeginsel dient de beloning van de DVL getoetst
te worden aan de hand van de functies activiteiten en risico s van de DVL

Voor het bepalen van de arm s length beloning van een DVL wordt aangesloten
bij hoofdstuk X Hierin wordt onder andere ingegaan op de gevolgen die de

risicoallocatie heeft voor de bepaling van de arm s length prijs van de te

beoordelen transactie s Voor de allocatie van risico s aan een DVL is het

vereist dat de DVL voldoende control uitoefent over deze risico s en voldoende

financial capacity heeft om de eventuele negatieve gevolgen van de gelopen
risico s te kunnen dragen

De risico s die kunnen voortvioeien uit de financiele transacties bestaan met

name uit kredietrisico s debiteuren en valutarisico s marktrisico s en

operationele risico s In relatie tot DVL s kan het arm s length dragen van de

kredietrisico s debiteuren en valutarisico s die een sterke relatie hebben met

de geldstromen een rechtvaardiging zijn voor een beloning gerelateerd aan de

hoofdsom Het uitsluitend lopen van operationele risico s voortvioeiend uit

ondersteunende activiteiten die de DVL verricht zal niet leiden tot de allocatie

van kredietrisico s aan de DVL

In de gevallen waarin de DVL onvoldoende control en of financial capacity
heeft moet het risico gealloceerd worden aan de partij die wel voldoende

control over dit risico uitoefent en voldoende financial capacity heeft zie par
1 98 en par 10 25

In dit besluit wordt voor de beoordeling van het verrekenprijssysteem van een

DVL onderscheid gemaakt in drie verschillende situaties

0 De DVL heeft de volledige control over de kredietrisico s en heeft de

daarvoor benodigde financial capacity
De DVL heeft geen control over de kredietrisico s en of onvoldoende

financial capacity en

De DVL heeft gedeelde control over de kredietrisico s en heeft de

daarvoor benodigde financial capacity

ii

iii

Ad i De DVL heeft de volledige control over de kredietrisico s en heeft de

daarvoor benodigde financial capacity

Nadat is vastgesteld dat de DVL volledige control uitoefent over de

kredietrisico s dient beoordeeld te worden of de DVL voldoende financial

capacity heeft om de gevolgen van de gelopen risico s te kunnen dragen
Daarbij moet rekening worden gehouden met de vraag of en in hoeverre de

DVL zelfstandig zonder garanties van gelieerde lichamen in staat zou zijn om
vreemd vermogen van een ongelieerde partij aan te trekken par 1 64 Op

Deze paragraaf ziet voornamelijk op financiele DVL s maar de benadering is ook op andere DVL s

van toepassing

1563670 00019



39

dienstverlening ligt het niet in de Mjn der verwachting dat het bij vergeiijkbare
ongelieerde transacties order vergeiijkbare omstandigheden veel zal

voorkomen dat het door de DVL gedragen risico contractueel wordt beperkt
zonder dat daarbij rekening gehouden wordt met de relatieve mate waarin de

partijen control uitoefenen over de relevante risico s

Indien een risico zich daadwerkelijk voordoet tijkt het passend de gevolgen pro
rata te verdelen tussen de lichamen afhankelijk van de relatieve omvang van

de control die ze hebben in relatie tot de relevante transacties en de daarbij
horende risico s Gelet op de aard en omvang van de control activiteiten in

relatie tot dergelijke financiele dienstverleningsactiviteiten ga ik ervan uit dat

gedeelde control binnen groepsverband zelden zal voorkomen

Ten aanzien van de financial capacity en de arm s length beloning gelden
dezelfde opmerkingen als gemaakt in de eerste alinea bij Ad i de DVL heeft de

volledige control over de risico s en heeft de daarvoor benodigde financial

capacity

In situaties waarin sprake is van gedeelde control over de kredietrisico s en de

benodigde financial capacity dient een passende beloning te worden

vastgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval
Bij de vaststelling van de arm s length beloning dient rekening gehouden te

worden met de andere partij binnen de groep die control activiteiten uitoefent

en die eveneens arm s length beloond dient te worden

9 2 2 Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden gaan uit van de situatie waarbij BV X onderdeel

uitmaakt van een internationaal opererende groep BV X trekt financiering aan

van ongelieerde partijen en verstrekt financiering aan gelieerde lichamen in het

buitenland ^2 Alle financiele stromen lopen over de boeken van BV X De

treasury afdeling van de groep bestaat uit vijftig werknemers

P Voorbeeld volledige control

De volledige treasury afdeling van de groep is in dienst bij BV X en werkzaam

in IMederland Deze treasury afdeling oefent control uit over de kredietrisico s

en BV X heeft voldoende financial capacity om het kredietrisico te dragen

Conclusie De relevante functies om control uit te oefenen over de

kredietrisico s bevinden zich in Nederland en BV X heeft voldoende financial

capacity om de gevolgen van het kredietrisico te dragen BV X draagt daarom

het kredietrisico Per transactie dient een passende beloning te worden

bepaald Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een CUP

Q Voorbeeld geen control

Een veertigtal werknemers van de treasury afdeling is in dienst bij BV X en

werkzaam in Nederland Deze werknemers houden zich met name bezig met

ondersteunende en uitvoerende activiteiten De overige tien werknemers CFO

of hoofd treasury^^ en de laag direct daaronder zijn in dienst van een gelieerd
lichaam in het buitenland en daar werkzaam

Conclusie De relevante functies om control uit te oefenen over de

De financiering is niet afkomstig uit een laagbelastend land en er wordt geen financiering
verstrekt aan een iaagbelastend iand Eventuele toepassing van de 30 EBITDA regeling is hier

buiten beschouwing geiaten
De aard van de activiteiten is hierbij meer doorslaggevend dan de functietitel
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pool aanhouden is het noodzakelijk om na te gaan of sprake is van een

andersoortige transactie zoals een depot met een iangere termijn of een

lening Dit zal tot gevoig hebben dat op basis van het arm s lengthbeginsel een

andere beioning in vergelijking met de beioning bij een kortdurende positie van

de participant in de cash pool passend is

9 3 2 Voordeien ais aevolo van de cash pool

Groepsonderdelen worden alleen geacht aan een cash pool deel te nemen als

dit niet tot een nadeliger resultaat leidt dan een andere optie Ook hier dient

dus rekening te worden gehouden met de options realistically available van de

cash pool participanten Het voordeel van deelname aan een cash pool hoeft

niet alleen te bestaan uit een voordelige rente Te denken valt ook aan een

beperktere noodzaak om externe leningen aan te trekken minder administratie

en een efficienter beheer van de liquiditeitspositie

Besparingen en andere voordeien als gevoig van deelname aan de cash pool
kunnen het gevoig zijn van groepssynergien die voortvioeien uit een

structurering binnen de groep die ten doel heeft deze voordeien te

verwezenlijken een zogenaamde deliberate concerted group action In een

dergeiijk geval zullen de synerglevoordelen overeenkomstig hetgeen is

beschreven in sectie D 8 van hoofdstuk I onder de participanten aan de cash

pool moeten worden verdeeld

De verdeling van deze voordeien dient plaats te vinden via de vaststelling van

de arm s length rente over de debet en credit posities van de participanten in

de cash pool rekening houdend met een passende beioning voor de cash pool
leader ^ De cash pool leader bij notional cash pooling zal gezien de beperkte
functionaliteit minder waarde toevoegen dan de cash pool leader bij zero

balancing Dit zal zijn weerslag vinden in de beioning

9 3 3 Garanties over en weer binnen de cash pool

De OESO richtlijnen besteden naast de garantie van de moeder ook aandacht

aan de mogelijke cross guarantees binnen de cash pool overeenkomst waarbij
de participanten zich over en weer voor eikaar garant stellen In onderdeel

C 2 3 3 van hoofdstuk X wordt vastgesteld dat de individuele participanten
doorgaans geen invioed hebben op wie aan de cash pool deelneemt en hoe

hoog de bedragen zijn waarvoorze mogelijk garant staan Daarnaast zullen de

cash pool participanten niet over relevante informatie beschikken over de

andere participanten voor wie ze garant staan In zijn algemeenheid is bij
cross guarantees geen garantie fee tussen de partijen verschuldigd De

ondersteuning van een participant bij het in gebreke blijven van een of

meerdere participanten dient als een handeling in de kapitaaisfeer te worden

beschouwd die geen effect heeft op de belastbare winst van de betreffende

participanten

9 4 Garanties

9 4 1 Karakterisering van de transactie

Het afgeven van een garantie voor schulden van een ongelieerde partij zal

zeker zonder het bedingen van een hoge mate van zekerheid niet snel

voorkomen Bij het verstrekken van een garantie aan een gelieerd lichaam

dient daarom onderzocht te worden of er toch zakelijke voorwaarden kunnen

worden gevonden waaronder commercieel rationeel handelende ongelieerde

^ ^Zie par 10 143
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basis van de hieronder beschreven benadering ook wel aangeduid als yield
approach

Bij wijze van voorbeeld kan het zijn dat de kapitaalmarkt in een bepaaide
situatie de volgende rentepercentages hanteert

Op basis van de standalone rating

Op basis van de afgeieide rating
Op basis van de groepsrating

6

tussen 4 en 6

4

In deze situatie zou de garantie fee op basis van de yield approach niet hoger
kunnen zijn dan het verschil tussen het rentepercentage dat aansluit bij de

afgeieide rating zie par 9 1 van dit besiuit en het rentepercentage dat

aansluit bij de groepsrating Dat is het maximale voordeel dat de

garantienemer zou kunnen behalen met de expliciete garantie

Bij de bepaling van de mate van impiiciete steun en het gevolg daarvan voor de

afgeieide credit rating van het lichaam wordt mede gekeken naar de rol en

positie van het lichaam btnnen de groep De afgeieide rating zai zich bevinden

tussen de standaione rating van het groepslichaam en de groepsrating

Indien het in een individueel geval niet mogeiijk is om een specifieke arm s

iength garantie fee te bepalen keur ik goed dat de garantie fee wordt bepaaid
op de helft van het door de garantienemer genoten voordeel

9 4 3 Garanties over en weer binnen de groep

Net als bij cash pooiing wordt bij garanties in onderdeel D 1 2 van hoofdstuk X

aandacht geschonken aan de effecten van cross guarantees waarbij
groepsonderdelen over en weer garant staan voor elkaars verplichtingen De

OESO richtlijnen constateren dat het moeilijk zo niet onmogelijk is om per
individuele garantsteliing tussen twee groepsonderdeien de waarde en effecten

van die garantsteiling vast te steilen terwiji tegelijkertijd ook andere

groepsonderdeien voor hetzeifde risico garant staan

Een anaiyse van feiten en omstandigheden ieidt dan doorgaans tot de conciusie

dat het voordeei van een dergelijke cross guarantee niet uitgaat boven het

voordeei als gevolg van passleve associatie en het onderdeel uitmaken van een

groep impiiciete steun In een dergelijk geval is geen garantie fee

verschuldigd en vindt de ondersteuning als gevolg van de gegeven garantie bij
het in gebreke blijven van een of meerdere deelnemers plaats in de

kapitaaisfeer en heeft deze geen gevoigen voor de belastbare winst

Naast het bovenstaande is in dit kader ook een arrest van de Hoge Raad van

belang
^^

Hierin is bepaaid dat bij een garantsteiling onder een zogenaamde
paraplu kredietfaciliteit het aanvaarden door een lichaam van hoofdelijke
aansprakelijkheid voor alle schulden van andere lichamen die deelnemen aan

het kredietarrangement zijn oorzaak vindt in de vennootschapsrechtelijke
betrekkingen tussen dat lichaam en die andere iichamen Het handelen van de

lichamen wordt in dat geval geregeerd door het groepsbelang De lichamen

aanvaarden daarbij een aansprakelijkheid die groter is dan de

aansprakelijkheid die bestaat bij het zelfstandig aantrekken van vreemd

vermogen

Hoge Raad 1 maart 2013 nr 11 01985 ECLI NL HR 2013 BW6520
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i het verzekeringsrisico dat gepaard gaat met verzekeren en

ii het verzekerde risico

Over het algemeen is de verzekerde in control ten aanzien van het verzekerde

risico De beslissing om het risico aan te gaan en zich tegen de negatieve

gevolgen van dat risico te verzekeren is immers onderdeel van de control van

de verzekerde ten aanzien van dat risico zie i en ii van par 1 61 Indien

feitelijk sprake is van verzekeren oefent de captive een zogenaamde risk

mitigation function uit Dit is een functie die niet behoort tot de control functie

ten aanzien van het verzekerde risico zie iii van par 1 61 en par 1 65

Vervolgens dient vastgesteld te worden of de captive in control is ten aanzien

van het verzekeringsrisico Daarbij is van beiang dat de OESO richtlijnen^^ de

in het OESO PE rapport^® beschreven underwriting function als de control

functie ten aanzien van het verzekeringsrisico beschouwen Indien de captive
niet de omschreven control functies uitoefent dienen de risico s te worden

gealloceerd aan de partij die dat wel doet Ook de netto opbrengst uit de

belegde premies dient in dat geval aan die partij te worden toegerekend zie

par 10 212

9 5 3 Passieve pooling van verzekeringsrisico s

In een zogenoemde passieve pooler worden louter groepsrisico s

ondergebracht of gebundeld en via haar ondergebracht bij ongelieerde
her verzekeraars Veelal is dit in de eerstgenoemde situatie het eigen risico

dat de groep zelf wenst te houden en of waartoe het door externe verzekeraars

wordt verplicht Doorgaans is de passieve pooler een verlengstuk van de

afdeling risicomanagement van het hoofdkantoor

Een dergelijk lichaam is doorgaans gedwongen om alle verzekerden binnen de

groep te accepteren en heeft veelal een verbod om risico s van partijen buiten

de groep te verzekeren Zij verricht niet de hierboven genoemde underwriting
function diversifieert niet zelf en heeft ook zelf niet de vereiste deskundigheid
en ervaring in relatie tot de verzekeringsactiviteit en het beleggen van de

ontvangen premies Daarom wordt niet voldaan aan de hierboven genoemde
vereisten om de transacties als verzekeringstransacties aan te merken Het

lichaam verricht vooral een administratieve en of bemiddelende functie die

slechts een beperkte beloning rechtvaardigt

De overige via dit lichaam opkomende voordelen zoals het bundelvoordeel als

gevolg van het felt dat gezamenlijk minder dekkend vermogen hoeft te worden

aangehouden zie par 10 207 de voordelen als gevolg van het centraal

onderhandelen met eventuele her verzekeraars en de met de premieopbrengst
door haar behaalde beleggingsopbrengsten komen toe aan de

groepsonderdelen die op deze wijze hun krachten bundelen zie par 10 212

9 5 4 Verzekering als biioroduct

Er zijn situaties waarbij de verzekering als byproduct wordt aangeboden aan

ongelieerde afnemers van producten of diensten door een groep met

activiteiten buiten de verzekeringsbranche zoals annuleringsverzekeringen of

verzekeringen voor een extra garantieperiode De betreffende polls voor de

afnemer staat over het algemeen op naam van een ongelieerde verzekeraar die

Zie par 10 211

OESO 2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments OECD

Publishing Paris
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De verplichtingen van de artikelen 29b t m 29h Wet Vpb 1969 zien alleen op

grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde groepslichamen en het

geven van een onderbouwing van een zakelijke winstailocatie aan vaste

inrichtingen

i

i

lO ZArtikel 8b documentatie

De documentatieverpHchting zoals omschreven in artikel 8b derde lid Wet Vpb
1969 bestaat uit een beschrijving van de vijf vergelijkbaarheidsfactoren van de

gelieerde transacties zoals in hoofdstuk I omschreven een onderbouwing van

de keuze van de gehanteerde verrekenprijsmethode en een onderbouwing van

de voorwaarden waaronder de prijs die bij de transacties tot stand zijn
gekomen Deze verplichting ziet zowel op Rationale als grensoverschrijdende
transacties met gelieerde lichamen

Bij de codificatie van de documentatieverpHchting ex artikel 8b derde lid Wet

Vpb 1969 is bewust niet gekozen voor een uitputtende lijst van
documentatievereisten die ter onderbouwing van het arm s length karakter van

de transacties nodig zijn In die zin is sprake van een open norm Bij de

beoordeling van de toereikendheid van deze documentatie speelt het

proportionaliteitsbeginsel een belangrijke rol Het uitgangspunt is dat de extra

administratieve lasten als gevolg van artikel 8b derde lid Wet Vpb 1969 zoveel

mogelijk beperkt dienen te worden °

Gelet op de gehanteerde open norm realiseer ik me dat er bij
belastingplichtigen onzekerheid kan ontstaan over de vraag of de aanwezige
documentatie door de Belastingdienst als voldoende zal worden beoordeeld

Daarom is het mogelijk om bij de bevoegde inspecteur zekerheid te verkrijgen
over de vraag of voldaan is aan de documentatieverpHchting van artikel 8b

derde lid Wet Vpb 1969 ’

Ik keur goed dat lichamen die met hun documentatie voldoen aan de in artikel

29g Wet Vpb 1969 gestelde eisen qua inhoud ook voldoen aan de verplichting
zoals geformuleerd in artikel 8b derde lid Wet Vpb 1969 voor zover het

grensoverschrijdende transacties betreft Indien de vereisten van artikel 29g
Wet Vpb 1969 door lichamen ook toegepast worden op Rationale transacties

met gelieerde lichamen keur ik goed dat wordt voldaan aan de

documentatieverpHchting zoals geformuleerd in artikel 8b derde lid Wet Vpb
1969

11 Vroegtijdig overieg over mogelijke dubbele belastingheffing

Dubbele belastingheffing als gevolg van verrekenprijscorrecties is ongewenst

Belastingplichtigen die geconfronteerd worden met belastingheffing die niet in

overeenstemming is met de bepalingen van een verdrag kunnen een verzoek

indienen voor een onderlinge overlegprocedure De bevoegde autoriteit voor

Nederland is de Minister van Financien Aan de Algemeen directeur

Belastingdienst Grote Ondernemingen is het onder mandaat verleend de taak

van bevoegde autoriteit uit te voeren

Bij belastingplichtigen die verrekenprijsdocumentatie dienen te hebben op basis van artikel 8b

derde lid Wet Vpb 1969 zal het ontbreken van een onderzoek of studie uit te voeren naar de in

databanken voorradige prijzen die in vergelijkbare situatles tussen ongelieerde partijen tot stand

zijn gekomen niet per definitie leiden tot de conclusie dat de documentatie onvolledig is
■

Instelbesluit CGVP nr 2018 4380
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Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst

Den Haag [DATUM]

5 1 2e

De Staatssecretaris vai i Financien

M L A van Rij
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Auteur
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VDI IA Publicatie Besluit winstallocatie vaste inrichtingen
2022

Datum

19 mei 2022

Notanummer

2022 0000161413

Bijiagen

Aanleiding
Voornemen om onderstaand besluit op het terrein van verrekenprijzen te

publiceren

1 Beslisnotitie nr 22953

VDI IA Venoek tot

consultatie

VerrekerprIJsbEsluit en

Winstallocatiebesluit

Besluit

Winstallocatie vaste

InrichtingEn 2022

Commentaar FUB ronde

en reactie VDI

2
• Besluit van de Staatssecretaris van Financien nr 2022 0000143421

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen
3

Dit besluit is tezamen met het concept Verrekenprijsbesluit op 4 april 2022 met u

besproken bijlage 1 bevat de voorgaande beslisnotitie U heeft toen goedkeuring

gegeven om de besluiten met externe belanghebbenden te consulteren Deze

consultatieronde heeft inmiddels plaats gevonden

Beslispunt

Gaat u akkoord met publicatie van het Besluit winstallocatie vaste

inrichtingen in de Staatscourant

oZo ja dan verzoeken we u om deze te ondertekenen

Kern

In het Besluit winstallocatie vaste inrichtingen bijlage 2 wordt het beieid

met betrekking tot de winstallocatie aan vaste inrichtingen zoals dat

verwoord is in het eerdere besluit van 2011 geactualiseerd
Met de aanpassing van dit besluit is In beginsel geen materiele

inhoudelijke wijziging beoogd van het huidige beieid

Middels de werkgroep Fiscaal Uitvoeringsbeleld FUB is het besluit aan

externe belanghebbenden ter consultatie toegezonden In een beperkt
aantal punten heeft het ontvangen commentaar tot een wijziging geleid

Toelichting
Het Besluit winstallocatie vaste inrichtingen geeft uitleg over welk deel van de

winst van een Nederlands lichaam moet worden gealloceerd aan activiteiten die

Beleidsbesluiten kunnen middels een FUB ronde worden afgestemd met relevante

organisaties die zo de kans krijgen commentaar te leveren teneinde de concept versies te

verbeteren Het ministerie van Financien bepaalt of het commentaar wordt overgenomen

Pagina 1 van 2
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een lichaam middels een vaste inrichting in het buitenland verricht Hierbij staat

net als in het Verrekenphjsbesiuit het arnn s lengthbeginsei centraal Wij

verwijzen naar de besiisnotitie die we op 4 april reeds met u bespraken bijiage 1

waarin een nadere toelichting is opgenomen

Middeis de FUB consuitatie hebben twee partijen van de mogeiijkheid gebruik

gemaakt om schrifteiijk commentaarte ieveren zijnde de Nederlandse Orde van

Belastingadviseurs NOB en Register Belastingadviseurs RB Bijiage 3 bevat het

commentaar ontvangen uit de FUB ronde en onze reactie op de vraag of de

aangedragen punten tot een wijziging van de besluiten hebben geleid Het

commentaar heeft geieid tot beperkte verbeteringen van de tekst van de

besioiten zonder dat dit tot principiele wijzigingen heeft geleid in het voorgestane
beleid

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 2 van 2
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Intcrnationaal Belastingrecht Winstallocatie vaste inrichtingen

Directoraat generaal Fiscale Zaken Directie Verbruiksbelastingen Douane en

Internationale Aangelegenheden

Besluit van [DATUM] nr 2022 0000143421 Staatscourant 2022 nr

De Staatssecretaris van Financien heeft het volgende besloten

Dit besluit geeft nader inzicht in mijn standpunten met betrekking tot de winstallocatie

aan vaste inrichtingen Het doe van dit besluit is om duidelijkheid te geven over de wijze
waarop de Belastingdienst de winstallocatie aan vaste inrichtingen beoordeelt

De ontwikkelingen op het gebied van de winstallocatie aan vaste inrichtingen waaronder

de resultaten van het BEPS^ project van de OESO zijn aanleiding tot een actualisering
van het Besluit van 15 januari 2011 nr IFZ 2010 457M In dit besluit is aandacht voor

de introductie van de objectvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Wet Vpb 1969 in 2012 is een aantal redactionele wijzigingen aangebracht en zijn
verwijzingen naar andere besluiten en documenten geactualiseerd

1 Inleiding

1 1 Gebruikte afkortingen en termen

Authorised OECD ApproachAOA

Artikel 7 Nieuw Het in juli 2010 vastgestelde artikel 7 OESO

modeiverdrag

Artikel 7 Oud Het tot juli 2010 geldende artikel 7 OESO

modelverdrag

BEPS Base Erosion and Profit Shifting

Bvdb Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

KERT functies Key Entrepreneurial Risk Taking functies

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en

Ontwikkeling

OESO richtlijnen Transfer Pricing Guidelines for Multinational

Enterprises and Tax Administrations

PE Permanent Establishment

PE Report Report on the Attribution of Profits to Permanent

Establishments 2010

Wet Vpb 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

1 2 Doel besluit

^ Base Erosion and Profit Shifting
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Het doel van dit besluit is om duidelijkheid te geven over de wijze waarop de

Belastingdienst de winstallocatie aan vaste inrichtingen beoordeelt Dit besluit geeft dan

ook nader inzicht in de Nederlandse standpunten met betrekking tot de winstallocatie aan

vaste inrichtingen Deze standpunten zien slechts op de allocatie van de aan de winst ten

grondslag liggende baten en lasten en niet op de belastbaarheid en de aftrekbaarheid

van deze afzonderlijke baten en lasten

De standpunten zijn ook van belang bij de toepassing van art 15 Wet Vpb 1969 en de

Wet op de dividendbelasting 1965 ten aanzien van de toerekening van aandelen aan een

in Nederland gevestigde vaste inrichting

Dit besluit betreft niet de toepassing van artike 5 OESO modeiverdrag bij de vraag of er

sprake is van een vaste inrichting en betreft niet artikel 9 OESO modelverdrag bij de

vraag of er at arm s length gehandeid is door gelieerde partijen

1 3 Hoofdlijnen van het Nederlandse beleid

Aansluitino bii het PE Report

Het Nederlandse beleid inzake winstallocatie aan vaste richtingen sluit aan bij de

conclusies van bet PE Report
^ In het PE Report wordt gekozen voor de functionally

separate entity approach en daarmee voor de toepassing van het arm s lengthbeginsel
zoals nader uitgewerkt in de OESO richtlijnen

Uitgangspunt bij de winstallocatie in het PE Report is de Authorised OECD Approach
AOA De AOA bestaat kort gezegd uit de volgende stappen

1 In de eerste stap worden de activa en risico s alsmede het vermogen gealloceerd
aan de vaste inrichting op basis van de functionele analyse Bij deze

vermogensallocatie zijn in grote lijnen twee methoden te onderscheiden de

capital allocation approach en de thin capitalisation approach Mede gelet op het

uitgangspunt van het PE Report dat de vaste inrichting in principe een gelijke

kredietwaardigheid heeft als het lichaam in zijn geheel heb ik een voorkeur voor

de capital allocation approach

2 In de tweede stap wordt de winst van de vaste inrichting bepaald op basis van de

analyse in de eerste stap en de toepassing van het arm s lengthbeginsel Daarbij
kan de rentelast ter zake van het gealloceerde vreemd vermogen worden bepaald
aan de hand van twee methoden de fungibility approach en de tracing

approach Ik heb de voorkeur voor de fungibility approach waarbtj na de allocatie

van het vermogen op basis van de capital allocation approach de rentelast van het

lichaam naar rato van het toegerekend vreemd vermogen wordt gealloceerd aan

de vaste inrichting

De obiectvriistelling

Met ingang van 1 januari 2012 is voor buitenlandse vaste inrichtingen in de Wet Vpb
1969 de objectvrijstelling gefntroduceerd door middel van artikel 15e Wet Vpb 1969 ^

Vanaf de invoering van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten
worden zowel de positieve als de negatieve resultaten van de buitenlandse vaste

inrichting uit de wereldwinst van een Nederlands lichaam geelimineerd
^

Voor de winsttoerekening aan vaste inrichtingen in verdragssituaties is het van

toepassing zijnde artikel in het verdrag relevant Voor de winsttoerekening aan vaste

^ PESO 2010 2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments OECD Publishing Paris
^ Voor vaste inrichtingen in Nederland van een buitenlands lichaam is Hoofdstuk III art 17 e v Wet Vpb 1969

van toepassing
Dit vindt geen toepassing voor de laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming art 15e lid 7 jo art 15g

Wet Vpb 1969
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inrichtingen in niet verdragssituaties moet worden aangesloten bij de meest recente

tekst van artikel 7 OESO modelverdrag
^ waardoor het OESO commentaar op dit artikel

en het PE Report relevant zijn

Artikel 7 OESO modelverdraa

In Nederland wordt bij de uitleg van verdragen die zijn afgesioten v66r wijziging van het

OESO commentaar op het betreffende artikei gestreefd naar een uitkomst die zoveel

mogelijk aansiuit bij de meest recente inzichten in relatie tot het arm s Iengthbeginsel
Dit leidt ertoe dat wijzigingen die bedoeld zijn ais verduidelijking ook van toepassing zijn
op verdragen die zijn afgesioten v66r wijziging van het commentaar De wijzigingen in

het commentaar op artikel 7 zoals vastgesteld in juli 2008 zijn dergelijke
verduidelijkingen Deze zijn dan ook van toepassing op bestaande verdragen Het is

echter niet zo dat de wijzigingen in artikel 7 Nieuw en het daarbij horende commentaar

automatised doorwerken naar bestaande verdragen die met een ander artikel 7 tot stand

zijn gekomen

De vraag in hoeverre de wijzigingen in artikel 7 Nieuw en het daarbij horende

commentaar invioed hebben op de toepassing van verdragen met de oude tekst is niet

eenvoudig te beantwoorden Voor de uitvoeringspraktijk is het echter ongewenst ais hier

onduidelijkheid over bestaat Om deze onzekerheid te voorkomen ben ik bereid om alle

beginselen van het PE Report ook toe te passen bij verdragen waarin de tekst van artikel

7 Oud is opgenomen Daarom zal de Belastingdienst een arm s length winsttoerekening
aan een vaste inrichting die gebaseerd is op de uitgangspunten van het PE Report en die

ais zodanig ook in het andere betrokken land door belastingplichtige consistent is

toegepast niet corrlgeren Dit geldt ook bij de vrijstelling van buitenlandse winst onder

artikel 15e Wet Vpb 1969 of bij de belastingheffing van buitenlands belastingplichtigen in

situaties waarin geen belastingverdrag van toepassing is

Daarnaast is relevant dat het PE Report de reievante artikelen in het OESO

modelverdrag en het daarbij horende commentaar geen directe betekenis hebben voor

de toepassing van de nationale belastingwetten en van het Bvdb maar slechts voor de

uitleg van door Nederland afgesioten belastingverdragen De bepalingen over vaste

inrichtingen in de nationale belastingwetten in het Bvdb en in de bilaterale verdragen
hebben echter wel dezelfde uitgangspunten Dat blijkt ook uit de sterk overeenkomende

definities van een vaste inrichting en van de methode waarmee de winst aan een vaste

inrichting moet worden toegerekend Het uiteenlopen van de invulling van deze

bepalingen kan leiden tot dubbele belastlng of tot dubbele niet belasting en dat zou in

strijd zijn met het doel van deze regelingen

Dubbele niet belastino

Het Nederlandse uitgangspunt is dat dubbele niet belasting ais gevolg van een

verschillende interpretatie van het arm s Iengthbeginsel bij de winsttoerekening in relatie

tot een naar de winst geheven belasting ongewenst is en zoveel mogelijk voorkomen

dient te worden Indien en voor zover een belastingplichtige bij de winstallocatie in de

betrokken landen afwijkende keuzes maakt die ertoe leiden dat een deel van de winst

van de vaste inrichting niet in de heffing van een naar de winst geheven belasting wordt

betrokken kan de Belastingdienst afwijken van het beleid zoals beschreven in dit besluit

om te komen tot een uitkomst die niet leidt tot dubbele niet belasting

5 In dit besluit zal het nieuwe artikel 7 OESO modelverdrag zoals door de OESO vastgesteld in juli 2010 ais

artikel 7 Nieuw worden aangeduid Het artikel 7 dat tot juli 2010 geldig was zal in dit besluit ais artikel 7 Oud

worden aangeduid
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2 Winstallocatie vaste inrichtingen

2 1 Algemeen

In juli 2008 is het PE Report gepubliceerd dat in 2010 is aangepast
® ^ In dit rapport

wordt beschreven hoe winsten® aan vaste inrichtingen toegerekend dienen te worden

Het doel van het PE Report is om grotere internationale consensus te bereiken met

betrekking tot de toepassing van artikei 7 OESO modelverdrag Hoewel in het in 2008

geidende artikei 7 de verwijzing naar de functionally separate entity approach als zodanig
in lid 2 was opgenomen bleek vanuit ervaringen in de praktijk nadere uitleg
noodzakelijk Daarnaast zijn nieuwe inzichten inzake winstallocatie aan vaste inrichtingen
in het PE Report verwerkt

In het kader van de implementatie van het PE Report heeft de OESO een traject gevolgd
dat uit twee stappen bestond Voor zover de conclusies van het PE Report niet

conflicteerden met het op dat moment bestaande commentaar is het commentaar op
artikei 7 OESO modelverdrag in 2008 aangepast Veelal ging het hier om een

verduidelijking of een nadere interpretatie De tweede stap in het implementatietraject
bestond uit het herschrijven van het bestaande artikei 7 OESO modelverdrag en het

commentaar Dit is in juli 2010 door de OESO vastgesteld

Het uitgangspunt bij de winstallocatie in het PE Report is de AOA Deze benadering houdt

in dat aan een vaste inrichting de winst toegerekend dient te worden die door de vaste

inrichting zou zijn behaald indien zij een afzonderlijke ongelieerd lichaam zou zijn
geweest met vergeiijkbare functies risico s en activa handeiend onder dezelfde of

overeenkomstige omstandigheden In het PE Report wordt deze benadering de

functionally separate entity approach genoemd De achterliggende gedachte bij deze

benadering is dat de winstvaststelling van vaste inrichtingen op het arm s iengthbeginsel
gebaseerd dient te zijn zoals dat ook geldt voor gelieerde lichamen op basis van artikei 9

OESO modelverdrag en nader is uitgewerkt in het OESO commentaar bij dit artikei en in

de OESO richtlijnen Een belangrijk verschil in de toepassing van het arm s

iengthbeginsel op basis van artikei 7 OESO modelverdrag in vergelijking met de

toepassing op basis van artikei 9 OESO modelverdrag is dat tussen een vaste inrichting
en een hoofdhuis wettelijk bindende contracten ontbreken

2 2 Authorised OECD Approach

De AOA bestaat uit twee stappen

1 In de eerste stap worden de activa en risico s alsmede het vermogen gealloceerd
aan de vaste inrichting op basis van de functionele analyse

2 In de tweede stap wordt de winst van de vaste inrichting bepaald op basis van de

analyse in de eerste stap en de toepassing van het arm s iengthbeginsel

2 2 1 Stap 1 Allocatie van activa en risico s op basis van de functionele anaiyse

In de eerste stap dient voor de allocatie van activa en risico s in zijn algemeenheid
aangesloten te worden bij de plaats waar de zogeheten significant people functions

worden uitgeoefend Significant people functions zijn gerelateerd aan de mensen die de

activiteiten verrichten met betrekking tot het eigendom van activa en het aangaan en

beheren van risico s Het gaat hier om de zogenaamde day to day activiteiten die bij de

bedrijfsvoering een bepalende rol spelen De plaats waar deze activiteiten worden

verricht is bepaiend voor de allocatie van het economisch eigendom van de activa en de

®
Deze aanpassingen hadden als voornaamsCe doel het in overeenstemming brengen van bepaalde begrippen

uit het PE Report nnet begrippen uit het nieuwe artikei 7 OESO modelverdrag en de vernieuwde OESO

richtlijnen Met deze aanpassingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd
^
Na de publicatie van het PE Report publiceerde de OESO in maart 2018 de Additional Guidance on the

Attribution of Profits to a Permanent Establishment under BEPS Action 7 Dit rapport wijkt niet af van de op het

PE Report gebaseerde Nederlandse visie
® Indien in dit besluit sprake is van het begrip winsten wordt hier tevens veriiezen onder verstaan
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door het lichaam gelopen risico s

Tevens wordt in de eerste stap het eigen en daarna het vreemd vermogen gealloceerd
aan de vaste inrichting Uitgangspunt is daarbi] dat aan een vaste inrichting voldoende

eigen vermogen dient te worden toegerekend in reiatie tot de aan haar toegerekende
activiteiten activa en risico s De toerekening van het vermogen vindt daarom plaats na

de allocatie van de activa en risico s op basis van een functionele analyse Het

uitgangspunt is daarbij dat de vaste inrichting een gelijke kredietwaardigheid heeft als

het lichaam in zijn geheel

Voor de toerekening van het eigen vermogen aan de vaste inrichting worden in het PE

Report verschillende methoden beschreven die tot verschillende uitkomsten kunnen

ieiden namelijk

1 Capital allocation approach deze methode gaat uit van de actuele

vermogensstructuur van het generate lichaam en

2 Thin capitalisation approach deze methode gaat uit van de vermogensstructuur
van met de vaste inrichting vergelijkbare ongelieerde lichamen

Het IMederiandse beleid is gericht op een winsttoerekening aan de vaste inrichting die

zovee mogelijk leidt tot de winst die een ongelieerd lichaam zou hebben behaald met

vergelijkbare activiteiten onder vergelijkbare omstandigheden Ik heb in dat kader een

voorkeur voor de capital allocation approach mede gelet op het uitgangspunt van het

PE Report dat de vaste inrichting in prindpe een gelijke kredietwaardigheid heeft als het

lichaam in zijn geheel

Om de gelijke kredietwaardigheid te bewerkstelligen zal er bij de toedeling van het

vermogen naar zowel de waarde van de activa als de aan de activiteiten en activa

verbonden risico s gekeken moeten worden

Een voorbeeld van de toepassing van de capital allocation approach is uitgewerkt in een

bijiage bij dit besluit

Het PE Report schetst bij de eerste stap van de AOA onder welke omstandigheden er

dealings tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting aangenomen moeten worden Deze

dealings hebben invioed op de winstallocatie tussen hoofdhuis en vaste inrichting Op

specifieke dealings met betrekking tot concerndiensten immateriele vaste activa en

financiering wordt in paragraaf 4 van dit besluit nader ingegaan

Met betrekking tot de allocatie van eigen en vreemd vermogen geldt tevens het

volgende
• Voor de bepaling van de waarde van de activa bij de vaststelling van het relatieve

belang van de actiefzijde van de vaste inrichting in reiatie tot de balans van het

lichaam als geheel zal in prindpe uitgegaan moeten worden van de waarde van de

activa in het economisch verkeer

• De bepaling van de relatieve waarde van de activa dient in beginsel jaarlijks te

worden vastgesteld
• Gelet op de complexiteit van de bepaling van de jaariijkse relatieve waarde van de

activa en het besef dat het bij de allocatie van eigen en vreemd vermogen niet om

een exacte wetenschap gaat zal de Belastingdienst bij de beoordeling ervan een

zekere flexibiliteit in acht nemen

2 2 2 Stap 2 Allocatie van kosten en opbrengsten op basis van het arm s

lengthbeginsel

In de tweede stap worden de kosten en opbrengsten at arm s length gealloceerd aan de

vaste inrichting op basis van de functies de activa de risico s het vermogen en de

dealings zoals die in de eerste stap zijn geanalyseerd Voor de in de eerste stap

geidentificeerde dealings dient in de tweede stap een verrekenprijs te worden bepaald
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Na het toerekenen van het eigen en vreemd vermogen dient een arm s lengthrentelast
aan de vaste inrichting te worden toegerekend In het PE Report worden daartoe twee

methoden beschreven

1 De tracing approach waarbij voor het bepalen van het rentepercentage zoveel

mogelijk wordt aangesloten bIJ het rentepercentage van de externe lening die

aangetrokken is om het specifieke actief te financieren en

2 De fungibiiity approach waarbij de totale rentelast van het lichaam in zijn geheel
naar rato van het toegerekend vreemd vermogen wordt gealloceerd aan de vaste

inrichting en het historisch verband met een lening nfet van belang is

2 2 3 Nederlandse voorkeursmethode voor allocatie van rentelasten

Uitgangspunt van de AOA is dat de vaste inrichting dezelfde kredietwaardigheid heeft als

het generale lichaam Van een interne garantstelling kan geen sprake zijn en er bestaat

een beperkte keuzevrijheid bij de allocatie van eigen en vreemd vermogen aan de vaste

inrichting

Ik heb een voorkeur voor de fungibiiity approach De tracing approach houdt immers

minder rekening met de specifieke omstandigheden van de vaste inrichting en za

daardoor mogelijk niet tot de toerekening van een arm s lengthrentelast aan de vaste

inrichting ieiden ® Onder de fungibiiity approach kan hier wel rekening mee gehouden
worden indien een op de functionele analyse gebaseerd pro rata deel van de rentelasten

van het gehele lichaam aan de vaste inrichting wordt toegerekend De omvang van de

rentelast zal naar verwachting bij een dergelijke methode de rentelast benaderen die een

ongelieerde geldverstrekker in rekening zou brengen bij financiering van een soortgelijk
ongelieerd lichaam Uitgangspunt van de AOA is immers dat de aftrekbare rentelast van

de vaste inrichting niet hoger zou mogen zijn dan een rentelast die arm s length is

Omdat de capital allocation approach in combinatie met de fungibiiity approach het

meest aansluit bij het uitgangspunt van de gelijke kredietwaardigheid zal de

Belastingdienst bij haar beoordeling in beginsel voor de toerekening van eigen vermogen

aan de vaste inrichting de capital allocation approach en voor toerekening van

rentelasten de fungibiiity approach hanteren

Slechts wanneer het generale lichaam niet conform het arm s iengthbeginsel is

gefinancierd met bijvoorbeeld als gevolg dat te weinig eigen vermogen en te hoge
rentelasten aan de vaste inrichting zijn toegerekend zal de Belastingdienst deze

benadering loslaten Dan zal mogelijk de op externe vergelijking gebaseerde thin

capitalisation approach gehanteerd worden In dat geval zullen om toch een arm s

lengthwinst van de vaste inrichting te kunnen bepalen de omvang van het eigen

vermogen en de omvang van de rentelasten van de vaste inrichting worden vergeleken
met ongelieerde lichamen die vergelijkbaar zijn met de vaste inrichting

Een voorbeeld van de toepassing van de fungibiiity approach is uitgewerkt in een bijiage
bij dit besiuit

2 3 Het gebruik van afwijkende methoden in het land van het hoofdhuis en de

vaste inrichting

Omdat in het PE Report niet gekozen wordt voor een specifieke methode is het risico

aanwezig dat landen de allocatie van het eigen vermogen en de rentelasten verschiliend

benaderen waardoor geen of dubbele belastingheffing ontstaat ^“ Indien vanwege de

® Met specifieke omstandigheden worden hier bedoeid de functies activa en risico s van de vaste inrichting
Zie art 12aa iid 1 sub g Wet Vpb 1969 waarbij een mogeiijke mismatch kan ontstaan met betrekking tot

de rentealiocatie door een verschillende benadering van beiastingautoriteiten ten aanzien van de ailocatiewijze
van eigen en vreemd vermogen en van renteiasten waardoor sprake kan zijn van een dubbeie aftrek
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toepassing van een verschillende benadering nnet betrekking tot de allocatie van

rentelasten door verschillende belastingdiensten belastingplichtige wordt geconfronteerd
met dubbele belastingheffing ben ik bereid bij toepassing van een beiastingverdrag in

overleg te treden met de bevoegde autoriteit van het andere land en daarbij ernaar te

streven om de ontstane dubbele belastingheffing te elimineren zoals omschreven is in het

Besluit van 11 juni 2020 nr 2020 0000101607 Staatscourant 2020 32689

Bij toepassing van verdragen waarin artikei 7 Oud van toepassing is zai overeenkomstig
het commentaar in paragraaf 48 bij dat artikei bij het gebruik van een verschillende

benadering met betrekking tot de vermogensallocatie in de betreffende landen de

benadering van het land van de vaste inrichting worden gevolgd indien

1 de verschillende benaderingen in de landen het gevolg is van keuzes die zijn
verankerd in de wet of regelgeving en

2 de keuze in het land van de vaste inrichting een door de OESO geautoriseerde
keuze is en

3 in de betreffende specifieke casus deze benadering een resultaat tot gevolg heeft

dat als arm s length beschouwd kan worden

Zoals ook in paragraaf 1 3 van dit besluit opgemerkt kan de Belastingdienst afwijken van

het beleid in dit besluit om te komen tot een uitkomst die arm s length is en die niet leidt

tot dubbele niet belasting

3 Risicoallocatie significant people functions versus control

Het is van belang dat de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de risicoallocatie als

onderdeel van de winstbepaling van een vaste inrichting zo veel mogelijk overeenkomen

metde uitgangspunten voor de risicoallocatie bij transacties tussen gelieerde lichamen

In dat kader zijn de begrippen significant people functions en control van belang

In het PE Report is in het kader van de analoge toepassing van het arm s Iengthbeginsel
voor de winstallocatie aan vaste inrichtingen het begrip significant people functions

geintroduceerd Significant people functions zijn de functies die betrekking hebben op het

actief nemen van beslissingen met betrekking tot het eigendom van activa en het

aangaan en beheren van risico s Volgens het PE Report gaat het hier met name om de

day to day activiteiten die bij de bedrijfsvoering van een lichaam een bepalende rol

speien

In het deel van het PE Report dat handelt over de financiele insteliingen wordt hiervoor

de term key entrepreneurial risk taking functies KERT functies gebruikt De reden voor

het gebruik van deze afwijkende terminologie is gelegen in het feit dat er bij financiele

insteliingen meer dan bij andere lichamen een overlap zal bestaan tussen de significant
people functions die bepalend zijn voor de toerekening van het economisch eigendom
van activa en de significant people functions bij het aangaan en beheren van risico s Dit

vindt zijn oorzaak in de nauwe relatle bij financiele insteliingen tussen activa en risico s

Een KERT functie bij een financieie installing ziet doorgaans op een activiteit significant
people function die zowel van belang is voor de toerekening van een activum als voor

de toerekening van een risico bijvoorbeeld het verstrekken van een lening door een

bank ^^

In de OESO richtlijnen waarin nadere uitwerking wordt gegeven aan het arm s

Iengthbeginsel met betrekking tot transacties tussen gelieerde lichamen wordt eveneens

aandacht besteed aan risicoallocatie Hoewel in de OESO richtlijnen de contractuele

werkelijkheid het startpunt is van de functionele analyse wordt ook aandacht besteed

aan de wijze waarop risico s tussen partijen gealloceerd worden In de OESO richtlijnen

“
Met betrekking tot specifieke overwegingen voor de winstailocatie aan een vaste inrichting in het geval van

financiele insteiiingen en financieringstransacties verwijs ik naar het tweede deei {Part II Banks van het PE

Report uit 2010
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speelt het begrip control een belangrijke rol bij de risicoallocatle Dit wordt ats voIgt
gedefinieerd Control over risk involves i the capability to make decisions to take

on lay off or decline a risk bearing opportunity together with the actual performance of

that decision making function and ii the capability to make decisions on whether and

how to respond to the risks associated with the opportunity together with the actual

performance of that decision making function

Paragraaf 1 65 van de OESO richtlijnen stelt daarbij aan het eind dat voor de allocatie

van risico s het volgende van belang is a party requires both capabiiity and functional

performance as described above in order to exercise control over a risk

Het is de vraag wat nu precies de verhouding is tussen de significant people functions en

de functies van mensen die control uitoefenen met betrekking tot bepaalde risico s De

activiteiten van de partijen die control uitoefenen zouden een iets ander karakter kunnen

hebben dan de activiteiten van de partijen die de significant people functions uitoefenen

doordat ze functioneel mogelijk iets verder afstaan van de day to day activiteiten

Omdat het uitgangspunt van het PE Report is om de AOA met betrekking tot vaste

inrichtingen zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij het arm s lengthbeginsel ga ik

ervan uit dat hoewel deze begrippen in de uitwerking mogelijk verschillend

gei nterpreteerd zouden kunnen worden er een grote overlap valt te onderkennen in de

activiteiten van partijen die control hebben over de risico s in de context van artikel 9

OESO modelverdrag en de day to day activiteiten van de significant people functions in

de context van artikel 7 OESO modelverdrag Zie ook de voorbeelden in het

Verrekenprijsbesluit^^ met betrekking tot de rol van de principaal in relatie tot de

uitvoering van research activiteiten

i2

4 Dealings

Dealings worden in het PE report omschreven als transacties tussen de vaste inrichting
en andere onderdelen van het lichaam waartoe de vaste inrichting behoort als

equivalent van transacties tussen ongelieerde lichamen

4 1 Concerndiensten

Op basis van het arm s lengthbeginsel dienen concerndiensten te worden beloond zoals

dat onder vergelijkbare omstandigheden tussen ongelieerde lichamen zou zijn geschied
Het PE Report sluit geheel aan bij deze benadering

Het derde lid van artikel 7 Oud geeft regels voor bij de vaste inrichting in aftrek

toegestane kosten Volgens dit artikel behoren kosten van leiding en algemene
beheerskosten tot de in aftrek toegelaten kosten ongeacht waar deze uitgaven gedaan
zijn Dit moet in dit verband niet worden gelezen als een beperking van het tweede lid

van artikel 7 Oud maar als een verduidelijking die de toepassing van het arm s

lengthbeginsel niet in de weg staat

Hoewel het derde lid van artikel 7 Oud een benadering op basis van het arm s

lengthbeginsel niet in de weg staat is in het commentaar van artikel 7 Oud paragrafen
37 en 38 te lezen dat voor de daar genoemde diensten inclusief strategisch
management de kosten toegerekend worden zonder een winstopslag in aanmerking te

nemen
i Dit is slechts anders indien de betreffende diensten ook meerdan incfdenteel

aan niet gelieerde partijen worden verleend of indien de betreffende diensten de

belangrijkste activiteit van het lichaam vormen paragrafen 35 en 36 Het is mijn visie

dat in geval van interne dienstverlening evenals bij toepassing van artikel 9 OESO

modelverdrag in beginsel een winstopslag in aanmerking dient te worden genomen om

tot een arm s length uitkomst te komen

OESO 2022 Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations par 1 65

Besluit van de Staatssecretaris van Financien nr 2022 0000139020

Met het commentaar van artikel 7 Oud wordt hier bedoeld het commentaar op het OESO modelverdrag dat in

2008 is herzien
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Ik zal mij bij de toepasstng van verdragen die niet zijn gebaseerd op artikel 7 Nieuw

soepel opstellen bij de interpretatie van artikel 7 Oud Dlt betekent concreet dat met

betrekking tot de in het commentaar genoemde diensten de toerekening van kosten aan

een vaste inrichting zowel op basis van alle relevante werkeiijke kosten zonder

winstopslag als tegen een prijs gebaseerd op het arm s tengthbeginsel in principe ais

passend zal worden aangemerkt

Met de introductie van artikel 7 Nieuw kan er geen twijfel meer bestaan over de

toepassing van het arm s lengthbeginsel bij fictieve concerndiensten

Voor het bepalen van de verrekenprijs voor een concerndienst zie paragraaf 6 van het

Verrekenprijsbesluit
^^

4 2 Immateriele vaste activa

Paragraaf 34 van het commentaar van artikel 7 Oud is in het verleden vaak ten onrechte

uitgelegd als een verbod op het berekenen van interne fictieve royaityfees tussen het

hoofdhuis en de vaste inrichting In de paragraaf wordt de complexiteit geschetst van het

toerekenen van immateriele vaste activa aan een deel van een lichaam Op basis van

deze constatering wordt daarom in het commentaar de suggestie gedaan om de kosten

zonder winstopslag tussen hoofdhuis en vaste inrichting te verdelen Indian

aannemelijk gemaakt wordt dat de kosten van de ontwikkeling van de immateriele vaste

activa aan slechts een deel van het lichaam toe te rekenen zijn is er mijns inziens ruimte

voor het in rekening brengen van een royalty

Het is mijn uitgangspunt om zoveel mogelijk een systematiek te hanteren die leidt tot

een uitkomst die gelijk is aan de uitkomst in vergelijkbare situaties bij ongelieerde
lichamen Voor zowel de allocatie van zelfontwikkelde als aangekochte immateriele vaste

activa is doorslaggevend welk deel van het lichaam op basis van de significant people
functions de actieve beslissingen neemt ten aanzien van het aangaan en het beheren van

de risico s met betrekking tot de immateriele vaste activa

Het louter verdelen van de kosten is niet passend indien op basis van de feiten en

omstandigheden een systematiek die gebaseerd Is op het arm s lengthbeginsel tot de

mogelijkheden behoort en tot een andere uitkomst leidt

4 3 Financiele transacties

Volgens het commentaar bij artikel 7 Oud paragraaf 41 en 42 is er in zijn algemeenheid
met uitzondering van financiele instellingen zoals banken sprake van een verbod op
interne fictieve rente

De toerekening van het eigen en vreemd vermogen aan de vaste inrichting is gebaseerd
op de wens om een vermogensstructuur te realiseren die zoveel mogelijk is gebaseerd op
het arm s lengthbeginsel De toerekening van het vermogen eigen en vreemd vindt

plaats na de allocatie van de activa en risico s op basis van de functionele analyse Het

daaruit voortvioeiende toerekenbare vreemd vermogen en de daarbij behorende

rentelast voor de vaste inrichting is mede bepalend voor de winstallocatie ^®

Hoewel er gelet op de wijze van de toerekening van eigen en vreemd vermogen aan de

vaste inrichting zoals omschreven in het PE Report weinig ruimte lijkt te zijn voor het In

Besluit van de Staatssecretaris van Financien nr 2022 0000139020

Het is bekend dat banken in de praktijk vaak een eigen intern funds transfer pricing systeem hebben Dat

veel banken een dergelijk systeem gebruiken wordt ook in het PE Report onderkend Het rapport benadrukt dat

het van beiang is dat een dergeiijk systeem ieidt tot een aiiocatie van rentelasten die in overeenstemming is

met het arm s iengthbeginsel In par 169 van deei 2 van het PE Report staat dat in het geval dat funds

transfer pricing systemen uitgaan van financiering met 100 vreemd vermogen een aanpassing zal moeten

worden gemaakt om tegemoet te komen aan het uitgangspunt dat aan een vaste inrichting voldoende eigen
vermogen dient te worden toegerekend ter ondersteuning van de aan haar toegerekende activiteiten activa en

risico s In dezelfde paragraaf wordt daarnaast onderkend dat het ook nodig kan zijn om een aanpassing te

maken voor duurdere vormen van vreemd vermogen van de bank als deze niet afdoende worden vertaald in

het funds transfer pricing systeem
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aanmerking nemen van interne rente is het expliciete verbod op interne rente niet meer

beschreven en speelt het in het commentaar bij artikel 7 iMieuw geen rol meer

De interne interestdealings kunnen volgens het PE Report slechts voorkomen indien en

voor zover er sprake is van treasury activiteiten die als significant people functions

kunnen worden aangemerkt en die op basis van de functionele analyse een arm s

lengthbeloning rechtvaardigen die gerelateerd is aan de betreffende geldstromen en

risico s Volgens het PE Report hebben deze interestdealings slechts consequenties voor

het belonen van de treasury functie en niet voor de toerekening van de hoeveelheid

eigen en vreemd vermogen gelet op het feit dat deze allocatie plaatsvindt op basis van

een van de in het PE Report beschreven methoden

Een situatie waarbij de vaste inrichting meer vreemd vermogen krijgt toebedeeld dan

daadwerkelijk door het lichaam van externe partijen gelieerd of ongelieerd is geieend
past niet in de door mij voorgestane benadering Daarin dient immers in beginsel
enerzijds op basis van de capital allocation approach een aandeel in eerst het eigen en

vervolgens het vreemd vermogen van het lichaam gealloceerd te worden aan de vaste

inrichting en anderzijds dient de vaste inrichting dezelfde kredietwaardigheid te hebben

als het generale lichaam Het bestaan van een treasury functie kan niet teiden tot het

alloceren van een rentelast met betrekking tot een iening die niet van externe partijen
gelieerd of ongelieerd afkomstig is ^^ Deze uitgangspunten gelden voor zowel finandele

als niet financiele instellingen

Het bestaan van een treasury functie leidt niet automatisch tot interestdealings
Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden zoals geconstateerd bij de

functionele analyse kan de beloning voor de treasury afdeling namelijk ook vormgegeven
worden door middel van een fictieve doorbelasting van kosten met een daarbij passende
winstopslag

Nu in het PE Report het belang van de zelfstandigheidfictie wordt benadrukt kan er

discussie ontstaan over de vraag of er afhankelijk van de specifieke feiten en

omstandigheden een rentelast of rentebate op een interne schuld of vordering als gevolg
van goederenleveranties en of diensten in aanmerking genomen kan worden Gelet op de

in het PE Report gekozen benadering om het eigen en vreemd vermogen te alloceren op
basis van een van de beschreven methoden ligt het niet voor de hand om naast de

berekening van de rentelast op basis van een van deze methoden een rentelast of

rentebate met betrekking tot schuldig gebleven bedragen als gevolg van interne

leveringen of diensten in aanmerking te nemen De rentelasten of rentebaten die in

ongelieerde verhoudingen het gevolg zijn van dergelijke transacties maken bij de

winstallocatie van een vaste inrichting impliciet deel uit van de rentelasten of rentebaten

die zijn berekend op basis van de gehanteerde methode voor vermogensallocatie

5 Specifieke onderwerpen

5 1 Materiele vaste activa

Het is niet mogelijk om activa toe te rekenen aan de vaste inrichting op grond van de

juridisch eigendom Daarom zoekt het PE Report in paragraaf 72 t m 74 Part I versie

2010 de analogic met het begrip economisch eigendom Doorslaggevend hierbij zijn
wederom de significant people functions zoals die blijken uit de functionele analyse In de

praktijk ontstond bij de toerekening van materiele vaste activa soms discussie over de

vraag of de significant people functions dan wel de place of use doorslaggevend moest

zijn voor het economische eigendom Met ingang van 2008 wordt in het OESO

commentaar door de verwijzing naar de secties D 2 en D 3 van Part I van het PE

Report gekozen voor de toerekening van de materiele vaste activa aan de vaste

inrichting indien deze daar worden gebruikt place of use tenzij bijzondere
omstandigheden een andere benadering rechtvaardigen

In Nederland maakt de Hoge Raad sinds jaar en dag onderscheid tussen duurzame en

Zie hiervoor tevens paragraaf 157 en 158 Part I van het PE Report versie 2010
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tijdelijke terbeschikkingstelling aan de vaste inrichting Bij duurzame

terbeschikkingstelling aan de vaste inrichting wordt de vaste inrichting als economisch

eigenaar van de materiele vaste activa beschouwd Is er slechts sprake van een tijdelijke
terbeschikkingstelling dan dient de vaste inrichting als huurder van het activum

beschouwd te worden en het hoofdhuis als verhuurder zie BNB 1986 100 De tijdelijke
terbeschikkingstelling merk ik aan als een bijzondere omstandigheid die een andere

benadering rechtvaardigt dan de place of use benadering zoals die in het OESO

commentaar is omschreven

5 2 Financiele activa

Ook voor financiele activa zoals liquide middelen en vorderingen geldt dat het

economische eigendom aan de vaste inrichting wordt gealloceerd indien de significant
people functions met betrekking tot het aangaan en beheren van de risico s ten aanzien

van deze activa door de vaste inrichting worden uitgeoefend

Een uitzondering op deze allocatieregel kan gelden voor financiele activa die worden

aangehouden met een specifieke bestemming zoals een geplande overname of een

geplande dividenduitkering In dat geval dienen deze activa niet te worden toegerekend
aan de vaste inrichting als daar de beslissing niet is genomen om deze middelen hiervoor

aan te wenden

5 3 De agent als vaste vertegenwoordiger

Het PE Report zie D5 van Part I beschrijft op welke wijze winst dient te worden

toegerekend aan een specifieke vaste inrichting zijnde de vaste inrichting van de

buitenlandse opdrachtgever die het gevolg is van het aanmerken van een afhankelijke al

dan niet gelieerde agent als vaste vertegenwoordiger Feitelijk ontstaan er in die situatie

twee beiastingplichtigen de onderneming van de afhankelijke agent de dependent
agent en de vaste inrichting van de buitenlandse opdrachtgever de dependent agent
PE Met nadruk geldt de beschreven methodiek niet om te bepalen of er sprake is van

een vaste vertegenwoordiger Voor wat betreft de allocatie van winst gelden volgens het

PE Report bij de dependent agent PE dezelfde regels als bij een gewone vaste

inrichting
^®

Ik ben van mening dat gelet op het uitgangspunt dat de agent in de uitoefening van zijn
eigen onderneming arm s length beloond dient te worden er normaliter geen aanleiding
is om daarnaast winst toe te rekenen aan een eventueel te constateren vaste inrichting
van de buitenlandse opdrachtgever

Indien de buitenlandse opdrachtgever met haar eigen personeel significant people
functions uitoefent door middel van een vaste inrichting dient daar winst aan

toegerekend te worden

5 4 Zekerheid vooraf

Voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de winstallocatie aan een vaste inrichting
zie het Besluit van 9 augustus 2021 nr 2021 16465 Staatscourant 2021 38442

6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de

Staatscourant waarin het wordt geplaatst

7 Ingetrokken regeling

Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit

De definitie van de dependent agent PE is aangepast in het in 2018 gepubliceerde OESO Rapport Additional

Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments BEP5 Action 7
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Besluit van de Staatssecretaris van Financien van 15 januari 2011 nr

IFZ2010 457M Staatscourant 2011 1375

8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst

Den Haag [DATUM]

5 1 2e

De Staatssecretaris van Financien

M LA van Rij
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Bijiage bij het besluit winstallocatie vaste inrichtingen

Voorbeeld met betrekkina tot de uitwerkina van de capital allocation approach en

funaibiUtv approach

Dit voorbeeld is opgenomen ter illustratie van de capital allocation approach en fungibility
approach Het doel van de gehanteerde methode is de allocatie van eigen en vervolgens
vreemd vermogen aan de vaste inrichting

Het generale lichaam kent de volgende balans

Debet Credit

Activa 400 EV 150

W 250

400 400

Er dienen in het kader van de eerste stap van de AOA activa aan de vaste inrichting te

worden toegerekend Ste dat op basis van de analyse van de significant people functions

de toewijzing van de activa aan de vaste inrichting resulteert in activa voor een bedrag
van 200 In dat geval dient daarna financiering ter grootte van 200 te worden

gealloceerd aan de vaste inrichting Het is de vraag welk deel daarvan uit eigen
vermogen en welk deel uit vreemd vermogen dient te bestaan ter bepaling van de arm s

lengthrentelast van de vaste inrichting

Bij de uitwerking van dit voorbeeld wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties In

beide situaties mag worden aangenomen dat de vaste inrichting dezelfde

kredietwaardigheid heeft als het generale lichaam

Situatie 1

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de verrichte activiteiten gebruikte activa en

gelopen risico s van de vaste inrichting volledig vergelijkbaar zijn met die van het

generale lichaam Toepassing van de capital allocation approach zou er dan toe kunnen

leiden dat er naar rato van de waarde van de activa eigen vermogen toegerekend moet

worden aan de vaste inrichting in dit geval 200 400 150 75 Het toe te rekenen

vreemd vermogen bedraagt in dat geval 125 200 75

De balans van de vaste inrichting ziet er dan als voIgt uit

Debet Credit

Activa 200 EV 75

VV 125

200 200

De rentelast zal berekend worden naar rato van het toegerekende vreemd vermogen van

125 Aangezien de verrichte activiteiten en gebruikte activa van de vaste inrichting
hetzelfde risicoprofiel hebben als die van het generale lichaam ligt het voor de hand dat

bij toepassing van de fungibility approach ook circa 50 van de rentelasten van het
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lichaam dient te worden toegerekend aan de vaste inrichting

Situatie 2

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de verrichte activiteiten en gebruikte activa

van de vaste inrichting een lager risicoprofiei hebben dan die van het generaie lichaam

Stei dat toepassing van de capital allocation approach tot de conclusie leidt dat 1 3 deel

van het eigen vermogen van het lichaam aan de vaste inrichting dient te worden

toegerekend dan dient aan de vaste inrichting een eigen vermogen te worden

toegerekend van 50 1 3 150 Het toe te rekenen deel van het vreemd vermogen

wordt hierdoor 150 200 50

De balans van de vaste inrichting ziet er dan als voIgt uit

Debet Credit

Activa 200 EV 50

VV 150

200 200

De rentelast zal berekend worden naar rato van het toegerekende vreemd vermogen van

150 Omdat de vaste inrichting een lager risicoprofiei heeft dan het generaie lichaam

dient relatief minder eigen vermogen te worden toegerekend aan de vaste inrichting in

situatie 2 en daarmee ook minder dan in situatie 1 De keerzijde daarvan is dat er relatief

veel vreemd vermogen aan de vaste inrichting dient te worden toegerekend waardoor in

principe aan de vaste inrichting relatief meer rente wordt gealloceerd
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Reactie vaii FlH o p rjQE connmentaar pp co ncert Verreke npriisbes luit

Op 5 april 2022 hebben wrj de Nederlandsa Orde van Belastingadviseurs f de Orde^ mid dels de

2Dgenaamde FUB ronde bet concept Verrekenprijsbeslurt toegestuurd De Orde heeft op 2G april
2022 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om corrmenhaar te leveren op dit concept Inrriddels is

het Verrekenprrj sbesluit gepubliceerd in de Staatscourant Wevrillen daarom kort terugl uppelen op

welke viijze het commentaar van de Orde in het definitieve besluit is meegenomen

Algemeen

Wij danken de Orde van harte voor haar bijdrage aan het verbeteren van het besluit Voor zover vis

inhoudelijke vrijzigingBvoorstellen hebben overgenomenr zullenvre deze in dit document benoemen

We constateren dat in een aantal gevallen de Orde meer toelichting ofverdere aanvulling op detekst

wenst bijvoorbeeld bij garantiesj We begrijpen deze wens Echter zijn wij van mening dat gelet

op de bedoeling van dit besluit niet elka mogelijkheid en situatie in dit besluit kan worden

beschreven De beoordeling van spedfleke situaties viordt bev ust overgelaten aan de

uitvoeringsprakdij k In een aantal gevallen is er ook gekaazen om nietveel meer toelichting te geven

in vergelijkdng metwd in de OESO riclitl jj nen wordt vermeld

In een aantal gevallen stelt de Orde vragen over bepaalde tekstuele v^jj zigingen Te denken vat

hierbij aan commentaar over de arms length range In de meeste gevallen beogen de vijjzigingen

beter aan te sluten bij de tekst van de OESO richtlijnen en is geen viijziging aangebracht in

vergelijkdng met het concept Bij de moeilijkte v^aarderen immateriele activa en de paragraaf over

inkopen in concernverband heeft dit echter vrel tot een wijziging terug naar de oude tekst van het

vorige besluit van 20LS geleid

Er is een aantal beleidsmatige v ijzigingen in het nieuwe beslut aangebracht waar de Orde

heroverweging vraagt [bijvoorbeeld met betrekidng tot de bewijslast bij de nieuwe paragraaf over

steunn aatregelen bij hetschrappen van het goedksurend beleid vraarbjj de mogeljjkheid open werd

gehouden tot het doorbelasten van bepaalde knsten zander vrinstopslag en bij de definitie van

dienstverleningslichaamj Dit heeft in de nieuv^e versie niet tot vrijzigingan geleid

□ e Orde vraagt in een aantal gevallen aandacht voor teksten die ook in het voorgaande besluit al

stonden en niet geirrijzigd zjj n [bjjvoorloeeld voetnoot over bxjetes de paragraaf over credit rating
en de paragraaf over het tvieezij dig perspectiefj Dit commentaar op het bestaande beleid heeft

niet tot een vrjjziging geleid

Ten slotte hebben vte een aantal redactionele wijzigingen [zoals de terechte opmerking over de

verwijzing naar de OESO richtlij nen 2022 in plaatsvan 2017J overgenomen

In onze reacte hieronder v illen we specifiek i^s zeggen over

De verhouding tussen nationale jurisprudentie en de OESO richtlynen

Ujstvan aandeelhoudersactiviteiten

Impliciete steun

□i enstver len in gsl i chamen

Cashp Doling

Verhouding nationale jurisprudentie en deOESO richtlij nen

De Orde geeft aan dat het al dan niet hebben van rechtstreekse werkdng van de OESO richtlijnen in

de prakdjjkvaak een ondervierp van discussie is en verduidelijkdng behoeft

De OESO richtlijnen zijn geen onderdeel van de Nederlandsevret en hebben daardoor geen directe

vrerkdng maar vrorden vrel beleidsmatig omarmd als interpretatie van het arm s lengthbeginsel Een

beleidsbesluit is niet bindend voor de belastingplichtige en de rechter Daarom is het uitgangspunt
dat in situaties vraarbij zeksrheid vooraf wordt gevraagd dezezekaerheid [i] in intematonaal verband

verdedigbaar moet zijn [in overeenstemming met de OESO ricfitlijnen en [ii^ de gegevan zekerheid

aan de Nederlandse wet en regelgeving moet voldoen Bij de beoordeling van de aangifte staat de

Hederlandse wet en regelgeving [inclusief de N ederlandse j urisprudentie^ centraal en kunnen de

OESO richtlijnen helpen bjj de interpretatie van het arm s langthbeginsel
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Llj tvan aandeelh □uderBacti viteiten

DeOrde geeft aan datvandaag de dag sm ironmental^ stKial andgoi^mance E3G5 activiterten niet

perse uitsluitend een aandeelhouderskarakber hebben □aarom is in voorbeeld 4 de volgende tekst

vervrijdsrd Vers lag rapportage over bet geuoerde te voeren mili eubeleidr sociaal beleid en heleid

ten aanzien van duureaam ondernemen

Impliciete steu n

De Orde merli terecht op dat de aFgeleide credit rating ookvan belang Fan zifn voor bet bepalen
van de omvang van de lening Dit is toegevoegd in bet besluit

ENenstverlenlngshdiannefi DVL

Het is voor de Orde niet duidelijk of en in hoeverre de voorstellen in dit concept moeten vrorden

toegepast op voorgaande j aren Ook in j aren voorafgaand aan de publtatievan het Besluit dient de

beloning van de DVL getoetst teviorden aan de hand van defunctieSr activiteiten en risico s van de

DVL Het besi uit tan beh ul pzaam zij n o m d it te toetsen In begi nsel is ersprakevan een d namische

interpretatie vraarbij voortschrij dend inzichttot een betere venrroording van de uitleg van het arm s

lengthb^insel kan lei den Het staat de belastingplichtige vrij de interpretatie van het begi nsel van

de zijde van de Belastingdienst te weerleggen Artikel Sc W et Vpb L9S9 gaat niet over de zakelijke
beloning van een lichaam Ook de substance eisen van artikel 3a UBIBB hebben geen directe relatie

met de zakel jj k bel oni ng

De Orde stelt dat in de derde paragraaf de CUP methode v ordt voorgeschreven bij het bepalen van

de rente op iedere individuele lening terwiji devierde paragraaf iets anders lijkt te suggereren Als

gevolg van dit commentaar is de vierde paragraaf geschrapt

De Orde heeft terecht vragen gesteld bjf de stelligheid van de zinsnede ^Het is nist arm‘s isngtt\
indisn fiet door de DVL ged agen risico contractueei beperki bvordt to teen bepaaJd geidbedrag
Daarom is deze wijzdging aangebracht Jn de ^tecdieife context i an deze bijzondere worm wan

bnanciele dienstweriening hgt iet n et in de iij^ der werwach ting dat bet bij wergeiijkbare ongeiieerde
tiansacties order wergeiijkbare omstandigheden weei zai woorkomen dat fiet door de £VL gedragen
risco con tract[ieel wordt beperkt zonderdat daarbij rekening gebouden wordt rriet de reiatieve mate

waarin de parfjjen controi uitoefenen over de reiewante risico s

De Orde merkt terecht op dat het voorbeeld onterecht suggereert dat de functiebenairing

doorslaggevender is dan deaardvan de activiteiten Het nieuwe besluit verduidelij kt dat dit niet het

geval is

Cash Pooling

De Orde stelt vast dat in onderdeel 9 3 van het concept geen onderscheid wordt gemaakt tussen

zgn zero balancing ca^ pooling en notional ca^ pooling terviijl de aard van de intercorrpany
transactie bij zero balancing cash pooling toch wezenlij k anda s is dan brji national cash pooling De

volgende tweezinnen zijn n a v dit commentaar [niet achter elkaar toegevoegd aan het besluit

Twee weelwoorkomends werscbij\ingswormen zij\ zero balancing ca^ pooling en notional

ca^ pooling

De casfi poo leader bij notion aJ cash pooling zai gezien de beperkte unction aite t minder

vfaarde toei oegen dan de cash pool eadenbijzeno i atancjng Dit zai zijn vreer^ag zai winden

in de beloning
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Reactie van FIU o p U QE coiiime iitaar o p concept E«llnH~ Winstallo catie vaste inrichtinge n

Op 5 april 2022 hebben wrj de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs [ de Orde ^ middels de

2Dgenaamde FUB ronde het concept Besluit VUinstallocatie vaste inrichtingan toegestuurd De Cede

heeft op 25 april 2022 gebruik gemaakh van de mogelijkheid om conmentaar te leveren op dit

concept Inmiddels is het Besluit Winstallocatie vaste inrichtingen gepubliceerd in de Staatscourant

We wilier daarom kort terugkoppelen op welke wijzs het conmentaar in het definitieve besluit is

maagenomen

Algemaen

Wj darken de Orde van harte voor haar bijdrageaan het verbeteren van het besluit Voor znver we

inhoudelijka v^yzigingEvoorstellen hebban overgen omen zul Ian vis daze in dit document benoamen

Ookeen aantal redactionele vrijzigingen zoals deterechte opmerking over de juiste vervfrjzing naar

de OESO richtlijnen 2022 in plaats van 20L7J hebben we avergenomen deze zullen vie niet apart

basp reken

Heer ruimte voor de inspecteur

Ter vermijding van veel onzekerheden bij belastingplichtigen en de Belastingdienst ziet de Orde

graag meer ruimte voor de inspecteur om belastingplichtigen toe te staan aan te sluiten bjj de voor

hen bekende vermogensallocatiesystemenr zolang dit niet leidt tot dubbele belasting en of dub bale

niet belasting Dezesuggestie is niet overgenomenr omdat het besluit op dit puntjuist een voorkeur

heeft vj illen u its preken In het besluit wordt wel uiigelegd dat in bijzondare gevallen op biasis van

het besluit afigewekan kan order van een voorkaursvariert om tot een arm s length uitkomst te

komen

Overgenomen suggestles

□ e Orde heeft in diens commentaar aangegeven verduidelijkdng te v ensen met betrekkdng tot

wanneer er sprake is van dubbele niet belasting Als gevolg van het commentaar van de Orde is

duidelijker aangegeven dat het gaat om dubbele niet belasting als gevolg van een verschillende

interpretatie van het arnYs lengthbeginsel bij een winsttoerekening in relatie tot een naar de v inst

geheven belasting

De Orde heeft opgemerkt Met itetrekicing tot de significant psopie functions atlocatie t an

acfjVa en riaco s staat in iet bo^uit Significant psopio functions zip gonsiatssrd aan de men sen

die de acbVjfejfen i emcfi fen mef betnejyr n^ tot let aangaan en be ienen uan riaco s On den

uorwiping naan iet PE Roport mt 2D OS zou naande moning uan de Orde hiornog moeten worden

toogovoegd en met botnekking tot de eigendem van de activa Deze suggest e is meegenomen

in de definitieve versia

1560432 00024



To ]@rb nl [ ]@rb nl]5 1 2e 5 1 2e

From

Sent

Subject terugkoppeling RB Concept besluit Winstallocatie vaste Inrichtingen en concept beslurt Verrekenprijsbesluit
Received

I 5 1 21 I
Fri 7 22 2022 8 44 09 AM

Fri 7 22 2022 8 44 10 AM

2022 07 21 reactie FIN op RB commentaar op het VI besluit en TP besluit nav FUB ronde pdf

Geachte heer[ 5 1 2e

Hierbij stuur ik u de reactie van het ministerie van Financien op uw commentaar op het beleidsbesluit Winstallocatie vaste

inrichtingen en beleidsbesluit Verrekenprijsbesluit

Beide besluiten zijn 1 juli 2022 gepubliceerd

Administratis B B

Ministerie van Financier

BeJastingdienst Corporate Dienst Vaktechniek

Team Brieven en beleidsbesluiten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer| 5 1 2e |
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

1560419 00025



React e van FIH on RB commertaar op concept Verrekie iipriiB beB fiiit en het co ncept

B esi Lit Winstallocatie va ste mrichtirgen

Op 5 april 2022 hebben wij Register Belastingadviseurs middels de zogenaamde FUB ronde bet

concept Vsrrekenprijsbesluit en bet concept Besluit kfynstslloceitie vaste inrichtingen toegastuurd

Register Belastingadviseurs beeFt op 25 april 2022 gebruik gemaali van de mogeliji dneid om

commentaar te lareren op deze concepten Inmiddels zijn de besluiten gepubliceerd in de

Staatscourant We vj illen daarom kort terugkoppelen op vrelka wijze bet commentaar in de

deFinrtieve besluitan zijn rrKegenomen

We constateren dat Register Belastingadviseurs de besluiten tan volgen en de daarin opgenomen

aanpassingen kan plaatsen in de maatschappelij ka ontvril dcelingen in bet algemeen Daarnaast vindt

Register Belastingadviseurs dat bet Verrekenprijsbeslurt meer een actual is atie react e is in plaats
van beleidsmatige aanpak met ook bet oog op de toekomstige ontvrikioelingen Met betrekidng tot

de paragraaF over steunmaatregelen geeFt Register Belastingadviseurs een aantal suggesties

In zijn algemeenheid volgen vis met bet Verrekenprijsbesluit in hooFdlijnen hetgeen zich in QE30

verband aFspeelt Op dit moment zijn dat voornamelijk de orrtviikkelingen omtrent financiele

transacties Register Belastingadviseurs geeFt daar om ter echt aan dat bet een actualisatie is van bet

beleid De nieuwe paragraaF over steunrrBatregelen is boegevoegd omdat in de praktijk beboefte

bleekte zijn aan speciFieke aandachtvoor de toepassing van bet arm s lengtbbeginsel in relatietot

COVID steunmaatregelen De aanleiding van de betreFFende paragraaF geeFt al aan dat COVID slecbts

een voorbeeld is van gebeurtenissen die een impact kunnen bebben op de economie en Financiele

situatie van bedrijven
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